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۱۱ 

  شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة    إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

        الشركةمعلومات عن  ۰۱
           

لة في مدینة الریاض بالمملكة العربیة  إنَّ شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة ُمسجَّ
ل م)، وعنوان ۱۹۹٦ینایر  ۱ھــ (الموافق ۱٤۱٦شعبان  ۱۰وتاریخ  ۱۰۱۰۱۳۹۹٤٦السعودیة بُِموِجب السجل التجاري رقم  الشركة الُمسجَّ

 ، مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة.۹۹۸۳۳ھو ص. ب 
           

دة المرفقة نشاطات الشركة وشركتھا التابعة المباشرة التالیة والشركتْین التابعتْین لشركتھا ا ُن القوائم المالیة الُموحَّ الُمشار إلیھا لتابعة (تَتََضمَّ
 ):"المجموعة"معًا بـ 

 نسبة الملكیة بلد التسجیل       
           

  %٥۰  المملكة العربیة السعودیة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة
           

      فیما یلي الشركتان التابعتان للشركة الوطنیة للبتروكیماویات:
  %٦٥  المملكة العربیة السعودیة  السعودیة للبولیمرات (شركة ذات مسؤولیة محدودة)الشركة 

  %٦٥ اإلمارات العربیة المتحدة شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة ذات مسؤولیة محدودة بالمنطقة الحرة)
           

لة بموجب السجل التجاري رقم إنَّ الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم")  ("الشركة") ھي شركة سعودیة مساھمة ُمسجَّ
م)، حیث تأسست وفقًا لقرار وزارة ۲۰۰۸مارس  ۱٦ھــ (الموافق ۱٤۲۹ربیع األول  ۸) الصادر بمدینة الریاض بتاریخ ۱۰۱۰۲٤٦۳٦۳(

 .م)۲۰۰۸فبرایر  ۲۳ھــ (الموافق ۱٤۲۹َصفَر  ۱٦بتاریخ  ٥۳التجارة والصناعة رقم ق/
           

لة في مدینة الجبیل بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجـل  إنَّ الشركة السعودیة للبولیمرات ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ
ل ۲۰۰۷دیسمبر  ۹ھـ (الموافق ۱٤۲۸ذي القعدة  ۲۹وتاریخ  ۲۰٥٥۰۰۸۸۸٦التجاري رقم  بموجب م)، ولھا فرع في مدینة الجبیل ُمسجَّ

 .۲۰٥٥۰۰۹۰٦٥السجل التجاري رقم 
           

م بموجب ترخیص تجاري لشركة ۲۰۱۱فبرایر  ۱٥. بالمنطقة الحرة بمطار دبي بتاریخ تأسَّست شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ش.م.ح
ل للشركة ھو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم  دبي باإلمارات  - ٤۲۰أي إي  ٦تعمل بالمنطقة الحرة بمطار دبي. والعنوان المسجَّ

 العربیة المتحدة.
           

وتطویر القاعدة الصناعیة في المملكة العربیة السعودیة وعلى األخص الصناعات البتروكیماویة وفتح مجاالت تُزاِوُل المجموعة تنمیة 
تصدیرھا إلى األسواق الخارجیة وإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعات البتروكیماویة 

 ھات االختصاص.وذلك بعد الحصول على التراخیص الالزمة من ج
           

        أساس اإلعداد ۰۲
           
        بیان االلتزام ۱-۲

م، بإعداد قوائمھا المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر ۲۰۱۷ینایر  ۱تلتزم كافة المنشآت الُمدَرجة في السوق المالیة السعودیة، اعتباًرا من 
بالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (الُمَشار إلیھا المالي المعتَمدة 

دة وفقًا لمعًا بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة"). وعلیھ، فقد أُِعدَّت ھذه القوائم المالیة الُمو لمعاییر حَّ
 الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة.

           
دة السنویة للم دة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة الُموحَّ جموعة عن السنة وتتفق السیاسات المحاسبیة المطبَّقة في إعداد القوائم الُموحَّ

). ولم تنفِّذ المجموعة ٥م (إیضاح ۲۰۱۸ینایر  ۱باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتباًرا من م، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
ر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم یدخل حیز التنفیذ بعد.  التطبیق المبّكِ

           
) "اإلیرادات من ۱٥"األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم () ۹وقد طبَّقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 ).٥م، وأُْفِصَح عن السیاسات المحاسبیة لھذه المعاییر الجدیدة في إیضاح (۲۰۱۸ینایر  ۱العقود الُمبَرمة مع العمالء" اعتباًرا ِمن 
           
        أساس القیاس ۲-۲

دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. وفیما یتعلق بمكافآت الموظف ین وما بعد التوظیف تُعَدُّ القوائم المالیة الُموحَّ
 األخرى، تُستخدم حسابات القیمة الحالیة االكتواریة.



۱۲ 

    وشركتھا التابعة شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة)
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

      أساس اإلعداد (تتمة) ۰۲
           
        أساس القیاس (تتمة) ۲-۲

دة باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا  العملة الوظیفیة للمجموعة، باستثناء شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (ش. وتُْعَرض القوائم المالیة الُموحَّ
دة من عملة الدوالر األمریكي إلى عملة اللایر السعودي بسعر ثابت قدره  لایر سعودي  ۳٫۷٥م. ح.) التي تُترجم في ھذه القوائم المالیة الُموحَّ

ب كافة القیم إلى أقرب قیمة ۱مقابل   باأللوف، ما لم یُذكر خالف ذلك. دوالر أمریكي. وتُقرَّ
           
        أساس التوحید ۳-۲

َدة من القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما في  م. وتتحقق السیطرة عندما تتعرض ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تتألف القوائم المالیة الُمَوحَّ
فیھا، نتیجة مشاركتھا مع المنشأة المستثَمر فیھا ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على المجموعة لمخاطر العوائد المتغیرة، أو یكون لھا حقوق 

ذا تلك العائدات من خالل سیطرتھا على المنشأة المستثَمر فیھا. وال تسیطر المجموعة، على وجھ التحدید، على المنشأة المستثمر فیھا إال إ
 كان لدى المجموعة:

 
المنشأة المستثَمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات المنشأة المستثَمر فیھا ذات سیطرة على  أ)

 الصلة).
ض لمخاطر العوائد المتغیرة أو الحق فیھا نتیجة اشتراكھا مع الشركة المستثمر فیھا. ب)     تعرُّ
     الشركة المستثمر في التأثیر على عوائدھا.القدرة على استخدام صالحیتھا على  جـ)

           
وعلى وجھ العموم، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت ینتج عنھا سیطرة. ولدعم ھذا االفتراض وعندما یكون لدى المجموعة أقل 

المجموعة بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في المنشأة المستثمر فیھا، تأخذ 
 عند تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة على منشأة مستثَمر فیھا، بما في ذلك:

 
    الترتیب التعاقدي (الترتیبات التعاقدیة) مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في المنشأة المستثمر فیھا. أ)

      ت التعاقدیة األخرى.الحقوق الناشئة عن الترتیبا ب)
      حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة لھا. جـ)

           
ر وتعید المجموعة تقییم ما إذا كانت تسیطر على المنشأة المستثمر فیھا أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغیرات على عنص

واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. ویبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف 
ید عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الخاصة بالشركة التابعة التوح

َدة ابتداًء من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ تو قف المستحَوذ علیھا أو المبیعة خالل السنة في القوائم المالیة الُمَوحَّ
 .وعة عن السیطرة على الشركة التابعةالمجم

           
ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساھمي الشركة في المجموعة وحسب الحصص غیر المسیطرة حتى  ویُوزَّ

القوائم المالیة للشركات التابعة لكي لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعدیالت على 
تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة. وتُحذَف بالكامل كافة األصول والمطلوبات فیما بین المجموعة 

 القوائم المالیة. وحقوق الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة عند توحید
           

وإذا فقدت المجموعة السیطرة . وتُجَرى المحاسبة عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة
المسیطرة وغیرھا من على شركة تابعة، فإنھا تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات والحصة غیر 

 العادلة. عناصر حقوق الملكیة، فیما یُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. ویُْعتََرُف بأي استثمار محتفظ بھ بالقیمة
           
دة ۲-٤       اعتماد القوائم المالیة الُموحَّ

دة بتاریخ اعتُمدت ھذه القوائم المالیة   م).۲۰۱۹فبرایر  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤٤۰ُجمادى اآلخرة  ۲۲الُموحَّ
           

ة ۰۳     التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّ
           

دة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ الُمفَصح عنھا من  یتطلُب إعداد القوائم المالیة الُموحَّ
ه اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاریخ القوائم المالیة. غیر أنَّ عدم التیقن حیال ھذ
 االفتراضات والتقدیرات قد ینشأ عنھ نتائج قد تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في

ض لھ الشركة من مخاطر وحاالت عدم التیقن ما یلي: ن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ  المستقبل. وتتضمَّ
           
        رأس المالإدارة  •
      أھداف إدارة المخاطر المالیة والسیاسات المتعلقة بھا •



۱۳ 

  شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰۳    التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّ
           

ر إنَّ المعلومات التي تتعلق بالنواحي الجوھریة من تقدیرات وعدم تیقن وتقدیرات ھامة مستخَدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة (التي تؤث
ُن، على وجھ الخصوص، ما یلي:تأثیًرا جوھریًا للغایة على المبلغ الُمْعتََرف بھ في   القوائم المالیة) تَتََضمَّ

           
وتستخدم المجموعة جدول مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة للحسابات التجاریة المدینة. وتُحتَسب معدالت المخصصات 

ر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي  تمتاز بأنماط خسارة مشابھة (أي حسب القطاع الجغرافي ونوع بناء على أیام التأخُّ
 المنتج ونوع العمیل وتصنیفھ).

           
 وتستند ھذه التقدیرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یُعتقَد بأنَّھا معقولة في ظل الظروف، وتُستَخدم للحكم على القیم
الدفتریة لألصول والمطلوبات التي ال تتضح بسھولة من مصادر أخرى. وتُجَرى باستمرار مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة. 

تعدیالت التي تُجرى على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تُعدَّل فیھا التقدیرات أو فترة التنقیحات والفترات المستقبلیة إذا ویُعتَرف بال
ضت للتغییر تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة، باستثناء التقدیرات الجدیدة الھامة والمصادر الھامة ل  لتقدیراتكانت التقدیرات التي تعرَّ

) كما ھو مذكور أدناه في ۱٥) والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (۹وعدم دقتھا فیما یتعلق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 ).٥اإلیضاح (

           
      االنخفاض في قیمة الحسابات التجاریة المدینة ۱-۳
           

ر في السداد لدى المجموعة. وستعایر المجموعة الجدول یُحتَسب جدول المخصصات  مبدئیًا على أساس المعدالت الملحوظة التاریخیة للتأخُّ
 بھدف ضبط خبرة الخسائر االئتمانیة التاریخیة مع المعلومات المتوقعة، فعلى سبیل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادیة المتوقعة (مثل

ر في السداد في قطاع  إجمالي المنتَج المحلي) متوقع تدھورھا على مدى السنة التالیة ما یمكن أن یترتب علیھا عدد متزاید من حاالت التأخُّ
ر في السداد. وفي كل تاریخ قوائم مالیة، یُجَرى تحدیث المعدالت الملحوظة التاریخ ر التصنیع، یُجَرى تعدیل المعدالت التاریخیة للتأخُّ یة للتأخُّ

 لتحلیل التغیُّرات في التقدیرات المتوقعة.في السداد، وتخضع ل
           

ر في السداد واألوضاع االقتصادیة المتوقعة والخسائر االئتمانیة ال متوقعة تقدیًرا ویُمثِّل تقییم العالقة بین المعدالت الملحوظة التاریخیة للتأخُّ
ا. ویُعَدُّ مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة  حسَّاًسا تجاه التغیُّرات في الظروف وتجاه األوضاع االقتصادیة المتوقعة. وقد ال تمثل أیًضا ھام�

ر العمالء في السداد مستقبال.  خبرة الخسائر االئتمانیة التاریخیة لدى المجموعة واألوضاع االقتصادیة المتوقعة لدیھا تأخُّ
           
        االنخفاض في قیمة المخزون ۲-۳
           

. لقابلة للتحققیُقیَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. وحین یصبح المخزون قدیما أو متقادًما، تُقدَّر صافي قیمتھ ا
ة بحد ذاتھا، یُجَرى ھذا التقدیر على أساس إفرادي بحد ذاتھا المتعلقة بمخزون قدیم أو أما المبالغ غیر الھامة . وفیما یتعلق بالمبالغ الھامَّ

 متقادم، یُجَرى تقدیرھا معًا ویُجنَّب مخصص لھذه المبالغ حسب نوعیة المخزون وبالنظر إلى درجة قدمھ أو تقادمھ على أساس أسعار البیع
 المتوقعة.

           
      األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمصانع والمعدات ۳-۳
           

د اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لمعداتھا بغرض حساب االستھالك. ویُحدَّد ذلك التقدیر بعد دراسة االستخدام المتوقع لألص ل أو تُحّدِ
ل م. االھتراء المادي ستقبال وتجري اإلدارة سنویًا مراجعة على القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة لھذه األصول ویُعدَّل االستھالك الُمحمَّ

 عندما تعتقد اإلدارة أن ھناك فرق بین األعمار اإلنتاجیة والتقدیرات السابقة.
           
لة ۳-٤         األصول / االلتزامات الضریبیة المؤجَّ
           

ألغراض التقاریر المالیة والمبالغ المستخَدمة تحدد اإلدارة التأثیر الضریبي التقدیري للفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة لألصول والمطلوبات 
ا ألغراض الضریبة. ویتعیَّن إجراء تقدیر محاسبي لتحدید الترتیبات التي تُعتبر ضریبة على الدخل مقارنة بالتكلفة التشغیلیة. ویلزم أیضً 

لة ُمْعتََرف بھا في قا ئمة المركز المالي. وتتطلب األصول الضریبیة إجراء تقدیر محاسبي لتحدید فیما لو كانت األصول الضریبیة المؤجَّ
لة، بما في ذلك تلك الناتجة عن الخسائر الضریبیة غیر المستَخدمة، من اإلدارة تقییم أرجحیة تحقیق المجموعة أرباح خاضعة للضر یبة المؤجَّ

لة الُمْعتََرف بھا. وتعتمد االفتراضات بشأن تحقیق أرباح ضریبیة  كافیة في الفترات المستقبلیة من أجل استخدام األصول الضریبیة المؤجَّ
نقدیة مستقبلیة على تقدیرات اإلدارة للتدفقات النقدیة المستقبلیة. وتستند ھذه التقدیرات للدخل الخاضع للضریبة المستقبلي على التدفقات ال

 .المتوقعة من العملیات وإجراء تقدیر بشأن تطبیق القوانین الضریبیة القائمة في كل منطقة



۱٤ 

    شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰۳    التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّ
           
        االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة ۳-٥
           

ة للنقد قیمتھ / قیمتھا القابلة لالسترداد، التي تم ثل قیمتھ / یتحقق االنخفاض في القیمة عند تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
االستخدام، أیُّھما أعلى. وتُحتَسب القیمة العادلة ناقًصا تكالیف حساب البیع بناًء على قیمتھا العادلة ناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ / قیمتھا قید 

تكالیف البیانات المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا ال
االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدیة من الموازنة اإلضافیة لبیع األصل. وتُحتسب القیمة قید 

ا للخمس سنوات الالحقة، وال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة غیر الملزمة بعد على المجموعة أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھ
اضعة الختبار االنخفاض في القیمة. وتُعَدُّ القیمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخ

قدیر في طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدیة الداخلیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض الت
 االستقرائي.

           
وتعتقد اإلدارة أن بعض خطوط اإلنتاج كانت ذات شرط مسبق باتفاقیة تخصیص الغاز، وعلیھ، فإن المستوى األدنى من التدفقات النقدیة 

یع الداخلیة القابلة للتحدید التي تعتمد إلى حٍدّ كبیر على التدفقات النقدیة الداخلیة من األصول األخرى أو مجموعة األصول یتحقق من جم
نتاج سویة التي تغطیھا االتفاقیة. ومن ثمَّ، تعتبر اإلدارة أنَّ جمیع خطوط اإلنتاج تلك التي تغطیھا اتفاقیة تخصیص الغاز وحدة خطوط اإل

ة للنقد واحدة بغرض اختبار حساب االنخفاض في القیمة.  ُمِدرَّ
           
          المخصصات ۳-٦
           

طبیعتھا، على تقدیرات وتقییمات للتأكد من استیفاء معاییر االعتراف، بما في ذلك تقدیرات احتمالیة التدفقات تعتمد المخصصات، بحسب 
النقدیة الخارجیة. وتستند مخصصات الدعاوى القضائیة إلى تقدیر التكالیف، بعد األخذ بعین االعتبار، المشورة القانونیة وغیرھا من 

المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غیر المؤكدة أفضل تقدیرات اإلدارة فیما إذا كان من المحتمل تحقُّق المعلومات المتاحة حالیا. وتتضمن 
 التدفقات النقدیة الخارجیة.

           
      تقییم التزامات المكافآت المحددة ۷-۳
           

التقاعد باستخدام تَُحدَّدُ تكلفة خطة المكافآت المحددة لمعاش التقاعد والمزایا الطبیة األخرى لما بعد انتھاء الخدمة والقیمة الحالیة اللتزام معاش 
ك تحدید التقییمات االكتواریة. ویتضمن التقییم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذل

إن معدل الخصم والزیادات المستقبلیة في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقیدات التي یتضمنھا التقییم وطبیعتھ الطویلة األجل، ف
 .التزام المكافآت المحددة شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاریخ قوائم مالیة

           
وُمعدَّل الخصم ھو أكثر المعطیات عرضة للتغییر. وعند تحدید معدل الخصم المناسب، تراعي اإلدارة معدالت الفائدة لسندات الشركات 

معتمدة " على األقل أو أعلى منھ، كما تحددھا وكالة تصنیف AAبعمالت تتفق مع عمالت التزام مكافآت ما بعد انتھاء الخدمة بتصنیف "
دة السندات دولیًا، وتُقدَّر استقرائیًا، عند الحاجة، على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة. كما تخضع جو

عدَّل الخصم، على األساسیة للمراجعة. وتُستَبعَد تلك السندات التي لھا ھوامش ائتمان زائدة من تحلیل السندات التي یُحتسب بناًء علیھا مُ 
 أساس أنھا ال تَُمثُِّل سندات شركات ذات جودة عالیة.

           
ة ۰٤       ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ

           
      تصنیف األصول والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة

دة بناًء على تصنیفھا متداولة / غیر متداولة. ویُعَد األصل متداوال:تظِھر المجموعة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي   الُموحَّ
    عندما یُتوقع بیعھ أو یُنوى بیعھ أو استنفاذه خالل دورة التشغیل العادیة. -
      أو عند االحتفاظ بھ بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة. -
    الالحقة لفترة القوائم المالیة.أو عندما یتوقع تسییلھ خالل االثني عشر شھرا  -
أو عندما یكون في صورة نقد وما في حكمھ، ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن  -

 اثني عشر شھًرا بعد فترة القوائم المالیة.
 

 فیما تُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غیر متداولة.
     

 



۱٥ 

    شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰٤      ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ
           

      والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة (تتمة)تصنیف األصول 
        وتُعَدُّ المطلوبات متداولة:

      عندما یُتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة. -
      أو عند االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة. -
     لفترة القوائم المالیة.أو عند استحقاقھا للسداد خالل االثني عشر شھرا الالحقة  -
 أو عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرا بعد فترة القوائم المالیة. -
           

      وتُصنِّف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.
           

لة كأصول ومطلوبات غیر متداولة.وتُصنَّف األصول      والمطلوبات الضریبیة المؤجَّ
           

         قیاس القیم العادلة
قائمة  تقیس المجموعة األدوات المالیة، مثل األدوات المالیة المشتقة واألصول غیر المتداولة كاستثمارات عقاریة، بالقیمة العادلة بتاریخ كل

دةمركز مالي   .موحَّ
           

تمثل القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر بیع أصل ما أو مدفوع لتحویل مطلوب ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق بتاریخ 
 القیاس. ویُحدَّد قیاس القیمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوب إما:

 
      السوق الرئیسة لألصول أو المطلوباتفي  -
   أو في ظل عدم وجود السوق الرئیسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات. -
           

    ویجب أن تكون السوق الرئیسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.
           

المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركین في السوق سیستفیدون عند تسعیر األصول أو المطلوبات وتُقَاس القیمة العادلة لألصول أو 
 وعلى فرضیة أن المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.

           
السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األصل على نحو ویأخذ قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعتبار قدرة المشاركین في 

 أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ إلى مشارك آخر في السوق یستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
           

كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت القابلة وتستخدم المجموعة طرق التقییم الفنیة المالئمة للظروف وتتوفر بشأنھا بیانات 
 للمالحظة ذات العالقة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

           
دة، ضمن  التسلسل الھرمي للقیمة وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قیمتھا العادلة أو یُفَصح عنھا في القوائم المالیة الُموحَّ

ة لقیاس القیمة العادلة ككل:  العادلة، الُمبیَّن أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والھامَّ
 

   المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.
المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر المستوى الثاني: طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت 

 مباشرة.
 المستوى الثالث: طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.

           
دة على نحو متكرر، تحدد المجموعة فیما إذا أُجریَت التحویالت بین وفیما یتعلق باألصول والمطلوبات  المعتَرف بھا في القوائم المالیة الُموحَّ

ائم مستویات التسلسل الھرمي بإعادة تقییم التصنیف (على أساس مدخالت الحد األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة قو
 مالیة.

           
   ویُجَرى دوریا تقییم السیاسات واإلجراءات لكل من قیاس القیمة العادلة بشكل متكرر.

           
عن القیمة العادلة، حدَّدت المجموعة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر األصول أو  ولغرض اإلفصاحات

 المطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو مبین أعاله.



۱٦ 

    شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰٤      ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ
           

        االستثمار في مشاریع مشتركة
ألطرافھا، التي لدیھا سیطرة مشتركة على االتفاقیة، الحقوق في ویُعَدُّ المشروع المشترك نوعا من نوًعا من أنواع االتفاقیات حیث یكون 

صافي أصول المشروع المشترك. وتتمثل السیطرة المشتركة في مشاركة متفق علیھا تعاقدیًا في السیطرة على اتفاقیة، حیث ال تتحقق إال 
 تتشارك في السیطرة. عندما تستلزم القرارات بشأن النشاطات ذات الصلة موافقة جماعیة من األطراف التي

           
التابعة. إنَّ االعتبارات المرعیة عند تحدید النفوذ الھام أو السیطرة المشتركة مماثلة لتلك االعتبارات الضروریة لتحدید السیطرة على الشركة 

الملكیة. ووفقًا لطریقة حقوق الملكیة، یعترف تُجَرى المحاسبة عن استثمار المجموعة في مشروعھا المشترك باستخدام طریقة حقوق 
صول باالستثمار في مشروع مشترك مبدئیًا بالتكلفة. وتُعدَّل القیمة الدفتریة لالستثمار لالعتراف بالتغیُّرات في حصة المجموعة من صافي أ

لقیمة الدفتریة لالستثمار وال تُختَبر بشكل منفصل المشروع المشترك منذ تاریخ االستحواذ. وتُْدَرُج الشھرة المتعلقة بالمشروع المشترك في ا
 لتحدید االنخفاض في القیمة.

           
دة حصة المجموعة في نتائج عملیات المشروع المشترك. ویُظَھر أي تغیُّر في الدخل ا لشامل وتُظِھر قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

كجزٍء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. فضال عن ذلك، فإنھ عندما یوجد تغیُّر معترف بھ مباشرة في اآلخر للشركات المستثمر فیھا 
حقوق ملكیة المشروع المشترك، تعترف المجموعة بحصتھا من أي تغیرات، حسبما یكون مناسبًا، في قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة 

دة. وتُحذَف األرباح والخسائر غیر ال محققة الناشئة عن المعامالت ما بین المجموعة والمشروع المشترك في حدود الحصة في المشروع الُموحَّ
َدة خارج  المشترك. ویُظَھر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة المشروع المشترك في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ

 د الضریبة والحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة للمشروع المشترك.الربح التشغیلي، وھو یَُمثُِّل الربح أو الخسارة بع
           

ى وتُعَدُّ القوائم المالیة للمشروع المشترك لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للمجموعة عنھا. وعند الضرورة، تُجَرى تعدیالت كي تتماش
 المجموعة.السیاسات المحاسبیة وتلك المتبعة لدى 

           
د المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن انخفاض في قیمة استثمارھا في  وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحّدِ

د المجموعة فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن  االستثمار في المشروع مشروعھا المشترك. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تحّدِ
المشترك قد انخفضت قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القیمة حسب الفرق بین القیمة القابلة 

لشامل لالسترداد للمشروع المشترك وقیمتھ الدفتریة، ثم تعترف بالخسارة كـ "حصة في ربح مشروع مشترك" في قائمة الدخل والدخل ا
دة. وعند فقدان التأثیر الھام على المشروع المشترك، تقیس المجموعة وتعترف بأي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. ویُ  عتَرف اآلخر الُموحَّ

فظ بھ واإلیرادات بأي فرق بین القیمة الدفتریة للمشروع المشترك عند فقدان التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمار المحت
دة. لة من البیع في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ  المتحصَّ

           
        الممتلكات والمصانع والمعدات

ل الممتلكات والمصانع والمعدات مبدئیًا بالتكلفة وتُدَرج بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستھالك المتراكم والخسائر  المتراكمة الناشئة عن تُسجَّ
ن ھذه التكلفة تكلفة استبدال قِطع غیار الممتلكات واآلالت والمعدات وتكالیف االقتراض الم تعلقة االنخفاض في القیمة، إْن ُوِجَدت. وتتضمَّ

ة للممتلكات  بالمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل (األصول المؤھَّلة) في حال استیفاء معاییر االعتراف. وعندما یستلزم استبدال قِطع غیار ھامَّ
واآلالت والمعدات على فترات زمنیة، فإنَّ المجموعة تعترف بھا كأصول فردیة وتستھلكھا بصورةٍ مستقلٍة بناًء على أعمارھا اإلنتاجیة 

ال في حالة استیفاء معاییر الُمحدَّدة. وبالمثل، عندما یُجَرى فحص رئیس، یُعتَرف بتكلفتھ في القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات كاستبد
دة عند تكبِّدھا.  االعتراف، ویُعتَرف بكافة تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

           
فیما یتعلق باألصول المنشأة ذاتیًا، ویُحتَسب االستھالك ابتداًء من تاریخ توفر بند الممتلكات والمصانع والمعدات لالستخدام المخصص لھ، أو 

فإنھا تُحتسب ابتداًء من تاریخ استكمال ھذه األصول وتجھیزھا لالستخدام المخصص لھا. وال تُستَھلك األصول قید اإلنشاء، غیر الجاھزة 
قیمة ھذه األصول باالستخدام.  للغرض المقصود منھا. فضال عن ذلك، ال تُستھلك تكلفة البالتین؛ حیث إنَّ البالتین معدن ثمین وال تنقص

 وتُستَھلك تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى وفقًا لطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة الُمقدَّرة لألصول.
           
           
 

  



۱۷ 

    التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰٤      ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ
           

        الممتلكات والمصانع والمعدات
    االستھالك:فیما یلي األعمار اإلنتاجیة الُمقدَّرة لألصول بغرض حساب 

          
    سنة ۲٥      مباني المكتب

    سنة ۲٥إلى  ۱۰      المصانع والمعدات
    سنوات ۱۰إلى  ٤    األثاث والتركیبات والتجھیزات المكتبیة

    سنوات ٥      السیارات
           

حینما ال یتوقع تحقق منافع مستقبلیة من استخدامھ أو بیعھ. وتُدَرج أي ویُتوقف االعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات عند بیعھ أو 
أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بین صافي إیرادات البیع والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة 

دة في السنة التي یتوقف االعتراف خال  لھا باألصل.الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
           

تد وتُؤجل تكالیف الصیانة الدوریة المخطط لھا (التي تتمثل بصفٍة رئیسٍة في تكالیف اإلصالح والصیانة الرئیسة) وتُطفَأ على مدى فترة تم
الموعد المخطَّط لھ المتوقَّع سابقًا، حتى موعد اإلصالح والصیانة المخطط لھما التالیین. وفي حال إجراء إصالح وصیانة غیر متوقَّعین قبل 

ل وتُطفَأ تكالیف اإلصالح والصیانة الرئیسة الجدیدة على ل عندئٍذ مباشرة التكالیف غیر المطفَأة سابقًا على المصاریف، وتُؤجَّ مدى الفترة  تُحمَّ
ح خاللھا االنتفاع من ھذه التكالیف.  المرجَّ

           
المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمصانع والمعدات وطُرق استھالكھا في كل نھایة سنة مالیة، وتُعدَّل وتُجَرى مراجعة القیم 

 بأثر مستقبلي، متى كان ذلك مالئًما.
           

          عقود اإلیجار
ن) عقد إیجار على  جوھر االتفاقیة عند بدء عقد اإلیجار. ویعتمد تحدید االتفاقیة بأنَّھا (أو یتوقف تحدید ما إذا كانت اتفاقیة ما تُعَدُّ (أو تتضمَّ

ن) عقد إیجار، إذا كان تنفیذ االتفاقیة یعتمد على استخدام أصل معین (أو أصول معینة)، وتعطي االتفاقیة بموجبھا حقا في استخدا م تتضمَّ
 نص علیھ صراحة في االتفاقیة.األصل (أو األصول)، حتى وإن كان ذلك األصل (تلك األصول) لم یُ 

           
          المجموعة كمستأِجر

لمخاطر یُصنَّف عقد اإلیجار في تاریخ بدئھ كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي، ویُصنَّف عقد اإلیجار الذي تنتقل بموجبھ فعلیًا كافة ا
 إیجار تمویلي.والمنافع العرضیة العائدة إلى ملكیة المجموعة كعقد 

           
رة أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى من ُدفعات  وتَُرسمل عقود اإلیجار عند بدء عقد االیجار بالقیمة العادلة في تاریخ بدء إیجار العین المؤجَّ

عدل اإلیجار، إْن كانت أقل من القیمة العادلة. وتُوزع دفعات اإلیجار ما بین تكالیف التمویل واالنخفاض في التزام اإلیجار وذلك لتحقیق م
ابت من الفائدة المستحقة على الرصید المتبقي من االلتزام. ویُعتَرف بمصاریف التمویل ضمن تكالیف التمویل في قائمة الدخل والدخل ث

دة.  الشامل اآلخر الُموحَّ
           

تقینًا معقوال بأنَّ المجموعة ستحصل على الملكیة ویُستھلك األصل الُمستأَجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، غیر أنَّھ في حالة عدم التقین 
 في نھایة مدة عقد اإلیجار، یُستَھلك األصل على مدى العمر اإلنتاجي التقدیري لألصل أو مدة عقد اإلیجار، أیھما أقصر.

           
ویُْعتََرف بُدفعات عقود اإلیجار التشغیلي كمصروٍف تشغیلي في وعقد اإلیجار التشغیلي ھو عقد إیجار یختلف عن عقد اإلیجار التمویلي، 

دة وفقًا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.  قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
           

ر           المجموعة كمؤّجِ
ُل المجموعة  بموجبھا، بصورة جوھریة، كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل كعقود إیجار تَُصنَُّف عقود اإلیجار، التي ال تَُحّوِ

 تشغیلي. وتُجَرى المحاسبة عن إیرادات اإلیجار الناشئة وفقًا لطریقة القسط الثابت على مدى فترات اإلیجار، وتُدَرج ضمن اإلیرادات في
دة نظًرا لط بیعتھا التشغیلیة. وتَُضاف التكالیف المباشرة األولیَّة المتكبَّدة على إجراء المفاوضات قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

ات والترتیب لعقد إیجار تشغیلي على القیمة الدفتریة لألصل المستأَجر، ویُعتَرف بھا على مدى فترة عقد اإلیجار وفقا لألساس نفسھ كإیراد
 في الفترة التي تتحقق خاللھا.إیجار. ویُعتَرف باإلیجارات المحتملة كإیراد 

  



۱۸ 

    شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰٤      ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ
           

          تكالیف االقتراض
تكالیف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما، یستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة لتجھیزه لالستخدام  تَُرْسَملُ 

ل تكالیف االقتراض األخرى كافة ضمن المصاریف في الفترة التي تُتكبد خاللھا. تت ألف المقصود منھ أو بیعھ، كجزٍء من تكلفة األصل. وتُحمَّ
 قتراض من تكالیف الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا منشأة ما على اقتراض األموال.تكالیف اال

           
        االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة

وفي حال وجود تُجري المجموعة بتاریخ كل قوائم مالیة تقییًما للتحقق مما إذا كان ھناك مؤشر یدل على احتمالیة انخفاض قیمة أصل ما. 
ر المجموعة قیمة األصل القابلة لالسترداد. وتتجاوز قیمة األصل  ھذا المؤشر أو عند استلزام إجراء اختبار انخفاض القیمة السنوي، تقّدِ

ة للنقد ناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ قید االستخدام. و تُحدَّد القیمة القابلة لالسترداد القابلة لالسترداد قیمتھ العادلة أو القیمة العادلة للوحدة الُمِدرَّ
ألحد األصول ما لم یحقق األصل تدفقات نقدیة داخلة مستقلة إلى حد كبیر عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة أصول. وعند تجاوز 

ة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد، یُعتبر األصل منخفض القیمة، ویُخ  فَّض إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
           

یبة یعكس وعند تقییم القیمة قید االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضر
وعند تحدید القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع، یُؤَخذ في االعتبار تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المحددة لألصل. 

معامالت السوق األخیرة. وفي حال تعذُّر تحدید ھذه المعامالت، تُستخَدم طریقة تقییم مالئمة، وتتأكد ھذه الحسابات من خالل مضاعفات 
 مھا للتداول العام أو مؤشرات أخرى متاحة حول القیمة العادلة.التقییم وأسعار األسھم المدرجة في السوق المالیة للشركات المطروح أسھ

           
دة ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى مع  ویُعترف بخسائر االنخفاض في العملیات المستمرة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

 وظیفة األصل الذي انخفضت قیمتھ.
           

باألصول، یُجَرى تقییم بتاریخ كل قوائم مالیة لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر یدل على خسائر ناشئة عن انخفاض القیمة معتَرف وفیما یتعلق 
ر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو ال وحدة المدرة بھا من قبل لم تَعُْد موجودة أو قد نَقَُصت. وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر، تقّدِ

قیمة قد. وال یُعَكس قید الخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة المعتَرف بھا سابقًا إال في حالة وجود تغیر في االفتراضات المستخدمة لتحدید للن
 األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة األخیرة. ویكون عكس القید محدوًدا بحیث ال تتجاوز القیمة

لو لم الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان سیُجَرى تحدیدھا، بالصافي بعد حسم االستھالك، فیما 
َدة یُعترف بأي خسارة ناشئة عن انخفاض قیمة األصل في السنوات السابقة. ویُْعتََرف بعكس القید في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر المُ  َوحَّ

 ما لم یُدَرج األصل بالقیمة المعاد تقییمھا، وفي ھذه الحالة، یُعتبر عكس القید كزیادة إعادة تقییم.
           

        القیمة العادلة لقروض الموظفین
النقدیة المخصومة. وتُستمد مدخالت ھذه الطرق تُحدَّد القیمة العادلة لقروض الموظفین بناًء على طرق تقییم فنیة بما في ذلك طریقة التدفقات 

ن من سوق قابلة للمالحظة، حیثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم جدوتھا، فإنَّ ذلك یتطلب درجة من التقدیر لتحدید القیم العادلة. وتت ضمَّ
 سعار.التقدیرات اعتبارات مدخالت مثل معدل الخصم ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األ

           
    االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف -األدوات المالیة 

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

          األصول المالیة
           

        االعتراف المبدئي والقیاس
لة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  یُعترف مبدئیًا باألصول المالیة بالقیمة العادلة زائًدا، في حالة األصول المالیة غیر الُمسجَّ

 كتكالیف معامالت متعلقة مباشرة بشراء األصل المالي.
           

        القیاس الالحق
ل اآلخر. تُقَاس األصول المالیة الحقًا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة المطفَأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشام

ت ویعتمد التصنیف على معیارین: نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول وما إن كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات تمثل "مدفوعا
 حصریة ألصل المبلغ والفائدة" على المبلغ األصلي غیر الُمسدَّد (معیار المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة).

           
 



۱۹ 

    شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة   (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰٤      ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ
           

    (تتمة) االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف -األدوات المالیة 
 

 األصول المالیة الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة
       

األكثر أھمیة للمجموعة. تقیس المجموعة األصل المالي بالتكلفة المطفأة الذي یُحتفظ بھ ضمن نموذج أعمال بغرض امتالك ھذه الفئة ھي 
األصول المالیة من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تستوفي معیار المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة. وتتضمن ھذه 

 ة المدینة والحسابات المدینة األخرى للمجموعة والقروض الُمدرَجة ضمن األصول المالیة غیر المتداولة األخرى.الفئة الحسابات التجاری
 

 التوقف عن االعتراف
         

المشابھة) (أي یتوقف االعتراف باألصول المالیة (أو متي یكون منطبقًا، جزء من األصول المالیة أو جزء من مجموعة من األصول المالیة 
دة للمجموعة) بصفة أساسیة عند:  تُحذَف من قائمة المركز المالي الُموحَّ

 
     انتھاء صالحیة حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو -
لھا التزام لسداد التدفقات النقدیة  - المستلمة بالكامل بدون أي تحویل المجموعة حقوقھا في قبض التدفقات النقدیة من األصل أو تحمُّ

 تأخیر جوھري إلى طرف آخر بموجب "ترتیبات فوریة"، عند:
 

    ) تحویل المجموعة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل(أ 
لت السیطرة على األصل.) أو عدم قیام المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنھا (ب   حوَّ
           

كانت  وعند تحویل المجموعة حقوقھا في الحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو إبرامھا اتفاقیة ترتیبات فوریة، فإنھا تُقیِّم فیما ما إن
ُل المجموعة مخاطر ومنافع األصل بشكلأي الشركة احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة وإلى   مدى احتفظت بھما. وعندما ال تحّوِ

ل في حدود استمراریتھا في  ُل سیطرتھا على األصل، فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل الُمحوَّ جوھري وال تحتفظ بھما أو تُحّوِ
ل وااللتزام المرتبط بھ على أسا س یعكس التعامل بھ. وفي تلك الحالة، تعترف المجموعة أیًضا بااللتزام المرتبط بذلك. ویُقاُس األصل الُمحوَّ

ل بالقیمة الدفتریة الح قوق وااللتزامات التي احتفظت بھا المجموعة. وتُقَاس استمراریة التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل الُمحوَّ
 األصلیة لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب المجموعة بسدادھا، أیھما أقل.

           
        المالیةاالنخفاض في قیمة األصول 

ل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة القروض واألصول المالیة ۹یلزم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ) المجموعة أن تُسّجِ
لة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة.  المدینة األخرى غیر الُمسجَّ

           
االئتمانیة المتوقعة على أساس الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستَحقة وفقاً للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقع وتُحتَسب الخسائر 

 المجموعة قبضھا، وعندئٍذ یُخصم العجز بما یقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.
           

المدینة والحسابات المدینة األخرى، فقد طبَّقت المجموعة طریقة المعیار المبسَّطة، واحتسبت الخسائر وفیما یتعلق بالحسابات التجاریة 
ة االئتمانیة المستقبلیة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. وجنَّبت المجموعة جدول مخصص یعتمد على الخبرة السابق

 ویُعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدینیین والبیئة االقتصادیة.للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانیة، 
           

وفیما یتصل باألصول المالیة المدینة األخرى (المتمثلة في قروض الموظفین)، تُحتَسب الخسارة االئتمانیة المتوقعة بناًء على الخسارة 
شھًرا الجزء من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على  ۱۲وتمثل الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى شھًرا.  ۱۲االئتمانیة المتوقعة على مدى 

شھًرا بعد تاریخ القوائم المالیة. ومع ذلك، فإنھ عند  ۱۲مدى العمر التي تنشأ من حاالت التخلف عن السداد من أداة مالیة محتملة خالل 
 ة منذ بدایتھا، سیُحتسب المخصص على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى الحیاة.وجود زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانی

           
یوًما. ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، في  ۹۰وتدرس المجموعة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ینقضي على موعد سداده التعاقدي 

ح حاالت بعینھا، قد تدرس أیًضا حاالت  التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة بأنھ من غیر المرجَّ
 ا المجموعة.للمجموعة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدیة غیر الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعین االعتبار أي تعزیزات في األھلیة االئتمانیة تحتفظ بھ

 

  



۲۰ 

    السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰٤      ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ
           

   المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف (تتمة) االعتراف -األدوات المالیة 
           

          المطلوبات المالیة
           

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

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

           
ُن المطلوبات المالیة  للمجموعة الحسابات التجاریة الدائنة والحسابات الدائنة األخرى والقروض والقرض المساند من الشریك غیر وتَتََضمَّ

 المسیِطر.
           

        القیاس الالحق
     تُقَاس المطلوبات المالیة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة.

           
          التوقف عن االعتراف

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

مة ذا التغییر أو التعدیل على أنھ توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جدید. ویُعتَرف بالفرق في القیم الدفتریة في قائھ
دة.  الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

           
        مقاصة األدوات المالیة

دة عند وجود حق نافذ نظامیًا تُجَرى مقاصة األصول المالیة  والمطلوبات المالیة، ویُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الُموحَّ
ا تسویتھا على أساس الصافي لبیع األصول وسداد المطلوبات في آن واحد.  حالي في إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بھا، وھناك نیة إمَّ

           
          المخزون

إلى موقعھ  یُقیَّم المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق، أیُّھما أقل. وتُجَرى المحاسبة عن التكالیف المتكبَّدة للوصول بكل منتج
 الراھن وحالتھ الراھنة على النحو التالي:

 
ح.المواد الخام وقِطع الغیار: تكلفة الشراء على أساس المتوسط  -      المرجَّ
ة الصنع واألعمال قید التصنیع: تكلفة المواد والعمالة المباشرتین وحصة مناسبة من مصاریف التصنیع غیر المباشرة  - البضاعة تامَّ

 وفقًا للطاقة التشغیلیة العادیة، لكن باستثناء تكالیف االقتراض.
           

البیع التقدیري في سیاق العمل العادي، ناقًصا أي تكالیف متوقعة لإلنجاز والتكالیف المتوقعة الالزمة ویمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر 
 إلجراء عملیة البیع.

           
        النقد وما في حكمھ

دة من نقدیة لدى بنوك ونقدیة في  الصندوق وودائع قصیرة األجل یبلغ تتألف النقد وما في حكمھ الُمدَرجة في قائمة المركز المالي الُموحَّ
 تاریخ استحقاقھا ثالثة أشھر أو أقل، حیث تخضع لمخاطر تغیُّرات ضئیلة في القیمة.

           
        الودائع البنكیة -االستثمارات قصیرة األجل 

دة ودائع قصیرة األجل تبلغ تواریخ استحقاقھا تتألف االستثمارات قصیرة األجل (الودائع البنكیة) الُمدَرجة في قائمة المركز  المالي الُموحَّ
 األصلیة أكثر من ثالثة أشھر وأقل من سنة واحدة من تاریخ اإلیداع، حیث تخضع لمخاطر تغیُّرات ضئیلة في القیمة.

 

  



۲۱ 

    شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰٤      ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ
           

          االحتیاطي النظامي
من  %۳۰دخلھا للسنة لتكوین احتیاطي یُعادل نسبة من صافي  %۱۰طبقًا لنظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أْن تُجنِّب نسبة 

َر التوقف عن إجراء ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع االحتیاطي نسبة  من رأس المال. علًما  %۳۰رأس المال. ویجوز للمجموعة أْن تقّرِ
 بأنَّ االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

           
          ربحیة السھم

      السھم األساس بقسمتھا على:تُحتسب ربحیة 
 .صافي الدخل المتعلق بمساھمي الشركة، باستثناء أي تكالیف خدمة حقوق الملكیة عدا األسھم العادیة -

 
السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة المالیة، والمعدلة ببنود األسھم العادیة المجانیة المصدرة خالل  -

 .وباستثناء أسھم الخزینة
           

      القیمة العادلة للقرض المساند من الشریك غیر المسیِطر
مة. تُحدَّد القیمة العادلة للقرض المساند من الشریك غیر المسیِطر بناًء على طرق تقییم فنیة بما في ذلك طریقة التدفقات النقدیة المخصو

الطرق من أسواق قابلة للمالحظة، حیثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم جدوتھا، فإنَّ ذلك یتطلب درجة من التقدیر وتُستمد مدخالت ھذه 
ن التقدیرات اعتبارات مدخالت مثل معدل الخصم ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار.  لتحدید القیم العادلة. وتتضمَّ

           
          وضریبة الدخلالزكاة 

عن الھیئة یُجنَّب مخصص للزكاة وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة. وبموجب معیار الزكاة الُمعدَّل الصادر 
ل مخصص الزكاة على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر  دة، ذلك أنَّ معیار المحاسبة الدولي رقم السعودیة للمحاسبین القانونیین، یُحمَّ الُموحَّ

م أي توجیھ بشأن المعالجة المحاسبیة للزكاة. فیما تخضع الحصص غیر الُمسیِطرة في المجموعة لضریبة ۱۲( ) "ضرائب الدخل" ال یقّدِ
 دخل في المملكة العربیة السعودیة.

           
الحالیة عن الفترة الحالیة والفترة السابقة بالمبلغ المتوقَّع استرداده من الھیئات الضریبیة أو المدفوع وتُقَاس األصول وااللتزامات الضریبیة 

ة فعلیًا إلیھا. وتمثل المعدالت واألنظمة الضریبیة الُمستخَدمة في احتساب ذلك المبلغ في تلك المعدالت واألنظمة الُمسنَّة نظامیًا أو الُمسنَّ 
دة. وتجري اإلدارة تقییًما دوریًا لألوضاع بتاریخ القوائم المال یة. ویُعتَرف بضریبة الدخل الحالیة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

رة التي تشمل اإلقرارات الضریبیة للمجموعة فیما یتعلق بالمواقف التي تخضع فیھا األنظمة الضریبیة المعمول بھا لتفسیرات، وتجنِّب اإلدا
 ما یكون مالئما.مخصصات حسب

           
لة           ضریبة الدخل المؤجَّ

لة باستخدام طریقة االلتزام بناًء على الفروق المؤقتة بین األوعیة الضریبیة لألصول والمطلوبات  یُجنَّب مخصص لضریبة الدخل المؤجَّ
لة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة وقِیمھا الدفتریة ألغراض القوائم المالیة بتاریخ القوائم المالیة.  ویُعتَرف بااللتزامات الضریبیة المؤجَّ

لة عن كافة الفروق المؤقتة القابلة للحسم وترحیل اإلعفاءات الضریبیة غیر المستخَدمة  للضریبة. وال یُعتَرف باألصول الضریبیة المؤجَّ
 ح خاضع للضریبة یمكن االستفادة منھ مقابل ھذه األصول.والخسائر الضریبیة غیر المستخَدمة إال في حدود احتمالیة توفر رب

           
لة في كل تاریخ قوائم مالیة، وتُخفَّض إلى الحد الذي ال یكون من  وتُجَرى مراجعة القیمة الدفتریة لألصول / االلتزامات الضریبیة المؤجَّ

لة كلیًا أو جزئیًا. وتُجَرى مراجعة المحتمل عنده توفر ربح خاضع للضریبة كاف یسمح  باالستفادة من األصول / االلتزامات الضریبیة المؤجَّ
لة غیر المعتَرف بھا في تاریخ كل قوائم مالیة، ویُعتَرف بھا إلى الحد الذي یصبح من المحتمل ع نده األصول / االلتزامات الضریبیة المؤجَّ

ل.توفر أرباح خاضعة للضریبة مستقبلیة تسمح باال  ستفادة في استرداد األصل الضریبي المؤجَّ
           

لة حسب المعدالت الضریبیة المتوقع تطبیقھا في السنة التي یتحقق خاللھا األصل أو یُسدَّ  د وتُحتَسب األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجَّ
ة فعلیًا في تاریخ القوائم المالیة.خاللھا االلتزام، وذلك بناًء على المعدالت الضریبیة (واألنظمة   الضریبیة) الُمسنَّة أو الُمقرَّ

           
لة المتعلقة بالبنود المعتَرف بھا خارج الربح أو الخسارة. ویُعتَرف بالبنود ا لضریبیة ویُعتَرف خارج الربح أو الخسارة بضریبة الدخل المؤجَّ

لة فیما یتعلق بالمعاملة ذات  ا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكیة.المؤجَّ  الصلة إمَّ
 

  



۲۲ 

    شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة)ملخص  ۰٤      السیاسات المحاسبیة الھامَّ
           

        الزكاة وضریبة الدخل (تتمة)
           

لة (تتمة)         ضریبة الدخل المؤجَّ
لة في حال وجود حق نافذ نظامیًا في إجراء مقاصة  لة وااللتزامات الضریبیة المؤجَّ األصول وتُجَرى مقاصة األصول الضریبیة المؤجَّ

لة بالمنشأة الخاضعة للضریبة ذاتھا ومصلحة الضرائب ذا  تھا.الضریبیة الحالیة مقابل االلتزامات الضریبیة الحالیة، وتتعلق الضرائب المؤجَّ
           

          ضریبة االستقطاع
بالمملكة العربیة السعودیة، بما في ذلك توزیعات األرباح تستقطع الشركة ضرائب على بعض المعامالت التي تُجَرى مع جھات غیر مقیمة 

 المدفوعة إلى الشریك غیر السعودي، حسبما یستلزمھ نظام ضریبة الدخل السعودي.
           

          ضریبة القیمة المضافة
    باستثناء:یُعتَرف بالمصاریف واألصول بالصافي بعد حسم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، 

           
عندما تكون ضریبة القیمة المضافة المتكبَّدة على شراء أصول أو خدمات غیر قابلة لالسترداد من الھیئة العامة للزكاة والدخل؛  -

حسبما یكون حیث یُعتَرف، في ھذه الحالة، بضریبة القیمة المضافة كجزٍء من تكلفة شراء األصل أو كجزٍء من بند المصاریف، 
 مالئًما

           
وعند إدراج الحسابات المدینة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضریبة القیمة المضافة ویُدَرج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابلة  -

الحسابات الدائنة في قائمة المركز لالسترداد من الھیئة العامة للزكاة والدخل أو الُمستَحق الدفع لھا كجزٍء من الحسابات المدینة أو 
دة.  المالي الُموحَّ

           
          المخصصات

یُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن یتطلب األمر تدفقا 
االقتصادیة لسداد االلتزام، وبحیث یمكن تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع المجموعة خارجیا للموارد التي تتضمن المنافع 

 استرداد المخصصات جزئیًا أو كلیًا، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یُعتَرف بالمبالغ الُمستَردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما
دة، بالصافي بعد تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعلیًا. و یُدَرج المصروف المتعلق بمخصص في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

حسم أي مبالغ مستَردة. وإذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي الذي 
ذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، یُعتَرف بالزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت یعكس، متى كان ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة ل

 كتكلفة تمویل.
           

          االلتزامات المحتملة
دة، وال یُْفِصُح عنھا ما لم یكن احتمال التدفق  ن منافع ال یُْعتََرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالیة الُموحَّ الخارجي للموارد المتضّمِ

ُل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي ِضْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال یُْعتَرَ  ُف باألصل اقتصادیة مستبعًدا. وتَُسجَّ
دة، بل یُْفِصُح عنھ عندما یكون من المحتمل تدفق منافع  اقتصادیة داخلیة. الُمحتَمل في القوائم المالیة الُموحَّ

           
          مكافآت الموظفین

م تستخدم المجموعة خطة غیر ممولة لمكافآت نھایة خدمة للموظفین، والتي تَُصنَُّف كالتزام مزایا محددة بموجب معیار المحاسبة الدولي رق
 ة) "مكافآت الموظفین". وتُعدُّ خطة المكافآت المحددة خطة مختلفًة عن خطة المساھمات المحددة. ویمثل االلتزام الُمْعتََرف بھ في قائم۱۹(

دة المتعلق بخطة المكافآت المحددة القیمة الحالیة اللتزام المكافآت المحددة في نھایة فترة القوائم المالیة. ویُحتسب التزام  المركز المالي الُموحَّ
ُد القیمة الحالیة اللتزام المكافآت المحددة بخصم  المكافآت المحددة بمعرفة اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وتَُحدَّ

ي لھا التدفقات النقدیة الخارجیة المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نھایة فترة القوائم المالیة لسندات الشركات ذات الجودة العالیة والت
االكتواریة الناتجة عن التغیرات في فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَدََّرة اللتزامات مكافآت ما بعد التوظیف. ویُْعتََرُف باألرباح والخسائر 

دة في الفترة التي تنشأ ف  یھا.االفتراضات االکتواریة وتسویات الخبرة في حقوق الملكیة من خالل قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
           
 

  



۲۳ 

    التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

ة (تتمة) ۰٤      ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ
           

          االعتراف باإلیرادات
دة عندما یكون تمثل مبیعات المنتجات المصدر الوحید لإلیرادات. ویُعتَرف  بمبیعات المنتجات في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

غ على المجموعة التزام ببیع البضائع ولدیھا القدرة على تحدید وجود عقد، وقیاس الِعوض قیاًسا نسبیًا واحتمالیة التحصیل. وتمثل المبال
بوضة أو المستَحقة القبض من الجھات ذات العالقة والغیر من مبیعات ھذه المنتجات. المعتَرف بھا كمبیعات منتجات الِقیم العادلة للمبالغ المق

وعادة ما تتضمن عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بیع منتجاتھا، التزام تنفیذ واحد. وتعترف المجموعة باإلیرادات من مبیعات 
ل فیھا السیطرة على تلك  المنتجات إلى العمیل، وذلك عادة عند تسلیم المنتجات. المنتجات عند المرحلة التي تُحوَّ

           
          إیرادات المبیعات

تصنِّع المجموعة مجموعة كبیرة من المنتجات وتبیعھا. ویتعیَّن االعتراف بمبیعات ھذه المنتجات عند تحویل السیطرة على المنتجات إلى 
نة من خمس خطوات المذكورة سابقًا وتطبیق شروط الشحن المعمول بھا (أو العمیل، على أن یُراعى ذلك في إطار  اتباع الطریقة المكوَّ

 "مصطلحات التجارة الدولیة").
           

          عناصر التمویل
تزید فیھا الفترة بین تحویل لیس لدى المجموعة حالیًا أو تتوقَّع في الوقت الراھن أي عقود مع عمالء على مبیعات أو منتجات روتینیة حیث 

د بھا إلى العمیل وسداد العمیل عن سنة واحدة. ونتیجة لذلك، فال تجري المجموعة في الوقت الحالي تعدیًال   على المنتجات أو الخدمات المتعھَّ
اد قیاس المبالغ ذات الصلة من أجل أي أسعار معامالت بشأن القیمة الزمنیة لألموال. ومع ذلك، فلو تحدَّد وجود أي حالة من ھذا القبیل، یُعَ 

 تعدیل القیمة الزمنیة لألموال.
           

          المصاریف
یُعتَرف بكافة المصاریف على أساس االستحقاق. ویُعترف بالتكالیف التشغیلیة على أساس التكلفة التاریخیة. وتُصنَّف تكالیف اإلنتاج 

مبیعات. وتُصنَّف كافة المصاریف األخرى، بما في ذلك مصاریف البیع والتوزیع غیر المخصومة من والمصاریف المباشرة كتكلفة 
ع تلك المصاریف ما بین تكلفة مبیعات ومصاریف بیع وتوزیع ومصاریف  المبیعات، كمصاریف بیع أو مصاریف عمومیة وإداریة. وتُوزَّ

 عمومیة وإداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت.
           

          العمالت األجنبیة
دة للمجموعة باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة للشركة. وفیما یتعلق بكل منشأة، ت حدد المجموعة تُْعَرض القوائم المالیة الُموحَّ

باستخدام ھذه العملة الوظیفیة. وتستخدم المجموعة الطریقة المباشرة العملة الوظیفیة والبنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة، وتُقَاس 
دة یُظھر  المبلغ الذي للتوحید، وعند بیع عملیة أجنبیة، فإنَّ الربح أو الخسارة الُمعاد تصنیفھما إلى قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

 ینشأ من استخدام ھذه الطریقة.
           

        المعامالت واألرصدة
ل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیًا بعملتھا الوظیفیة حسب السعر الفوري في التاریخ الذي تتأھل فیھ المعام لة تُسّجِ

لة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل الفو ري للعمالت الوظیفیة بتاریخ القوائم لالعتراف المبدئي. وتُتْرجم األصول والمطلوبات النقدیة الُمسجَّ
دة باست ثناء الفروق المالیة. ویُْعتََرُف بجمیع الفروق الناتجة عن تسویة أو ترجمة البنود النقدیة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

بیة. ویُْعتََرُف بذلك في الدخل الشامل اآلخر إلى أن الناتجة من البنود النقدیة األجنبیة التي تُشّكُل جزًءا من صافي االستثمار في عملیة أجن
دة. وتُترجم البنود غیر النقدیة التي تُ  قاُس بالتكلفة یُبَاع صافي االستثمار، وعندئذ یُعاد تصنیفھا إلى قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

لمعامالت المبدئیة وال تُعدَّل الحقًا. وتُترجم البنود غیر النقدیة التي تُقاُس التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة في تواریخ ا
وتُجَرى المحاسبة عن الربح الناتج أو . بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة في التاریخ الذي تَُحدَُّد فیھ القیمة العادلة

لنقدیة التي تُقاُس بالقیمة العادلة بما یتماشى مع االعتراف بالربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غیر ا
ي الدخل الشامل التغیر في القیمة العادلة للبند (أي فروقات الترجمة الناشئة من البنود التي یُْعتََرُف بربح أو خسارة القیمة العادلة الخاصة بھا ف

دة، على التوالي).اآلخر أو قائمة الدخل و  الدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
           
 

  



۲٤ 

    شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

     والتفسیرات الجدیدة والُمعدَّلةالمعاییر  ۰٥
           

) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء" والمعیار الدولي للتقریر ۱٥طبَّقت المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
)، فقد أفُِصَح عن طبیعة ھذه التغیُّرات وتأثیرھا، إن ۳٤المحاسبة الدولي رقم () "األدوات المالیة". ووفقًا لما یستلزمھ معیار ۹المالي رقم (

 ُوِجَدت، أدناه.
           

دة للمجموعة. ولم تنفِّذ ۲۰۱۸وتطبَّق عدة تعدیالت وتفسیرات أخرى للمرة األولى في عام  م، لكن لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة الُموحَّ
ر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم یدخل حیز التنفیذ بعد.المجموعة   التطبیق المبّكِ

 
"اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء"۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (  ( 

     

) ۱۸) "عقود اإلنشاءات" ومعیار المحاسبة الدولي رقم (۱۱() محل معیار المحاسبة الدولي رقم ۱٥یحلُّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
نطق "اإلیرادات" والتفسیرات ذات العالقة، وینطبق على كافة اإلیرادات الناشئة من العقود المبَرمة مع العمالء، ما لم تقع تلك العقود في 

یرادات التي تنشأ من العقود المبَرمة مع العمالء. معاییر أخرى. ویضع المعیار الجدید نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإل
، یُعتَرف باإلیرادات حسب القیمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقھ مقابل ۱٥وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 تحویل البضائع أو الخدمات إلى عمیل.
           

تمارس تقدیًرا محاسبیًا، آخذة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبیق كل خطوة من النموذج ویُلِزم المعیار المنشآت أن 
ُد أیًضا المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد والتكالیف التي تتع لق على العقود المبَرمة مع عمالئھا. ویُحّدِ

 مباشرة بالوفاء بالعقد.
           

والبولي إیثیلین عالي ومنخفض الكثافة والبولي  ۱-وتزاول المجموعة إنتاج خلیط الوقود وزیت الوقود واإلیثیلین والبروبیلین والھیكسین
تطبیق المعیار بروبیلین والبولي ستایرین. ویُتوقع بصفة عامة أن یكون بیع المنتج ھو التزام التنفیذ الوحید على المجموعة، وعلیھ، فإنَّ 

 ) ال ینشأ عنھ أي تأثیر على إیرادات المجموعة وربحھا أو خسارتھا.۱٥الدولي للتقریر المالي رقم (
           

"۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( "األدوات المالیة  (    
): التصنیف والقیاس فیما یتعلق بالفترات السنویة التي ۳۹الدولي رقم () محلَّ معیار المحاسبة ۹یَِحلُّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ع الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحاسبة عن األدوات المالیة: التصنیف والقیاس ۲۰۱۸ینایر  ۱تبدأ في تاریخ  م أو بعد ذلك التاریخ، حیث یُجّمِ
 واالنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط.

           
دة للمجموعة.۹أنَّ المجموعة قد طبَّقت متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (ومع   )، لم ینشأ تأثیر جوھري على القوائم المالیة الُموحَّ

           
      المعاییر الصادرة غیر الساریة المفعول بعد ۰٦

           
"عقود ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (       اإلیجار") 

ب تسجیل تقیِّم المجموعة حالیًا تأثیر تطبیق ھذا المعیار، غیر أنَّھا تتوقع أن تطبیق ھذا المعیار سیزید األصول والمطلوبات، حیث إنَّھ یتطل
دة. وتستمر المجموعة في تقییم  التأثیر المالي لتطبیق ھذا المعیار أصل حق االستخدام والتزامات اإلیجار المقابلة لھ في قوائمھا المالیة الُموحَّ

دة الُموَجزة عن الربع األول من عام  ِلیَّة الُموحَّ  م.۲۰۱۹الذي سیُكتمل ویُفصح عنھ في القوائم المالیة األوَّ
           



۲٥ 

       شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)        إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

                 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
                  

               الممتلكات والمصانع والمعدات ۰۷
    

 
 

 مباني المكتب
 )۷-۱(مالحظة 

  
المصانع 
 والمعدات

 ۷-۱(مالحظة 
 )۷-۲ومالحظة 

  
 

الصیانة 
 الدوریة
 )۷-٤(مالحظة 

  
 

األثاث 
والتجھیزات 

 المكتبیة

  
 
 
 

 السیارات

  
 
 
 

 البالتین

  
 

األعمال 
اإلنشائیة قید 

 التنفیذ

  
 
 
 

 اإلجمالي
لایر سعودي    

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
سعودي لایر  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
                 التكلفة:

 ۲۰٫۳۰۷٫٤٦٤  ۱٤۸٫۸٥٥  ۲٤٫٤٦۱  ۳۱٫۸۰۲  ۱٦۰٫۱۹۱  ٥۰٦٫۷۲۷  ۱۸٫۷٥۲٫۹۸٥  ٦۸۲٫٤٤۳  ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ۸۹٫۳۰۰  ٥۳٫٤٦۰  -  ۲٫۳۷٥  ٦٫۸۱۷  ۲۲٫۱۳٦  ۲٫۸٤٦  ۱٫٦٦٦  إضافات
 -  )۷۸٫۷۰۱(  ٥٫٤۹۰  -  ۱۰٫۷۲٥  -  ٦۱٫٦۸۷  ۷۹۹  تحویل

 )۷٫۲۳٤(  -  -  )۲٫٤۲۹(  )۲٫۱۹۳(  -  )٦٦٤(  )۱٫۹٤۸(  استبعادات
 ۲۰٫۳۸۹٫٥۳۰  ۱۲۳٫٦۱٤  ۲۹٫۹٥۱  ۳۱٫۷٤۸  ۱۷٥٫٥٤۰  ٥۲۸٫۸٦۳  ۱۸٫۸۱٦٫۸٥٤  ٦۸۲٫۹٦۰  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

                  
 ٦۹٫٦۳٥  ٦۲٫٤۹۰  -  ٦٥۹  ۱٫٥۲۸  -  ٤٫۷۱۸  ۲٤۰  إضافات
 -  )٦۰٫۸۷٤(  -  -  ۱۱٫۰۹٦  -  ٤۹٫٥٥۳  ۲۲٥  تحویل
 )٤٫۸۸۱(  -  -  -  -  )٤٫۸۸۱(  -  -  تسویة

 )۹۷٦(  -  -  )۹۷٦(  -  -  -  -  استبعادات
 )۳۲۳(  -  -  )۳۲۳(  -  -  -  -  بطشُ 

 ۲۰٫٤٥۲٫۹۸٥  ۱۲٥٫۲۳۰  ۲۹٫۹٥۱  ۳۱٫۱۰۸  ۱۸۸٫۱٦٤  ٥۲۳٫۹۸۲  ۱۸٫۸۷۱٫۱۲٥  ٦۸۳٫٤۲٥  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 

 االستھالك المتراكم:
                

 ۳٫٤۰۸٫۸۹۲  -  -  ۲٥٫٤۰٥  ۱۲۳٫۱٥۰  ۹٫۸۹۷  ۳٫۱۳۳٫۸۷۹  ۱۱٦٫٥٦۱  ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
ل للسنة  ۹۱۳٫۷۹۲  -  -  ٤٫۹۹۱  ۲٥٫۰۱۸  ۱۰۳٫٦۹۳  ۷٥۲٫٦۷۷  ۲۷٫٤۱۳  ُمحمَّ

 )٥٫۱۲۹(  -  -  )۱٫۰۳٦(  )۲٫۱۹۳(  -  )٦٦٤(  )۱٫۲۳٦(  استبعادات
 ٤٫۳۱۷٫٥٥٥  -  -  ۲۹٫۳٦۰  ۱٤٥٫۹۷٥  ۱۱۳٫٥۹۰  ۳٫۸۸٥٫۸۹۲  ۱٤۲٫۷۳۸  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

                  
ل للسنة  ۱٫۱۱٥٫۹۸٤  -  -  ۹۱۲  ٦٫۷٤٦  ۸۹٫٦٤۰  ۹۹۰٫٦٦۸  ۲۸٫۰۱۸  ُمحمَّ

 )۹۷٦(  -  -  )۹۷٦(  -  -  -  -  استبعادات
 )۳۲۳(  -  -  )۳۲۳(  -  -  -  -  بطشُ 

 ٥٫٤۳۲٫۲٤۰  -  -  ۲۸٫۹۷۳  ۱٥۲٫۷۲۱  ۲۰۳٫۲۳۰  ٤٫۸۷٦٫٥٦۰  ۱۷۰٫۷٥٦  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
                 صافي القیم الدفتریة:

 ۱٥٫۰۲۰٫۷٤٥  ۱۲٥٫۲۳۰  ۲۹٫۹٥۱  ۲٫۱۳٥  ۳٥٫٤٤۳  ۳۲۰٫۷٥۲  ۱۳٫۹۹٤٫٥٦٥  ٥۱۲٫٦٦۹  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 ۱٦٫۰۷۱٫۹۷٥  ۱۲۳٫٦۱٤  ۲۹٫۹٥۱  ۲٫۳۸۸  ۲۹٫٥٦٥  ٤۱٥٫۲۷۳  ۱٤٫۹۳۰٫۹٦۲  ٥٤۰٫۲۲۲  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 



۲٦ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

       الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة) ۰۷
            
سنة  ۳۰وتبلغ مدة عقد اإلیجار األولیة إنَّ مباني المكتب والمصانع والمعدات ُمقاَمة على أرٍض ُمستأَجرة من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع،  ۱-۷

 م)، وھو قابل للتجدید لفترات إضافیة بعد ذلك.۲۰۰۷دیسمبر  ۹ھـ (الموافق ۱٤۲۸ذي القعدة  ۲۹ابتداًء من 
            
) (ب) ۱۹-٤(مالحظة إنَّ مصانع المجموعة ومعداتھا مكفولة (أ) برھونات مقابل قرض ألجل من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  ۲-۷

) وصندوق االستثمارات العامة (مالحظة ۱۹-۲وبالتنازل عن المتحصالت المتبقیة مقابل قروض ألجل من اتحاد بنوك تجاریة (مالحظة 
۳-۱۹.( 

            
 المصانع.تمثل األعمال اإلنشائیة قید التنفیذ، بتاریخ القوائم المالیة، التكالیف الُمتكبَّدة على أنشطة  ۳-۷
            
ل تكالیف الصیانة الدوریة المخطط لھا وتُطفَأ  ۷۲وفقًا لسیاسة المجموعة، تُجَرى دورة الصیانة الدوریة االعتیادیة على مدى  ۷-٤ شھًرا وتُؤجَّ

 على مدى الفترة حتى الصیانة الدوریة المخطَّط لھا التالیة.
            
مراجعة على العمر اإلنتاجي التقدیري لخط إنتاج، وأُظِھَرت التغیُّرات في العمر اإلنتاجي التقدیري بأثر مستقبلي. وفیما أجرت المجموعة  ۷-٥

ملیون لایر سعودي. وفیما یلي تأثیرات التغیُّر في العمر اإلنتاجي التقدیري المتعلق  ۲۳٦لو لم یُجَر ھذا التغییر، لزاد ربح السنة بواقع 
ل اال  ستھالك عن السنة الحالیة والسنوات المستقبلیة:بُمحمَّ

            
التأثیر السنوي            

لزیادة (نقص) 
ل  ُمحمَّ

 االستھالك
لایر سعودي            

 باأللوف
            

 ۲۳٦٫٥۳۷         ۲۰۱۸لعام 
 )۱۱٫٤۹۳(        ۲۰۳۸حتى  ۲۰۱۹لكل عام من 

 )٦٫۱۷۷(         ۲۰۳۹لعام 
            
            
ل على النحو التالي: ۷-٦ ع االستھالك الُمحمَّ        ُوّزِ
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۸۹۲٫٥۰۹  ۱٫۱۰٤٫٥۸٥      )۲٥تكلفة مبیعات (إیضاح 
 ۲۱٫۲۸۳  ۱۱٫۳۹۹      )۲۷مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 

         ۱٫۱۱٥٫۹۸٤  ۹۱۳٫۷۹۲ 
            
 

  



۲۷ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

         مشاریع مشتركةاالستثمارات في  ۰۸
            

   كانت القیم الدفتریة الستثمار المجموعة في مشاریع مشتركة على النحو التالي:
            
     نسبة الملكیة     
     ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي   %  %     

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
            

 ۱٫٥۷۷٫۹۱۱  ۱٫٤۲٥٫۸۸۱  %٥۰  %٥۰  )۸-۱الجبیل شیفرون فیلیبس المحدودة (مالحظة شركة 
 ۸۹۱٫۷٥۱  ۷٦۷٫٦٤۸  %٥۰  %٥۰ )۸-۲شركة شیفرون فیلیبس السعودیة المحدودة (مالحظة 

         ۲٫۱۹۳٫٥۲۹  ۲٫٤٦۹٫٦٦۲ 
            
 شركة الجبیل شیفرون فیلیبس  ۱-۸
 
لة في مدینة الجبیل بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل  ۱-۱-۸ إنَّ شركة الجبیل شیفرون فیلیبس ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ

ٌل م)، ولھا فرع بمدینة ۲۰۰۳أغسطس  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۲٤جمادى اآلخرة  ۲٥وتاریخ  ۲۰٥٥۰۰٥۹۰۱التجاري رقم  الجبیل ُمسجَّ
. وتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في إنتاج وبیع الستایرین ومزیج الموغاز والبنزین ۲۰٥٥۰۰٥۹۳٥بموجب السجل التجاري رقم 

 .العطري وزیت الوقود
            
ر الشركاء في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس، خالل السنة، تخفیض رأسمال شركة شركة الجبیل شیفرون فیلیبس بواقع  ۲-۱-۸ ملیون  ۹۹٤قرَّ

ھـ). ولم تُستَكمل بعد اإلجراءات النظامیة ۱٤۳۹ذو الحجة  ۲٤م (الموافق ۲۰۱۸سبتمبر  ٤لایر سعودي بموجب قرار صدر بتاریخ 
 تاریخ القوائم المالیة.المتعلقة بھذا األمر كما ب

 
ر المالي، فیما یلي بیاٌن بالمعلومات المالیة المختصَرة للمشروع المشترك، بناًء على قوائمھ المالیة الُمعدَّة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقری ۳-۱-۸

دة:  وتسویتھا مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار في القوائم المالیة الُموحَّ
            

       قائمة المركز المالي المختصَرة لشركة الجبیل شیفرون فیلیبس
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
            

 ۲٫٤۷۰٫٤۲۳  ۲٫۳۸۷٫۰۳۲      األصول غیر المتداولة
 ۱٫٥۸۸٫٤۰۰  ۱٫۳٦۱٫٤۲۹       األصول المتداولة

 )۱۱۳٫۷۳٦(  )۱۰٤٫۸۰٤(      المطلوبات غیر المتداولة
 )۷۸۹٫۲٦۳(  )۷۹۱٫۸۹٦(       المطلوبات المتداولة

 ۳٫۱٥٥٫۸۲٤  ۲٫۸٥۱٫۷٦۱       صافي األصول
            

 %٥۰  %٥۰      حصة ملكیة المجموعة
            

 ۱٫٥۷۷٫۹۱۱  ۱٫٤۲٥٫۸۸۱      حصة المجموعة من صافي األصول
 ۱٫٥۷۷٫۹۱۱  ۱٫٤۲٥٫۸۸۱      القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة

            
 

  



۲۸ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

         (تتمة) االستثمارات في مشاریع مشتركة ۰۸
            

     قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر المختصرة لشركة الجبیل شیفرون فیلیبس
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
            

 ٥٫۷۹۸٫٥۸۳  ٦٫۲۱۳٫۷٥۳       مبیعات
 )٥٫۱۱۳٫۷٦۱(  )٥٫۷٤۲٫۱۷۰(       تكلفة مبیعات

 )۷٥٫۰۱۱(  )۸٦٫٦٦۳(      مصاریف بیع وتوزیع
 )٤۸٫۲۹۰(  )٤۱٫۹۸۷(      مصاریف عمومیة وإداریة

 )۱٫۹۳٤(  )۱٫۱۹۳(       تكالیف تمویل
 ٥۳٫۸٥٤  )٤٫٦۸۷(      خسارة أخرى، بالصافي

 ٦۱۳٫٤٤۱  ۳۳۷٫۰٥۳      الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل
 )٦۸٫۲٤٥(  )٤۱٫٥۰۲(      زكاة وضریبة دخل

 ٥٤٥٫۱۹٦  ۲۹٥٫٥٥۱       دخل السنة
 )۲٫٦۲۰(  ۱٥٫۱۳٥      الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى)

 ٥٤۲٫٥۷٦  ۳۱۰٫٦۸٦      إجمالي الدخل الشامل للسنة
 ۳۰٦٫۷۲۱  ۱٦۸٫٥۲۷    )%٥۰وضریبة الدخل (حصة المجموعة من الدخل قبل حساب الزكاة 

 )۱٫۳۱۰(  ۷٫٥٦۸  حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى)
 ۳۰٦٫۷۱۸  ۱۷٦٫۰۹٥    حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل للسنة

            
 شركة شیفرون فیلیبس السعودیة  ۲-۸
لة في مدینة الجبیل بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل  ۱-۲-۸ إنَّ شركة شیفرون فیلیبس السعودیة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ

ٌل بموجب السجـل ۱۹۹٦یولیو  ۸ھـ (الموافق ۱٤۱۷صفر  ۲۲وتاریخ  ۲۰٥٥۰۰۳۸۳۹التجاري رقم  م)، ولھا فرع في مدینة الجبیل ُمسجَّ
، وتزاول إنتاج اإلیسوبنتان والتولوین ووقود الغاز والھبتان والھیدروجین والبنتان العادي والبنزین ۲۰٥٥۰۰۹٥۸٤التجاري رقم 

 والسیكلوھكسان ومركبات ھیدروكربون العطریة المختلطة.
            
ر الشركاء في شركة شیفرون فیلیبس السعودیة، خالل السنة، تخفیض رأسمال شركة شركة شیفرون فیلیبس السعودیة بواقع  ۲-۲-۸  ٤۱۱٫۳قرَّ

ھـ). ولم تُستَكمل بعد اإلجراءات النظامیة ۱٤۳۹ذو الحجة  ۲٤م (الموافق ۲۰۱۸سبتمبر  ٤ملیون لایر سعودي بموجب قرار صدر بتاریخ 
 كما بتاریخ القوائم المالیة.المتعلقة بھذا األمر 

 
ر المالي، فیما یلي بیاٌن بالمعلومات المالیة المختصَرة للمشروع المشترك، بناًء على قوائمھ المالیة الُمعدَّة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقری ۳-۲-۸

دة:  وتسویتھا مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار في القوائم المالیة الُموحَّ
            

 ۲۰۱۷  ۲۰۱۸    قائمة المركز المالي المختصَرة لشركة شیفرون فیلیبس السعودیة
لایر سعودي          

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
            

 ۱٫۲٥۱٫۳۸٦  ۱٫۱٤۰٫٥٥٦      األصول غیر المتداولة
 ۱٫٥٥۸٫٥۳۰  ۱٫٥۳۸٫۷٤٥       األصول المتداولة
 )۱٥۳٫٤۸۰(  )۱۲٤٫٦۳۷(      المتداولةالمطلوبات غیر 

 )۸٦٥٫۲۱۷(  )۱٫۰۲٤٫۹۲٦(       المطلوبات المتداولة
 ۱٫۷۹۱٫۲۱۹  ۱٫٥۲۹٫۷۳۸       صافي األصول

            
 %٥۰  %٥۰      حصة ملكیة المجموعة

 ۸۹٥٫٦۱۰  ۷٦٤٫۸٦۹      القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة
 )۳٫۸٥۹(  ۲٫۷۷۹      على المخزون تعدیالت أخرى

 ۸۹۱٫۷٥۱  ۷٦۷٫٦٤۸  بالصافي بعد حسم التعدیالت األخرى القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة



۲۹ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

         (تتمة) االستثمارات في مشاریع مشتركة ۰۸
            

 ۲۰۱۷  ۲۰۱۸  قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر المختصرة لشركة شیفرون فیلیبس السعودیة
لایر سعودي          

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
            

 ٤٫٥٥٤٫٤٥۹  ٥٫۰۲۲٫۷٦۱       مبیعات
 )۳٫۹۱۷٫٦۳۲(  )٤٫٦۳۸٫٤۲٥(       تكلفة مبیعات

 )٥۱٫۰۰٥(  )٦۰٫۲۷۳(      مصاریف بیع وتوزیع
 )۳٦٫۷۲۸(  )۲٦٫۱۹۲(      مصاریف عمومیة وإداریة

 )٤٫٤٦٦(  )۳٫٤۹٦(       تكالیف تمویل
 ٦۳٫٤۸۷  ۱۳٫۱٦٤      ، بالصافيخسارة أخرى

            
 ٦۰۸٫۱۱٥  ۳۰۷٫٥۳۹      الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل

 )٦۸٫۳۸۷(  )٤۸٫۱۳۸(      زكاة وضریبة دخل
 ٥۳۹٫۷۲۸  ۲٥۹٫٤۰۱      صافي دخل السنة

 )۲٫۷٥۸(  ۳۰٫۰٦۳      الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى)
 ٥۳٦٫۹۷۰  ۲۸۹٫٤٦٤      إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ۳۰٤٫۰٥۸  ۱٥۳٫۷۷۰    )%٥۰حصة المجموعة من الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل (
 )۱٫٥۳۷(  ۷٫۰۹٥      تعدیالت أخرى على المخزون

         ۱٦۰٫۸٦٥  ۳۰۲٫٥۲۱ 
 )۱٫۳۷۹(  ۱٥٫۰۳۲    حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى)

 ۳۰۱٫۱٤۲  ۱۷٥٫۸۹۷    إجمالي الدخل الشامل للسنةحصة المجموعة من 
            
 شركة البتروكیماویات التحویلیة ۳-۸

 
ملیون لایر سعودي،  ۳۱٫۲م، استثمارھا في شركة البتروكیماویات التحویلیة إلى الغیر نظیر مبلغ قدره ۲۰۱۷باعت المجموعة، خالل عام  ۱-۳-۸

االستثمار بقیمة (صفر) نظًرا ألنَّ الحصة في الخسارة من ھذه الشركة في السنوات السابقة تجاوزت استثمار المجموعة حیث أُدِرَج ھذا 
ل المجموعة الخسارة إال في حدود استثمارھا في ھذه الشركة في السنة الماضیة.  في ھذه الشركة، ولم تُسّجِ

            
     االستثمارات في مشاریع مشتركة خالل السنة:یلي الحركة في فیما  ۸-٤
            
شركة الجبیل      

شیفرون 
 فیلیبس

  
شركة شیفرون 
 فیلیبس السعودیة

  
 

 اإلجمالي

  
 

 اإلجمالي
     ۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي      

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۲٫٤۷۲٫٤۸٤  ۲٫٤٦۹٫٦٦۲  ۸۹۱٫۷٥۱  ۱٫٥۷۷٫۹۱۱  في بدایة السنة
 ٦۰۹٫۲٤۲  ۳۲۹٫۳۹۲  ۱٦۰٫۸٦٥  ۱٦۸٫٥۲۷  حصة في صافي نتائج

 )۲٫٦۸۹(  ۲۲٫٦۰۰  ۱٥٫۰۳۲  ۷٫٥٦۸  الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى)
 )٦۰۹٫۳۷٥(  )٦۲۸٫۱۲٥(  )۳۰۰٫۰۰۰(  )۳۲۸٫۱۲٥(  توزیعات أرباح من مشاریع مشتركة

 ۲٫٤٦۹٫٦٦۲  ۲٫۱۹۳٫٥۲۹  ۷٦۷٫٦٤۸  ۱٫٤۲٥٫۸۸۱   دیسمبر ۳۱في 
            
 

  



۳۰ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

         قروض الموظفین ۰۹
            

ج تمثل قروض الموظفین قروًضا سكنیة ال تحمل فائدة ُمقدَّمة إلى موظفین سعودیین، وھي مكفولة برھن على الممتلكات المشتراة بموجب برنام
سنة. وقد أُدرَجت األقساط المستحقة خالل  ۱٥تملك الوحدات السكنیة للموظفین. وتستحق القروض السداد على أقساط شھریة خالل فترة أقصاھا 

لمالیة على ة واحدة في بند "المبالغ المدفوعة مقدًما والمدینون اآلخرون" ضمن األصول المتداولة. وتُظَھر القیمة الدفتریة كما بتاریخ القوائم اسن
 النحو التالي:

            
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۱۱٦٫٤۳۰  ۱۳۰٫٦۰۹    ُمدَرج ضمن األصول غیر المتداولة -الجزء غیر المتداول 
 ۲٦٫۰۸۸  ۲۷٫۹٤۲  )۱۲ُمدَرج ضمن المبالغ المدفوعة مقدًما والمدینین اآلخرین (إیضاح  -الجزء المتداول 

         ۱٥۸٫٥٥۱  ۱٤۲٫٥۱۸ 
            

         المدینون التجاریون ۰۱۰
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۱٫۱۰٦٫٤٥۷  ۱٫۰۲۸٫۳٦٦      یوًما ۳۰أقل من 
 ۱٫۸٤٥  ٥٫٦۹٦       یوًما ٦۰-۳۱
 ٦٤٥  ۱٫۳۲۰       یوًما ٦۱-۹۰

         ۱٫۰۳٥٫۳۸۲  ۱٫۱۰۸٫۹٤۷ 
            

 م، لم تنخفض قیمة أي من الحسابات التجاریة المدینة.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في    ۱۰-۱
            
یوًما، حیث تُعتبر الحسابات التجاریة المدینة  ٦۰-۳۰ال تحمل الحسابات التجاریة المدینة أي فائدة، وتبلغ فترة االئتمان لدى المجموعة  ۲-۱۰

ھذه المدة. والحسابات التجاریة المدینة غیر المنخفضة القیمة غیر مكفولة بضمانات، ومن المتوقع، بناًء على الخبرة متأخرة السداد بعد 
 السابقة، استردادھا بالكامل.

            
         المخزون ۰۱۱

         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

ة الصنع  ٤۹۸٫٤٥۸  ٥٥۸٫۰٥٦       بضاعة تامَّ
 ۳٫۷۳۱  ۷٤۸      )۱۱-۱مواد خام (مالحظة 

 ٤۳٦٫٤۳٦  ٤۱۱٫٥۰٦      قِطع غیار
 ۱٥٤٫۳۱۳  ۱۳۲٫۷۹۸      كتالیست (محفزات) ومواد كیماویة وإضافات

         ۱٫۱۰۳٫۱۰۸  ۱٫۰۹۲٫۹۳۸ 
            
 الخام بصفٍة رئیسٍة من ثالثة موردین، من بینھم مشروعان مشتركان للمجموعة بالمملكة العربیة السعودیة.تشتري المجموعة موادھا  ۱-۱۱

 

 
 

  



۳۱ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

       المبالغ المدفوعة مقدًما والمدینون اآلخرون ۰۱۲
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 -  ۱۳٦٫۷٥۹      مستحقةمطالبة تأمین 
 ۳٫۲۳۳  ۳۱٫۷۳۲  ضریبة قیمة مضافة ُمستَحقة القبض، بالصافي

 ۲٦٫۰۸۸  ۲۷٫۹٤۲    )۹الجزء المتداول (إیضاح  -قروض موظفین 
 ۲٦٫٦٥٥  ۲۷٫٤۲۹       مبالغ مدفوعة مقدًما

 ۱٦٫٤٥٥  ۱٦٫٤٥٥  )۲۱تأمین نقدي مقابل إصدار صكوك (إیضاح 
 ۲٦٫۹۲۳  ۲٫۲٦٤    تأمین نقدي مقابل ضمان بنكي

 ٤٫٤۹۲  ۱۲٫۱٦۳      إیرادات فوائد ُمستَحقة الدفع
 ۸٫۰۱٥  ۸٫٥٤۸       مدینون آخرون

         ۲٦۳٫۲۹۲  ۱۱۱٫۸٦۱ 
            

     المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا ۰۱۳
            

المسیَطر علیھا أو تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتھا وِكبار موظفي اإلدارة بھا والمنشآت 
لقة بھا المسیَطر علیھا من قِبل ھذه الجھات أو التي تمارس ھذه الجھات نفوذا ھاما علیھا. تُعتَمد سیاسات تسعیر ھذه المعامالت والشروط المتع

 من قِبل إدارة المجموعة. وفیما یلي قائمة بالجھات ذات العالقة الرئیسة بالمجموعة:
            
     یلي المعامالت الرئیسة مع الجھات ذات العالقة:فیما  أ)
 
 

 الجھات ذات العالقة

   
 

 العالقة

  
 

 طبیعة المعامالت

    ۲۰۱۸ 
 لایر سعودي  

 باأللوف   

    ۲۰۱۷ 
    لایر سعودي   

 باأللوف   
            

 ۲۱۸٫۹۸٥  ۲٦۱٫٥٦۲  مبیعات  مشروع مشترك شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
 ٤٦٫۳۰۲  ۱۹٫۸۰٥  مشتریات       
خدمات دعم ومساندة  -تكلفة مبیعات        

 )۲٥(إیضاح 
۱۸٦٫۸۷۸  ۲٥٤٫۷۰۸ 

خدمات  -مصاریف عمومیة وإداریة        
 )۲۷دعم ومساندة (إیضاح 

۱۰٤٫٤۸۳  ۱۳۰٫۰٦۲ 

            
 ۲۰۸٫۲۳٦  ۳۷٤٫۸٥۸  مبیعات  مشروع مشترك شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

 ۱٫۰۲۸٫۹۱۳  ۱٫۱۹۷٫٦۹٤  مشتریات       
            

 ٤۷٫٥٦٥  ٥۱٫٤۸۸  )۲٥(إیضاح  امتیاز  جھة ذات عالقة شیفرون فیلیبس كمیكال كمباني إل إل سي
            

شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت 
 كمباني إل إل سي

دعم ومساندة  خدمات -تكلفة مبیعات   جھة ذات عالقة
 )۲٥(إیضاح 

٦۹٫٤۲۸  ٥۸٫٥۷۱ 

خدمات  -مصاریف عمومیة وإداریة        
 )۲۷دعم ومساندة (إیضاح 

۸٫۲۱۳  ۳٫۳٦۰ 

            
شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز إل 

 إل سي
خدمات دعم ومساندة  -تكلفة مبیعات   جھة ذات عالقة

 )۲٥(إیضاح 
۷٫٥۸۱  ۷٫۱۸٥ 

 ۲۷۲٫٤۱٥  ۳۱۷٫۲۳۱  )۲٦أتعاب تسویقیة (إیضاح        
            

خدمات دعم ومساندة  -تكلفة مبیعات   جھة ذات عالقة  كمیكال سرفسز إنك.
 )۲٥(إیضاح 

۲٫۹٦۳  ۲۱٫۲۱۰ 

خدمات  -مصاریف عمومیة وإداریة        
 )۲۷دعم ومساندة (إیضاح 

۱٤٫٥۲۳  ٦۰ 

            
            
 



۳۲ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

   المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة) ۰۱۳
            
م الجھة المنتسبة بموجبھا خدمات أبرمت  أ) -۱( المجموعة اتفاقیة تسھیالت مشتركة ("االتفاقیة") مع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة، حیث تقّدِ

 دعم ومساندة إلى المجموعة في مجاالت التشغیل والصیانة وخدمات الدعم اإلداري والدعم الفني.
            
لت الجھة ذات ) أ-۲( أبرمت المجموعة اتفاقیة امتیاز ("االتفاقیة") مع شیفرون فیلیبس كمیكال إل إل سي خالل السنوات الماضیة، حیث حمَّ

 العالقة ریعًا مقابل استخدام عملیات البلمرة.
            
َدة) قرًضا مسانًدا ال یحمل فائدة بقیمة قدَّم الشریك غیر المسیِطر في الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة  أ) -۳( ملیون  ۱٫۱۳۳تابعة ُمَوحَّ

لایر سعودي في السنوات السابقة لتمویل إنشاء مصنع بتروكیماویات. ویخضع سداد القرض لبعض التعھدات التي تُستوفى بموجب 
یون لایر سعودي في الفترة الحالیة والفترة مل ۷۰۹). وقد سدَّدت المجموعة مبلغًا بقیمة ۲۰شروط تسھیالت القروض التجاریة (إیضاح 

 السابقة.
            

     فیما یلي األرصدة الختامیة للجھات ذات العالقة: ب)
            
     المبالغ الُمستَحقة من جھات ذات عالقة ضمن األصول المتداولة: ب-۱
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۱۸٦٫۳۷۷  ۱۷۲٫٦۳۱     شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
 ٤۲٫۱۳۳  ٤۸٫٦۹٥     شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

         ۲۲۱٫۳۲٦  ۲۲۸٫٥۱۰ 
     المبالغ الُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة ضمن المطلوبات المتداولة: ب-۲
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٦۱٫۹٥٦  ۷۲٫۱۸۷    شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
 ۱۱٦٫۷۷۳  ۸٦٫٥۲٤     شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

 ٥۲٫۸٤۹  ٤۸٫۲۰۰  شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز إل إل سي
 ۲٫۲۹٥  ۲٫۲٦۱  شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت كمباني إل إل سي

 ۲۰۳  -      كمیكال سرفسز إنك.
         ۲۰۹٫۱۷۲  ۲۳٤٫۰۷٦ 
            

     فیما یلي مكافأة ِكبار موظفي اإلدارة: جـ)
 

جموعة یمثل ِكبار موظفي اإلدارة أعضاء مجلس إدارة المجموعة والمدیرین بھا وِكبار موظفیھا. وفیما یلي تفاصیل مكافأة كبار موظفي إدارة الم
 م:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱عن السنتین المنتھیتین في 

         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
سعودي لایر  

 باأللوف
            

 ۲۳٫۷۹۷  ۲۸٫۰۷٥      مكافآت موظفین قصیرة األجل
 ۳٫۱٤٥  ۸٫۱٤۷       مكافآت نھایة خدمة

         ۳٦٫۲۲۲  ۲٦٫۹٤۲ 
 

 
 



۳۳ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة   الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
          

     الودائع البنكیة -االستثمارات قصیرة األجل  ۰۱٤
            

ثالثة أشھر ن إنَّ الودائع البنكیة المحتفَظ بھا كاستثمارات قصیرة األجل لدى بنوك محلیة باللایر السعودي وتبلغ تواریخ استحقاقھا األصلیة أكثر م
 صلة.وأقل من سنة واحدة من تاریخ إیداعھا، حسب المتطلبات النقدیة الفوریة للمجموعة، وتحقق فائدة حسب معدالت الودائع قصیرة األجل ذات ال

            
         النقد وما في حكمھ ۰۱٥

            
         یتألف النقد وما في حكمھ مما یلي:

         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۲٫۳۰٤٫٥٦۹  ۱٫۱۰۲٫۰۱۱       أرصدة بنكیة
 ۷٥۲٫۰۰۰  ۳٫۰۰٥٫۰۰۰      ودائع قصیرة األجل

         ٤٫۱۰۷٫۰۱۱  ۳٫۰٥٦٫٥٦۹ 
            

تمثل الودائع البنكیة مودعة لدى بنوك محلیة وأجنبیة باللایر السعودي والدوالر األمریكي، على إنَّ الودائع قصیرة األجل المحتفَظ بھا بقیم معادلة 
حسب التوالي، وتتراوح فترات استحقاقھا األصلیة ما بین یوم واحد إلى ثالثة أشھر حسب حاجة المجموعة من النقدیة الفوریة، وھي تحقق فائدة 

 معدل الودائع قصیرة األجل ذات الصلة.
            

ملیون لایر سعودي) متنازٌل عنھ  ۲٫۱٥۲: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫۰۹۷إنَّ جزًءا من النقد وما في حكمھ لدى المجموعة بقیمة 
ن ذلك ۱۹كضمان مقابل تسھیالت القروض من اتحادات بنوك تجاریة وصندوق االستثمارات العامة (انظر إیضاح   ۱٫۱۸٥مبلغًا بقیمة ). ویتضمَّ

 ملیون لایر سعودي) متعلقًا بمتطلبات خدمة دین. ۱٫۰۷۳: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (
            

         رأس المال ۰۱٦
            

 ۳۱م و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد كما في  ۱۰ملیون سھم بقیمة  ٤٥۰ملیون لایر سعودي ُمقسٌَّم إلى  ٤٫٥۰۰یبلغ رأس المال 
 م.۲۰۱۷دیسمبر 

            
         االحتیاطي النظامي ۰۱۷

            
االحتیاطي النظامي حتى یعادل الرصید في االحتیاطي نسبة من صافي دخل السنة إلى  %۱۰وفقًا لنظام الشركات السعودي، یلزم تحویل نسبة 

 من رأس المال. وھذا االحتیاطي عادة غیر متاح للتوزیع، باستثناء في ظل ظروف منصوص علیھا في نظام الشركات السعودي. ۳۰%
            

         الحصص غیر الُمسیِطرة ۰۱۸
            
   الملكیة المملوكة للحصص غیر المسیطرة:فیما یلي نسبة حصة  ۱-۱۸
            

 ۲۰۱۷  ۲۰۱۸  بلد التسجیل     االسم
       

 %٥۰  %٥۰  المملكة العربیة السعودیة  الشركة الوطنیة للبتروكیماویات
 %۳٥  %۳٥  المملكة العربیة السعودیة  الشركة السعودیة للبولیمرات

 %۳٥  %۳٥  اإلمارات العربیة المتحدة  للتوزیعشركة بولیمرات الخلیج 
            
 

  



۳٤ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
          

         (تتمة) الُمسیِطرةالحصص غیر  ۰۱۸
            
     فیما یلي الحركة في الحصص غیر الُمسیِطرة خالل السنة: ۲-۱۸
            
 اإلجمالي         

۲۰۱۸ 
 اإلجمالي 

۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٥٫۷۱۳٫٥۷۰  ٦٫٤۳٥٫٥۹۱      في بدایة السنة
 ۸٥۲٫۰٥۲  ۱٫۱۱٦٫٤۸٤      حصة في صافي نتائج

 )۱۰٫۰۳۱(  ۱۹٫۰۰۳      الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى)
 ۸٤۲٫۰۲۱  ۱٫۱۳٥٫٤۸۷      اجمالي الدخل الشامل للسنة

 -  ٦٦٫۲۷۰      ضریبة دخل ُمستَردة من الشریك غیر المسیِطر
 )۱۲۰٫۰۰۰(  )۱۲۰٫۰۰۰(       توزیعات أرباح
 ٦٫٤۳٥٫٥۹۱  ۷٫٥۱۷٫۳٤۸      في نھایة السنة

 

         القروض ألجل ۰۱۹
         
 
 

 المتداولة

  
 

 نسبة الفائدة الفعلیة

 
 

 تواریخ االستحقاق

 ۲۰۱۸ 
 لایر سعودي

 باأللوف

۲۰۱۷ 
 لایر سعودي 

 باأللوف
            

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك   )۱۹-۱اتحاد بنوك تجاریة (مالحظة 
 %۱٫۰٥لندن (الیبور) + 

 ٥٥۱٫۰۲۷  ٥۱۷٫۷۷۰  ۲۰۱۹دیسمبر  ۱٦ 

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك   )۱۹-۲اتحاد بنوك تجاریة (مالحظة 
 %۰٫۰٦لندن (الیبور) + 

 ۱۷۷٫۰۰۰  ۱۷۷٫۰۰۰  ۲۰۱۹دیسمبر  ۱٦ 

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك   )۱۹-۳صندوق االستثمارات العامة (مالحظة 
 %۰٫٥۰لندن (الیبور) + 

 ٤٥۰٫۰۰۰  ٤۸۰٫۰۰۰  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 ۱۹۰٫۰۰۰  ۲۰۰٫۰۰۲  ۲۰۱۹أكتوبر  ۱٤  %۱٫۰۱٤  )۱۹-٤صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (مالحظة 
         ۱٫۳۷٤٫۷۷۲  ۱٫۳٦۸٫۰۲۷ 
            
 
 

  غیر المتداولة

  
 

 نسبة الفائدة الفعلیة

 
 

 تواریخ االستحقاق

 
 

۲۰۱۸ 
 لایر سعودي

 باأللوف 

 ۲۰۱۷ 
 لایر سعودي

 باأللوف
            

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك   )۱۹-۱اتحاد بنوك تجاریة (مالحظة 
 %۱٫۰٥لندن (الیبور) + 

 ۲۰۲۰ - ۲۰۲۳  ۳٫۳۰۰٫۷۷۳  ٤٫۰٦۳٫۸۲۱ 

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك   )۱۹-۲اتحاد بنوك تجاریة (مالحظة 
 %۰٫۰٦لندن (الیبور) + 

 ۲۰۲۰ - ۲۰۲۳  ۱٫۰۳۱٫۹۳۳  ۱٫۲۹۱٫۷٦۸ 

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك   )۱۹-۳صندوق االستثمارات العامة (مالحظة 
 %۰٫٥۰لندن (الیبور) + 

 ۲۰۲۰  ٤۲٤٫۸٤۹  ۹۸۲٫۳۱۷ 

 ۳۰۰٫۰۰۰  ۱۰۰٫۰۰۲  ۲۰۲۰  %۱٫۰۱٤  )۱۹-٤التنمیة الصناعیة السعودي (مالحظة صندوق 
         ٤٫۸٥۷٫٥٥۷  ٦٫٦۳۷٫۹۰٦ 

 )۱۲٫۰۳۷(  )٦٫٦۳۷(      ناقًصا: تكالیف المعامالت غیر المطفأة
         ٤٫۸٥۰٫۹۲۰  ٦٫٦۲٥٫۸٦۹ 

            
 

  



۳٥ 

   الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

         القروض ألجل (تتمة) ۰۱۹
            

 التسھیالت التمویلیة:فیما یلي الحركة في تكالیف المعامالت غیر المطفَأة المتعلقة بھذه 
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
         التكالیف:

 ۲۳۸٫۳٦۹  ۲۳۸٫۳٦۹       ینایر ۱في 
          

          اإلطفاء:
 )۲۱۷٫۹۱۸(  )۲۲٦٫۳۳۲(       ینایر ۱في 

ل للسنة (إیضاح   )۸٫٤۱٤(  )٥٫٤۰۰(      )۲۹ُمحمَّ
            

 )۲۲٦٫۳۳۲(  )۲۳۱٫۷۳۲(       دیسمبر ۳۱في 
 ۱۲٫۰۳۷  ٦٫٦۳۷      دیسمبر ۳۱الرصید في 

            
ملیون لایر سعودي) من اتحاد بنوك  ۷٫۰٤٦: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۷٫۰٤٦حصلت المجموعة على تسھیالت قـروض تجاریة بقیمة   ۱-۱۹

: ُسِحَب المبلغ بالكامل). والقرض مكفوٌل بالتنازل عن المتحصَّالت المتبقیة ۲۰۱۷المبلغ بالكامل بتاریخ القوائم المالیة (تجاریة، حیث ُسحب 
: بالمثل). ۲۰۱۷في الحسابات البنكیة الخاصة بالمشروع، وبرھن على الحسابات البنكیة الداخلیة الخاصة بالمشروع وبالتنازل عنھا (

 ۱٥من التسھیالت المستخدمة، وذلك ابتداًء من  %۲۰إلى  %۲قسطا نصف سنویة متتابعة تتراوح ما بین  ۲۲على ویستحق القرض السداد 
م ضمن المطلوبات المتداولة. وتخضع ھذه التسھیالت ۲۰۲۰ینایر  ۱م. وعلیھ، فقد ُصنِّف الجزء المستحق السداد من القرض قبل ۲۰۱۳یونیو 

 على مدى فترة القروض.%۱٫۱٥إلى  %۰٫۸۰ل بین البنوك في لندن زائًدا ھامش ربح یتزاید تدریجیا منلفائدة وفقًا ألسعار الفائدة للتعام
            
ملیون لایر سعودي) من اتحاد بنوك تجاریة.  ۲٫۲۱۲: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۲٫۲۱۲حصلت المجموعة على تسھیل قرٍض بقیمة  ۲-۱۹

: ُسحب المبلغ ۲۰۱۷التصدیر واالستیراد األمریكي، حیث سُحب المبلغ بالكامل بتاریخ القوائم المالیة (والتسھیل مكفوٌل بضمانات من بنك 
بالكامل). والقرض مكفوٌل بالتنازل عن المتحصالت المتبقیة من المصانع والمعدات وبرھن على مستندات المشروع المضمونة والتنازل 

قسطا  ۲۲: بالمثل). ویستحق القرض السداد على ۲۰۱۷لخاصة بالمشروع والتنازل عنھا (عنھا وبرھن على الحسابات البنكیة الخارجیة ا
م. وعلیھ، فقد ُصنِّف الجزء ۲۰۱۳یونیو  ۱٥من التسھیالت المستخدمة، وذلك ابتداًء من  %۸إلى  %۳نصف سنویة متتابعة تتراوح ما بین 

المتداولة. وتخضع التسھیالت لفائدة وفقًا ألسعار الفائدة للتعامل بین م ضمن المطلوبات ۲۰۲۰ینایر  ۱المستَحق السداد من القرض قبل 
 .%۰٫۰٦البنوك في لندن زائًدا نسبة 

            
ملیون لایر سعودي) من صندوق االستثمارات  ۳٫۰۰۰: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۳٫۰۰۰حصلت المجموعة على تسھیل قرٍض ألجل بقیمة  ۳-۱۹

: ُسِحَب المبلغ بالكامل). والقرض مكفوٌل بالتنازل عن المتحصالت المتبقیة ۲۰۱۷المبلغ بالكامل بتاریخ القوائم المالیة (العامة، حیث سُحب 
من المصانع والمعدات وبرھن على مستندات المشروع المضمونة والتنازل عنھا وبرھن على الحسابات البنكیة الخارجیة الخاصة بالمشروع 

 ۱٥: بالمثل). ویستحق القرض السداد على ۲۰۱۷لى الحسابات البنكیة الداخلیة الخاصة بالمشروع والتنازل عنھا (والتنازل عنھا وبرھن ع
 %۹إلى نسبة  %۷لكل منھما، فیما تتراوح الثالثة عشر قسطا المتبقیة ما بین نسبة  %۱قسطا نصف سنویة، حیث كان أول قسطین بنسبة 

ینایر  ۱م. وعلیھ، فقد ُصنِّف الجزء المستَحق السداد من القرض قبل ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱داء من من إجمالي القرض المستخَدم، وذلك ابت
مع رسم مدفوع  %۰٫٥م ضمن المطلوبات المتداولة. ویخضع القرض لفائدة وفقًا ألسعار الفائدة للتعامل بین بنوك لندن زائًدا نسبة ۲۰۲۰

 من مبلغ القرض األساس. %۰٫٥مقدًما بنسبة 
            
ملیون لایر سعودي لكل منھما) من  ٦۰۰: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي لكل منھا ( ٦۰۰كما حصلت الشركة على تسھیالت قرضین بقیمة  ۱۹-٤

صندوق التنمیة الصناعیة السعودي لتمویل إنشاء مصنع البتروكیماویات، حیث سُحبت تسھیالت القرضین بالكامل بتاریخ القوائم المالیة 
-۱والقرضان مكفوالن برھن على مصانع المجموعة ومعداتھا الخاصة بوحدات إنتاج اإلثیلین والمیتاثیسیس و : سُحبت بالكامل).۲۰۱٥(

قسطا  ۱٤: بالمثل). ویستحق سداد القرضین على ۲۰۱۷ھیكسین والبولي إیثیلین، وبالتنازل عن المتحصالت من التأمین وحقوق التقنیة (
م. ۲۰۱۳دیسمبر  ۱۸من التسھیالت المستخَدمة، وذلك ابتداًء من  %۸٫۳۳إلى نسبة  %٤٫۱۷نصف سنویة بمعدل یتراوح ما بین نسبة 

م ضمن المطلوبات المتداولة. وقد كان القرضان یخضعان لرسم ۲۰۲۰ینایر  ۱وعلیھ، فقد ُصنِّف الجزء المستَحق السداد من القرض قبل 
 من المبلغ األساس لتسھیالت القرضین. %۷٫٥مدفوع مقدًما بنسبة 

            
 



۳٦ 

   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

         القروض ألجل (تتمة) ۰۱۹
            
دة:فیما یلي إجمالي  ۱۹-٥ عة لتواریخ االستحقاق في الخمس سنوات الالحقة من القروض ألجل كما بتاریخ قائمة المركز المالي الُموحَّ  المبالغ الُمجمَّ
 
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي        السنوات  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            
  ۲۰۱۸       -  ۱٫۳٦۸٫۰۲۷ 
  ۲۰۱۹       ۱٫۳۷٤٫۷۷۲  ۱٫۳۷٤٫۷۷۲ 
  ۲۰۲۰       ۱٫۲٦۳٫۸٦۷  ۱٫۲٦۳٫۸٦۷ 
  ۲۰۲۱       ۷۸۳٫۲٦۸  ۷۸۳٫۲٦۸ 
  ۲۰۲۲       ۹٥٦٫۹٦۰  ۹٥٦٫۹٦۰ 
  ۲۰۲۳       ۱٫۸٥۳٫٤٦۲  ۲٫۲٥۹٫۰۳۹ 
 ۸٫۰۰٥٫۹۳۳  ٦٫۲۳۲٫۳۲۹       اإلجمالي  
            
 التعھدات بموجب كافة اتفاقیات تسھیالت القروض المذكورة أعاله.ویتعین على المجموعة االلتزام ببعض  ۱۹-٦
            

       القرض المساند من الشریك غیر الُمسیِطر ۰۲۰
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۸۱۷٫۹۸۸  ٤۱۳٫۹۲۷      قرض مساند من الشریك غیر الُمسیِطر
            

 یستحق سداد القرض المساند من الشریك غیر الُمسیِطر شریطة استیفاء بعض التعھدات بموجب شروط تسھیالت القروض التجاریة.
            
   تمثلت الحركة في القرض المساند من الشریك غیر الُمسیِطر فیما یلي: ۱-۲۰
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۹۸٥٫۹۳۱  ۸۱۷٫۹۸۸       ینایر ۱في 
لة للسنة (إیضاح   ۳۷٫٤۳٤  ٤۲٫۱۸۹      )۲۹فائدة اسمیة ُمحمَّ

 )۸٫٥۰۲(  -      ربح إعادة قیاس
 )۱۹٦٫۸۷٥(  )٤٤٦٫۲٥۰(      ُمسدَّد خالل السنة

 ۸۱۷٫۹۸۸  ٤۱۳٫۹۲۷       دیسمبر ۳۱في 
            

          الصكوك ۰۲۱
            

دة) بتاریخ  ملیار  ۱٫۲م) صكوًكا بقیمة ۲۰۱٤ یونیو ۲۳ھــ (الموافق ۱٤۳٥شعبان  ۲٥أصدرت الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة تابعة ُموحَّ
ملیون لایر سعودي لكل منھا بدون خصم أو عالوة. وتحمل الصكوك الُمصَدرة معدل عائد متغیِّر على أساس أسعار  ۱لایر سعودي بقیمة اسمیة تبلغ 

ساس نصف سنوي. وتستحق الصكوك ، وتستحق السداد على أ%۱٫۷العمولة للتعامل بین البنوك السعودیة ("سایبور") زائًدا ھامش ربح نسبتھ 
ال  ۲۰السداد حسب القیمة األسمیة في تاریخ استحقاقھا  دیسمبر  ۳۱كما في م). وعلیھ، تعتبر الصكوك ۲۰۱۹یونیو  ۲۳ھــ (الموافق ۱٤٤۰شوَّ

 كمطلوبات متداولة. ۲۰۱۸
            
 

  



۳۷ 

   سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

 (تتمة) الصكوك ۰۲۱
 

       

ر مجلس دة)، بتاریخ  إدارة وقد قرَّ م) إعادة شراء ۲۰۱۸یونیو  ۳ھـ (الموافق ۱٤۳۹رمضان  ۱۹الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة تابعة ُموحَّ
 ملیون لایر سعودي. ۱۲۲الصكوك الُمصَدرة. وعلیھ، فقد أعادت المجموعة شراء جزء من الصكوك الُمصَدرة بقیمة 

            
دة قیمة الصكوك الُمصَدرة  لایر سعودي ملیون ۹٤۸ویمثل رصید الصكوك بقیمة  بعد بصافي إعادة الشراء والُمدَرج في ھذه القوائم المالیة الُموحَّ

 حذف قیمة استثمار الشركة في ھذه الصكوك.
            

ملیون لایر سعودي كتأمین  ۱٦٫٥أُوِدَع مبلغ بقیمة م)، فقد ۲۰۱٤یونیو  ۲۳ھــ (الموافق ۱٤۳٥شعبان  ۲٥ووفقًا التفاقیة الصكوك الُمبَرمة بتاریخ 
 ).۱۲نقدي محتفَظ بھ لدى شركة الریاض المالیة في حساب مفتوح بالنیابة عن وكیل حاملي الصكوك (إیضاح 

 
         مكافآت الموظفین ۰۲۲

            
)، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقییم القیمة الحالیة اللتزاماتھا من المكافآت المحدَّدة كما بتاریخ القوائم المالیة ۱۹وفقًا ألحكام معیار المحاسبة الدولي رقم (

لي االفتراضات االكتواریة الرئیسة المتعلقة بمكافآت الموظفین المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلیة واالتفاقیات التعاقدیة ذات الصلة. وفیما ی
 المستخَدمة في حساب التزام المكافآت المحددة غیر الموحدة:

         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
            

 %۳٫۷  %٤٫٥       ُمعدَّل الخصم
 %٥٫۰  %٤٫۰      نسبة زیادة الراتب المتوقعة

            
 ه.احتُسبت القیم الحالیة من التزامات المكافآت المحدَّدة كما بتاریخ القوائم المالیة باستخدام االفتراضات االكتواریة الموضَّحة أعال

            
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۱٥۲٫۱۷۱  ۱۹۸٫۸۱٥      مكافآت محددةالقیمة الحالیة اللتزام 
 ۱٤٫۸٦۱  )۲۸٫۱٥۱(    ربح (خسارة) إعادة قیاس من خطط مكافآت ُمحدَّدة

 ۱٦۷٫۰۳۲  ۱۷۰٫٦٦٤      دیسمبر ۳۱الرصید كما في 
            
   نشأ (ربح) / خسارة من إعادة قیاس من خطط مكافآت ُمحدَّدة نظًرا لما یلي: ۱-۲۲
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 -  ٦٫٤٤۲    خسائر اكتواریة ناشئة عن تغیُّرات في االفتراضات الدیموغرافیة
 ۹٫۰۷۱  )٤۸٫۸٤٦(   (أرباح) / خسائر اكتواریة ناشئة عن تغیُّرات في االفتراضات المالیة

 ٥٫۷۹۰  ۱٤٫۲٥۳      الخبرةالتعدیالت القائمة على 
 ۱٤٫۸٦۱  )۲۸٫۱٥۱(      صافي (ربح) خسارة مكافآت

            
   فیما یلي الحركة في القیمة الحالیة اللتزام المكافآت المحدَّدة غیر الموحدة: ۲-۲۲
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۱۲۷٫۰۲۰  ۱٦۷٫۰۳۲       ینایر ۱في 
لة للسنة  ۲۸٫٥۹۹  ۳۷٫٥۳۲      صافي المكافآت الُمحمَّ

 )۳٫٤٤۸(  )٥٫۷٤۹(       مكافآت مدفوعة
 ۱٤٫۸٦۱  )۲۸٫۱٥۱(    (ربح) / خسارة إعادة قیاس من خطط مكافآت ُمحدَّدة

 ۱٦۷٫۰۳۲  ۱۷۰٫٦٦٤       دیسمبر ۳۱في 
 



۳۸ 

   السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

         مكافآت الموظفین (تتمة) ۰۲۲
            
 لالفتراضات الھامة كما في تاریخ القوائم المالیة:فیما یلي تحلیل حساسیة الكمیة  ۳-۲۲
        

 الزیادة /
 (النقص)

۲۰۱۸ 
لایر سعودي 

 باأللوف

 ۲۰۱۷ 
لایر سعودي 

 باأللوف
            

 )٥٫۷٦۰(  )٥٫٤٤۲(  %۰٫۲٥     ُمعدَّل الخصم
       )۰٫۲٥٫  )%٥۷۳۹  ٦٫۰۸۳ 
            

 )٦٫۰٤۹(  ٥٫۷٥۳  %۰٫۲٥    المتوقعةنسبة زیادة الراتب 
       )۰٫۲٥٫٤(  )%٥۸۰(  ٥٫٦٤۸ 
            

ر استقرائیًا التأثیر على التزامات المكافآت المحدَّدة نتیجة تغیُّرات  د تحلیل الحساسیة المذكور أعاله بناًء على طریقة تقّدِ معقولة في االفتراضات ُحّدِ
القوائم المالیة. ویعتمد تحلیل الحساسیة على تغیُّر في افتراض ھام، مع ثبات كافة االفتراضات األخرى. وقد ال یمثل الرئیسة نشأت في نھایة فترة 

ح أن تنشأ التغیُّرات في االفتراضات بمعزل ع  ن بعضھا البعض.تحلیل الحساسیة تغیًُّرا فعلیًا في التزام المكافآت المحددة؛ ذلك أنَّھ من غیر المرجَّ
            
 من المتوقع أن تكون المدفوعات التالیة مساھمات في خطة المكافآت المحدَّدة في السنوات المستقبلیة: ۲۲-٤
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٥٫۲۷۳  ٥٫۳۰٤    السنویة التالیة)خالل فترة االثني عشر شھًرا التالیة (فترة القوائم المالیة 
 ۳۱٫۹۸۳  ۳۱٫۹۸٦      سنوات ٥إلى  ۲ما بین 

 ٦۸٫٤۹۰  ٦٤٫۳۷۲       بعد خمس سنوات
 ۱۰٥٫۷٤٦  ۱۰۱٫٦٦۲      إجمالي المدفوعات المتوقعة

            
 سنة). ۱٥٫٤: ۲۰۱۷سنة ( ۱٥٫۲المالیة یبلغ متوسط مدة التزام خطة المكافآت المحددة في نھایة فترة القوائم  ۲۲-٥
            

       المصاریف المستَحقة الدفع والدائنون اآلخرون ۰۲۳
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۲٦٤٫۷۳۲  ٤۳٦٫٤۱٦      مصاریف مستَحقة الدفع
 ٥٤٫٦٦۰  ٦۳٫٦٤٥      عمالءُدفعات ُمقدَّمة من 

 ۹۷٫٦۷٤  ۱۲۹٫٦۷۹       دائنون آخرون
         ٦۲۹٫۷٤۰  ٤۱۷٫۰٦٦ 
       الشروط واألحكام المتعلقة بالمطلوبات المالیة: ۱-۲۳
            
   ال تحمل الحسابات الدائنة األخرى فائدة، ویبلغ متوسط مدتھا ستة أشھر. • 
 

 
 

  



۳۹ 

 المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

         مخصصات الزكاة وضریبة الدخل ۰۲٤
            

تخضع المجموعة لزكاة وضریبة دخل وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. وتُحّمل مخصصات الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الدخل 
لة بالمملكة العربیة السعودیة إقرارات زكویة وضریبیة منفصلة إلى  م شركات المجموعة الُمسجَّ دة. وتقّدِ العامة الھیئة والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

 للزكاة والدخل.
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
   ضریبة الدخل المتعلقة بالشریك غیر المسیطر (الشریك غیر السعودي) في الشركة السعودیة للبولیمرات

 ٤۳٫۹٥۸  ۹۷٫۱۲٦       ضریبة حالیة
لة  ٥٤٫۸۲٥  ۳٥٫۰۱٥       ضریبة مؤجَّ

         ۱۳۲٫۱٤۱  ۹۸٫۷۸۳ 
 ۳۹٫٥۱۹  ٤٦٫۱۰۹    زكاة متعلقة بشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي

 ۷۱٫٥۰۳  ٥٤٫۷٥۳      الزكاة المتعلقة بالشركة الوطنیة للبتروكیماویات
 ٤۲٫٦٦۰  ٤۳٫۸٦۷      الزكاة المتعلقة بالشركة السعودیة للبولیمرات

 ٤۰۰  -       تسویة
         ۱٤٤٫۷۲۹  ۱٥٤٫۰۸۲ 

ل الزكاة وضریبة الدخل  ۲٥۲٫۸٦٥  ۲۷٦٫۸۷۰      ُمحمَّ
   دیسمبر: ۳۱فیما یلي المكونات الرئیسة لمصروف ضریبة الدخل والزكاة عن السنة المنتھیة في 

            
         ضریبة الدخل ۱-۲٤
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٤۳٫۹٥۸  ۹۷٫۱۰۸      )۲٤-۲مصروف ضریبة دخل حالیة (مالحظة 
 -  ۱۸    تعدیل متعلق بضریبة دخل حالیة لسنة سابقة

         ۹۷٫۱۲٤  ٦۳٫۹٥۸ 
لة           ضریبة مؤجَّ

 ٥٤٫۸۲٥  ۳٥٫۰۱٥    فیما یتعلق بإنشاء مخصص فروق مؤقتة وعكس قید مخصصھا
 ۹۸٫۷۸۳  ۱۳۲٫۱٤۱  ضریبة الدخل الُمفَصح عنھا في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر

            
         مصروف ضریبة الدخل الحالیة ۲-۲٤
 

: ۲۰۱۷( %۲۰یبلغ م حسب المعدل النظامي لضریبة الدخل الذي ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یُحتَسب مصروف ضریبة الدخل الحالیة للسنة المنتھیة في 
۲۰%.( 

            
 

  



٤۰ 

   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

       مخصصات الزكاة وضریبة الدخل (تتمة) ۰۲٤
            
         تسویة ُمعدَّل ضریبة الدخل الفعلي ۳-۲٤
     ۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي      

 باأللوف
  

% 
لایر سعودي  

 باأللوف
  

% 
 
 

الربح المحاسبي المتعلق بالشركة السعودیة للبولیمرات قبل 
حساب الضریبة العائدة للشریك غیر المسیطر في الشركة 

 السعودیة للبولیمرات (الشریك غیر السعودي)

  
 

٦۱۱٫٤۹۸ 

    
 

٤۷۸٫٤۳۰ 

  

   
الضریبة وفقًا للُمعدَّل الُمطبَّق على الدخل المتعلق بالشریك غیر 
المسیِطر في الشركة السعودیة للبولیمرات (الشریك غیر 

 السعودي)

  
 

۱۲۲٫۳۰۰ 

  
 

۲۰% 

  
 

۹٥٫٦۸٦ 

  
 

۲۰% 
   

لة والمصروف التأثیر  الضریبي على ُمعدَّل ضریبة الدخل المؤجَّ
 غیر القابلین للحسم لألغراض الضریبیة

  
۹٫۸٤۱ 

  
۱٫٤% 

  
۳٫۰۹۷ 

  
۰٫٦% 

            
        

لة خالل السنة في قائمة الدخل والدخل   الضریبة الُمحمَّ
دة     الشامل اآلخر الُموحَّ

  
۱۳۲٫۱٤۱ 

  
۲۱٫٤۰% 

  
۹۸٫۷۸۳ 

  
۲۰٫٦۰% 

            
لة ۲٤-٤          الضریبة المؤجَّ
 

لة صافي التأثیر الضریبي للفروق المؤقتة بین الِقیم الدفتریة لألصول والمطلوبات ألغراض القوائم المالیة و المبالغ تعكس ضرائب الدخل المؤجَّ
لة للشركة السعودیة للبولیمرات في نھایة المستخَدمة ألغراض الضریبة. وقد كانت المكونات الرئیسة  لاللتزامات واألصول الضریبة المؤجَّ

 السنة على النحو التالي:
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
ل          االلتزام الضریبي المؤجَّ

 ۷٥۳٫۲٤٤  ۷٥٥٫٥۹٥      ممتلكات ومصانع ومعدات
ل  ۷٥۳٫۲٤٤  ۷٥٥٫٥۹٥      إجمالي االلتزام الضریبي المؤجَّ

            
لة          األصول الضریبیة المؤجَّ

 ۱۱٫۱۱٦  ۱۰٫۸۲٦      مكافآت موظفین
 ٤٦٦٫۰۸۸  ٤۳۳٫۷۱٤      ترحیل خسارة خاضعة للضریبة

ل  ٤۷۷٫۲۰٤  ٤٤٤٫٥٤۰      إجمالي األصل الضریبي المؤجَّ
 ۲۷٦٫۰٤۰  ۳۱۱٫۰٥٥      االلتزام الضریبي المؤجَّلصافي 

            
 

  



٤۱ 

   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

       الزكاة وضریبة الدخل (تتمة)مخصصات  ۰۲٤
            
         الزكاة ۲٤-٥
            

ل للسنة           الُمحمَّ
            

لة المتعلقة بالمجموعة مما یلي:          تتألف الزكاة الُمحمَّ
         ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

ل للسنة  ۱٥٤٫۰۸۲  ۱٤٤٫۷۲۹       ُمحمَّ
            

لمطالبات وفقًا إنَّ الفروق بین النتائج وفقًا للقوائم المالیة والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورةٍ رئیسٍة عن التعدیالت على بعض التكالیف / ا
 لألنظمة الزكویة ذات العالقة.

            
       فیما یلي الحركة في الزكاة وضریبة الدخل المستَحقَّین الدفع: ۲٤-٦
            
 

   ضریبة الدخل الحالیة والزكاة     
الضریبة      

 الحالیة
  

 الزكاة
  

 اإلجمالي
الضریبة  

لة  المؤجَّ
   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱     
لایر سعودي      

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۲۷٦٫۰٤۰  ٦۰۳٫۲۸۸  ٥٥۹٫۳۳۰  ٤۳٫۹٥۸   ینایر ۱في 
ل للسنة  ۳٥٫۰۱٥  ۲٤۱٫۸٥٥  ۱٤٤٫۷۲۹  ۹۷٫۱۲٦  ُمحمَّ

 -  )۱۳۹٫۳۰٥(  )٦۲٫۳٤٦(  )۷٦٫۹٥۹(  مدفوعات خالل السنة
 ۳۱۱٫۰٥٥  ۷۰٥٫۸۳۸  ٦٤۱٫۷۱۳  ٦٤٫۱۲٥   دیسمبر ۳۱في 

            
            
   ضریبة الدخل الحالیة والزكاة     
ضریبة ال     

 حالیةال
  

 زكاةال
  

 اإلجمالي
الضریبة  

لة  المؤجَّ
   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱     
لایر سعودي      

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ۲۲۱٫۲۱٥  ٥۰٤٫۰۲۷  ٥۰٤٫۰۲۷  -   ینایر ۱في 
ل للسنة  ٥٤٫۸۲٥  ۱۹۸٫۰٤۰  ۱٥٤٫۰۸۲  ٤۳٫۹٥۸   ُمحمَّ

 -  )۷٦٫۱٤٤(  )۷٦٫۱٤٤(  -  انتفى الغرض منھعكس قید مخصص زكاة 
 -  )۲۲٫٦۳٥(  )۲۲٫٦۳٥(  -  مدفوعات خالل السنة

 ۲۷٦٫۰٤۰  ٦۰۳٫۲۸۸  ٥٥۹٫۳۳۰  ٤۳٫۹٥۸   دیسمبر ۳۱في 
            
 

  



٤۲ 

   سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
            

       مخصصات الزكاة وضریبة الدخل (تتمة) ۰۲٤
            
         موقف الربوط ۷-۲٤
            

       شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي موقف ربوط
            

م. استكملت الشركة مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ۲۰۱۷والضریبیة حتى عام  قدَّمت الشركة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة
م حتى ۲۰۰۷م على أساس إفرادي. وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من ۲۰۰٦دیسمبر  ۳۱موقفھا الزكوي عن جمیع السنوات حتى 

الھیئة شركة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى ملیون لایر سعودي، وقد قدَّمت ال ٤۲م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ۲۰۱٤
م قید دراسة ۲۰۱۷م حتى ۲۰۱٥، وال تزال جلسة استماع االعتراض قید االنتظار. وال تزال الربوط عن األعوام من العامة للزكاة والدخل

 الھیئة.
            

       الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") موقف ربوط
            

م. واستكملت الشركة التابعة مع الھیئة ۲۰۱۷والضریبیة حتى عام  قدَّمت الشركة التابعة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة
م على أساس إفرادي. وقد أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ۲۰۱۰دیسمبر  ۳۱العامة للزكاة والدخل موقفھا الزكوي عن جمیع السنوات حتى 

 عدًدا من االلتزامات اإلضافیة على النحو التالي:
            

ملیون لایر سعودي، وقدَّمت الشركة  ۹٥٫٥م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ۲۰۱۳م حتى ۲۰۱۱وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من 
ط لدخل الربوالتابعة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة، وتسلَّمت الشركة التابعة من الھیئة العامة للزكاة وا

ملیون لایر سعودي. وقد قبلت الشركة  ٥٫۷٤م مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ۲۰۱۳م حتى ۲۰۱۱الزكویة الُمعدَّلة عن األعوام من 
ملیون لایر سعودي لدى لجنة االعتراض  ۲٫۲۷ملیون لایر سعودي وقدمت اعترًضا على الرصید المتبقي بقیمة  ۳٫٤۷التابعة ودفعت مبلغًا بقیمة 

 تئنافیة الزكویة الضریبیة، وال تزال جلسة استماع االعتراض قید االنتظار.االس
            

ملیون لایر سعودي، وقد قدَّمت  ۲۰٤٫۲م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ۲۰۱٦م حتى ۲۰۱٤عن األعوام من  وأصدرت الھیئة الربوط
وال  الشركة التابعة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة، وال تزال جلسة استماع االعتراض قید االنتظار.

 دراسة الھیئة.م قید ۲۰۱۷یزال الربط عن عام 
            

 وترى إدارة الشركة التابعة أنَّ المخصص كافي لتغطیة أي التزام زكوي إضافي قد یصدر ِمن الھیئة.
            

         موقف ربوط الشركة السعودیة للبولیمرات
            

م. واستُكمل الربط عن الفترة المنتھیة في ۲۰۱۷قدَّمت الشركة التابعة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام 
 م.۲۰۱۷م حتى ۲۰۰۹م مع الھیئة العامة للزكاة والدخل بدون أي التزام. ولم تُصدر الھیئة بعد الربوط عن األعوام من ۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱

            
یة في وقد احتُِسَب الوعاء الزكوي بناًء على فھم اإلدارة لألنظمة الزكویة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. وتخضع األنظمة الزكو

التي ستصدرھا الھیئة عن اإلقرارات الُمقدَّمة من الشركات بالمملكة العربیة  المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة. وقد تختلف الربوط
 السعودیة.

            
       موقف ربوط شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة بالمنطقة الحرة)

            
لة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وھي معفاة ِمن   ضریبة الدخل.إنَّ الشركة التابعة ُمسجَّ

            
 

 
 

  



٤۳ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

         تكلفة المبیعات ۰۲٥
        ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 ۲٫۹۸۳٫۳۸۹  ۳٫۹۰٥٫٦٤۸      تكلفة مواد مستھلكة
 ۸۹۲٫٥۰۹  ۱٫۱۰٤٫٥۸٥       )۷استھالك (إیضاح 

 ٥٦٤٫۷۸۳  ٥٦۰٫۳٥۹      منافع خدمیة ومستلزمات وخدمات
 ۳٤۱٫٦۷٤  ۲٦٦٫۸٥۰    )۱۳(إیضاح تكلفة خدمات دعم ومساندة ُمعَاد تحمیلھا من جھات منتسبة 

 ۱۹٤٫٥۷٦  ۲۳۱٫۰٥۳      مصروف مكافآت موظفین
 ٤۸٫٥۸٥  ٦٤٫٥٦۰       خدمات عقود
 ٤۷٫٥٦٥  ٥۱٫٤۸۸       )۱۳ریع (إیضاح 

 ۲۷٫۲۱۰  ٦۲٫۷٦٥       أخرى
        ٦٫۲٤۷٫۳۰۸  ٥٫۱۰۰٫۲۹۱ 
           

        مصاریف البیع والتوزیع ۰۲٦
        ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 ۲۷۲٫٤۱٥  ۳۱۷٫۲۳۱       أتعاب تسویقیة
 ۸۰٫۸۸۸  ۸۱٫۹۳٤       إیجار وصیانة
 ٥۱٫۳۱۱  ٦۰٫۸۲۱       شحن وتوزیع

 ۸٫۰۰۳  ۷٫٥۷٥      مصروف مكافآت موظفین
 ۷٫٥٥۱  ٤٫۰٥۷       أخرى

        ٤۷۱٫٦۱۸  ٤۲۰٫۱٦۸ 
           
           

        المصاریف العمومیة واإلداریة ۰۲۷
        ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 ۱۳۳٫٤۸۲  ۱۲۷٫۲۱۹    )۱۳تكلفة خدمات دعم ومساندة ُمعَاد تحمیلھا من جھات منتسبة (إیضاح 
 ۲٦٫۹٤۲  ۳٦٫۲۲۲    )۱۳مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وِكبار الموظفین (إیضاح 

 ۲٥٫٥۲۸  ۲۷٫۱٥۳      مصروف مكافآت موظفین
 ۲۱٫۲۸۳  ۱۱٫۳۹۹       )۷استھالك (إیضاح 

 ٥٫٦۷٥  ٦٫۸٦۲       مصاریف بنكیة
 ۹٫۲۸٤  ٦٫۳٤۰       أتعاب مھنیة

 ۲۰٫۲۸٥  ۱٥٫۷۰۷       أخرى
        ۲۳۰٫۹۰۲  ۲٤۲٫٤۷۹ 

 

  



٤٤ 

   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

         م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
           

         الدخل اآلخر، بالصافي ۰۲۸
        ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 -  ۱۸٦٫۷۸٦       مطالبة تأمین
 ٤۰٫٦۲۸  ۷۹٫٤٦۲      إیرادات ودائع ومرابحات بنكیة

 ۳۸٫۲٥٤  )۱۹٫۷٤۰(      (خسارة) / أرباح من تحویل عمالت أجنبیة
 ۷٦٫۱٤٤  -    )۲٤-٦مالحظة ( انتفى الغرض منھعكس قید مخصص زكاة 

 ۲۲٫٤۱۳  ٥٫۸۰۹       أخرى، بالصافي
        ۲٥۲٫۳۱۷  ۱۷۷٫٤۳۹ 
           
           

         تكالیف التمویل ۰۲۹
        ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 ۱۷٥٫٦۸۸  ۲۰۳٫۱٥۷       فائدة على قروض ألجل
 ٤۱٫٥۱۸  ٤٤٫۳٥۲       صكوكفائدة على 

 ۳۷٫٤۳٤  ٤۲٫۱۸۹    )۲۰فائدة على قرض مساند من الشریك غیر الُمسیِطر (إیضاح 
 ٥٫۳۱۰  ۷٫۹۸٤    خصم قروض موظفین ممنوح خالل السنة

 ۸٫٤۱٤  ٥٫٤۰۰    )۱۹(إیضاح  على قروض ألجل إطفاء تكالیف معامالت
 ۸٤۸  ۹٥۱       مصاریف خدمات أخرى
 ۲٦۹٫۲۱۲  ۳۰٤٫۰۳۳       إجمالي تكالیف التمویل

           
         ربحیة السھم ۰۳۰

           
ح لعدد األسھم خالل السنة.  تُحتَسب مبالغ ربحیة السھم األساس بقسمة صافي دخل السنة العائد للمساھمین في الشركة على المتوسط المرجَّ

           
           

 الجدول التالي بیانات الدخل واألسھم المستخدمة في حسابات ربحیة السھم األساس والمخفض:ویظھر 
           
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في         
        ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
           

 ۱٫۰۰٤٫۰٥۸  ۸٦٤٫۹۰۸    صافي الدخل المتعلق بمساھمي الشركة (بآالف الریاالت السعودیة)
ح لعدد األسھم العادیة (باآلالف)  ٤٥۰٫۰۰۰  ٤٥۰٫۰۰۰     المتوسط المرجَّ

 ۲٫۲۳  ۱٫۹۲  ربحیة السھم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساھمین في الشركة
           

   لم یكن ھناك أي بند مخفض یؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة.
 

 
 

  



٤٥ 

 السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

            م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
             

           االلتزامات الرأسمالیة ۰۳۱
             

ملیون لایر سعودي) تتعلق ببعض  ۱۰٥: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۳٥بقیمة اعتمدت المجموعة مصاریف رأسمالیة مستقبلیة 
 مشاریع التوسعة.

             
            االلتزامات المحتملة ۰۳۲

             
دة) والشریك غیر المسیِطر في الشركة  َرت الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة تابعة ُموحَّ م ۲۰۱۰السعودیة للبولیمرات خالل عام قَرَّ

َدة) بمبلغ  ملیون لایر سعودي، وھو ما سیؤدي إلى تكبِّد الشریك غیر  ۳٫۳۹٤زیادة رأسمال الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة تابعة ُمَوحَّ
لمسیِطر عن طریق سداد مدفوعات المسیطِر تكالیف إضافیة، وقد وافقت إدارة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات على تعویض الشریك غیر ا

لزیادة  سنویة في المستقبل على أساس األرباح المستقبلیة للشركة السعودیة للبولیمرات، مع األخذ في االعتبار النقد غیر القابل للتوزیع نتیجة
 رأس المال المقتَرحة.

             
ملیون لایر  ۳۸۹: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۸۹عنھا، ضمانات بقیمة وأصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، بالنیابة 

 سعودي) فیما یتعلق بسحب مواد خام أولیَّة للمصنع من أحد الموّردین.
             

       أھداف إدارة المخاطر المالیة والسیاسات المتعلقة بھا ۰۳۳
             

المالیة الرئیسة للمجموعة من القروض والقرض المساند من الشریك غیر الُمسیِطر والحسابات التجاریة الدائنة والحسابات تتألف المطلوبات 
ن  الدائنة األخرى. ویتمثل الغرض الرئیس من ھذه المطلوبات المالیة في تمویل عملیات المجموعة وتقدیم ضمانات لدعم عملیاتھا. وتتضمَّ

ة للمجموعة قروض الموظفین والحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى والودائع قصیرة األجل والنقدیة األصول المالیة الرئیس
واألرصدة البنكیة التي تتحقق مباشرة من عملیاتھا. وتراجع وتوافق إدارة المجموعة على السیاسات الخاصة بإدارة كل من ھذه المخاطر 

 الملخصة أدناه.
             

ض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. وتشرف اإلدارة العلیا بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع  وتتعرَّ
لسیاسات المجموعة اإلدارة العلیا بالمجموعة بصفة دوریة السیاسات واإلجراءات للتأكد من تحدید جمیع المخاطر المالیة وقیاسھا وإدارتھا وفقًا 

ط. ویراجع مجلس اإلدارة ویوافق على السیاسات الخاصة بإدارة كل من  وأھداف إدارة المخاطر بھا. وال ترتبط المجموعة بأي أنشطة تحوُّ
 ھذه المخاطر الملخصة أدناه.

             
            مخاطر السوق ۱-۳۳
 

السوق. وتتألف تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة نتیجة التغیُّرات في أسعار 
البنكیة  مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار السلع. والقروض والودائع
 ۳۱في واألرصدة البنكیة من بین األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر السوق. ویتعلق تحلیل الحساسیة في األقسام التالیة بالمركز المالي كما 

 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸دیسمبر 
             

            (أ) مخاطر أسعار الفائدة
 

الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة ألداة مالیة أو تدفقاتھا النقدیة نتیجة للتغیُّرات في أسعار الفائدة في السوق. تتمثل مخاطر أسعار 
ض لھا المجموعة بالصكوك والتزامات الدیون طویلة األجل ذات أسعار ال فائدة وتتعلق مخاطر التغیُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ

 ا البنكیة.العائمة. وتعمل على الحّدِ من مخاطر أسعار الفائدة جزئیًا إیرادات الفوائد التي تحققھا المجموعة بأسعار الفائدة العائمة من ودائعھ
             

 ثبات كافة المتغیرات األخرى.ویوضح الجدول التالي مدى حساسیة قائمة الدخل الشامل للتغیُّرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة مع 
 

  



٤٦ 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

            م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
             

       (تتمة) المتعلقة بھاأھداف إدارة المخاطر المالیة والسیاسات  ۰۳۳
             
            (تتمة) مخاطر السوق ۱-۳۳
 

 (تتمة) (أ) مخاطر أسعار الفائدة
           

 الزیادة /       
 النقص في

 نقاط األساس

التأثیر على الربح  
قبل حساب 

 الضریبة
لایر سعودي          

 باأللوف
          

۲۰۱۸      -٥۰  ۸٤٫۰۲۳ 
       +٥۰  )۸٤٫۰۲۳( 

۲۰۱۷      -٥۰  ٦٦٫۷٦٦ 
       +٥۰  )٦٦٫۷٦٦( 
             

            (ب) مخاطر العمالت األجنبیة
تغیُّرات في أسعار تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة ألداة مالیة أو تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة نتیجة 

صرف العمالت األجنبیة. وتجري المجموعة معامالتھا في األساس باللایر السعودي والدوالر األمریكي. ونظًرا لكون سعر صرف اللایر 
ل األرصدة بالدوالر األمریكي مخاطر عمالت ھامة.  السعودي ثابت مقابل الدوالر األمریكي، فال تُشّكِ

             
            مخاطر أسعار السلع(جـ) 

ض المجموعة لتأثیر تقلبات السوق في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج، بما في ذلك النفط والبنزین والغاز الطبیعي والكھرباء. وتُعِ  دُّ تتعرَّ
 جلالمجموعة موازناتھا السنویة وتوقعاتھا الدوریة بما في ذلك تحلیالت الحساسیة فیما یتعلق بمستویات مختلفة من أسعار النفط الخام من أ

 إدارة المخاطر. وتعمل على الحّدِ من تلك المخاطر جزئیًا التقلبات في أسعار سلع المنتجات تامة الصنع للمجموعة (مثل البولي بروبیلین
 والبولي إثیلین).

             
            مخاطر االئتمان ۲-۳۳

ض المجموعة لمخاطر تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف أداة مالیة  بالتزاماتھ والتسبَِّب في تكبِّد الطرف اآلخر خسارة مالیة. وتتعرَّ
االئتمان على النقد وما في حكمھ والودائع قصیرة األجل والحسابات التجاریة المدینة والمبالغ الُمستَحقة من جھات ذات عالقة وقروض 

 الموظفین وذلك على النحو التالي:
          ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي           

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
             

 ۱٤۲٫٥۱۸  ۱٥۸٫٥٥۱         قروض موظفین
 ۲۲۸٫٥۱۰  ۲۲۱٫۳۲٦         مبالغ ُمستَحقة من جھات ذات عالقة

 ۱٫۱۰۸٫۹٤۷  ۱٫۰۳٥٫۳۸۲         مدینون تجاریون
 ۷٦٦٫۰۰۰  ۳۳۰٫۰۰۰        ودائع بنكیة -استثمارات قصیرة األجل 

 ۳٫۰٥٦٫٥٦۹  ٤٫۱۰۷٫۰۱۱         نقد وما في حكمھ
          ٥٫۸٥۲٫۲۷۰  ٥٫۳۰۲٫٥٤٤ 
             

تدیر المجموعة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بالتعامل مع عمالء ذوي تاریخ ائتماني موثوق والحصول على ضمانات عالیة الجودة عند 
 وبمراقبة األرصدة غیر الُمسدَّدة، وتلك المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إال مع بنوك حسنة السمعة.اللزوم 

             
           مخاطر السیولة ۳-۳۳

المالیة. وقد تنشأ مخاطر تتمثل مخاطر السیولة في مواجھة المجموعة صعوبة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھا المالیة المرتبطة باألدوات 
ات رأس السیولة من عدم القدرة على بیع أصول مالیة بشكٍل سریعٍ بمبلغ یُقاِرب قیمتھا العادلة. وتدیر المجموعة مخاطر السیولة بمراقبة متطلب

قود لدى المجموعة أن تُسدَّد المبالغ المال العامل والتدفقات النقدیة بانتظام والتأكد من توفر التسھیالت البنكیة عند الحاجة. وتتطلب شروط الع
یوًما من تاریخ الفواتیر أو استالم  ٤٥-۳۰یوًما من تاریخ الفواتیر، وتسدَّد الحسابات التجاریة الدائنة عادة خالل  ۹۰-۳۰المستحقة خالل 

 فاتورة مقدمة بصورة صحیحة.
             



٤۷ 

   (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي 
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

            م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
             

     أھداف إدارة المخاطر المالیة والسیاسات المتعلقة بھا (تتمة) ۰۳۳
             
           مخاطر السیولة (تتمة) ۳-۳۳
             

ویلخص الجدول التالي تواریخ االستحقاق الخاصة بالمطلوبات المالیة غیر المخصومة للمجموعة بتاریخ القوائم المالیة وذلك على أساس 
 تواریخ السداد المتعاقَد علیھا وأسعار الفائدة الحالیة السائدة بالسوق:

 

   
 عند الطلب    

 
 أشھر ۳أقل من 

 ۱۲إلى  ۳
 شھرا

 ٥إلى  ۱ 
 سنوات

 ٥أكثر من  
 سنوات

  
 اإلجمالي

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  
لایر سعودي   

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
             

 ٦٫۲۳۲٫۳۲۹  -  ٤٫۸٥۷٫٥٥۷  ۱٫۳۷٤٫۷۷۲  -  - قروض ألجل
 ٤۱۳٫۹۲۷  -  ٤۱۳٫۹۲۷  -  -  - مساند من الشریك غیر الُمسیِطرقرض 
 ۹٤۸٫۰۰۰  -  -  ۹٤۸٫۰۰۰  -  -  صكوك

 ۳۷٫۹٦۲  -  -  -  ۳۷٫۹٦۲  - دائنون تجاریون
 مصاریف مستَحقة الدفع ودائنون آخرون

 
-  -  ٦۲۹٫۷٤۰  -  -  ٦۲۹٫۷٤۰ 

 ۲۰۹٫۱۷۲  -  -  -  -  ۲۰۹٫۱۷۲ مبالغ ُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة
  ۲۰۹٫۱۷۲  ۳۷٫۹٦۲  ۲٫۹٥۲٫٥۱۲  ٥٫۲۷۱٫٤۸٤  -  ۸٫٤۷۱٫۱۳۰ 
             
 

   
 عند الطلب    

 
 أشھر ۳أقل من  

 ۱۲إلى  ۳
 شھرا

 ٥إلى  ۱ 
 سنوات

 ٥أكثر من  
 سنوات

  
 اإلجمالي

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  
لایر سعودي   

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
             

 ۸٫۰۰٥٫۹۳۳  ۲٫۰٤۰٫۲۲٤  ٤٫٥۹۷٫٦۸۲  ۱٫۳٦۸٫۰۲۷  -  - قروض ألجل
 ۸۱۷٫۹۸۸  ۸۱۷٫۹۸۸  -  -  -  - قرض مساند من الشریك غیر الُمسیِطر

 ۱٫۰۷۰٫۰۰۰  -  ۱٫۰۷۰٫۰۰۰  -  -  -  صكوك
 ۲۱۸٫۹٦۷  -  -  -  ۲۱۸٫۹٦۷  - دائنون تجاریون

 ٤۱۷٫۰٦٦  -  -  -  ٤۱۷٫۰٦٦  - مصاریف مستَحقة الدفع ودائنون آخرون
 ۲۳٤٫۰٦۷  -  -  -  -  ۲۳٤٫۰٦۷ مبالغ ُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة

  ۲۳٤٫۰٦۷  ٦۳٦٫۰۳۳  ۱٫۳٦۸٫۰۲۷  ٥٫٦٦۷٫٦۸۲  ۲٫۸٥۸٫۲۱۲  ۱۰٫۷٦٤٫۰۳۰ 

 

           زیادة تركز المخاطر ۳۳-٤
ا ینشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافیة ذاتھا أو عندما یكون لدیھ

أن تتأثر قدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تأثرا مماثال بالتغیُّرات في الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو خصائص اقتصادیة تؤدي بھا 
 غیرھا من الظروف. ویشیر تركز المخاطر إلى الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة معینة.

             
            رأس المالإدارة  ۳۳-٥

ن رأس المال أسھم رأس المال وكافة احتیاطیات حقوق الملكیة األخرى العائدة لمالكي المجموعة.  بغرض إدارة رأسمال المجموعة، یتضمَّ
 ویتمثل الغرض الرئیس إلدارة رأسمال المجموعة في زیادة قیمة أسھم المساھمین إلى الحد األقصى.

             
حافظة وتدیر المجموعة ھیكل رأسمالھا وتجري تعدیالٍت علیھ في ضوء التغیُّرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات التعھدات المالیة. وبُغیة الم

على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تجري المجموعة تعدیال على مبالغ توزیعات األرباح المدفوعة إلى المساھمین أو تعید رأس المال إلى 
لي المساھمین أو تصدر أسھًما جدیدة. وتراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي؛ وھو ما یمثل صافي الدین مقسوًما على إجما

رأس المال زائًدا صافي الدین. وتشتمل مطلوبات المجموعة على صافي الدین والقروض ألجل والحسابات التجاریة الدائنة والمصاریف 
 لدفع والحسابات الدائنة األخرى والصكوك، ناقًصا األرصدة البنكیة.المستحقة ا

 

 



٤۸ 

   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)  إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ

            م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
             

     إدارة المخاطر المالیة والسیاسات المتعلقة بھا (تتمة)أھداف  ۰۳۳
             
            (تتمة) إدارة رأس المال ۳۳-٥
          ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
لایر سعودي           

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
             

 ۸٫۰۰٥٫۹۳۳  ٦٫۲۳۲٫۳۲۹         قروض ألجل
 ۱٫۰۷۰٫۰۰۰  ۹٤۸٫۰۰۰         صكوك

 ۲۱۸٫۹٦۷  ۳۷٫۹٦۲         دائنون تجاریون
 ٤۱۷٫۰٦٦  ٦۲۹٫۷٤۰        مصاریف مستَحقة الدفع ودائنون آخرون

 )۲٫٦٥۳٫۸٦۹(  )٤٫۱۰۷٫۰۱۱(         ناقًصا: نقد وما في حكمھ
 ۷٫۰٥۸٫۰۹۷  ۳٫٤۱۱٫۰۲۰         صافي الدین

             
 ۸۱۷٫۹۸۸  ٤۱۳٫۹۲۷      الُمسیِطرقرض مساند من الشریك غیر 

 ۱۲٫۹۹۹٫٥۳۹  ۱٤٫٤۱٥٫٤٥۲         حقوق الملكیة
 ۱۳٫۸۱۷٫٥۲۷  ۱٤٫۸۲۹٫۳۷۹ إجمالي حقوق الملكیة والقرض القرض المساند من الشریك غیر الُمسیِطر

             
 ۲۰٫۸۷٥٫٦۲٤  ۱۸٫٥۷۰٫۳۹۹         رأس المال وصافي الدْین

 %۳۰  %۱۹         الماليمعدل الرفع 
             

         القیم العادلة لألدوات المالیة ۰۳٤
             

حسابات قیَّمت اإلدارة بأن القیم العادلة لألرصدة البنكیة والودائع قصیرة األجل والحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى وال
والحسابات الدائنة األخرى تقارب قیمھا الدفتریة؛ وذلك یعود إلى حد كبیر إلى تواریخ االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات التجاریة الدائنة 

 المالیة.
             

التسلسل الھرمي قیَّمت اإلدارة بأن القیمة العادلة لقروض الموظفین والقرض المساند من الشریك غیر المسیِطر بناًء على المستوى الثالث من 
 ال تختلف اختالفا جوھریًا عن قِیمھا الدفتریة.

             
تُحدَّد القیم العادلة لقروض المجموعة التي تحمل فائدة وفقًا لطریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام سعر الخصم الذي یعكس سعر 

 القوائم المالیة.االقتراض للجھة الُمصِدرة كما في نھایة فترة 
             

           المعلومات القطاعیة ۰۳٥
             

ترى إدارة المجموعة أن جمیع أنشطة المجموعة وعملیاتھا تتألف من قطاع تشغیلي واحد متمثًال في قطاع البتروكیماویات، وذلك من حیث 
 التقاریر المالیة تُْصَدر للقطاعات الجغرافیة فقط.تقییم األداء وتوزیع الموارد. وبناًء على ذلك، فإن 

             
            القطاعات الجغرافیة

ع المبیعات جغرافیًا على النحو التالي:  تقع جمیع األصول التشغیلیة بالمملكة العربیة السعودیة. وتَُوزَّ
             
          ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
          %  % 
             

 ۱۷  ۱۹         محلیًا / الشرق األوسط
 ٥۱  ٥۱          آسیا

 ۳۲  ۳۰         أوروبا / أفریقیا
          ۱۰۰  ۱۰۰ 
             



٤۹ 

   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة   الُموحَّ

            م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
             

            األحداث الالحقة ۰۳٦
             

م قد یكون لھا تأثیر ھام على المركز المالي ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱من وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ الفترة المنتھیة في 
دة. د للمجموعة الُمبیَّن في ھذه القوائم المالیة الُموحَّ  الُموحَّ

             
           أرقام المقارنة ۰۳۷

             
   أُِعیَد تصنیف بعض أرقام المقارنة بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة.
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