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 الموحدة   الملكيةقائمة التغيرات في حقوق  

 3131ديسمبر  13المنتهية في  للسنة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

  
   حقوق الملكيةمجموع    حقوق األقلية   حقوق المساهمين

 إيضاح 
 

 عالوة اإلصدار رأس المال 
 اإلحتياطي 
 النظامي 

 
 األرباح المبقاة 

باح غير أر)خسائر( 
محققة من إعادة 

ستثمارات تقويم اإل
 في األوراق  

 المالية المتاحة للبيع
حتياطيات اإل

 األخرى

 
مجموع حقوق 

 المساهمين

  

                   

 1454435484 354585311 1151225323 (2935412) (225144) 452825251 4415349 4935491 555445235  2111ديسمبر  81الرصيد في 

 - - - - - (8135833) - (4935491) 151145354 28 المحول الى رأس المال

 154385384 - 154385384 - - 154385384 - - -  صافي دخل السنة

 4335515 4335515 - - - - - - - 85 السنة صافى الحركة خالل

 - - - - - ( 1435834) 1435834 - -  محول الى االحتياطي النظامي

 ( 3835148) - ( 3835148) - - ( 3835148) - - - 24 ارباح مدفوعة  توزيعات

           صافي التغير خالل السنة من:

 515585 - 515585 515585 - - - - - 23 تحوطات التدفقات النقدية -

 425 - 425 425 - - - - - 23 تسويات تحويل عمالت أجنبية  -

 115335 - 115335 115335 - - - - - 23 تعديالت التزامات صندوق التقاعد -

 585412 - 585412 - 585412 - - - -  أخرى -
                    

 1953195518 455425123 1251345844 (2855554) 815585 453355194 9145138 - 353395142  2112ديسمبر  81الرصيد في 

 151445484 - 151445484 - - 151445484 - - -   صافي دخل السنة

 855252 855252 - - - - - - -  85 صافى الحركة خالل السنة

 - - - - - (1145444) 1145444 - -   محول الى االحتياطي النظامي

 (25111) - (25111) - - (25111) - - -  24 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (158845323) - (158845323) - - (158845323) - - -  24 ارباح مدفوعة توزيعات

           صافي التغير خالل السنة من:

 (255454) - (255454) (255454) - - - - - 23 تحوطات التدفقات النقدية -

 (2895335) - (2895335) (2895335) - - - - - 23 تسويات تحويل عمالت أجنبية  -

 315599 - 315599 315599 - - - - - 23 تعديالت التزامات صندوق التقاعد -

 2345334 - 2345334 - 2345334 - - - -  أخرى -
                    

 3.86.18633 .18611811 3381158311 (73.8311) 1358713 .781.6816 381178.11 - 8373..585  3131 ديسمبر 13الرصيد في 
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 التكوين والنشاط -3
تجررارر رقررم السررجل بالالريرراض مدينررة شررركة مسرراهمة سررعودية مسررجلة فرري  ، "(شررركة)"ال شررركة التصررنيع الوطنيررة

، وقررد تررم تأسرريس الشررركة وفقررا للقرررار (1935 يونيررو 25الموافررق ) هررـ1415شرروال  4بترراري   1111159398
 . (1934 سبتمبر 19الموافق ) هـ1414ذو الحجة  24بتاري   311الوزارر رقم 

تتمثل النشاطات االساسرية للشرركة والشرركات التابعرة لهرا فري االسرتثمار الصرناعي ونقرل التقنيرة الصرناعية المتقدمرة 
العربيررة بصررفة عامررة فرري مجررال صررناعة وتحويررل البتروكيماويررات والصررناعات للمملكررة بصررفة خاصررة وللمنطقررة 

الكيماويررة والهندسررية والميكانيكيررة وادارة وتملررك المشرراريع البتروكيماويررة والكيماويررة وتسررويق منتجاتهررا. ويتضررمن 
ك الحديرد المسرحوبة النشاط تقديم الخدمات الفنية الصناعية وتصنيع المسبوكات الحديدية وغير الحديدية وانترا  أسرال

وأسررالك النرروابض وأسررالك التسررليت للكررابالت وأسررالك تقويررة مبرومررة لحمررل الموصررالت الكهربائيررة وأسررالك تقويررة 
مبرومة للخرسرانة وأسرالك اللحرام. انترا  البطاريرات السرائلة للسريارات واالسرتخدامات الصرناعية وانترا  الرصراص 

الفنيرة علرى التجهيرزات والمنشرلت الصرناعية والمصرانع الكيماويرة وسلفات الصوديوم وتسرويقها. اجرراء الفحوصرات 
والبتروكيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية. اقامة الصناعات البالسرتيكية بكافرة 

يثيلرين والبرولي ايثيلرين انواعها وانترا  الرواح االكريليرك وتسرويقها وانترا  وتسرويق ثراني اوكسريد التيترانيوم وانترا  اال
والبروبلين والبولي بروبلين. وتملك منراجم وعمليرات انترا  متخصصرة فري مرادة الروتايرل وهري المرادة الخرام النترا  

 ثاني أكسيد التيتانيوم.
 

 أسس توحيد القوائم المالية  - 3
يع الوطنيرة والشرركات التابعرة تشتمل القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبرات ونترائأ أعمرال شرركة التصرن 

(. الشركة التابعة هي تلرك الشرركة التري تمتلرك فيهرا المجموعرة، بصرورة مباشررة أو غيرر مباشررة، "المجموعة"لها )
% من رأس المال الذر يحق لصاحبه التصويت أو تمارس عليها سيطرة عملية. 51استثماراً طويل األجل يزيد عن 
اراً مرن تراري  انتقرال السريطرة علرى تلرك الشرركة إلرى المجموعرة ولحرين التوقرف عرن يتم توحيد الشركة التابعة اعتبر
 ممارسة مثل هذه السيطرة. 

تم احتساب وإظهار حقوق األقلية كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة. تم حذف كافرة 
 عة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين شركات المجمو

الشرق األوسط، حيث تم  –تم تأسيس كافة الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية، فيما عدا شركة تي يو في 
 تأسيسها في مملكة البحرين.  

 فيما يلي بياناً بالشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة ونسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة: 
 

 نسبة الملكية )%(    

 2112 3131  كيان القانونيال  اســم الشركـــة

 111 311  مسؤولية محدودةذات  (1شركة الرواد الوطنية للبالستيك المحدودة )رواد( وشركاتها التابعة )

 111 311  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات 

 111 311  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة

 111 311  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات 

 111 311  ذات مسؤولية محدودة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعيةشركة 

 111 311  ذات مسؤولية محدودة شركة مكاسب السعودية الدولية للتجارة والصناعة

 111 311  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

 33588 811..  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية )خدمات(

 91 1.  ذات مسؤولية محدودة بطاريات(شركة الوطنية لصناعة البطاريات )ال

 45 16  ذات مسؤولية محدودة الشركة السعودية للبولي اوليفينات 

 44591 178.1  ذات مسؤولية محدودة (2الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة )رصاص( وشركتها التابعة )

 33 55  ذات مسؤولية محدودة (8الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة )كريستل( وشركاتها التابعة )

 31545 51876  مقفله مساهمة سعودية (4شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات وشركاتها التابعة )

 52529 .6383  محدودةذات مسؤولية  (4الشركة السعودية لحامض االكريليك )ساك( )

 39548 5.811  ذات مسؤولية محدودة ني المحدودة )فحص(الفالشركة الوطنية للفحص واالختبار 

 39548 5.811  ذات مسؤولية محدودة الشرق األوسط –تي يو في 
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 أسس توحيد القوائم المالية الموحدة )تتمة( - 2

 (اد الوطنية للبالستيك المحدودة )روادشركة الرو (3)

% ( من حقروق 51%و 41: 2112% )3255% و94تمتلك شركة الرواد الوطنية للبالستيك المحدودة نسبة 

الررواد الدوليرة لشغشرية الصرناعية المحردودة وشرركة الررواد العالميرة للتغليرف المحردودة، ملكية كل من شرركة 

 على التوالي، وهي شركات سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الرياض.
 

 الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة )رصاص( (3)

يرة مباشررة وغيرر مباشررة( مرن حقروق % ) ملك111تمتلك الشركة الوطنية لصهر الرصراص المحردودة نسربة 

 ملكية شركة التقنية الرباعية لتدوير الرصاص وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة جدة.
 

 الشركة الوطنية لثاني اوكسيد التيتانيوم المحدودة )كريستل( (1)

ات مسررؤولية محرردودة مقرهررا ان الشررركة الوطنيررة لثرراني اوكسرريد التيتررانيوم )كريسررتل(، هرري شررركة سررعودية ذ

 الرئيسي في جدة.
 

% في كل من شركة كريستل آن اورجانيك كيميكلرز المحردودة 111تمتلك شركة كريستل شركات تابعة بنسبة 

فرري جررزر الكيمرران وفرري شررركة كريسررتل اسررتراليا بي.ترري.وار. المحرردودة ومقرهررا اسررتراليا وشررركة كريسررتل 

 االمريكية.يو.اس.ايه ومقرها الواليات المتحدة 
 

 يتمثل نشاط شركة كريستل الرئيسي وشركاتها التابعة في انتا  وتسويق ثاني اوكسيد التيتانيوم.
 

 شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات (7)

% من حقوق ملكية الشركة السعودية لاليثيلرين والبرولي 45تمتلك شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات نسبة 

 دية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل.ايثيلين وهي شركة سعو
 

% مررن حقرروق ملكيررة الشررركة السررعودية لحررامض 35تمتلررك شررركة التصررنيع والصررحراء لالوليفينررات نسرربة 

مليرون  15444االكريليك وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسرجلة بمدينرة الريراض ويبلرس رأسرمالها 

شرركة السرعودية % مرن حقروق ملكيرة ال45لاير سعودر. كما تمتلك الشركة السعودية لحامض األكريليك نسبة 

مليرون  15134والتري يبلرس راسرمالها  -شركة سعودية ذات مسؤولية محردودة  -لمونمرات األكريليك المحدودة 

، ترررم تأسررريس شررركة البررروليمرات األكريليكيرررة 2112ديسررمبر  81لاير سررعودر. وخرررالل السررنة المنتهيرررة فررري 

ة مسجلة بمدينة الجبيل الصرناعية ويبلرس % وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدود45السعودية بنسبة ملكية 

تررم تأسرريس شررركه  2118ديسررمبر  81مليررون لاير سررعودر. وخررالل السررنة المنتهيررة فرري  41354رأسررمالها 

% وهي شركة سعودية ذات مسئولية محردودة مسرجلة بمدينرة 8858البيوتانول السعودية المحدودة بنسبة ملكية 

وبتراري  قائمرة المركرز المرالي الموحردة لرم تبردأ  –ون لاير سرعودى ملير 433الجبيل الصناعية ويبلس رأسرمالها 

 النشاط التجارر بعد. بممارسةالشركات 
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 1

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فري المملكرة العربيرة السرعودية، ونرورد فيمرا 

 أهم السياسات المحاسبية المتبعة:يلي بياناً ب
 

 العرف المحاسبي

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات فري االوراق الماليرة المتاحرة للبيرع 

 واالدوات المالية المشتقة، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
 

 استخدام التقديرات

القوائم المالية الموحدة، طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفتراضات يتطلب إعداد  

التي تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاري  

ها خالل الفترة. وبالرغم من أن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، ومبالس اإليرادات والمصاريف المصرح عن

التقديرات واألحكام وفقاً لمعرفة اإلدارة لشحداث والعمليات الجارية، فإن النتائأ الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك 

 التقديرات.
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  تتمة - ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 1

 النقدية وشبه النقدية 

النقررد والودائررع تحررت الطلررب، واالسررتثمارات القابلررة للتحويررل إلررى مبررالس نقديررة وفترررة  ،تتضررمن النقديررة وشرربة النقديررة

 استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.
 

 المدينون

المخصرص لقراء أيرة مبرالس مشركوك فري تحصريلها. يرتم إجرراء  اً ين بمبالس الفواتير األصرلية ناقصرتظهر أرصدة المدين

 عندما يعتبر تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه . تشطب الديون المعدومة عند تكبدها. تقدير للذمم المشكوك في تحصيلها
 

 المخزون

يظهر المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية، أيهما أقل. تحدد تكلفرة المرواد الخرام والمسرتهلكة وقطرع الغيرار والمخرزون 

المخرزون قيرد التصرنيع وترام الصرنع  تام الصنع، بشكل رئيسي، على أسراس طريقرة المتوسرط المررجت. تشرتمل تكلفرة

 على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من مصاريف اإلنتا  غير المباشرة.
 

 االستثمارات

 االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع 

االستحقاق. تظهرر تمثل االستثمارات في األوراق المالية المشتراة لغير أغراض المتاجرة بها أو إلقتنائها حتى تاري  

هذه االستثمارات بالقيمة العادلة. تدر  أية فروق بين القيمة العادلة والتكلفة، إذا كانت جوهريرة، كبنرد مسرتقل ضرمن 

 حقوق المساهمين. يحمل أر انخفاض غير مؤقت في قيمة تلك االستثمارات على قائمة الدخل الموحدة.
 

ة في حالة وجود سوق ماليرة لترداول األوراق الماليرة أو باسرتخدام طررق تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقي

  بديلة مناسبة، وإال تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة.
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة

% و 21الشركات الزميلة هي التي تمارس المجموعة عليها تأثيراً هاماً، وليس سيطرة، وتمتلك فيهرا حصرة مرا برين 

% في رأس مال الشركات المستثمر فيها. حيث يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكيرة. يرتم إثبرات حصرة 51

 المجموعة في النتائأ المالية لهذه الشركات المستثمر فيها في قائمة الدخل الموحدة.
 

 اإلستثمارات في الشركات المدارة بصورة مشتركة

القيرام علرى المنشاة المدارة بصورة مشتركة هي عبارة عن ترتيب تعاقدر تتعهد بموجبه المجموعة وأطراف أخررى 

بنشاط اقتصادر معين، ويخضع للسيطرة المشتركة, وتقروم المجموعرة بالمحاسربة عنهرا فري القروائم الماليرة الموحردة، 

النتائأ المالية لهذه الشركات المستثمر فيها فري قائمرة  وفقاً لطريقة حقوق الملكية حيث يتم إثبات حصة المجموعة في

  الدخل الموحدة.
 

 في الشركات األخرى االستثمارات

% فري رأس مرال الشرركات 21االستثمارات في الشركات األخرى هي التري تمتلرك فيهرا المجموعرة حصرة أقرل مرن 

وتظهر االستثمارات في الشركات األخرى بالقيمرة العادلرة او بالتكلفرة حالرة عردم تروفر القيمرة العادلرة  المستثمر فيها.

 ناقصا أر انخفاض غير مؤقت في قيمتها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة التصنيع الوطنية
 )شركة مساهمة سعودية (

  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 3131ديسمبر  13

 

9 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 1

 ت والمعداتالواآل الممتلكات

ت والمعدات بالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، فيما عدا األراضري التظهر الممتلكات واآل

. تعتبررر مصرراريف اإلصررالح والصرريانة والتسررتهلك الرأسررمالية قيررد التنفيررذ حيررث تظهررر بالتكلفررة واألعمررالالمملوكررة 

اب االسرتهالك عليهرا علرى مصاريف تشغيلية، أما مصاريف التحسرينات فتعتبرر مصراريف رأسرمالية، ويجررر احتسر

  أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة لها باستخدام طريقة القسط الثابت.
 

  .، أيهما أقصرتاجي المقدر لها أو فترة اإليجارتستهلك تحسينات المباني المستأجرة على مدى العمر اإلن

المقردر لشصرل أو فتررة اإليجرار، تستهلك الموجودات المسرتأجرة بعقرود إيجرار رأسرمالى علرى مردى العمرر اإلنتراجي 

 أيهما أقصر.
 

 إن األعمار اإلنتاجية المقدرة لفئات الموجودات الرئيسة ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي:
 

 السنوات 

 41-11 نشاءاتوإمباني 

 ، أيهما أقصرعقد اإليجار او مدى العمر اإلنتاجيعلى مدة   تحسينات مباني مستاجرة

 21-5 آالت ومعدات

 14-4 عدد وأدوات 

 11-8 أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

 5-4 سيارات

 8 أجهزة حاسب آلي 

 81-5 تطوير آبار

 155 مواد مساعدة )محفزة(
 

 المشاريع قيد التنفيذ

تتضررمن مشرراريع قيررد التنفيررذ التكرراليف المتعلقررة مباشرررة وغيررر مباشرررة بالمشرراريع والترري يررتم رسررملتها عنررد انتهرراء 

 المشروع.
 

 الموجودات غير الملموسة 

 الشهرة

تقيد المبالس المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة كـ "شهرة"، ويعاد قياسرها دوريراً، ويرتم 

قاصرة إظهارها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة الدفترية بعد تعرديلها بمقردار اإلنخفراض فري قيمتهرا، إن وجرد. يرتم م

 القيمة الدفترية للشهرة السالبة، إن وجدت، مقابل القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة.

 مصاريف ما قبل التشغيل

يتم تأجيل أو رسملة المصاريف المتكبدة خالل مراحل التطوير والتشغيل التجريبي للمشاريع الجديدة والتي يتوقع أن 

ة. تطفرأ مصراريف مرا قبرل التشرغيل المؤجلرة اعتبراراً مرن تراري  بردء العمليرات تنتأ عنها منافع في الفتررات المسرتقبلي

  التجارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة لإلنتفاع بها أو سبع سنوات، أيهما أقل.

 برامأ حاسب آلي تشغيلتكاليف 

سرط الثابرت علرى فتررة خمرس سرنوات مرن تراري  يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامأ الحاسب اآللري باسرتعمال طريقرة الق

 بداية التشغيل.
 

 بحث وتطوير تكاليف

التري يرتم تكبردها ، فيمرا عردا المشراريع  سرنةيتم تحميل تكراليف البحرث والتطروير علرى قائمرة الردخل الموحردة خرالل ال

الواضحة والمحددة والتي يمكن تغطية تكاليف التطوير المتعلقة بهرا خرالل النشراط التجرارر الرذر سروف ينرتأ عنهرا. 

وتعتبر تكاليف التطوير في هذه الحالرة موجرودات غيرر ملموسرة ويرتم إطفاؤهرا باسرتعمال طريقرة القسرط الثابرت علرى 

 سنوات. 4فترة 
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 تتمة - الموجودات غير الملموسة

 التمويل المؤجلة تكاليف

 يتم إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة القروض ذات الصلة.
 

 الموجودات غير الملموسة األخرى

والتقنيرة وعالقرات واإلسرم التجرارر تتمثل الموجودات غير الملموسة األخرى بصفة رئيسرية فري العالمرات التجاريرة 

لتابعرة. حيرث العمالء حيث يتم تقييمهرا بالقيمرة العادلرة بمسراعدة مثمنرين مسرتقلين، اعتبرارا مرن تراري  تملرك الشرركة ا

ال يتم إطفاؤه ويتم التأكرد سرنويا ، فيمرا إذا كران  دد، وعليهوليس له عمر محأصال غير ملموس  يعتبر االسم التجارر

 هناك انخفاض في القيمة، أو عندما تشير أحداث إلى وجود انخفاض.
 

كما تتضمن الموجودات غير الملموسة األخرى براءات اختراع وتكاليف تراخيص. حيث يتم إطفاء هذه الموجودات 

 رة المقدرة لالنتفاع بها، أو مدة االتفاقيات ذات الصلة، أيهما أقصر.باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفت
 

 تكاليف االستكشاف

يتم تحميل تكاليف ما قبل التراخيص على قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. يتم رسملة تكراليف االستكشراف، بمرا فري 

الفائدة وخاضعة لتحديد الجدوى  ذلك تكاليف الحصول على التراخيص، كتكاليف استكشاف على أساس المنطقة ذات

قائمرة الردخل  المرسرملة علرىالتكراليف  تحميرلالفنية والتجارية للمشروع، وعندما يتم التخلري عرن تررخيص فإنره يرتم 

 الموحدة مباشرة.
 

ويرتم حالما يتم تحديد الجدوى الفنية والتجارية الستخرا  معدن معين فإنه يتم رسملة تكاليف االستكشاف المتعلقة بها 

 إطفائها على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة.
  

 الصيانة الشاملة تكاليف

يتم رسملة تكاليف الصيانة الشاملة الدورية، ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت خالل الفتررة لغايرة الصريانة 

التكراليف غيرر المطفرأة كمصراريف فري الدورية الشاملة التالية وفى حالة إجراء أر صيانة شاملة مبكرة عنرد إذا تقيرد 

 قائمة الدخل الموحدة مباشرة.
 

  قيمة الموجودات غير المتداولة االنخفاض في 

تقروم المجموعررة، دوريرراً، بمراجعررة القيمرة الدفتريررة للموجررودات طويلررة األجررل الملموسرة وغيررر الملموسررة للتأكررد مررن 

ي قيمرة تلرك الموجرودات. وفري حالرة وجرود مثرل هرذا وجود أر دليل على وقوع أر خسرارة ناتجرة عرن االنخفراض فر

الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصرل لتحديرد حجرم هرذه الخسرارة. وفري الحراالت التري ال يمكرن فيهرا 

لنقدية التري تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة ل

  ينتمي إليها ذلك األصل.
 

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلس القابل لالسترداد لشصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل مرن قيمتره الدفتريرة، عندئرذ 

االنخفراض تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسرترداد لهرا، ويرتم إثبرات 

  في قيمة األصل في قائمة الدخل الموحدة.
 

فيما عدا الشهرة، إذا ما زال الحقاً االنخفاض في القيمة، عندئرذ ترتم زيرادة القيمرة الدفتريرة لشصرل أو الوحردة المردرة 

القيمرة الدفتريرة  للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، علرى أال تزيرد القيمرة الدفتريرة التري تمرت زيادتهرا عرن

التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبرات االنخفراض فري قيمرة ذلرك األصرل أو الوحردة المردرة للنقديرة فري 

 السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة.
 

 تكاليف االقتراض

مباشرررة بالمشررروع قيررد اإلنشرراء خررالل فترررة اإلنشرراء إلررى أن يصرربت جرراهزاً تررتم رسررملة تكرراليف االقتررراض المتعلقررة 

لالستعمال. هذا ويتم خصم اإليرادات المتحققة من استثمار مبالس مقترضة محددة بانتظار صرفها على المشرروع قيرد 

 اإلنشاء، من تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها.
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 الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع  

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالس الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بها 

 فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.
 

 توزيعات األرباح

 المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.تقيد توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند 
 

 المخصصات

يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود الترزام قرانوني او بنراء علرى نتيجرة لحردث فري 

  الماضي، وانه سيكون هناك حاجة لتسوية هذا االلتزام.
 

 الزكاة وضريبة الدخل

  الزكاة

للزكرراة وفقررا لتعليمررات مصررلحة الزكرراة والرردخل فرري المملكررة العربيررة السررعودية وعلررى أسرراس مبرردأ يجنررب مخصررص 

االستحقاق. يحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. تقيد الفروق الناتجرة عرن إجرراء الربروط النهائيرة فري السرنة 

 التي يتم فيها إصدار هذه الربوط.
 

 ضريبة الدخل

الشرركات التابعرة لضرريبة الردخل التري تردر  ضرمن حقروق األقليرة فري القروائم الماليرة يخضع الشركاء األجانرب فري 

الموحدة. بالنسبة للشركات التابعة خار  المملكرة العربيرة السرعودية، يرتم احتسراب الضرريبة وفقراً لشنظمرة الضرريبية 

 المتبعة في تلك البلدان. وتدر  حصة الشركة منها ضمن قائمة الدخل الموحدة.
 

 ريبة المؤجلة المصنفة كموجودات ومطلوبات الض

يتم احتساب الضرائب المؤجلرة، المصرنفة كموجرودات أو مطلوبرات، التري نشرأت عنهرا كافرة الفروقرات المؤقترة وفقراً 

للشرررائت الضررريبية المطبقررة فرري البلرردان المعنيررة. يررتم إجررراء مراجعررة للقيمررة الدفتريررة للضرررائب المؤجلررة، المصررنفة 

الموحدة، وتخفض بالقدر الذر لم يعد فيه إمكانية الستردادها، بشكل جزئري  ري  قائمة المركز الماليكموجودات، بتا

 أو كلي، لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة في المستقبل.
 

 عقود اإليجار
 

 ةاإليجار التشغيلي

بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تحمل دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة 

 عقد اإليجار التشغيلي.
 

 ةاإليجار الرأسمالي

تصنف عقود اإليجار وعمليات البيع وإعادة االستئجار كعقود إيجار رأسمالية إذا ما ترتب على عقد اإليجار تحويل 

صنف كافة عقود اإليجار جوهرر لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل موضوع العقد إلى المستأجر، بينما ت

 األخرى كعقود إيجار تشغيلية.
 

الت اآليتم إثبات الموجودات المملوكة بموجب عقرود اإليجرار الرأسرمالية كموجرودات للمجموعرة ضرمن الممتلكرات و

 ا أقل.والمعدات بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لشصل عند نشوء اإليجار، أيهم
 

تحمل تكاليف التمويل، التي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات 

اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لشصل عند نشوء اإليجار، أيهما أقل، على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة 

 الرصيد المتبقي من االلتزامات لكل فترة محاسبية.اإليجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على 
 

يتم تأجيل المكاسب الناتجة عن أر زيادة في سعر البيع عن القيمة الدفترية لعمليرات البيرع وإعرادة االسرتئجار، وتطفرأ 

  بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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 األدوات المالية المشتقة 

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل خيارات العمالت ومقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر 

التقلبات في أسعار الصرف األجنبي والناتجة عن األنشطة التشغيلية، والتمويلية واالستثمارية ولتغطية بعض أجزاء 

ن األنشطة التمويلية. تقوم المجموعة، عادة، بتصنيف هذه األدوات المالية المشتقة مخاطر أسعار العموالت الناتجة ع

كتغطية مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بالتغيرات في أسعار العموالت. يخضع استخدام األدوات المالية المشتقة 

باستخدام مشتقات مالية تتفق مع لسياسات الشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تقدم مبادئ خطية متعلقة 

استراتيجية الشركة إلدارة المخاطر. ال تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض المضاربة. يتم، 

في األصل، قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة عند نشأة العقد، ويعاد قياسها بالقيمة العادلة في الفترات 

 لالحقة.المالية ا
 

يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لشدوات المالية المشتقة التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة لمخاطر التدفقات 

النقدية مباشرة ضمن االحتياطيات االخرى في حقوق المساهمين إذا كانت جوهرية، بينما يتم إثبات الجزء غير 

لموحدة. وإذا ما أدت تغطية مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بااللتزام المؤكد أو الفعال من التغطية في قائمة الدخل ا

فـي  –التي تم إثباتها سابقاً  -العملية المتوقعة إلى إثبات موجودات أو مطلوبات ما، عندئذ يتم إثبات الربت أو الخسارة 

ال تؤدر إلى إثبات موجودات أو مطلوبات ما، القياس األولي للموجودات والمطلوبات. وبالنسبة لعملية التغطية التي 

يتم إثبات المبالس المؤجلة المدرجة ضمن حقوق المساهمين في قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي يؤثر فيها 

 البند الذر تمت تغطيته على صافي الدخل أو الخسارة.
  

تقة غير المؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر في قائمة الدخل يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لشدوات المالية المش

الموحدة عند نشؤها. يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند إنتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاءها أو 

المتوقعة، يتم  تنفيذها، أو عندما لم تعد تلك األداة مؤهله لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات

اإلبقاء على الربت أو الخسارة المتراكمة الناجمة عن أدوات تغطية المخاطر ضمن حقوق المساهمين لحين حدوث 

المثبتة ضمن حقوق  –العملية المتوقعة. وفي حالة عدم توقع حدوثها، يتم تحويل صافي الربت أو الخسارة المتراكمة 

 إلى قائمة الدخل الموحدة. –المساهمين 
 

 ومنافع ما بعد التقاعدتعويضات نهاية الخدمة 

يجنب مخصص لتعويضات نهاية الخدمة في القوائم المالية الموحدة وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودر على أسراس 

الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الشركة او الشركات التابعة لها كما في تاري  قائمة المركرز المرالي الموحردة. 

 الشركة برامأ معاشات تقاعد للموظفين المؤهلين في مناطق خارجية ذات سيادة مستقلة.لدى 
 

    النظامي االحتياطي

% مرن صرافي دخرل السرنة إلرى االحتيراطي 11طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودر، يجرب علرى الشرركة أن تحرول 

 االحتياطي غير قابل للتوزيع.النظامي حتى يبلس مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا 
 

 المبيعات

تمثررل المبيعررات قيمررة البضرراعة الترري تررم اصرردار فررواتير بهررا وتررم تسررليمها الررى العمررالء وتتحقررق المبيعررات عنررد تسررليم 

 البضاعة الى العمالء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجارر او خصم الكميات.
 

ر لهرررا هنرررا اشررريل شرررركات تابعرررة مملوكرررة للشرررركاء )وتقررروم بعرررض الشرررركات التابعرررة بتسرررويق منتجاتهرررا مرررن خرررال

"بالمسوقين"(. تتم المبيعات مباشرة إلى العمالء النهائيين وكذلك إلى المسوقين في أوروبا. تسجل المبيعات التري ترتم 

 من خالل محطات التوزيع التابعة للمسوقين بأسرعار مبدئيرة عنرد شرحن المنتجرات، ويرتم تعرديلها إلرى األسرعار الفعليرة

  المستلمة من قبل المسوقين من عمالئهم النهائيين بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق.
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 1

 المصاريف

تتكون مصاريف البيع والتسويق بشركل رئيسري مرن التكراليف المنفقرة لتسرويق وبيرع منتجرات الشرركات التابعرة. ويرتم 

 األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.تصنيف المصاريف 
 

تتضمن المصراريف العموميرة واإلداريرة المصراريف المباشررة وغيرر المباشررة والتري ال تتعلرق بشركل مباشرر بتكلفرة 

المبيعات. ويتم توزيع المصاريف، إذا دعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعرات علرى 

 أساس ثابت.
 

 ليةحقوق األق

األقلية في صافي الموجودات )عدا الشهرة( للشركات التابعرة الموحردة بشركل مسرتقل عرن حقروق شركاء تحدد حقوق 

األقلية من الخسائر التي تزيد عن حقوق األقلية في حقوق ملكية الشركة التابعرة شركاء الملكية للمجموعة. ان حصة 

 يكونوا قرادريناألقلية التزام ملزم وأن شركاء ر يكون فيه على يتم توزيعها مقابل حقوق المجموعة باستثناء الحد الذ

  على تقديم استثمار اضافي لتغطية الخسائر.
 

 تحويل العمالت األجنبية

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الرلاير السرعودر بأسرعار التحويرل السرائدة وقرت حردوث المعرامالت. 

ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاري  قائمرة المركرز المرالي 

تدر  األرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمرالت  بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاري . الموحده

 األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
 

تترجم القوائم المالية للعمليات الخارجية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاري  قائمة المركز المالي بالنسبة 

ويل للسنة بالنسبة لإليرادات والمصاريف. تحول عناصرر للموجودات والمطلوبات، وعلى أساس متوسط أسعار التح

حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السرائد عنرد نشروء كرل عنصرر. تردر  التسرويات الناتجرة عرن 

 ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية، ضمن االحتياطيات األخرى في حقوق المساهمين.
 

   المعلومات القطاعية

القطاع هو جزء أساسي من المجموعة، يقوم ببيع أو بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقروم ببيرع أو 

بتقررديم منتجررات أو خرردمات فرري بيئررة اقتصررادية معينررة )قطرراع جغرافرري(، وعررادًة مررا يكررون القطرراع معرررض لمخرراطر 

 وعوائد ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات األخرى.
 
   وشبه النقدية   النقدية - 7

    3131 
 بآالف الرياالت

   السعوديـــة

    2112 
 بلالف الرياالت

   السعوديـــة

 851135342 .385618.1 نقد في الصندوق ولدى البنوك

      854435341 .186318.1 ودائع قصيرة االجل ومرابحات

 683.38135 354555418      

 
ان الودائع قصيرة األجل والمرابحات هري لفتررات مختلفرة )مرا برين يروم واحرد وثالثرة أشرهر( وذلرك حسرب المتطلبرات 

 .السوق السائدالنقدية للمجموعة، ويتحقق عليها عمولة بسعر 
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 المدينون  - 6
    3131 

 بآالف الرياالت
   السعوديـــة

    2112 
 بلالف الرياالت

   السعوديـــة

 258815815 .381158.1 تجاريونمدينون 

 153125954 3816585.1 (3من أطراف ذات عالقة )إيضاح  اتمطلوب

      ( 915214) (58316.) مشكوك في تحصيلهاناقصاً: مخصص ديون 

 18..18161 853585135      
 

 المخـــزون   - 5
    3131 

 بآالف الرياالت
   السعوديـــة

    2112 
 الرياالتبلالف 

   السعوديـــة

 254215341 385.5..38 مخزون تام الصنع

 153115341 .811..385 امخمواد 

 3825112 .57.865 قطع غيار 

      5555122 6118761 مخزون قيد التصنيع

 68.11817. 555195585 
   

      (55151) (.5831) مخصص مخزون بطىء الحركة ناقصاً: 

 68.138611 555145435      
 

 
 األخرى المتداولة المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات - 1

    3131 
 بآالف الرياالت

   السعوديـــة

2112 
 بلالف الرياالت

   السعوديـــة

  8135341 3.78111 غير تجاريةذمم مدينة 

  1435318 3138371 مصاريف مدفوعة مقدماً 

  1245245 3178771 دفعات مقدمة لموردين

 395933 .37.873 سلف للموظفين

       135391 3185.1 أخرى   متداولة موجودات

 .718613 3995545 
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 عالقةالذات  الجهاتمع  رصدةاألومعامالت ال -.
( اتفاقيرة بيرع والشرركة السرعودية لإليثيلرين والبرولى إيثيلرين )شرركات تابعرة وقعت الشركة السرعودية للبرولي اوليفينرات

علرى تسرويق ويشرار لره بالمسروق( حيرث وافرق المسروق  - )شرركة باسرل فري الشرركات وتسويق مع الشرريك االجنبري
كميرات التري بأسعار محرددة وفقرا لالتفاقيرة. تحردد هرذه االتفاقيرة مسرؤوليات التسرويق، وال كميات من منتجات الشركات

، األسرعارسوف يتم تسويقها من قبل المسوق، والمناطق الجغرافية التي سرتباع فيهرا هرذه المنتجرات، وطررق احتسراب 
 .األخرىوشروط الدفع، وااللتزامات 

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

 مبلس المعاملـــة           

   3131 2112 

  طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي
لالف الرياالت ب

 ةــالسعودي
         

 453895441 787118111  مبيعات إلى المسوق جهة منتسبة
     

مجلس إدارة الشركة 
 835338 338313  مصاريف وبدالت ورواتب ومزايا واللجان وكبار الموظفين

 
 يلي: مامديسمبر  81ذات عالقة كما في  جهاتمن  ةرصدة المطلوباألتتكون  -
     
   3131 2112 
بآالف الرياالت    

 ةــالسعودي
لالف الرياالت ب

 ةــالسعودي
       
     
 3355248 7.681.3  باسل الدولية للتجارة ) أف.زد.إر (  
 4285441 5.38573  شركه باسل اسيا باسفيك 
 1495343 3358113  شركه باسل للمبيعات والتسويق 
 155543 7383.1  شركة الواحة للبتروكيماويات 
 35422 318111  أخرى 
       
   3816585.1 153125954 
   

    

 على التوالي. ، 13 و 5االيضاحين في  االخرى عالقةالذات  جهاتالاألرصدة المطلوبة من / إلى  اظهارتم 
 
 اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع   - .

: 2112) سعودرلاير  ألف 3155229بمبلس  محليةمتداولة يمثل هذا البند استثمارات المجموعة في شركات  
 لاير ألف 1435119: 2112) سعودرلاير  ألف 2335353بمبلس  و دولية (سعودرلاير  ألف 8985132

 ، كما يلي:خالل السنة االستثماراتكانت حركة  ،(سعودر
     3131 

بآالف الرياالت 
 ــةالسعودي

 2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

   التكلفة:
 8595333 61.8555 في بداية السنة

      1315111 368.31 االضافات

      5895333 66687.1 في نهاية السنة

   غير المحققة:)الخسائر(  األرباح
 (225144) 138616 في بداية السنة 

      585412 3.78.51 غير محققة خالل السنة  أرباح

      815585 1358713 في نهاية السنة

      5415211 6..138. صافي القيمة الدفترية
 

مليون لاير سعودر  845441مبلس  اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع من بلغت توزيعات األرباح المستلمة
 (.23مليون لاير سعودر(، حيث تم قيدها من ضمن اإليرادات األخرى )إيضاح  255939: 2112)
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 الزميلة واألخرىفي الشركات  اتاالستثمار - 31
  

 ديسمبر مما يلي: 81كما في  واألخرىيتكون رصيد االستثمارات في الشركات الزميلة 
 

 لشركات الزميلةا

 
 نسبة الملكية

    3131 

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

    2112 

بلالف الرياالت 
 2112 3131 ةــالسعودي

        

 1235493 31186.3    85545    16876 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(  

 825241 1386.6 4253 7385 الشركة الوطنية لمواد التعبئة )وطن باك(

 415111 -       51 61 شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته )*(   
       

      2295133 3518315   مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة

     مدارة بصورة مشتركةالشركة ال

      - 1118161 -   8858 )**( شركة البيوتانول السعودية المحدودة

 2235891 37.8377   خرىاالستثمارات اال
       

        4545459 1718311   مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة واالخرى

تكروين مخصرص  ترمكمرا  ،اعرادة مبلرس الزيرادة الرى الشرركاءوتخفيض رأس مال الشركة تم  ،2118 عامالخالل   )*(

بعرد ان تبرين  ،(24االسرتثمار المتبقري )ايضراح مليون لاير سعودر لمقابلة االنخفاض في كامرل قيمرة  15بمبلس 

  .عدم الجدوى االقتصادية من االستمرار في تنفيذ المشروع الذر تم تاسيس الشركة من اجله
 

( بالتعراون مرع شرركة صردارة ة، قامرت الشرركة السرعودية لحرامض اإلكريليرك )شرركة تابعر2118العام  خالل  ( *)*

للبتروكيماويات بتأسيس شركة البيوتانول السعودية المحردودة )بنسربة ملكيرة للكيميائيات و شركة كيان السعودية 

تتمثرل أغرراض الشرركة  .% لكل منهم( وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل8858

 .(12فى إنتا  مادة البيوتانول وااليزو بيوتانول ومشتقاتهم )إيضاح 
 

 على النحو التالي: واألخرى الزميلةفي الشركات  االستثماركانت حركة 
    3131 

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

    2112 
لالف الرياالت ب

 ةــالسعودي
     

 4415322 .761876 رصيد بداية السنة 

 135344 ..3381 السنةأرباح  صافي في الشركة حصة

  -      1578111 إضافات خالل السنة

 ( 185141) (385.6.) إستبعادات خالل السنة

      ( 145433) (3.8111) توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

      4545459 1718311 رصيد نهاية السنة 
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 اآلالت والمعدات و الممتلكات  -33
 
  

األراضى 

 المبانيو

 واإلنشاءات 

 

 اآلالت

 والمعدات 

 

 العدد 

 واألدوات

 األثاث 

والمفروشات 

 ومعدات مكتبية

 

 

 السيارات

 

 

 أجهزة حاسب آلي

 

 

 تطوير آبار

 

 مواد مساعدة 

 ) محفزة (

 

 رأسمالية االعمال

 قيد التنفيذ

 

 اإلجمــالي  

    3131 

 

 اإلجمــالي

   2112     
            

 بلالف الرياالت السعوديـــة 
            

  التكلفة:

 2253315134 18316..318 152495345 555849 158515244 225334 415243 1435433 45311 1951335854 159215139 في بداية السنة 

 9345181 381738.11 9155914 545418 545539 15115 35211 185393 23 2325228 185288 لإلضافات

 (315543) (3318331) (855331)    (525841) -    (543) (45141) (45242)   (211) (145453) (25184) اتلالستبعاد

 2195412 - (8235855) -    45985 15551 431 15412 -   2315323 535153 للتحويالت

                        195132 (7.68337) (195488) -    (1345438) - -    -   - (2445382) (885533) فروقات ترجمة عمالت أجنبية ،صافى

                        2859985285 3781338133 154345131 545421 152485235 245394 485393 1545523 45329 1954215113 159585331 في نهاية السنة 

        االستهالك:
 

   

 551815393 583718331  -       435553 8425141 145943 535135 545944 85889 552225411 4335234 في بداية السنة 

 152445131 3813183.6 -       115593 945429 15224 35539 125151 182 151995452 345123 للسنة

 (835812) (138553) -          (525841) -     (225) (85125) (85188) (44)  (125995) (985) ستبعاداتاإل

                        (195843) (3138113) -         (315135) -     -       -      -     (1255941) (145423) فروقات ترجمة عمالت أجنبية ،صافى

                        352445121 183.68.31 -       45435 4135384 135943 595429 335934 85894 351385523 5835481 في نهاية السنة

   صافي القيمة الدفترية:
 

         

                        ..31871581 381.781.1 7.8.15 178763. 68175 .37835 18653. 78316 31831587.1 .38731833 3131ديسمبر  13في 

 1454435115  152495345 35321 9495144 45483 155198 335521 45442 1859455343 154515915 2112ديسمبر  81في 
                      



أصول تم بيعها  2118ديسمبر  81تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات كما في حيث الممولين، مع مجموعة من  استئجاربيع وإعادة  متمثلة في عمليات تسهيالت إجارة اتفاقيات 2114خالل العام المجموعة ابرمت  -

كما تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات أصول مستأجرة بموجب عقود إيجار رأسمالي،   .(21)إيضاح  (لاير سعودر مليار 155: 2112لاير سعودر ) مليار 155 بلغت ةقيمبوإعادة استئجارها بغرض التملك 

(.21مليون لاير سعودر( )إيضاح  385: 2112مليون لاير سعودر ) 353مبلس  2118ديسمبر  81بلغت القيمة الدفترية لتلك األصول كما في 

 

مليون لاير سعودر(. 119: 2112مليون لاير سعودر ) 119بمبلس   ال تستهلك يتضمن بند األراضى والمبانى واإلنشاءات قيمة أراضى -

 
.(مليون لاير سعودر 1452 : 2112) 2118ديسمبر  81كما في  ،مليون لاير سعودر 1351 لها يتضمن بند األراضى والمبانى واإلنشاءات قيمة تحسينات مباني مستأجرة بلغت صافي القيمة الدفترية -
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 تتمة - واآلالت والمعدات الممتلكات -33


سكن لبشكل رئيسي من تكاليف مشروع التوسعة  2112و  2118ديسمبر 81تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في  -

الشركات التابعة العاملين وتكاليف تحسينات السالمة والبيئة ومشاريع الكفاءة وتوفير التكاليف ومصانع أخرى لبعض 

. بلغت تكاليف التمويل التي تم رسملتها على بند األعمال الرأسمالية ومصنع البولي بروبلين وتوسعة مرافق خطوط اإلنتا 

 مليون لاير سعودر( . 459: 2112مليون لاير سعودر ) 354 مبلس 2118قيد التنفيذ  خالل العام 
 

قابلة إيجار لمرافق الخاصة ببعض الشركات التابعة مستأجرة بعقود إن بعض األراضي المقام عليها بعض المصانع وا -

 سنة. 81للتجديد من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بأجور رمزية لفترات تصل إلى 
 

 (.19و  15ي )إيضاح لهاتم رهن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات لبعض الشركات التابعة ضمانا للقروض المقدمة  -
 

  التنفيذالمشاريع قيد  -33
 ديسمبر مما يلي : 81يتكون رصيد المشاريع قيد التنفيذ كما في   

    3131 
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي

   2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

 555845949 587.385.1 الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة والشركات التابعة لها )أ( 

 8115844 381.38175 أكسيد التيتانيوم المحدودة )كريستل( )ب(الشركة الوطنية لثاني 

 85439 338.31 مشاريع اخرى 
     

 18.168661 553515145      
 

تتمثل مشاريع الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة )شركة تابعة( بالتكاليف التي تحملتها الشركات التابعة لها إلنشاء  أ ( 

األكريليك ومصنع البوليمرات األكريليكية المحدودة في مدينة الجبيل الصناعية ومشروع الخدمات والمرافق مصنع لمونمرات 

من تكاليف  ،2118ديسمبر  81كلفة المشاريع كما في تتتكون ، حيث العامة للمنشات الصناعية ومصنع إن بوتيل أسيتيت

ليف التركيب وأتعاب مهنية وتكاليف اقتراض ورسوم تراخيص وتكا وشراء معدات للمشاريع قعاموظفين وتكاليف إعداد المو

 لمونمرات األكريليكامصنع جريبي لبدأ اإلنتا  الت ،2118 العام خاللو على المشاريع. هالمشرف هتب االستشارياوتكاليف المك

مليون لاير  2255بلغت تكلفة االنتا  التجريبي مطروحاً منه االيرادات المرتبطة به مبلس  ، حيثومصنع البوليمرات األكريليكية

 .التنفيذ قيد المشاريعوتم رسملته ضمن  .: الشئ(2112سعودر )
 

، بتوقيع مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات المتخصصة 2111عام القامت الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة خالل 

 هذه المادة ، حيث تستخدميوتانول وااليزو بيوتانولئدة في مجال الصناعات البتروكيماوية إلنشاء مصنع إلنتا  مادة البوالرا

وتتكون تكاليف اإلنشاء كما  .لتقديم العون للصناعات المحلية التحويلية والثانوية وسوف يقام المصنع في مدينة الجبيل الصناعية

التركيب ورسوم ترخيص وأتعاب مهنية وتكاليف  ف موظفين وتكاليف إعداد الموقع وتكاليفمن تكالي ،2118ديسمبر  81في 

)إيضاح  كة البيوتانول السعودية المحدودةشر، تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لتأسيس 2118عام الخالل وإقتراض. 

 (.إستثمار في شركة مدارة بصورة مشتركة)شركة البيوتانول السعودية المحدودة تم نقل المصنع إلى  عليه، و(11
 

  .2115و  2114خالل األعوام  لهذه المشاريع  تا  التجاررمن المتوقع بداية اإلن

  

، من تكاليف إنشاء مصنع لمعالجة مادة األلمنيت كمصدر 2118ديسمبر  81كما في  بشكل رئيسي تتكون مشاريع كريستلب ( 

مليار لاير سعودر  2إضافي للمادة الخام إلنتا  ثاني أكسيد التيتانيوم في مدينة جيزان، وتقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بمبلس 

 .2114العام  خاللومن المتوقع بداية االنتا  لهذا المشروع 

 

المتعلقة  التمويلتكاليف  يمثل( سعودرمليون لاير  28: 2112) سعودرمليون لاير  133رسملة مبلس وقدره  ، تم2118ام عالخالل 

 .التنفيذمباشرة بالمشاريع قيد 
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  الموجودات غير الملموسة - 31
 ديسمبر مما يلي: 81كما في تتكون الموجودات غير الملموسة 

 3131    
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

 255835131 3861.83.3 )أ(الشهرة 

 3935242 1178713 )ب( تكاليف برامأ الحاسب اآللي وتقنية وموجودات غير ملموسة أخرى، صافي

 8545283 3.18531  تكاليف التمويل المؤجلة، صافي

 135483 338511 مصاريف ما قبل التشغيل وتكاليف مؤجلة، صافي
     

 186.18.5. 853135429      
  

 الشهرة ( أ)
 
 مراجعة االنخفاض في القيمة (1

لمراجعة االنخفراض فري قيمرة الشرهرة. وإلجرراء االختبرار، يرتم اعتبرار كرل شرركة  بإجراء اختبار سنور تقوم إدارة المجموعة

بناءاً على اختبار تقويم الشهرة الذر تم إجراؤه على مستوى المجموعرة خرالل السرنة المنتهيرة فري تابعة كوحدة مدرة للنقدية. و

 في قيمتها. ، لم يتم تحديد انخفاض2118ديسمبر  81
 
  أسس تحديد القيمة القابلة لالسترداد (2

تم تحديد قيمة الشهرة القابلة لالسترداد باستخدام طريقة القيمة الحاليرة وذلرك علرى أسراس التردفقات النقديرة المخصرومة المبنيرة 

على التدفقات النقدية المتوقعة للوحدات المدرة للنقدية المعنية والمعتمدة من اإلدارة لفترة خمس سنوات. وقد تم استخدام معدل 

ترة توقعات التدفقات النقدية التي تزيد عن خمس سرنوات. تعتقرد اإلدارة برأن معردل النمرو التقرديرر ال نمو تقديرر على مدى ف

يزيد عن متوسط معدل النمو للمدى طويل األجل المستخدم في النشاط الذر تزاوله الشركة التابعرة المعنيرة. إن معردل الخصرم 

علرق بالنشراط العرام للشرركة التابعرة المعنيرة. تبرين مرن دراسرة المستخدم كان قبل احتسراب الضرريبة ويعكرس مخراطر محرددة تت

القيمة الحالية بأن احتساب القيمة القابلة لالسترداد يتأثر كثيراً بالتغيرات في معدالت النمرو علرى المردى الطويرل ومعردل النمرو 

 ترة.لفاالل النهائي ومعدل الخصم واالفتراضات المتعلقة برأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية خ
 

تبرين وجرود   ،، و من خالل مراجعرة إدارة إحردى الشرركات التابعرة لقيمرة الموجرودات غيرر الملموسرة2112خالل عام   ( ب)

 قيررد المبلررس تررم . وعليررهسرعودرلاير  نومليرر 1259 بمبلررس انخفراض فرري قيمررة أحررد بنررود الموجررودات غيرر الملموسرره األخرررى

يرتم إظهرار تلرك الموجرودات بالصرافي بعرد  كمرا(، 24)إيضراح  الملموسرة األخررىلموجودات غير اكخسائر انخفاض في قيمة 

 خصم خسائر االنخفاض في القيمة.
 

 الموجودات غير المتداولة االخرى -37
    3131 

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

 ةــالسعودي
      

 4315115 65.8365 الضرائب المؤجلة 

 2335881 .37.813 تكاليف تقييم واستكشاف، صافي 
   545919 .65813 تكاليف الصيانة الشاملة ، صافى 

 445433 6.8761 أخرى
     
 .118171 3585448      

 
 مرابحات الو األجلقصيرة البنكية تسهيالت ال -36

سررعودر ليررون لاير م 154985451بلغررت قصرريرة األجررل  ائتمانيررةتسررهيالت  علررى، 2118العررام خررالل  المجموعررةحصررلت 

مليررون لاير سررعودر  943مبلررس  ،2118بر ديسررم 81وقررد بلررس الرصرريد القررائم كمررا فرري  مليررون لاير سررعودر( 343 :2112)

وبعرض  والمؤسسرات الماليرة سرندات أمرر لصرالت البنروكبإن هرذه التسرهيالت مضرمونة  .ليون لاير سرعودر(م 191: 2112)

 .السائدة للمعدالت التجاريةوفقا  عمولة، وتحمل التعهدات المالية
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  تتمة  - التسهيالت البنكية قصيرة األجل والمرابحات -36

مرع عردد مرن البنروك المحليرة بمبلرس  ، بتوقيرع إتفاقيرة تمويرل مرابحرة إسرالمية2118قامت إحدى الشركات التابعة خرالل العرام 

بتجديرد تلرك القرروض لفتررات إضرافية. وحيرث أن الشرركة للشرركة مليون لاير سعودر مع وجود خيار  35358 قدرة إجمالي

و  2118لالعروام بتجديد تلك القروض لفترات إضافية تمتد ألكثر من سنة، فقد تم إعادة تصرنيف تلرك القرروض  قامتالتابعة 

مبلررس  2118ديسررمبر  81الرصرريد القررائم كمررا فرري  (، وقررد بلررس19تحرت بنررد صرركوك وقررروض طويلررة األجررل )إيضرراح  2112

 مليون لاير سعودر(. 38455: 2112مليون لاير سعودر ) 38455
 

 الدائنــون -35
    3131 

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

 ةــالسعودي
     

 158835153 385318.71 دائنون تجاريون 

 484 38313 ( 3إلى جهات ذات عالقة )إيضاح  اتمطلوب
 85153 78111 دائنون آخرون

     
 3853581.. 158415151      

 
  األخرى المتداولة والمطلوبات الدفع المصاريف المستحقة -31

    3131 
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

 ةــالسعودي
     

 3145833 8137... الدفع مصاريف مستحقة

 2135434 1178.16  ذمم دائنة أخرى

 2345315 3.78136 ضريبة مخصص زكاة و

 2455334 3738631 مزايا موظفين مستحقة

  - 3.18611 (29قضايا قانونية )ايضاح مخصص 
 1125854 3318775 مخصص ابحاث وتطوير
 345113 1381.6 توزيعات أرباح مستحقة 

 115244 1181.5 أدوات مالية مشتقة

 335233 118116 مطلوبات متداولة أخـرى
     
 38331816. 153415249      

 لزكــاةا -.3

 المحملة للسنة

لاير  ألف 215139: 2112الحالية )لاير سعودر من المخصص للسنة  ألف 255138تتكون الزكاة المحملة للسنة وقدرها 
 سعودر(.

 
 .إفرادرمصلحة الزكاة والدخل بشكل  إلىالضريبية والزكوية  وإقراراتهاوشركاتها التابعة بتقديم قوائمها المالية  تقوم الشركة

 
 حركة المخصص خالل السنة

 كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كما يلي:  
    3131 

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

 ةــالسعودي
     

 45298 3181.3 في بداية السنة  

 -     (38611) مسدد خالل السنة

 215139 368351 مجنب خالل السنة
     

      245832 638133 مخصص الزكاة 
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 تتمة - لزكــاةا -.3
 

 ربوط الزكويةال

ولغايرة  2113مرن  ، كمرا ترم تسرديد الزكراة المسرتحقة عرن السرنوات2114 حترى عرامحصلت الشرركة علرى الربروط الزكويرة 

  الزكاة ولم تستلم الشركة بعد الربوط الزكوية لهذه السنوات من مصلحة الزكاة والدخل. من واقع اقرارات 2112

 2114 السرنوات مرنمن مصلحة الزكاة والدخل عن معدلة ربوط زكوية  احدى الشركات التابعة، إستلمت 2118عام الخالل 

مليون لاير سعودر. وقامرت الشرركة بتقرديم اعترراض علرى  3852إضافية بمبلس  ت زكوية، والتي أظهرت فروقا2111 حتى

 . جوهريةمات اتزلن تنشأ أر ال هتعتقد االدارة بأن و ،هذه الربوط
 

 قروض طويلة األجلالالصكوك و -.3
 

 
 

 الصكوك
، أصردرت الشرركة إصردارها األول الخراص مرن الصركوك (2112و مراي 21هـ )الموافق  1488جمادى اآلخرة  81بتاري  
خصم أو عالوة إصدار. ويأتي لاير سعودى لكل منها، بدون  151115111مليار لاير سعودى، وبقيمة إسمية قدرها  2بقيمة 

هذا االصدار كأول اصدار من برنامأ الصكوك المعتمد اصدارة على عردة فتررات، حيرث ان القيمرة االجماليرة لهرذا البرنرامأ 
مل اإلصدار معدل عائد متغير علرى أسراس األسرعار السرائدة . يح2112ارس م 81تعادل رأس مال الشركة المدفوع كما في 

لكة العربية السعودية )سايبور( زائدا هامش محدد يستحق السداد مقدما كل نصف سنة. تسرتحق الصركوك بين البنوك فى المم
 (.2119مايو  21هـ )الموافق  1441رمضان  13السداد بالقيمة اإلسمية بتاري  إستحقاقها فى 

 
 روضــالق

 صندوق التنمية الصناعية السعودي ( أ)

مليرون  15544على تسهيالت قروض طويلة األجل مرن صرندوق التنميرة الصرناعية السرعودر بمبلرس  المجموعةحصلت 
 15112مبلرس  2118ديسرمبر  81مليون لاير سعودر( وقد بلرس الرصريد القرائم كمرا فري  25441: 2112لاير سعودر )

السرعودر كضرمان مقابرل حصل صندوق التنمية الصرناعية مليون لاير سعودر(.  15513: 2112مليون لاير سعودر )
 سرتفيدة مرن هرذه القرروض باإلضرافة إلرىهذه القروض علرى رهرن جميرع ممتلكرات وآالت ومعردات الشرركات التابعرة الم

بعض التعهدات والتي تتطلرب  إتفاقيات القروض على ومشتركة من الشركاء. كما تتضمن فرديةضمانات سندات ألمر و
أسمالية والمحافظة علرى مسرتوى أدنرى لكرل مرن صرافي قيمرة حقروق الملكيرة بعض األمور بما فيها تحديد للمصاريف الر

 ومعدل التداول.
 

 واخرى بنوك تجارية (ب)         

: 2112يون لاير سرعودر )مل 235453قروض طويلة األجل من بنوك تجارية بمبلس تسهيالت على  المجموعةحصلت 
مليرون لاير سرعودر  145445لرس مب، 2118مبر ديس 81في مليون لاير سعودر( وقد بلس الرصيد القائم كما  235453

ومعرردات  وآالت إن هررذه القرروض مضررمونة بسررندات ألمرر وبرررهن ممتلكررات مليرون لاير سررعودر(. 135439: 2112)
اتفاقيرة تسرهيالت تشرمل هرذه التسرهيالت و  ومشتركة من الشرركاء. فرديةبعض الشركات التابعة باإلضافة إلى ضمانات 

  مليون لاير سعودر. 85811زة بمبلس مضمونة بدرجة ممتاائتمانية 
 

    3131 
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي
   :الصكوك

 251115111 381118111 األولاإلصدار 
     
   

   القروض:

 155135811 381338311 )أ( صندوق التنمية الصناعية السعودر

 1354395243 3181168131  (بواخرى ) بنوك تجارية
     

 1959345543 3181.18331 إجمالى الصكوك والقروض طويلة األجل

 (254145354) (1837381.1) ناقصاً: الجزء المتداول
     

      1455425394 3185768335 الجزء غير المتداول
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 تتمة  – قروض طويلة األجلالصكوك و -.3

 تتمة - روضــالق

 تتمة  –واخرى  بنوك تجارية (ب)         
 

وقعت الشركة اتفاقية تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع مجموعة من البنوك المحليرة ، 2118العام خالل 
والخليجية بمبلس اربعة مليارات لاير سعودر. يتم تسديد هذا القرض على ثمان سنوات بأقساط نصرف سرنوية متسراوية ، 

مليرارات لاير  8بسرحب مبلرس  2118 العرام خرالل دار هرذه القرروض بضرمان سرندات ألمرر، وقامرت الشرركةوقد تم اصر
لعردة قرروض طويلرة األجرل مرع عردد مرن  برالس المتبقيرةحيث تم استخدام الجزء االكبر منهرا فري سرداد كامرل الم ،سعودر

المتبقري  المبلرس الذر يمثرلولاير سعودر الف  95942شطب مبلس  هذه . وقد نتأ من عملية اعادة التمويلالبنوك المحلية
لمالية تم تحميل المبلس كجزء من االعباء ا قدو( 18من تكاليف التمويل المؤجلة المتعلقة بتلك القروض المسددة )ايضاح 

 في قائمة الدخل الموحدة.
 

 القروض عمولة وفقا لشسعار التجارية السائدة.تلك تحمل 
 

مع بنوك تجاريرة محليرة واجنبيرة للحرد  عموالتدخلت الشركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين في اتفاقية تقلب أسعار 
مليرون  124مليون دوالر امريكي الرى  21راوح من من تأثير خطر التعرض لتقلبات اسعار العموالت بمبالس تقديرية تت

 مليون يورو وبدون أر عالوة. أسعار العموالت االختيارية هي  112مليون يورو الى  29دوالر امريكي ومن 
علرى  2113٪ سنويا لقروض الدوالر االمريكي واليورو على التوالي، وترم تطبيقهرا فعليرا مرن ديسرمبر 8531٪ و5519

 . 2115اساس ربع سنور لغاية  شهر مارس 
 
إعرادة تمويرل للقرروض المتبقيرة الترى حصرلت بالشرركة السرعودية لإلثيلرين والبرولى إيثيلرين  ، قامرت2112 خالل العامو 

مرن عردة بنروك تجاريرة محليرة وأجنبيرة بعمرالت متعرددة. ونتيجرة لعمليرة اعرادة التمويرل ترم تحويرل  2113عليها فى عام 
بنوك محلية باإلضافة  3للاير السعودى متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع احالية إلى تسهيالت طويلة األجل بالقروض ال

مرع تمديرد فتررة سرداد القرروض  ،مرابحة متغيرر تنافسرى وبسعر ،مليار لاير سعودى 453إلى أحد البنوك اإلقليمية بمبلس 
وتشمل ضرمانات التسرهيل تقرديم سرندات ألمرر. وقرد  ، على أن يتم السداد بأقساط نصف سنوية متساوية.2121إلى العام 

مليرون لاير سرعودى نتيجرة إقفرال إتفاقيرة تقلرب أسرعارالعموالت  141نتأ عن عملية إعادة التمويل تسجيل خسارة بمبلرس 
بنرد أعبراء ماليرة فرى قائمرة الردخل  وترم تحميرل هرذه الخسرارة علرى مع بنوك تجاريرة محليرة وأجنبيرة المشرار إليهرا أعراله.

 الموحدة.
 

تكبرد حرق حجرز ، منهرا االسرتثناء، خاضرعة إلرى التري تقيرد بعرض األمرور بعرض التعهرداتأعراله  االئتمانيةتتضمن التسهيالت 
أو إسرتحواذات.  وانردماجاتودفعات معينة ومبيعات موجودات ومعرامالت شرركات شرقيقة  االستئجارومعامالت البيع وإعادة 

 السنة، ومطالبة بالحفاظ على معدالت مالية محددة. فيرأسمالية اللمصاريف لكما أن الشركة مقيدة بحد أقصى 
 

مليرون  145)بمرا يعرادل  درسرعومليرون لاير  353525بجمع مبلس  2114يوليو  3كما قامت إحدى الشركات التابعة بتاري  
، 2114يوليرو  15% وتسرتحق بتراري   95845( من سرندات ديرن رئيسرية غيرر مضرمونة تحمرل فائردة بنسربة أمريكيدوالر 

بورصرة سرنغافورة  فرييوليو من كل عام. إن هذه األوراق متداولرة  25يناير و 15ائدة على هذه األوراق بتاري  لفاوتستحق 
 .المرسملة االقتراضبعد خصم تكاليف  بالصافي السندات مسجلة لهذه وإن القيمة الدفترية

 
 مؤجلة عن عمليات البيع وإعادة االستئجار المكاسب ال -31

إحدى  فيوالمعدات  تآلواال تلكاتملما لبعضاالستئجارعمليات البيع وإعادة عن  المؤجلة الناتجة يمثل هذا البند المكاسب 
 .فترة اإليجارعلى مدى (. حيث يتم إطفاء تلك المكاسب 11الشركات التابعة )إيضاح 

    3131 
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

 ةــالسعودي
     

 915214 .51837 إجمالي المكاسب المؤجلة في بداية السنة
      (235133) (3.8155) (23مكاسب تم إثباتها خالل السنة )إيضاح 

 385143 1681.3 إجمالي المكاسب المؤجلة فى نهاية السنة

      (235133) (3.8155) ناقصاً: الجزء المتداول

      855132 18135 الجزء غير المتداول
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 االلتزامات بموجب عقود اإليجار الرأسمالي -33

 :وبشكل إجمالي 2118الالحقة لعام سنوات  للثالثفيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار 
 

    3131 
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي
  1345511 3.18611 خالل : سنة
  1345511 75.8161 سنتين

       4335451 -        ثالث سنوات

  3485451 5658361 صافي الحد األدنى لدفعات اإليجار
      ( 1345511) (3.18611)  الجزء المتداول :ينزل

      3535251 75.8161 الجزء غير المتداول

 
 المطلوبات غير المتداولة األخرى -33 

    3131 
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي
 4185592 51781.1 مطلوبات ضرائب دخل مؤجلة 

 8115151 33.8317 التقاعد والمنافع األخرى لما بعد التقاعد 

 1135353 8166.. التزامات توقف عمل موجودات

 1115541 68536. مخصص تكاليف إصالح وإقفال مناجم 

 215148 .338.1 لي هافرى مستحقات إلعادة هيكلة

       1885419 3338651 أخرى

 381.18111 158935421      

 
 رأس المال -31

 ألرف 353395142: 2112) 2118ديسرمبر  81 لاير سرعودر كمرا فري ألرف 353395142يتكون رأس مال الشركة البرالس 

 لاير سعودر.  11، قيمة كل سهم ألف سهم( 3335914: 2112سهم ) ألف 3335914لاير سعودر( من 
 

أبريررل  4الموافررق هرـ ) 1488جمرادى األولررى  12 وافقرت الجمعيررة العامرة غيررر العاديررة للشرركة فرري جلسرتها المنعقرردة بترراري 

وذلرك بمرنت الف لاير سعودر  353395142إلى  سعودر لايرالف  5،544،235مال الشركة من على زيادة رأس  (2112

 4935491ألف لاير سعودر وذلرك مرن عرالوة اإلصردار بمبلرس  151145354بمبلس إجمالي وقدره أسهم  5سهم مجاني لكل 

  .2111ديسمبر  81الف لاير سعودر كما في  8135833واألرباح المبقاة بمبلس الف لاير سعودر 
 

  
 توزيعات األرباح -37

على ( 2118أبريل  3الموافق هـ ) 1484جمادى األولى  25وافقت الجمعية العامة غير العادية في جلستها المنعقدة بتاري  
 سعودر لكل سهم،  وعلى مكافأة لاير 2بواقع  2112للمساهمين عن عام بتوزيع أرباح نقدية سنوية  مجلس اإلدارةتوصيات 

 سعودر. لاير مليون 2 بمبلس اإلدارة مجلس أعضاء
 

على ( 2112أبريل  4الموافق هـ ) 1488جمادى األولى  12وافقت الجمعية العامة غير العادية في جلستها المنعقدة بتاري  
سعودر لكل سهم،  وعلى  لاير 155بواقع  2111ة سنوية للمساهمين عن عام بتوزيع أرباح نقدي مجلس اإلدارةتوصيات 

 سعودر. لاير مليون 2 بمبلس اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة

 

 

 

 

 

 خرى األحتياطيات اإل -36
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 األخرى من البنود الرئيسية التالية: االحتياطياتبند  يتكون
 
 تحوطات التدفقات النقدية ( أ)

القائمة بعمالت أجنبية إلى اللاير  األجلرق الناتأ من تحويل القروض طويلة لفا يةالنقد اتالتدفقيمثل التغير في تحوطات 
بمثابة تحوط مقابل اإليرادات المستقبلية  اعتبرتوالتي  الموحدة السعودر بأسعار التحويل السائدة بتاري  قائمة المركز المالي

مشتقة المالية الدوات األعال من لفارق الناتأ من تقديرات القيمة العادلة للجزء لفاكما تشمل أيضاً  .المتوقعة بنفس العملة
 ،والتي تعتبر أداة تحوط مقابل العنصر المتحوط له الموحدة في تاري  قائمة المركز المالي كما ()عقود مقايضة أسعار فوائد

غير محققة ضمن حقوق  تكفروقا تقارولفاه ، ويتم معالجة هذالليبوروهي عقود بعمالت أجنبية وذلك بناء على أسعار 
 .وفقا للسياسات المحاسبية ملكيةال

 
 تسويات تحويل عمالت أجنبية  ( ب)

يمثل بند تعديالت فروقات ترجمة عمالت أجنبية كافة فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل القوائم المالية 
المجموعة في الشركات التابعة في  استثماراتللشركات التابعة الخارجية، وعن تحويل االلتزامات التي تغطي مخاطر صافي 

 الخار .
 
 دالتقاعبعد  تعديالت إلتزامات ( ج)

الخار  والناشئة عن برامأ معاشات تقاعد  فيالشركات التابعة  فيتعديالت إلتزامات صندوق التقاعد بند هذا اليمثل 
 مناطق خارجية ذات سيادة مستقلة. فيالمؤهلين  نللموظفي

 
 والتسويقبيع المصاريف  -35

 3131      
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي
 5825414 .576835 شحن ونقل

 1145344 33.8111 رواتب ومزايا موظفين
 835448 718111 حوافز موزعين

 885341 718336 أخـرى
     
 .668357 4195394      

 
 العمومية واإلدارية مصاريف ال -31

 
 

3131      
بآالف الرياالت 

 ةــالسعودي

 
2112 

لالف الرياالت ب
      ةــالسعودي

 8845214 ...7338 رواتب ومزايا موظفين
 385483 3778351 بحث و تطوير
 1125411 3338751 أتعاب مهنية
 525154 658713 وإطفاءاستهالك 

 215381 1183.1 سفر
 195525 338163 ايجارات

 255321 338161 مساهمات خيرية وإعمال اجتماعية
 125338 338111 (*) غير متداولة فى قيمه أصول انخفاض
      395884 .7837. أخرى

 .368561 4545918      

 : الشرئ(2112) سرعودر لاير مليرون 15 بمبلرسمن إنخفاض فري قيمرة إسرتثمارات زميلره  ئيسيرل كبش هذا البند يتكون)*( 

 لاير مليررون 1259: 2112) سررعودر لاير الشررئ بمبلررسو انخفرراض فرري قيمررة الموجررودات غيررر الملموسررة ( 11)إيضرراح 

  (.18)إيضاح  (سعودر
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 ، صافيخرىاأل اإليرادات -.3 
 3131      

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

 255939 178713 (9توزيعات أرباح مستلمة )ايضاح 

 285114 .13813 عوائد مرابحات واخرى

 235133 3.8155 (21إطفاء مكاسب مؤجلة )إيضاح 

  385359 .3.831 فروقات عمالت اجنبية

 35151 38.61 ارباح بيع اصول

 445351 (..7185) عن توقف خطوط إنتا تعويضات من شركات تأمين /)خسائر(

 155419 (38661) مسترد من تكاليف اعاده هيكله خطوط انتا  )مخصص( 

      425139 .16861 اخرى
 3118..6 2495821      

 

 القضايا القانونية  -.3

في الواليات المتحدة  غير اعتيادية قضائية لشركة كريستل )شركة تابعة( دعاوى توجد على إحدى الشركات التابعة 

بتقديم اقتراح للتسوية قبل به المدعيين لبعض هذه الدعاور. وعليه، قامت  2118عام األمريكية، حيث قامت الشركة خالل 

م لهذا االقتراح المقدم، علماً بأن التسوية النهائية ومبلس االلتزامات النهائية، إن وجدت، الشركة بتكوين المخصص الالز

  تعتمد على توقيع االتفاقيات النهائية بين األطراف.

   

 ربحية السهم -11

تم احتساب ربحية السرهم المتعلرق بالردخل مرن العمليرات الرئيسرية وصرافي دخرل السرنة علرى أسراس اجمرالي االسرهم المصردرة 

 سهم(. ألف 3335914: 2111 سمبردي 81) 2118 يسمبرد 81سهم كما في  ألف 3335914والبالغة 

 

  المعلومات القطاعية   -13
باالسررتثمارات وتعمررل الشررركات التابعررة فرري المجررال الصررناعي والبتروكيماويررات. ان يتمثررل نشرراط الشررركة )المركررز الرئيسرري( 

االسواق الرئيسية لقطاع البتروكيماويات هي المملكة العربيرة السرعودية واوروبرا والشررق االوسرط وآسريا والقطاعرات االخررى 

برا واسرتراليا والشررق االوسرط وآسريا . وفيمرا هي المملكة العربية السعودية وشمال وجنوب الواليات المتحردة االمريكيرة واورو

 يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

 

 تتكون المجموعه من قطاعات األعمال الرئيسيه التاليه :

 
  

إنترا  ثررانى اكسرريد التيتررانيوم وعمليررات انتررا  متخصصره فررى مرراده الروتايررل وهررى المرراده الخررام  : القطاع الصناعي
اكسيد التيتانيوم، وانتا  البطاريرات السرائله للسريارات، وانترا  الرصراص وسرلفات إلنتا  ثاني 

 الصوديوم، واقامه الصناعات البالستيكيه بكافه انواعها وانتا  الواح االكريليك .

   

 يشمل على الكيماويات األساسيه ، والبوليمرات . : قطاع البتروكيماويات

   

يشمل على عمليات المركز الرئيسى، ومراكز التقنيه واألبتكارات واألنشطه األستثماريه،  : المركز الرئيسى وأخرى

 نيه الصناعيه.الفوتقديم الخدمات 

   

 

 

 

 

  تتمة - القطاعيةالمعلومات  -13
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 القطاع 

 الصناعـي

 قطاع

 توكيماوياالبتر

 المركز 

 وأخرىالرئيسي 

 

 التسويات

 

 المجمــوع

بلالف الرياالت  

 السعوديـــة

بلالف الرياالت 

 السعوديـــة

بلالف الرياالت 

 السعوديـــة

بلالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

            السعوديـــة

ديساامبر  13كمااا فااي و للساانة المنتهيااة فااي 

3131 

     

 7183118313 (3387518113) 3.817.8.11 318.1.8173 318.118531 مجموع الموجودات

 3185.58133 (387138773) .68576837 31865.8313 8.178.31. مجموع المطلوبات

 8.11..3.83 (8356..183) 1.38133 338.518.13 83678131. المبيعات

 78.118357 (616) 618.17 38.338173 38.6.81.7 الربت االجمالي

 387.18111 -        1.85.1 81.3..1 5638673 االستهالكات واالطفاءات

 181.18.13 (3816181.5) 3835.83.6 381.585.1 1.18161 عمليات الرئيسيةمن ال الدخل

 181658136 -        118151 8571..383 381118536 مصاريف رأسمالية

      

ديسرررمبر  81كمرررا فررري و للسرررنة المنتهيرررة فررري 

2112 

     

 4553195981 (1252125811) 1458415191 2855345943 1353385131 مجموع الموجودات

 2351115424 (152325392) 459845412 1858115392 951885425 مجموع المطلوبات

 1459225132 (254115358) 8535411 1158815283 359885133 المبيعات

 555445538 (15459) 595443 254155242 851185992 الربت االجمالي

 158925122 -         255391 4595214 3145115 االستهالكات واالطفاءات

 451195381 (159155584) 153835218 251445492 251195142 عمليات الرئيسيةالمن  الدخل

 259845318 -         435514 154415154 151145189 مصاريف رأسمالية

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر -13

 المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات ن، وووشبه النقدية، والمدينتتكون األدوات المالية، بشكل رئيسى، من النقدية  

ن، و، والدائنوالمرابحات البنكية قصيرة األجلالمتاحة للبيع، والقروض  األخرى، واالستثمارات في األوراق المالية المتداولة

 .واألدوات المالية المشتقة، والقروض طويلة األجل، األخرى المتداولة والمطلوبات والمصاريف المستحقة الدفع

 مخاطر اإلئتمان 

تمثل مخاطر االئتمان، عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدر إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. ال يوجد  

إئتماني لدى بنوك وطنية ذات تصنيف بشكل جوهرر لدى المجموعة تركيزات هامة لمخاطر االئتمان. يتم االحتفاظ بالنقدية 

 جيد. يتم إظهار رصيد المدينين التجاريين بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
 

 مخاطر أسعار العموالت 

سعار العموالت السائدة تمثل مخاطر أسعار العموالت، المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أ 

عة موجودات جوهرية خاضعة لعموالت ولكن لديها مطلوبات خاضعة لعموالت كما ليس لدى الشركات التاب في السوق.

بإدارة قروضها الخاضعة ألسعار عمولة متغيرة باستعمال مقايضات أسعار  . تقوم الشركة2112و 2118ديسمبر 81في

العموالت من متغيرة إلى ثابتة والتي لها أثر اقتصادر في تحويل أسعار عموالت القروض المتغيرة إلى أسعار ثابتة. وعند 

ق بين عقود األسعار الثابتة واألسعار رألفاستعمال أسعار المقايضة يوفر ذلك للشركة باالتفاق مع الطرف المقابل على تبادل 

 المتغيرة في أوقات محددة )ربع سنور( وذلك بالرجوع إلى القيمة المقترحة األصلية.
 

 مخاطر السيولة  

تمثل مخاطر السيولة، الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. تحدث  

السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي ما خالل فترة قصيرة، بمبلس يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة مخاطر 

 وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية . 
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 تتمة - األدوات المالية وإدارة المخاطر -13

 

 مخاطر العمالت 

تمثل مخاطر العمالت، المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي. تقوم  

لمجموعة اتقوم  لذلك.المجموعة بمراقبة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي وتحمل آثارها على القوائم المالية الموحدة وفقاً 

 من خالل استخدام األدوات المالية المشتقة. ألجنبيةالت امبتغطية مخاطر أسعار الع
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  

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

لمبدأ التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن تنتأ فروق بين القيمة الدفترية وحيث أنه يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً عادل. 

 والقيمة العادلة. تعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

 

 المحتملة واإللتزامات الرأسمالية االرتباطات -11
 

 الرأسمالية االرتباطات ( أ)

 االرتباطات الرأسمالية التالية: المجموعةيوجد لدى  
 3131      

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

      851435538 3817681.6 ومعدات وآالت شراء ممتلكات مشاريع قيد التنفيذ و إرتباطات رأسمالية عن

 التشغيلياالرتباطات بموجب عقود اإليجار 
 3131      

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

      1835443 3318713 السنة  دفعات بموجب عقود إيجار تشغيلي تم تحميلها كمصاريف خالل
 

ووحردات سركنية ومواقرع مجموعة عن إسرتئجار أراضري التتكون دفعات عقود اإليجار التشغيلي من اإليجارات المستحقة على 

 سنوات. 8إن معدل فترة عقود اإليجار المتفق عليها تتراوح من سنة إلى  ،للمصانع
 

عردة أراضري وممتلكرات ومرافرق ومعردات بموجرب عقرود  بإستئجار( ة كريستل إن أورجانيك كيميكالز )شركة تابعةتقوم شرك

 إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء ولفترات متعددة.
 
  دنى للدفعات المستقبلية المتعلقة بكل عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء والتي تزيد عن سنة هي على النحو التالي:األ الحد إن

 
 3131      

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

 1145948 .331811 سنة واحدة
 8215425 1118.71 سنتان إلى أربع سنوات
      1925112 538111 أكثر من أربع سنوات

 3815441 .6168.3 إجمالي الحد األدنى لدفعات عقود اإليجار
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 تتمة – االرتباطات واإللتزامات -11

 

 المحتملة االلتزامات ( ب)
 3131      

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

      852945293 .38615831 وضمانخطابات مستندية  -1

     
 

لدى شركة كريستل إتفاقيات شراء متعددة لشراء المعدن الخام الذر يتم إسرتخدامه فري إنترا  ثراني أكسريد التيترانيوم ، وبعرض 

تراري  قائمرة . كما فري  2121اإلتفاقيات األخرى لشراء المواد الخام والمنافع العامة والخدمات بشروط مختلفة تمتد إلى سنة 

 للدفعات المستقبلية المقدرة بموجب هذه العقود غير القابلة لإللغاء كما يلي : كان الحد األدنى المركز المالي الموحدة
 
 3131      

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2112 
لالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

 152325154 .38717815 سنة واحدة
 4415243 381178711 سنتان إلى أربع سنوات
      8985291 15181.1 أكثر من أربع سنوات

      254155422 8.13..187 إجمالي الحد الدنى  لدفعات المستقبلية
 

، ويتم الترافع (29عدا ما تم االفصاح عنه في )ايضاح  ،هناك قضايا مقامة ضد المجموعة خالل دورة اعمالها العادية -2

تحديد النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد كما في تاري  اعداد القوائم المالية الموحدة. كمرا . ال يمكن حالياً ،بشأنها

ان يكون لهذه القضايا اثر جوهرر على القوائم المالية الموحدة  ،القوائم المالية الموحدةكما في تاري   ،ال تتوقع االدارة

 للمجموعة.
 

 األدوات المالية المشتقة  -17
 

الت األجنبية ومخاطر أسعار العموالت. تستخدم ملمجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، بتغطية مخاطر أسعار العاتقوم  

وعقود الصرف األجنبي اآلجلة، ومشتقات ، هذه الشركات التابعة األدوات المالية المشتقة )مثل مقايضات أسعار العموالت

عمليات التغطية الطبيعية( لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت على  ،العمالت األجنبية األخرى

. إن عمليات التغطية هذه التابعة اتللشركية، والقروض المسجلة بالعملة المحلية دالمبيعات، والمشتريات، والودائع النق

تغيرات احتياطات تغطية مخاطر التدفقات النقدية   نقدية. يتم إثبات حصة المجموعة في تغطية مخاطر تدفقات لتعتبرمؤهلة 

 ضمن حقوق الملكية. الذر يتم تحديدها على أنها فعالة لما بعد الشراء 
 

: 2112سعودر )مليون لاير  532أدوات مالية مشتقة بمبالس أسمية قدرها  المجموعة، كان لدى 2118ديسمبر  81وفي  

 لتغطية مخاطر التدفقات النقدية قدرها القيمة العادلة في صافي حركةمليون لاير سعودر(، وحصة المجموعة  15215

مثل احتياطي تغطية مخاطر التدفقات ي .العادلةلسعودر( تمثل القيمة  مليون لاير 5155: 2112مليون لاير سعودر ) 2355

قائمة  في مخاطرال عن عمليات تغطيةيتم إثبات الربت أو الخسارة المؤجلة المتراكمة  تغطية.ال عملية عال منلفاالنقدية الجزء 

 . الموحدةالدخل قائمة الدخل الموحدة عندما تؤثر المعاملة المغطاة على 
 

رق بين لفاورية بتواري  العقود، وإطفاء لفاتسجيل عقود الصرف األجنبي باألسعار معايير المحاسبة المتعارف عليها  تتطلب 

 ألنهاورر والسعر اآلجل على مدى فترة العقد وفقاً لما نصت عليه. لم يتم إجراء أية تسويات على المبالس المسجلة لفاالسعر 

 .جوهريةليست 
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 حقوق األقلية  -16
 

 على النحو التالي: حقوق األقليةالكانت حركة 
    3131 

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

    2112 
لالف الرياالت ب

 ةــالسعودي
     

 354585311 186738335 رصيد بداية السنة 

 158125334 381168313 من الشركات التابعة السنةحصة في صافي أرباح 

 (5415418) (581.3..) توزيعات أرباح

 135281 )3718331(  ، صافيأخرى
     

 455425123 .18611811 رصيد نهاية السنة 
 
 
 

    

 توزيعات األرباح المقترحة -15

بتوزيرع  (2114فبرايرر  19الموافرق )هرـ 1485ربيرع الثرانى  19المنعقرد بتراري  أوصى مجلرس إدارة الشرركة فري اجتماعره 

وسروف تكرون أحقيرة األربراح للمسراهمين  سرعودر لكرل سرهم، لاير 155بواقع  2118أرباح نقدية سنوية للمساهمين عن عام 

، وتخضرع هرذة التوصرية لموافقرة عاديةالالجمعية العمومية  انعقاداول يوم المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية بنهاية تد

مليرون لاير سرعودر مكافرأة 2كما أوصرى المجلرس بصررف مبلرس  المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية.

 ألعضاء مجلس اإلدارة.

 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة  -11

 .(2114فبراير  19هـ )الموافق  1485ربيع الثانى  19قبل مجلس اإلدارة بتاري  تم اعتماد القوائم المالية من 
 

 أرقام المقارنة -.1
 

 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالية.
 


