
شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة سعودیة(

القوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المستقلینوتقریر مراجعي الحسابات



الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھاشركة 

)شركة مساھمة سعودیة(

القوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

صفحة

٢المستقلینتقریر مراجعي الحسابات

٣قائمة المركز المالي الموحدة

  ٤  قائمة الدخل الموحدة

  ٥  قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

  ٦  قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة

٢٣-٧إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة سعودیة(

قائمة المركز المالي الموحدة
)لم یذكر غیر ذلكماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٤٢٠١٣إیضاح
موجودات

موجودات متداولة
٥١٦٠٫٦٧٤٫٢٩٦١٧٨٫٣٩٢٫٣٥٦    نقد وما یماثلھ

٦١٤٥٫٨٨٣٫٣٨٢١٣٨٫٢٦٤٫٦٩٥      ذمم مدینة
٧١١٣٫٠٤٥٫٤٢٤١٢٩٫٩٣٦٫٣٥٨مخزون

٨١٢٫١٠٩٫٣٥١٢١٫٨٤٧٫٧٥٦أخرىمدینةوذمم مةمدفوعات مقد
٤٣١٫٧١٢٫٤٥٣٤٦٨٫٤٤١٫١٦٥

موجودات غیر متداولة
٩٢٧٥٫٢٨٧٩٠٫٣٢٨زمیلة شركةاستثمار في 

١٠٢٠٩٫١٧٥٫٠٩٢١٧٩٫١٧١٫٥٠١ممتلكات ومصنع ومعدات
٢٠٩٫٤٥٠٫٣٧٩١٧٩٫٢٦١٫٨٢٩

٦٤١٫١٦٢٫٨٣٢٦٤٧٫٧٠٢٫٩٩٤مجموع الموجودات

مطلوبات 
مطلوبات متداولة

١١٢٦٫٦٠٨٫٤٧٦٢٩٫٨٣٨٫٤٢٨ذمم دائنة
١٢٣٥٫٢٩٨٫٢١٧٢٢٫٩٤٩٫٩٩٣مستحقات ومطلوبات أخرى

١٣٩٫٥٩٧٫٠٦١٤٥٨٫١٦٣٫٨دخل مستحقةوضرائبزكاة 
٧١٫٥٠٣٫٧٥٤٦٠٫٩٥١٫٨٧٩

مطلوبات غیر متداولة
١٤٢٢٫٣٥٦٫٩٤٥٢٣٫٠٥٤٫٦٢٩للموظفینمكافأة نھایة الخدمة

٩٣٫٨٦٠٫٦٩٩٥٠٨٫٠٠٦٫٤٨مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة
:الحقوق العائدة لمساھمي الشركة

١٦٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال
١٧٤٠٫٨٩٢٫١١٤٣٨٫٥٠٠٫٨٢٩احتیاطي نظامي 

٣٥٧٫٩٥٣٫١٤٥٣٩٢٫٣٣٦٫١٥١أرباح مبقاة
٤٦١٫٢٥٠٫٠٦٧٤٦٤٫٨٣٧٫٢٢١مجموع حقوق مساھمي الشركة

٠٥٢٫٠٦٦٫٨٦٩٨٫٨٥٩٫٢٦٥حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٥٤٧٫٣٠٢٫١٣٣٤٨٦٫٦٦٩٫٥٦٣مجموع حقوق الملكیة

٦٤١٫١٦٢٫٨٣٢٦٤٧٫٧٠٢٫٩٩٤حقوق الملكیةوالمطلوبات مجموع 

٢٣وتعھداتمحتملة  مطلوبات

ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدةجزءاً ٢٣إلى رقم ١المرفقة من رقم اإلیضاحاتتعتبر 
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والشركات التابعة لھاشركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة 

)شركة مساھمة سعودیة(
قائمة الدخل الموحدة

)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

دیسمبر٣١في  لسنة المنتھیةا

٢٠١٤٢٠١٣إیضاح

١٥٦٣٣٫٤٥٥٫٨٦٠٦٥٨٫٩٥٠٫٨٤٢و  ٤المبیعات

)٤٩٧٫٨٦٨٫٥٣٣()٤٩٨٫٤٧٨٫٥٧٥(١٥تكلفة المبیعات

١٣٤٫٩٧٧٫٢٨٥١٦١٫٠٨٢٫٣٠٩إجمالي الربح

مصاریف تشغیلیة

)٥٠٫٧٥١٫٠٣٧()٤٧٫٥٨٦٫١٥١(١٨و ١٥وتوزیعبیع 

)٢٩٫٥٩٥٫٦٣٩()٦٨٤٫٣٤٫٠٦٧(١٩و ١٥عمومیة وإداریة

٥٣٫٣٢٣٫٤٥٠٨٠٫٧٣٥٫٦٣٣الربح من العملیات

أخرى)مصروفات(إیرادات 

)١٢٫١٧٢(٩١٨٤٫٩٥٩شركة زمیلةربح (خسارة)حصة الشركة في صافي 

٥١٦١٫٤٠٩٢١٣٫١٢٢    إیرادات مالیة

٤٫٦٥٤٫٣٧١٣٠١٫١٣٢، صافيأخرى

٥٨٫٣٢٤٫١٨٩٨١٫٢٣٧٫٧١٥الملكیة غیر المسیطرةالربح قبل الزكاة وحقوق 

)٣٩٥٫٨٨٨٫٢()٧٫٥٠٦٫٧٧٩(١٣الزكاة

٥٠٫٨١٧٫٤١٠٧٢٫٩٤٩٫٣٢٠الملكیة غیر المسیطرةحقوق الربح قبل 

)٢٨٫٦٢٠٫٦٠٧()٢٦٫٩٠٤٫٥٦٤(الملكیة غیر المسیطرةحقوق 

    ٢٣٫٩١٢٫٨٤٦٧١٣٫٣٢٨٫٤٤صافي ربح السنة

٢١:السھمربحیة

١٫٩٤٢٫٩٤الربح من العملیات

٧٠٫٨٦١٫١صافي ربح السنة

٢٧٫٥٠٠٫٠٠٠٢٧٫٥٠٠٫٠٠٠المرجح لعدد األسھم القائمةالمتوسط 

ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدةاً جزء٢٣إلى رقم ١المرفقة من رقم اإلیضاحاتتعتبر 
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شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(
قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

دیسمبر٣١في  لسنة المنتھیةا
٢٠١٤٢٠١٣إیضاح

األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
٢٣٫٩١٢٫٨٤٦٤٤٫٣٢٨٫٧١٣صافي ربح السنة

تعدیالت لبنود غیر نقدیة
١٠٢٤٫٢٣٤٫٥٥٥٢٢٫٤٧٠٫٨٧٢استھالك

)٤٢٤٫٥٤٨(٦٣٫٤٣٦٫٦٥٥  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
٧٧٫٣٧٤٫٧٧٣٥٫١٠٥٫٢٨٠بطيء الحركةمخصص مخزون 

١٢٫١٧٢)١٨٤٫٩٥٩(٩خسارة شركة زمیلة(ربح) حصة الشركة في صافي 
)٤٣٦٫٢٦٢()٤٦٦٫٢٢٤(ومعداتومصنع ربح من استبعاد ممتلكات 

٢٦٫٩٠٤٫٥٦٤٢٨٫٦٢٠٫٦٠٧عائد إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرةربح
تغیرات في رأس المال العامل

٣٤٫٧٤٨٫٩٧٨)١١٫٠٥٥٫٣٤٢(ذمم مدینة
)٨٫٨٢٢٫٩٨٠(٩٫٥١٦٫١٦١مخزون

)٧٫٩٢٤٫٢٥١(٩٫٧٣٨٫٤٠٥مدینة أخرىوذمم مقدمةمدفوعات 
)٢٥٫٠٦٠٫٣٣٧()٣٫٢٢٩٫٩٥٢(ذمم دائنة

)١٦٫٠٨٥٫٠٧٢(١٢٫٣٤٨٫٢٢٤مستحقات ومطلوبات أخرى
)٩٫٢٤٦٫٩٩٥()٣٫٨٢٨٫١٦٠(دخل مستحقةوضرائبزكاة 

٢٫١٨٣٫٧٠٩)٦٩٧٫٦٨٤(للموظفینمكافأة نھایة الخدمة
٩٨٫٠٠٣٫٨٦٢٦٩٫٤٦٩٫٨٨٦األنشطة التشغیلیةالناتج عنالنقد صافي

یةنشطة االستثماراألالتدفقات النقدیة من 
)١٠٢٫٥٠٠(-٩استثمار في شركة زمیلة

)١٤٫٠٧٤٫٧٧٩()٥٤٫٦٤٨٫٩٥٣(١٠شراء ممتلكات ومصنع ومعدات
٨٧٧٫٠٣١٦٤٣٫٩٤٩ومعداتومصنع ممتلكات د متحصالت من استبعا

)١٣٫٥٣٣٫٣٣٠()٥٣٫٧٧١٫٩٢٢(األنشطة االستثماریةالمستخدم فيد صافي النق

یةنشطة التمویلاألالتدفقات النقدیة من 
)٤١٫٢٥٠٫٠٠٠()٢٧٫٥٠٠٫٠٠٠(٢٢مدفوعة توزیعات أرباح

  تابعة ةتوزیعات أرباح مدفوعة من شرك
)٣٨٫٤٢٥٫٠٠٠()٣٤٫٤٥٠٫٠٠٠(إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة

)٧٩٫٦٧٥٫٠٠٠()٦١٫٩٥٠٫٠٠٠(یةنشطة التمویلاألالمستخدم فيد صافي النق

)٢٣٫٧٣٨٫٤٤٤()١٧٫٧١٨٫٠٦٠(في نقد وما یماثلھالنقصصافي 
١٧٨٫٣٩٢٫٣٥٦٢٠٢٫١٣٠٫٨٠٠في بدایة السنةنقد وما یماثلھ كما

٥١٦٠٫٦٧٤٫٢٩٦١٧٨٫٣٩٢٫٣٥٦  في نھایة السنةنقد وما یماثلھ كما

معلومات إضافیة عن تدفقات نقدیة:
نشاط تمویلي غیر نقدي

)٥٫٣٩٧٫٩٠٤()٥٫٢٦١٫٧٦٣(محملة على حقوق الملكیة غیر المسیطرةضرائب دخل 

ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدةجزءاً ٢٣إلى رقم ١المرفقة من رقم اإلیضاحاتتعتبر 
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شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

المساھمین الموحدةقائمة التغیرات في حقوق 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

المجمــوعأرباح مبقاةاحتیاطي نظاميرأس المالإیضاح

٢٠١٤٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٨٫٥٠٠٫٨٢٩١٥١٫٣٣٦٫٣٩٢٤٦٤٫٨٣٧٫٢٢١ینایر ١

٢٣٫٩١٢٫٨٤٦٢٣٫٩١٢٫٨٤٦--صافي ربح السنة

-)٢٫٣٩١٫٢٨٥(٢٫٣٩١٫٢٨٥-١٧االحتیاطي النظاميالمحول إلى 

)٢٧٫٥٠٠٫٠٠٠()٢٧٫٥٠٠٫٠٠٠(--٢٢توزیعات أرباح

٢٠١٤٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٤٠٫٨٩٢٫١١٤١٤٥٫٣٥٧٫٩٥٣٤٦١٫٢٥٠٫٠٦٧دیسمبر ٣١

٢٠١٣٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٤٫٠٦٧٫٩٥٨١٥٢٫٦٩٠٫٥٥٠٤٦١٫٧٥٨٫٥٠٨ینایر ١

٤٤٫٣٢٨٫٧١٣٤٤٫٣٢٨٫٧١٣--صافي ربح السنة

-)٤٫٤٣٢٫٨٧١(٤٫٤٣٢٫٨٧١-١٧المحول إلى االحتیاطي النظامي

)٤١٫٢٥٠٫٠٠٠()٤١٫٢٥٠٫٠٠٠(--٢٢توزیعات أرباح

٢٠١٣٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٨٫٥٠٠٫٨٢٩١٥١٫٣٣٦٫٣٩٢٤٦٤٫٨٣٧٫٢٢١دیسمبر ٣١

ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدةجزءاً ٢٣إلى رقم ١المرفقة من رقم اإلیضاحاتتعتبر 



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-٧-

معلومات عامة-١

والشركات التابعة لھا (مجتمعین )أو "بي سي آي"تتكون شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة ("الشركة"

المجموعة بشكل رئیسي في تعمل .كما ھو مبین أدناهالتابعةالسعودیة "المجموعة") من الشركة وشركاتھا 

باإلضافة إلى شراء وتشكیل وتصنیع وتصدیر واستیراد وتسویق وتوزیع والعمل تصنیع العدید من الكیماویات

الكیماویات. وأیضاً، إدارة وصیانة المشاریع والمصانع.كوكیل لبیع 

رقمتعمل بموجب سجل تجاريالمملكة العربیة السعودیة، و في مسجلةشركة مساھمة سعودیة إن الشركة ھي

إن العنوان المسجل ).م١٩٧٣فبرایر٢(ھـ١٣٩٢ذو الحجة ٢٨صادر في الدمام في٢٠٥٠٠٠٢٧٩٥

المملكة العربیة السعودیة.،٣١٤٣١الدمام ، ١٠٥٣ب .للشركة ھو ص

مع شركة إبراھیم الجفالي إلقامة مشروع مشترك ، قامت الشركة بتوقیع مذكرة تفاھم ٢٠١٥ینایر ١١في 

طن للسنة. ٢٠٠٫٠٠٠تبلغ تقدیریة إلنتاج الكلورین ومشتقاتھ بإجمالي طاقة إنتاجیة ،سعودیةوإخوانھ، شركة 

متوقعة ملیار لایر سعودي بنسبة مشاركة ١٫٢تبلغ  توقیع مذكرة التفاھمحینللمشروعالتقدیریةإن التكلفة 

وجزئیاً قروض تجاریة وقرض من صندوق التنمیة الصناعیةمن خاللاً لیتم تمویلھ جزئی٪ من قبل الشركة ٥٠

المالیة للمشروع.الجدوىأخذا في االعتبار، من خالل حقوق الملكیة

وتشغیل قامت الشركة بتوقیع مذكرة تفاھم مع سي بي كیلكو، شركة أمریكیة للقیام معا ببناء٢٠١٣خالل عام 

رائدة في انتاج الھیدروكلوریدات شركة الجبیل. إن سي بي كیلكو ھي منشأة تصنیع صمغ الزنتان في مدینة

حول العالم.  ومنشآت المتخصصة ولدیھا مكاتب 

اعتماد ھذه كما في تاریخ تعھداتأو أخرى لم تحدث أیة تطورات المذكورتین أعاله،التفاھم  تافیما عدا مذكر

.القوائم المالیة الموحدة

التالیة والتي تعمل التابعة السعودیة ھاوشركاتوفروعھا تشمل القوائم المالیة الموحدة على حسابات الشركة 

بموجب سجالت تجاریة منفصلة:

الشركة التابعة

الملكیة الفعلیة كما في

دیسمبر٣١

٢٠١٤٢٠١٣

٪١٠٠٪١٠٠األساسیة ("بي سي إن سي")للكیماویاتالشركة الوطنیة 

٪١٠٠٪١٠٠شركة تسویق وتوزیع المواد الكیمائیة المحدودة ("سي إ م دي سي")

٪١٠٠٪١٠٠الشركة السعودیة لمعالجة المیاه (" إس دبلیو تي سي")

٪٤٩٪٤٩ایھ بي سي المحدودة ("إتش ایھ بي سي")-ھانتسمان 

٪٤٧٪٤٧شركة اللواصق الوطنیة المحدودة ("إن ایھ إل")

حیث أنھ مسیطر علیھما ویتم إدارتھما من ِقبل الشركة.إن ایھ إلو إتش ایھ بي سيیتم توحید حسابات 

  .٢٠١٥فبرایر ٢٤بتاریخ المرفقة من قبل إدارة الشركةالقوائم المالیة الموحدةتم اعتماد
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

تم تطبیق ھذه .ھذه القوائم المالیة الموحدة تم إدراجھا أدناهأھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد 

.السیاسات بشكل منتظم على جمیع السنوات المعروضة

أسس اإلعداد١-٢

اً ، وطبقالمحاسبيوفقاً لمبدأ االستحقاقوأعدت القوائم المالیة الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة 

.ة السعودیة للمحاسبین القانونیین الصادرة عن الھیئالمحاسبیة للمعاییر 

تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة٢-٢

المحاسبیة المتعارف علیھا استخدام تقدیرات وافتراضات للمعاییریتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً 

كما في تاریخ تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة 

دیرات یتم تقییم التق.كذلك تقدیر مبالغ اإلیرادات والمصروفات خالل الفترة المالیةالقوائم المالیة، و

من توقعات باألحداث المستقبلیة عوامل أخرى تتضكل مستمر وھي مبنیة على خبرة سابقة وواالفتراضات بش

بتقدیرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعریفھا، المجموعةتقوم .التي تعتبر مناسبة للظروفو

.نادرا ما تتساوى مع النتائج الفعلیة

استثمارات٣-٢

شركات تابعة)أ(

سیاستھا المالیة والتشغیلیة للحصول على بالتحكمالشركات التابعة ھي تلك التي لدى المجموعة القدرة على 

تتم مراعاة وجود .المنافع االقتصادیة، والتي تنشأ عموماً من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصویت فیھا

م ما إذا كان للمجموعة سیطرة على منشأة ما. تأثیر حقوق التصویت المتوقعة القابلة للتنفیذ أو التحویل لتقیی

یتم توحید حسابات الشركة التابعة من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم عدم توحیدھا من تاریخ توقف 

.السیطرة

على أساس االستحواذتقاس تكلفة .الشركات التابعةاالستحواذ علىتستخدم طریقة الشراء في المحاسبة لقید 

االستحواذأو االلتزامات التي تم تكبدھا أو تحملھا كما في تاریخ المستحوذ علیھاالقیمة العادلة للموجودات 

.االستحواذالعائدة لعملیة المباشرةباإلضافة إلى التكالیف 

وكذلك األرصدة غیر المحققة الناتجة عنھا والخسائر یتم استبعاد المعامالت بین شركات المجموعة واألرباح 

المتعلقة بھا.
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-٩-

شركات زمیلة)ب(

الشركات الزمیلة ھي الشركات التي یكون للمجموعة تأثیر ھام علیھا ولكن بدون سیطرة، ویصاحب ذلك، 

یتم قید االستثمارات في شركات زمیلة باستخدام .٪ من حقوق التصویت٥٠٪ و ٢٠ملكیة لنسبة تتراوح بین 

.مبدئیاً بالتكلفةطریقة حقوق الملكیة وتقید

تقید حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركات الزمیلة المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخل، كما تقید 

یتم تعدیل القیمة الدفتریة .حصتھا في التغیر في االحتیاطیات الذي یحدث بعد الشراء في االحتیاطیات

عندما تكون حصة المجموعة في خسائر شركة زمیلة مساویة .لالستثمار بالحركة المتراكمة لما بعد الشراء 

لحصتھا في الشركة الزمیلة أو أكثر، بما فیھا أي ذمم مدینة غیر مضمونة، ال تقید المجموعة أي خسائر 

.إضافیة، ما لم تتكبد أي التزامات أو تسدیدات نیابة عن الشركة الزمیلة

الت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد حصة المجموعة في یتم استبعاد األرباح غیر المحققة من المعام

كذلك یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم تقدم العملیة دلیال على وجود ھبوط في قیمة .الشركات الزمیلة

.األصل المحول

مة الدخل یتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن تخفیض ملكیة االستثمارات في شركة زمیلة في قائ

الموحدة.

التقاریر القطاعیة     ٤ - ٢

القطاع التشغیلي)أ(

:القطاع التشغیلي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الشركات التي

تعمل في أنشطة تدر إیرادات.

وتقییم تقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع المصادر

.األداء

تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل.

القطاع الجغرافي)ب(

القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیرادات في بیئة 

.اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى

العمالت األجنبیة تحویل      ٥ - ٢

عملة التقاریر)أ(

.للمجموعة التقاریرملة عوھوالقوائم المالیة الموحدة بالریال السعودي ھذهتظھر البنود في
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معامالت وأرصدة)ب(

السائدة في تترجم المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریال السعودي على أساس أسعـار الصـرف 

یتم قید أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة من .تاریخ تلك المعامالت

ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة الممسوكة بالعملة األجنبیة على أساس أسعار صرف العمالت كما في 

للسنتین المنتھیتین لغ أرباح وخسائر العمالت األجنبیة مبا إن صافي.نھایة العام ضمن قائمة الدخل الموحدة

تم إدراجھا ضمن بند "أخرى، صافي" في قائمة الدخل الموحدة المرفقة.٢٠١٣و  ٢٠١٤دیسمبر٣١في 

نقد وما یماثلھ    ٦ - ٢

قصیرة األجل یشتمل النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالیة السیولة 

.والتي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ الشراء

ذمم مدینة ٧-٢

یتم عمل .تظھر الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

المجموعة مخصص للدیون التجاریة المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن

یتم قید ھذه المخصصات في قائمة .من تحصیل جمیع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلیة للذمم المدینة

عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة ".مصروفات عمومیة وإداریة"وتظھر تحت بند الموحدةالدخل

تقید أي مبالغ تسترد في وقت الحق .للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

.الموحدةفي قائمة الدخل"مصروفات عمومیة وإداریة"لذمم قد تم شطبھا بقید دائن على 

مخزون ٨-٢

یحدد سعر التكلفة على أساس .یقید المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل

تكلفة المنتجات الجاھزة على المواد األولیة والعمالة وتكالیف التصنیع غیر  تشتمل.متوسط التكلفة المرجح

.المباشرة

االستكمالصافي القیمة القابلة للتحقق تمثل سعر البیع المقدر في سیاق األعمال العادیة ناقصا تكالیف 

.ومصاریف البیع

ممتلكات ومصنع ومعدات ٩-٢

بالتكلفة بعد خصم االستھالكات المتراكمة ما عدا إنشاءات تحت التنفیذ تظھر الممتلكات والمصنع والمعدات 

على أساس طریقة الموحدةیحمل االستھالك على قائمة الدخل.ال یتم استھالك األراضي.التي تظھر بالتكلفة

:على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا كما یليھذه الموجوداتالقسط الثابت وذلك لتوزیع تكلفة 

عدد السنوات

 ٢٥مبانيمباني وتحسینات على

١٥وآالت مصنع

٥ -  ٣أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

٧ -  ٤      سیارات
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مدى اإلیجار، أیھما أقل.على یتم استھالك التحسینات على المباني على مدى العمر النافع المقدر لھا أو 

بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائمة الدخلتحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد 

.الموحدة

تقید مصروفات الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل، على 

لذي تم یتم رسملة التجدیدات والتحسینات الھامة، إن وجدت، ویتم استبعاد األصل ا.حساب الدخل عند تكبدھا

.استبدالھ

الھبوط في قیمة الموجودات غیر المتداولة١٠-٢

یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة فیما یتعلق بالھبوط في قیمتھا عندما تشیر الحاالت أو التغیر في 

في القیمة، یتم إثبات الخسارة الناتجة عن الھبوط .الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد

والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابلة لالسترداد وھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً 

ألدنى حد ممكن لغرض تقدیر الھبوط، یتم تجمیع الموجودات .تكالیف البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى

یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة، والتي ).مدرة للنقدوحدات (تدفقات نقدیة منفصلة ومحددة والتي لھا

إذا ما تم .بغرض احتمال عكس ذلك الھبوط، وذلك في تاریخ كل فترة مالیة،سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا

الحقاً عكس خسارة الھبوط في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدیر

المعدل لقیمتھا القابلة لالسترداد، على أال یزید عن القیمة الدفتریة فیما لو لم یتم إثبات خسارة الھبوط في قیمة 

الھبوط في القیمة فوراً كإیرادیتم إثبات عكس خسارة.ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة

.الموحدةفي قائمة الدخل

ذمم دائنة ومستحقات ١١-٢

تقید مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء استلمت المجموعة فواتیرھا أو 

.لم تستلمھا

والضریبةالزكـاة ١٢-٢

في یخضع الشركاء األجانب ").المصلحة("لتعلیمات مصلحة الزكاة والدخل وفقاً لزكاة وذلك لتخضع الشركة 

تقید ضریبة الدخل المستحقة على الشركاء األجانب في .الشركات التابعة السعودیة الموحدة إلى ضریبة الدخل

تحمل الزكاة المستحقة على الشركة وعن حصصھا في .حقوق الملكیة غیر المسیطرةتلك الشركات على 

اإلضافیة التي تستحق بموجب التسویات مبالغالیتم قید .الموحدةالشركات التابعة السعودیة على قائمة الدخل

.النھائیة، إن وجدت، عندما یتم الربط علیھا وتحدیدھا

عن بعض المعامالت مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة لضریبة المستحقةباستقطاع االمجموعةتقوم 

للشركاء األجانب في الشركات التابعة وفقاً لنظام ضریبة المدفوعةاألرباح توزیعاتالسعودیة بما في ذلك

.الدخل السعودي
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مكافأة نھایة الخدمة للموظفین١٣-٢

 فيإثباتھا ب وتقوم المجموعةتستحق مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بموجب نظام العمل والعمال السعودي 

القیمة الحالیة لالمتیازات المكتسبة التي تستحق . یتم احتساب االلتزام على أساس الموحدةقائمة الدخل

. یتم دفع المبالغ المستحقة الموحدةللموظف فیما لو ترك الموظف عملھ كما في تاریخ قائمة المركز المالي

عند انتھاء خدمات الموظفین على أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة، كما ھو 

ظام العمل في المملكة العربیة السعودیة.منصوص علیھ في ن

اإلیرادات ١٤-٢

بعض حسم تقید اإلیرادات بالصافي بعد .، أو عند تأدیة الخدماتعندما یتم تسلیم المنتجاتالمبیعاتتقید 

.المجموعةشركاتوبعد استبعاد المبیعات بین المصروفات

وعمومیة واداریة وتوزیعمصروفات بیع ١٥-٢

والعمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تكون والتوزیعتشتمل مصاریف البیع 

توزع ھذه التكالیف بین مصروفات .المحاسبة المتعارف علیھالمعاییرمرتبطة بالتحدید بتكلفة اإلنتاج وفقا 

.بطریقة منتظمة، إن لزم األمر، وتكلفة المبیعاتوعمومیة وإداریة وتوزیعبیع 

أرباحتوزیعات١٦-٢

.من قبل مساھمي الشركةاعتمادھاالتي یتم السنةفي  الموحدةالقوائم المالیةفي  توزیعات األرباحتقید 

عقود إیجار تشغیلیة١٧-٢

یتم تحمیل مصاریف اإلیجار بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة

عقود اإلیجار. یتم إثبات الدخل من اإلیجار على أساس مبدأ االستحقاق وفقاً لبنود العقود.

األدوات المالیة وإدارة المخاطر-٣

مدینة  موذموذمم مدینة وما یماثلھالموحدة على نقدتتضمن األدوات المالیة المقیدة في قائمة المركز المالي 

طرق القید المطبقة إن .ومطلوبات متداولة أخرىومستحقاتوذمم دائنة في شركة زمیلة واستثمارأخرى 

.ضمن السیاسة المحاسبیة لكل منھاوالخاصة بھذه البنود تم اإلفصاح عنھا 

عندما یكون الموحدةیتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة واثبات الصافي بالقوائم المالیة

حقا قانونیاً في إجراء المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس المقاصة أو إثبات الموجودات المجموعةلدى 

.والمطلوبات في نفس الوقت



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-١٣-

مخاطر العملة١-٣

صرف العمالت معدالتھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في إن مخاطر العملة 

تعتقد اإلدارة أن .والیورووالدوالر األمریكيالمجموعة بالریال السعوديتتم معظم معامالت .األجنبیة

لمجموعة.على امخاطر العملة لیست جوھریة 

الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة معدلمخاطر ٢-٣

ھي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثیر الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلةمعدلمخاطر إن 

ال تتعرض موجودات وتدفقاتھا النقدیة. للمجموعةالفائدة في السوق على الوضع المالي معدالتتقلبات 

. تراقب اإلدارة ومطلوبات المجموعة المالیة إلى مخاطر أسعار الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة

الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة على معدالتالفائدة وتعتقد أن مخاطر التغیرات في معدالت

غیر ھامة.المجموعة

مخاطر السعر٣-٣

عن  ناتجةھي مخاطر تعرض قیمة األداة المالیة للتقلبات نتیجة التغیرات في أسعار السوق سواء تلك التغیرات 

لیس لدى .عوامل محددة لألداة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتاجر بھا في السوق

.المجموعة أدوات مالیة معرضة لمخاطر السعر

مخاطر االئتمان    ٤-٣

ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارةإن مخاطر االئتمان 

.یتم إیداع النقد لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني مرتفع.لیس لدى المجموعة تركیز ھام لمخاطر االئتمان.مالیة

.تقید الذمم المدینة بعد حسم مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

مخاطر السیولة    ٥-٣

لمقابلة االلتزامات المتعلقة ھي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمین السیولة الالزمة إن مخاطر السیولة 

قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة .باألدوات المالیة

لمقابلة بشكل دوري من توفر سیولة كافیة، تدار مخاطر السیولة عن طریق التأكد .تقارب قیمتھ العادلة

.المستقبلیةتزامات اللا

لعادلةالقیمة ا    ٦-٣

ھي القیمة التي یتم بھا تبادل أصل أو تسویة التزام بین أطراف ذات درایة ولدیھم الرغبة في إن القیمة العادلة 

المالیة على أساس المجموعةحیث انھ یتم تجمیع أدوات .ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة

أن القیمة اإلدارةتعتقد .القیمة الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلةفقد تنتج فروقات بین ، طریقة التكلفة التاریخیة

.المالیة ومطلوباتھا ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریةالمجموعةالعادلة لموجودات 



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-١٤-

القطاعیةمعلومات ال - ٤

:في القطاعات التشغیلیة التالیةرئیسيتعمل المجموعة بشكل 

.المواد الكیماویةمن  مختلفةأنواع وتجارةتصنیع وبیعأ)

.تصنیع وبیع المواد الالصقة والمواد األخرىب)

دیسمبر وللسنوات المنتھیة في ذلك ٣١فیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة المختارة كما في 

:السابق ذكرھایةلقطاعات التشغیللالتاریخ 

مواد كیماویة

مواد الصقة ومواد 

مجموعالأخرى

٤٢٠١

٣٦٢٫٤٣٦٫٣٠٧٢٧١٫٠١٩٫٥٥٣٦٣٣٫٤٥٥٫٨٦٠مبیعات

٢٤٦٫٦٤٤٢٣٫٦٦٦٫٢٠٢٢٣٫٩١٢٫٨٤٦السنةصافي ربح

١٩٫٠٠٢٫٩٣٤٥٫٢٣١٫٦٢١٢٤٫٢٣٤٫٥٥٥استھالك

١٥٨٫٦١٨٫٢٢٠٥٠٫٥٥٦٫٨٧٢٢٠٩٫١٧٥٫٠٩٢ممتلكات ومصنع ومعدات

٤٥٤٫٤٣٠٫٧٦٧١٨٦٫٧٣٢٫٠٦٥٦٤١٫١٦٢٫٨٣٢مجموع الموجودات

٢٠١٣

٣٦٦٫٢٦١٫٣٢٥٢٩٢٫٦٨٩٫٥١٧٦٥٨٫٩٥٠٫٨٤٢مبیعات

١٦٫٩٣٨٫٣١٠٢٧٫٣٩٠٫٤٠٣٤٤٫٣٢٨٫٧١٣ربح السنةصافي 

١٧٫٩٤٥٫٣٥٠٤٫٥٢٥٫٥٢٢٢٢٫٤٧٠٫٨٧٢استھالك

١٤٣٫٠٧٨٫٤٦٦٣٦٫٠٩٣٫٠٣٥١٧٩٫١٧١٫٥٠١ممتلكات ومصنع ومعدات

٤٣٨٫١٠٤٫٥٦٦٢٠٩٫٥٩٨٫٤٢٨٦٤٧٫٧٠٢٫٩٩٤مجموع الموجودات

في المملكة العربیة السعودیة.تتم عملیات المجموعة بشكل رئیسي

نقد وما یماثلھ  - ٥

٢٠١٣  ٢٠١٤

١٦٠٫٤٥٨٫٢٩٦١٣٨٫١٦٦٫٣٥٦لدى البنوكنقد 

٢١٦٫٠٠٠٢٢٦٫٠٠٠في الصندوقنقد 

٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠-ودائع ألجل

١٦٠٫٦٧٤٫٢٩٦١٧٨٫٣٩٢٫٣٥٦

السوق بمعدالتموجودة لدى بنوك تجاریة وتدر عوائد مالیة ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في  الودائع ألجلإن 

.السائدة



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-١٥-

ذمم مدینة - ٦

٢٠١٣  ٢٠١٤إیضاح

١٥٨٫٢٧٠٫٦٧٢١٥٠٫٩٩٧٫٦٠٢تجاریة

)١٧٫٦٥٧٫٠٩١()١٨٫٦٧٤٫٥٧٢(مشكوك في تحصیلھادیونمخصص :ناقصاً 

١٣٩٫٥٩٦٫١٠٠١٣٣٫٣٤٠٫٥١١

١٥٦٫٢٨٧٫٢٨٢٤٫٩٢٤٫١٨٤أطراف ذات عالقة

١٤٥٫٨٨٣٫٣٨٢١٣٨٫٢٦٤٫٦٩٥

:مشكوك في تحصیلھاالدیون الفیما یلي حركة مخصص 

٢٠١٣  ٢٠١٤

١٧٫٦٥٧٫٠٩١٢١٫٧٤٣٫٩٨٨ینایر١

)٤٢٤٫٥٤٨(٣٫٤٣٦٫٦٥٥(عكس)  إضافات

)٣٫٦٦٢٫٣٤٩()٢٫٤١٩٫١٧٤(  شطب 

١٨٫٦٧٤٫٥٧٢١٧٫٦٥٧٫٠٩١دیسمبر٣١

مخزون-٧

٢٠١٣  ٢٠١٤

٦٨٫٧٥٩٫١٧٠٦٨٫٨٩٦٫٥٨٢منتجات جاھزة الصنع

٤٠٫٧١٥٫٩٨٢٥٢٫٢٤٣٫٧٣٦مواد أولیة

٢٤٫٠١٨٫٥٨٦٢٣٫١٠٢٫٣٨٥غیر معدة للبیع،مستھلكات وقطع غیار

١٩٢٫٥٢٦١٫٨٨٠٫٢٤١بضاعة في الطریق

١٫٠٢٦٫٨٥٤١٫٦١٢٫٣١٥أخرى

١٣٤٫٧١٣٫١١٨١٤٧٫٧٣٥٫٢٥٩

)١٧٫٧٩٨٫٩٠١()٢١٫٦٦٧٫٦٩٤(بطيء الحركةمخزون مخصص :ناقصاً 

١١٣٫٠٤٥٫٤٢٤١٢٩٫٩٣٦٫٣٥٨
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)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-١٦-

:البطيء الحركةمخزون الفیما یلي حركة مخصص 

٢٠١٣  ٢٠١٤

١٧٫٧٩٨٫٩٠١١٤٫٧٠٠٫٦٩٤ینایر١

٧٫٣٧٤٫٧٧٣٥٫١٠٥٫٢٨٠إضافات

)٢٫٠٠٧٫٠٧٣()٣٫٥٠٥٫٩٨٠(  شطب 

٢١٫٦٦٧٫٦٩٤١٧٫٧٩٨٫٩٠١دیسمبر٣١

وذمم مدینة أخرىمقدمةمدفوعات -٨

٢٠١٣  ٢٠١٤

٧٫٦٢٩٫٩٦٠١٧٫٥٨٨٫٧٤٤دفعات مقدمة لموردین

٢٫١١٣٫٢١٤٢٫٣٩٧٫٨١٠مصاریف مدفوعة مقدماً 

١٫٨٢١٫٣٩٤١٫٦٠٩٫٥٤٣مطلوب من موظفین

٥٤٤٫٧٨٣٢٥١٫٦٥٩أخرى

١٢٫١٠٩٫٣٥١٢١٫٨٤٧٫٧٥٦

زمیلة شركةاستثمار في -٩

ماركتنغ آند دیستربیوشن كیمیكالمارس بشركةملكیةحقوق ال٪ من ٥٠سي إ م دي سي، اشترت ٢٠١٣خالل 

سي إ م دي سي-تقوم مارس )، شركة ذات مسؤولیة محدودة. سي إ م دي سي-كومباني لیمتد ("مارس 

والمحفزات والبالستیك والبولیمرز المذیبات والمواد المضافةبتسویق وتوزیع الكیماویات المختلفة مثل 

والراتینجات.

:دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في زمیلةالشركة الفیما یلي حركة االستثمار في 

٢٠١٣  ٢٠١٤

-٩٠٫٣٢٨ینایر١

١٠٢٫٥٠٠-إضافات

)١٢٫١٧٢(١٨٤٫٩٥٩)خسارةربح (حصة الشركة في صافي 

٢٧٥٫٢٨٧٩٠٫٣٢٨دیسمبر٣١
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)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-١٧-

نع ومعداتممتلكات ومص-١٠

٢٠١٤دیسمبر٣١تحویالت/إستبعاداتإضافات٢٠١٤ینایر١

٤٢٠١

التكلفة

٢٫٨٢٤٫٥٦١--٢٫٨٢٤٫٥٦١أراضي

٩٧٫٢٣١٫٢٣٢)٣٥٥٫٦٣٢(٩٧٫٥٥٧٫١١٤٢٩٫٧٥٠مبانيعلى  مباني وتحسینات

٣٧٣٫٢١٣٫٤٢١)٢٦٫٦٨٧٫٧٠٢(٣٦١٫٣٠٥٫٠٨٣٣٨٫٥٩٦٫٠٤٠مصنع وآالت

٢٤٫٠٧٨٫٦٢٦)١٥٫٩٧٥(٢٣٫١٤١٫١٨٠٩٥٣٫٤٢١ومعدات مكتبیةأثاث وتركیبات

٣٢٫٢٧٠٫٢٦٩)٢٫٠٦٩٫٩٥٥(٣٢٫٠٥٤٫٩٥٦٢٫٢٨٥٫٢٦٨سیارات

٢٢٫٥٠٢٫١٧٢)٢٤٫٣٣١٫٥٢٦(٩٫٧١٧٫٦٩٨٣٧٫١١٦٫٠٠٠إنشاءات تحت التنفیذ

٥٥٢٫١٢٠٫٢٨١)٥٣٫٤٦٠٫٧٩٠(٥٢٦٫٦٠٠٫٥٩٢٧٨٫٩٨٠٫٤٧٩

االستھالك المتراكم

)٥٤٫٥٦٤٫٥١٠(٣٤٤٫٨٩٣)٣٫٠٤٥٫٩٨١()٥١٫٨٦٣٫٤٢٢(مبانيعلى  مباني وتحسینات

)٢٤٢٫١٥٥٫٩٤٢(٢٦٫٥٠٦٫٠٠٠)١٦٫٤٥٢٫٦٧٤()٢٥٢٫٢٠٩٫٢٦٨(مصنع وآالت

)٢٠٫٣٦٢٫٢٠٤(١٥٫٩٧٤)١٫٨٢١٫٦٩٨()١٨٫٥٥٦٫٤٨٠(ومعدات مكتبیةأثاث وتركیبات

)٢٥٫٨٦٢٫٥٣٣(١٫٨٥١٫٥٩٠)٢٫٩١٤٫٢٠٢()٢٤٫٧٩٩٫٩٢١(سیارات

)٣٤٢٫٩٤٥٫١٨٩(٢٨٫٧١٨٫٤٥٧)٢٤٫٢٣٤٫٥٥٥()٣٤٧٫٤٢٩٫٠٩١(

١٧٩٫١٧١٫٥٠١٢٠٩٫١٧٥٫٠٩٢

٢٠١٣دیسمبر٣١تحویالت/إستبعاداتإضافات٢٠١٣ینایر١

٢٠١٣

التكلفة

٢٫٨٢٤٫٥٦١--٢٫٨٢٤٫٥٦١أراضي

٩٧٫٥٥٧٫١١٤-٩٦٫٩٠٣٫٧٧٩٦٥٣٫٣٣٥على مباني مباني وتحسینات

٣٦١٫٣٠٥٫٠٨٣-٣٥٩٫٣١٤٫٥١١١٫٩٩٠٫٥٧٢مصنع وآالت

٢٣٫١٤١٫١٨٠)٣٫٠٩٦(٢٠٫٨٥٠٫٨٩٩٢٫٢٩٣٫٣٧٧ومعدات مكتبیةأثاث وتركیبات

٣٢٫٠٥٤٫٩٥٦)٢٫١٣٥٫٢٤٤(٣٠٫٨٤٤٫٥٩٤٣٫٣٤٥٫٦٠٦سیارات

٩٫٧١٧٫٦٩٨)٦١٦٫٦٥٢(٣٫٩٢٥٫٨٠٩٦٫٤٠٨٫٥٤١إنشاءات تحت التنفیذ

٥٢٦٫٦٠٠٫٥٩٢)٢٫٧٥٤٫٩٩٢(٥١٤٫٦٦٤٫١٥٣١٤٫٦٩١٫٤٣١

االستھالك المتراكم

)٥١٫٨٦٣٫٤٢٢(-)٣٫٠٣٨٫٥٠٨()٤٨٫٨٢٤٫٩١٤(على مباني مباني وتحسینات

)٢٥٢٫٢٠٩٫٢٦٨(-)١٥٫٠٥٤٫٩٣٩()٢٣٧٫١٥٤٫٣٢٩(مصنع وآالت

)١٨٫٥٥٦٫٤٨٠(٢٫٣٢٢)١٫٦١٥٫٣٩٣()١٦٫٩٤٣٫٤٠٩(ومعدات مكتبیةأثاث وتركیبات

)٢٤٫٧٩٩٫٩٢١(١٫٩٢٨٫٣٣١)٢٫٧٦٢٫٠٣٢()٢٣٫٩٦٦٫٢٢٠(سیارات

)٣٤٧٫٤٢٩٫٠٩١(١٫٩٣٠٫٦٥٣)٢٢٫٤٧٠٫٨٧٢()٣٢٦٫٨٨٨٫٨٧٢(

١٨٧٫٧٧٥٫٢٨١١٧٩٫١٧١٫٥٠١



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-١٨-

لتنفیذ توسعاتتكالیف متكبدة بشكل رئیسي تمثل إنشاءات تحت التنفیذ ٢٠١٣و  ٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في   

بتكلفة إجمالیة متوقعة تبلغ ٢٠١٥إن المجموعة تتوقع اكتمال ھذه المشاریع في عام .مشاریع المجموعةبعض ل

ملیون لایر سعودي تقریباً.٥٩٫٥

تم إنشاء مباني ومرافق مصنع الشركة على أرض مستأجرة بموجب عقد إیجار تشغیلي قابل للتجدید بإیجار 

نوفمبر ٣ھـ (١٤٢٢شعبان ١٧سنة ھجریة بدایًة من ٢٥سنوي رمزي من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع لمدة 

٢٠٠١.(

ذمم دائنة -١١

٢٠١٣  ٢٠١٤إیضاح

١٧٫٧٢٩٫٩١٩١٨٫١٨٦٫٧٦٩تجاریة

١٥٨٫٨٧٨٫٥٥٧١١٫٦٥١٫٦٥٩أطراف ذات عالقة

٢٦٫٦٠٨٫٤٧٦٢٩٫٨٣٨٫٤٢٨

مستحقات ومطلوبات أخرى -١٢

٢٠١٣  ٢٠١٤

٣٢٫٧٨٩٫٧٥٥٢٠٫٣٣٥٫٣٤٥مصاریف مستحقة 

٣١٧٫٦٦٨٦٨٣٫١٢٣دفعات مقدمة من عمالء

٢٫١٩٠٫٧٩٤١٫٩٣١٫٥٢٥أخرى

٣٥٫٢٩٨٫٢١٧٢٢٫٩٤٩٫٩٩٣

وضرائب الدخلالزكاةأمور تتعلق ب-١٣

مكونات الوعاء الزكوي١-١٣

تتلخص أھم مكونات الوعاء .على أساس غیر موحدتقوم المجموعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة والضریبیة 

والمخصصات كما في بدایة المساھمینمن حقوق بموجب أنظمة الزكاة وضریبة الدخلالزكوي لكل شركة

للممتلكات والمصنع والمعدات صافي القیمة الدفتریةمنھا اً الصافي المعدل مخصومالسنة والربح 

.واالستثمارات وبعض البنود األخرى



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-١٩-

الدخلوضرائبمخصص الزكاة ٢-١٣

٢٠١٣  ٢٠١٤

٣٫٩١٣٫٧٣٩٤٫٢٢٥٫١٤٤زكاة بي سي أي

٥٫٦٨٣٫٣٢٢٣٫٩٣٨٫٣١٤زكاة وضریبة دخل للشركات التابعة السعودیة

٩٫٥٩٧٫٠٦١٨٫١٦٣٫٤٥٨

الموحدةالمحمل على قائمة الدخلمخصص الزكاة ٣-١٣

٢٠١٣  ٢٠١٤

٣٫٩٦٠٫٠٢٦٤٫٣٣٣٫٤٠٩زكاة بي سي أي

٣٫٥٤٦٫٧٥٣٣٫٩٥٤٫٩٨٦حصة بي سي أي في زكاة الشركات التابعة

٧٫٥٠٦٫٧٧٩٨٫٢٨٨٫٣٩٥

الدخلوضرائبمخصص الزكاة   ٤- ١٣

٢٠١٣  ٢٠١٤

٨٫١٦٣٫٤٥٨١٢٫٠١٢٫٥٤٩ینایر١

مخصصات:

١٢٫٧٢٢٫٢٥٥١٣٫٦٠٨٫٤٠٨للسنة الحالیة

٤٦٫٢٨٧٧٧٫٨٩١تعدیالت تتعلق بسنوات سابقة

)١٧٫٥٣٥٫٣٩٠()١١٫٣٣٤٫٩٣٩(تسدیدات

٩٫٥٩٧٫٠٦١٨٫١٦٣٫٤٥٨دیسمبر٣١

النھائیةوضع الربوط     ٥- ١٣

والتي وافقت علیھا الشركة.  أصدرت المصلحة ٢٠٠٢لشركة للسنوات حتى لأنھت المصلحة الربوط الزكویة 

ملیون لایر سعودي.  قامت الشركة باالعتراض على ١٠٫٤بمبلغ  ٢٠١٠حتى  ٢٠٠٣ربوطاً إضافیة للسنوات 

نتج عنھا مطلوبات ھامة عند لدى جھات االعتراض المختلفة وتعتقد اإلدارة بأنھ لن یھذه الربوط اإلضافیة 

إصدار القرار النھائي بشأن ھذه االعتراضات وبناًء علیھ، لم یتم قید مخصص لھذه الربوط اإلضافیة في القوائم 

.حالیاً تحت مراجعة المصلحة٢٠١٣ حتى ٢٠١١للسنوات منالربوط الزكویة إن المالیة الموحدة المرفقة. 

.٢٠١٣نوات حتى حصلت الشركة على شھادات الزكاة للس



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-٢٠-

أصدرت المصلحة ربوطاً زكویة وضریبیة تتعلق بالشركات التابعة لبعض السنوات والتي وافقت علیھا الشركات 

التابعة.  إن الربوط الزكویة والضریبیة لبعض السنوات ھي حالیاً قید الدراسة من قبل المصلحة.  استلمت جمیع 

.٢٠١٣الشركات التابعة شھادات الزكاة للسنوات حتى 

للموظفینھایة الخدمةمكافأة ن-١٤

٢٠١٣  ٢٠١٤

٢٣٫٠٥٤٫٦٢٩٢٠٫٨٧٠٫٩٢٠ینایر١

٣٫٥٩٠٫٩٣٨٥٫٣٣٦٫٨٠٠مخصصات

)٣٫١٥٣٫٠٩١()٤٫٢٨٨٫٦٢٢(تسدیدات

٢٢٫٣٥٦٫٩٤٥٢٣٫٠٥٤٫٦٢٩دیسمبر٣١

أطراف ذات عالقة ب أمور تتعلق-١٥

بـ  اً یشار إلیھم جمیع(والشقیقة زمیلةالھموشركـاتحقوق الملكیة غیر المسیطرةالمجموعة تعامالت مع لدى 

").أطراف ذات عالقة"

معامالت مع أطراف ذات عالقة١-١٥

:الموحدةالمدرجة ضمن القوائم المالیةوفیما یلي ملخصاً بأھم المعامالت مع أطراف ذات عالقة

٢٠١٣  ٢٠١٤

٢٩٫٩٢٤٫٢٥١٤٦٫١٥١٫٩١٦مبیعات

٩٢٫٧٦٤٫٥٩٥٨٦٫١١٩٫٩٠١مشتریات

٧٫٩٨٤٫١٣٦٧٫٩٥٤٫١٣٣حق امتیاز محمل من قبل طرف ذي عالقة

٧١٥٫٥٤٦١٫٠٧٥٫٧١٦  عالقة يمحملة من طرف ذ نقلمصاریف 

أرصدة مع أطراف ذات عالقة٢-١٥

ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة)أ(

٢٠١٣  ٢٠١٤

٦٫١٣٥٫٥٨٠٤٫٧٧٢٫٤٨٢ھنكل ادھیسفز لیمتد وشركاتھا الزمیلة

١٥١٫٧٠٢١٥١٫٧٠٢سي ام دي سي–مارس 

٦٫٢٨٧٫٢٨٢٤٫٩٢٤٫١٨٤



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-٢١-

ذمم دائنة إلى أطراف ذات عالقة)ب(

٢٠١٣  ٢٠١٤

٢٫٣٧٦٫٥٥٧٤٫٨١٦٫٤٨٥ھنكل ادھیسفز لیمتد وشركاتھا الزمیلة

٦٫٤٦٦٫٠٠٠٦٫٨٣٣٫٤٢٤(استثمارات سعودیة) بي في نیذرالندزھنتسمان

٣٦٫٠٠٠١٫٧٥٠جلوب مارین سیرفسز كومباني

٨٫٨٧٨٫٥٥٧١١٫٦٥١٫٦٥٩

رأس المال-١٦

لایر ١٠سھم بقیمة إسمیة ٢٧٫٥٠٠٫٠٠٠من ٢٠١٣و  ٢٠١٤دیسمبر ٣١یتكون رأس مال الشركة كما في 

.للسھم الواحدسعودي 

احتیاطي نظامي-١٧

الدخل ٪ من صافي ١٠بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، فإن على الشركة تحویل 

االحتیاطي النظامي المدرج إن.رأسمالھا٪ من ٥٠إلى احتیاطـي نظامي إلى أن یعادل ھذا االحتیاطي  للسنة

ھو االحتیاطي النظامي للشركة و ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع على المرفقةفي القوائم المالیة الموحدة

.یاً مساھمي الشركة حال

وتوزیعمصاریف بیع -١٨

٢٠١٣  ٢٠١٤إیضاح

١٥٫١٦٩٫٩٩٣١٨٫٤٤٥٫٣٥١رواتب ومزایا
١١٫٤٩٢٫٣٣٤١٢٫٩٢١٫٥٩٩  نقل

١٥٧٫٩٨٤٫١٣٦٧٫٩٥٤٫١٣٣حق امتیاز
١٫٩٤٢٫٤٧٨١٫٥٦٥٫١٦٢استھالك

١٫٨٢٠٫٦٦٩١٫٤٩٦٫٥٦٤إعالن
١٫٠٦٨٫٢٩٥٩٦٢٫٢١٣عموالت

٩٤٤٫٢٨٢٨٧٨٫٩١٨  سفر
٨٨٣٫٢٩٨٨٣٩٫٧٥٩إصالح وصیانة

٧٩٥٫٢٥٣١٫٠٨٦٫٧٦٥إیجار
٥٧٦٫٩٩٦٦٣٣٫٠٢٧تأمین
٤٫٩٠٨٫٤١٧٣٫٩٦٧٫٥٤٦أخرى

٤٧٫٥٨٦٫١٥١٥٠٫٧٥١٫٠٣٧



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-٢٢-

مصاریف عمومیة وإداریة -١٩

٢٠١٣  ٢٠١٤

١٨٫٢٨٨٫٩٩٨١٩٫٨٢٤٫٠٥٢رواتب ومزایا
٢٫٢٩٨٫٢٨٨٢٫٢٣٢٫٨٨٦استھالك

١٫٢٠٠٫٠٠٠١٫٢٠٠٫٠٠٠أتعاب مجلس اإلدارة
١٫٢٧٤٫٨٦٧١٫٨٩٢٫٤٩٠سفر

١٫٤٣١٫٥٨٥١٫٢٢٦٫٣٨٤إصالح وصیانة
٢٫١٨١٫٩٦١٩٥٠٫٠٢١أتعاب مھنیة

٥١٠٫٩٦٥٥٢٧٫٤١٣مرافق
)٤٢٤٫٥٤٨(٣٫٧٥٤٫٤٨٠وشطبمخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٣٫١٢٦٫٥٤٠٢٫١٦٦٫٩٤١أخرى
٣٤٫٠٦٧٫٦٨٤٢٩٫٥٩٥٫٦٣٩

إیجارات تشغیلیةعقود -٢٠

والتي یتم تجدیدھا سنویاً.  اإلداریة وبعض المكاتب  يضالدى المجموعة عقود إیجارات تشغیلیة مختلفة ألر

٢٠١٣:٢٫١ملیون لایر سعودي (٢٫١مبلغ  ٢٠١٤دیسمبر ٣١االیجار للسنة المنتھیة في بلغت مصاریف 

.٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في قائمة ال یوجد تعھدات إیجار ھامة ملیون لایر سعودي).

السھمیةربح-٢١

العملیات الربح من م یقستب٢٠١٣و  ٢٠١٤دیسمبر ٣١في  للسنتین المنتھیتینالسھم یةتم احتساب ربح

ھاتین السنتین.خالل القائمة عدد األسھم لالمرجح متوسطالعلى  وصافي ربح السنةالتشغیلیة

توزیعات أرباح-٢٢

توزیعات ٢٠١٤ابریل ٢١اعتمد المساھمون في الشركة في اجتماع الجمعیة العامة السنوى المنعقد بتاریخ 

٣١المنتھیة في السنةملیون لایر سعودي خالل ٢٧٫٥لایر سعودي لكل سھم، بإجمالي ١٫٠أرباح بواقع 

ملیون لایر سعودي تم دفعھا بالكامل ٢٠١٣:٤١٫٣(السنةوالتي تم دفعھا بالكامل خالل ٢٠١٤دیسمبر 

).السنةخالل 

ملیون لایر ٢٧٫٥غ توزیعات أرباح نقدیة بمبلب ٢٠١٥ینایر ١٩أوصى مجلس إدارة الشركة بتاریخ كما 

.لایر سعودي للسھم الواحد١٫٠سعودي لمساھمي الشركة بواقع 



شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة والشركات التابعة لھا

)شركة مساھمة سعودیة(

  ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
)لم یذكر غیر ذلك ماجمیع المبالغ بالریال السعودي (

-٢٣-

وتعھداتمحتملة  مطلوبات-٢٣

صدرت للمجموعة في سیاق األعمال العادیة بلغ ضمانات بنكیة محتملة عن مطلوباتالمجموعة لدى)أ(

.)ملیون لایر سعودي٢٠١٣:٢٤٫٢( ٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في ملیون لایر سعودي٨٫٤مجموعھا 

 ٢٠١٤دیسمبر ٣١حتى  یتم تكبدھالم ولكنبلغت النفقات الرأسمالیة التي تعاقدت علیھا المجموعة )ب(

.)ملیون لایر سعودي٢٠١٣:٥٢٫٠(ملیون لایر سعودي تقریباً ٢١٫٥حوالي

.١وأنظر أیضاً إلى إیضاح رقم المحتملة للزكاةللمطلوبات ٥-١٣أنظر أیضاً إیضاح )ج(


