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عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ة الموحدة ضاحات حول القوائم المال إ
ة  لل سم ٣١سنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

١٥

كةمعلوما-١ ت حول ال

م رقم  موجب المرسوم المل ال ة  كة مساهمة سعود كة األم") ك ك" أو "ال ة ("سا ة للصناعات األساس كة السعود تأسست ال
ــــخ ٦٦م  تم ٦ه (الموافق ١٣٩٦رمضان ١٣بتار السجل التجاري رقم ١٩٧٦س اض  الصادر ١٠١٠٠١٠٨١٣)، و مسجلة  مدينة ال

ــــخ  ة ١٩٧٧يناير ٤ه (الموافق ١٣٩٧محرم ١٤بتار س ك مملوكة ب ة من خالل صندوق ٧٠). إن سا ة السعود ة الع ٪ لحكومة الممل
ثمارات العامة و ة، ص.ب. ٪ للقطاع الخاص. ٣٠االس اض ٥١٠١قع المكتب المسجل   قرط ة. ١١٤٢٢، ال ة السعود ة الع ، الممل

اء أسهم، وافقت ، وقع صندوق ٢٠١٩مارس ٢٧  ة  ة") اتفاق ة ("أرامكو السعود ة السعود ت الع كة ال ثمارات العامة و االس
ة ع االستحواذ ع شمل املموجبها أرامكو السعود تمال  وط ا ك. تخضع الصفقة ل ثمارات العامة  سا حصة صندوق االس

ة. و حال إتما افة الموافقات النظام ة الحصول ع  ك. ٪٧٠م الصفقة، ستملك أرامكو السعود من األسهم المصدرة لسا

ة  ة ٢٠١٩سنة نها عة مدرجة  السوق المال كة تا ة ("سافكو")،  ة السعود كة األسمدة الع اء أسهم مع  ة  ك اتفاق ، أبرمت سا
موجبها  ستحوذ  ة ("تداول")،  ثمارات المسافكو السعود ك الس كة سا لع  ة ("سانك") مقا ات الزراع ة أسهمغذ ة مل س د  ت

ك  سافكو  ة. ٪٥٠٫١إ ٪٤٢٫٩٩من سا م ، وال تخضع لموافقة المساهم والموافقات التنظ

مرات ات، والبول ماو ــــع ال ق وتوز س يع و ـ "المجموعة")  تص شار إليها مجتمعة  عة لها (و ات التا ك وال شطة سا تتمثل أ
ة.  د  األسواق العالم ة، ومنتجات الحد ات الزراع ات والمغذ ك الس وال

ة   ة الموحــدة للمجموعــة للسنة المنته سم ٣١تمت الموافقة علــى إصــدار القوائم المال مارس ٣لقــرار مجلس اإلدارة  وفقا ٢٠١٩د
٢٠٢٠ .

ة-٢ اسات المحاس أسس اإلعداد والس

إلعدادأسس ا١-٢

ــة  ــة الــدول ـــ ــــــ ـــــــــادرة عن مجلس معــاي المحــاســـــــ ــــــ ات الصــ ـــــــ ــــــ ر المــا والتفســـ ــة للتق ــة الموحــدة وفقــا للمعــاي الــدول أعــدت هــذە القوائم المــال
شـــــار إلي ـــب القانوني (و ة للمحاســ ة والمعاي واإلصـــــدارات األخرى المعتمدة من الهيئة الســـــعود ة الســـــعود ة الع هموالمعتمدة  الممل

ة").  ة السعود ة الع ر الما المعتمدة  الممل ة للتق ـ"المعاي الدول مجتمع 

ضاح  ة (إ ات للسنة الحال قة  تتما مع عرض الحسا عض أرقام المقارنة للسنة السا ف  د تص ). ٣٩أع

ثناء األ  ـــــــ ــــــ اسـ ة،  لفة التارخ دأ الت ة الموحدة وفقا لم ة يتم إعداد القوائم المال ل ف ة  مة العادلة  نها الق ـــــــــــــها  اسـ ة ال يتم ق دوات المال
ــــخ المعاملة.  ضاعة والخدمات بتار ل ال ع مقا مة العادلة للعوض المدف ة عادة ع أساس الق لفة التارخ ة. تحدد الت مال

ل  تم استالمه عند بيع موجودات ما أو سدادە عند تح مة العادلة  السعر الذي س ة تتم ب الق موجب معاملة نظام ات ما  مطل
اس ــــخ الق صور فمتعامل  السوق بتار ً للمالحظة  ان السعر قا استخدام ةالنظر عما إذا  مكن تقديرە  ة أو  ا ة أو غ م ا م

ع االع ات، تأخذ المجموعة  مة العادلة للموجودات أو المطل م أخرى. وعند تقدير الق ات طرق تق ار خصائص الموجودات والمطل ت
اس  اس. وألغراض ق ــــخ الق ات بتار سع الموجودات أو المطل ار عند  ع االعت أخذون تلك الخصائص  ان المتعامل  السوق  إذا 

مة العادلة و  ما  الق مة العادلة وفق هذا األساس، ف ة الموحدة، تحدد الق جار ال تقع أو اإلفصاح  هذە القوائم المال عدا معامالت اإل
ر الما  ار الدو للتق جار–)١٦(ضمن نطاق المع نها ال تعت عقود اإل مة العادلة، ل عض الخصائص المماثلة للق اس  ، وأن لطرق الق

مة عادلة مثل صا الق لةق ة الدو للتحققا ار المحاس ةالمخزون: ٢المذكورة  مع مة الحال ة الدو ، أو الق ار المحاس المذكورة  مع
مة الموجودات": ٣٦ . "االنخفاض  ق

ـــــــنف المجموعة موجوداتها وم اتها تصــ لة طل ــــــتوى األد القا ـــــاس مدخالت المســـ مة العادلة، وذلك ع أســــ ات للق ــــــــت ة إ ثالثة مسـ المال
قا لما  م ل وط مة العادلة  اس الق ة المدخالت لق نة أدناە: للمالحظة وأهم ب

ات مماثلة. · شطة لموجودات أو مطل المستوى األول: األسعار المتداولة (غ المعدلة)  أسواق 

ــــــتوى األد · م تعت مدخالت المســــــ : طرق تق ــــــتوى الثا مة العادلة -المســــــ اس الق ة أو غ -الهامة لق ا ـــــــــورة م صـــ لة للمالحظة  قا
ة.  ا م

م· مة العادلة -تعت مدخالت المستوى األد المستوى الثالث: طرق تق اس الق لة للمالحظة. -الهامة لق غ قا
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاس أسس اإلعداد والس

د٢-٢ أسس التوح

ك  ة لســـا ة الموحدة، القوائم المال عةتتضـــمن القوائم المال ات التا ــ ـ ات الموال ثناء العمل اســـ ك،  طر عليها ســـا ســـ ث يتم ال  كة ح شـــ
ب.  ت إدراجها ع أساس حصصها للمجموعة  ال

د  دأ توح كةي طرة. تدرج ال ك مثل هذە الس تم التوقف عند فقدان سا ك و عة إ سا كة التا طرة ع ال عة عند انتقال الس التا
عدة خ عة المستحوذ عليها أو المس كة التا ف ال ات ودخل ومصار ارا من موجودات ومطل ة الموحدة اعت ة  القوائم المال الل الف

ضاح  ع إ اإل طرة. ير الرج ك عن ممارسة مثل هذە الس ك ولح توقف سا طرة إ سا ــــخ انتقال الس ام ٢-٢-٣تار خصوص األح
انت تما ما إذا  د ف م للتأ جراء إعادة تق ك ب طرة. تقوم سا م الس ك لتق ل سا قة من ق ثمر فيها من المط كة المس طرة ع ال رس س

طرة.  ش الحقائق والظروف إ وجود تغ  عنا الس عدمه وذلك عندما 

طرة  ة غ المس كة األم للمجموعة وحقوق المل ل بند من بنود الدخل الشامل األخرى إ مساه ال سب صا الدخل أو الخسارة و ي
عة  ح لو أدى ذلك إ عجز  رص ات التا ة لل ات ع القوائم المال س ورة، يتم اجراء  طرة. وعند ال ة غ المس د حقوق المل

ة ا تتم ات المتداخلة وكذلك حقوق المل افة الموجودات والمطل ل المجموعة. يتم حذف  عة من ق ة مع تلك المت اساتها المحاس س
ة  ة. والدخل والمصارف والتدفقات النقد د القوائم المال امل عند توح ال ات المجموعة  المعامالت ب  المتعلقة 

ل منفصل  قائمة المركز الما الموحدة، وقائمة الدخل ش عة  ات التا ة لل طرة  نتائج وحقوق المل ة غ المس تظهر حقوق المل
ات   ــــــــــامل الموحدة وقائمة التغ كة الموحدة، وقائمة الدخل الشــــــ ة  ة عن التغ  حقوق مل ـــــــــ ة الموحدة. تتم المحاســـــــ حقوق المل

ة.  معاملة حقوق مل طرة عليها،  عة، دون فقدان الس تا

عة ما، ف كة تا طرة ع  ك الس ما  ذلك الشهرة، إذا انطبق ذلك)، إو حالة فقدان سا ات الموجودات ذات العالقة ( نها تتوقف عن إث
ات وح ـــــــائر الناتجة عند ذلك  قائمة الدخل والمطل ــــــ اح والخســـ ة األخرى، وتدرج األر طرة وعنا حقوق المل ـــــــ ــــــ ة غ المســـ قوق المل

الموحدة. 

ة٣-٢ العمالت األجن

شــأة، تحدد المجمو  ل م ة ل ســ ال ــكة األم.  ة لل ف عت العملة الوظ ال الســعودي والذي  ال ة الموحدة  عة العملة تم عرض القوائم المال
ة.  ف استخدام تلك العملة الوظ شأة  ل م ة ل اس البنود المدرجة  القوائم المال تم ق ة، و ف الوظ

المعامالت واألرصدة

ــــخ المعاملة. يتم ة بتار ف األسعار الفورة للعمالت الوظ ت المجموعة  ش ل م ة من ق العمالت األجن ل المعامالت  سج يتم،  األصل، 
ل  ــــخ إعداد القوائم تح ة بتار ف ة للعمالت الوظ ل الفور ـــــــــــــعار التح أســـ ة  العمالت األجن ــــجلة  ــــــ ة المســــــ ات النقد الموجودات والمطل

ة الموحدة.  المال

اتها  بنود الدخل الشامل االخرى تم اث ة  قائمة الدخل الموحدة. و ل البنود النقد ات الفروقات الناتجة عن سداد أو تح لح يتم اث
ة المحملة واإلعفاءات ال ل ال سج ما يتم  ا إ قائمة الدخل الموحدة.  لغ ال ف الم عاد تص ثمار وعندئذ  عاد صا االس ة اس

ة  بنود الدخل الشامل األخرى.  ل ع تلك البنود النقد فروقات التح المتعلقة 

ا ة ال يتم ق ل البنود غ النقد ــــخ المعامالت يتم تح ل الســــــــائدة بتوار ــــعار التح ـــــتخدام أســــ اســـ ة،  عمالت أجن ة  لفة التارخ الت ـــــــها  سـ
ة.  ــــخ الذي األول ل الســـــائدة  التار اســـــتخدام أســـــعار التح ة،  عمالت أجن مة العادلة  الق اســـــها  ة ال يتم ق ل البنود غ النقد يتم تح

مة العادلة.  د الق ه تحد ما تتم معايتم ف مة العادلة  الق ـــــــها  ــــــ اســـ ة ال يتم ق ل البنود غ النقد ـــــــائر الناتجة عن تح ــــــ اح أو الخســـ لجة األر
مة العادلة للبند.  اح أو الخسائر الناتجة عن التغ  الق ات األر يتفق مع إث
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وعةات المجم

ــــخ إعداد  ل الســـــــــائد بتار ـــعر التح ســــــ ـــــعودي  ال الســــ ة إ ال ات األجن ات العمل ل موجودات ومطل ة، يتم تح د القوائم المال عند توح
ل النات ات فروقات التح ــــخ المعامالت. يتم اث ل الســــائدة بتار أســــعار التح ة الموحدة، وتحول قوائم الدخل الخاصــــة بها  جة القوائم المال

د  بنود الدخل الشامل األخرى.  ل العمالت ألغراض التوح ات بنود الدخل الشامل األخرى عن تح ة، يتم إث ة أجن عاد أي عمل عند اس
ة  قائمة الدخل الموحدة.  ة األجن المتعلقة بتلك العمل

ار الشــــــــــهرة الناتجة عن  ـــتحواذ يتم اعت ــــــ مة االسـ ات الق ـــــ ســـــ ة وكذلك  ة أجن ات ع عمل ة للموجودات والمطل مة الدف العادلة إ الق
ات  موجودات ومطل ـــتحواذ  ــــــ ـــــــةالناتجة عن االســـــــ ــــــ ة خاصـــ ــــخ إعداد القوائم المال ل الفوري بتار ـــعر التح ــــــ ســـــــ ة، وتحول  ة الخارج العمل

الموحدة. 

ة الهامة-٣ ام المحاس اضات واألح التقديرات واالف

ة ل ة الموحدة، ال قد يتطلب إعداد القوائم المال ــــخ إعداد القوائم المال ـــــــــــات بتار اضـــــ ام والتقديرات واالف لمجموعة من اإلدارة إجراء األح
امات المحتملة.  ـــجلة واإلفصــــــــاح عن االل ات المســـــ الغ اإليرادات والمصــــــــارف والموجودات والمطل د تؤثر ع م تب عن عدم التأ وقد ي

اضات والتقديرات إجر  ذلك. من هذە االف تأثر  ات ال س ة للموجودات أو المطل م الدف ل ع الق ل جوهري  المستق اء تعد

ة  م الدف اس الق ســـــــتخدم لق أنها معقولة وفقا للظروف و عتقد  ة وعوامل أخرى مختلفة  اضـــــــات ع الخ ند هذە التقديرات واالف ســـــــ
صـــعب الحصـــول عليها من ات ال  صـــورة مســـتمرة. يتم للموجودات والمطل ة  اضـــات المعن مصـــادر أخرى. يتم مراجعة التقديرات واالف

ا ة تؤثر ع الف ــانــت التقــديرات المتغ ــل التقــديرات إذا  ة ال يتم فيهــا تعــد ــة خالل الف ــــــــــ الت ع التقــديرات المحــاســــــ ــات التعــد ت إث
ة.  ل ات المستق ة والف الحال

: فصاحات األخرى المتعشتمل اإل د ع المخاطر ال تتعرض لها المجموعة وحاالت عدم التأ لقة 

ضاح · ة (إ اسات مخاطر األدوات المال دارة وس )٣٧إدارة رأس المال، و

لباإلفصاحات المتعلقة · ضا تحل ة (إ )٣٧و ٢٤الحساس

اضات١-٣ التقديرات واالف

الم ة المتعلقة  اضات األساس ــــخ إعداد القوائم تم أدناە اإلفصاح عن االف د من التقديرات بتار ة األخرى لعدم التأ س ل والمصادر الرئ ستق
ة المــال ــات خالل الف ــة للموجودات والمطل مــة الــدف ــل جوهري ع الق ــة الموحــدة، وال لهــا تــأث هــام قــد يؤدي إ إجراء تعــد ــة المــال

ـــــــات والتقـديرات ــــــ اضــــ ـــــــتخـدمـت المجموعـة هـذە االف ــــــ ـة. اســـ ـة الموحـدة. ومع ذلـك، قـد تتغ الظروف التـال المتـاحـة عنـد إعـداد القوائم المـال
طرة المجموعة. تنعكس  شـــأ خارجة عن ســـ ات الســـوق أو الظروف ال ت جة لتغ ة ن ل التطورات المســـتق اضـــات القائمة والمتعلقة  واالف

اضات عند حدوثها.  ات  االف هذە التغ

مة الم١-١-٣ ةاالنخفاض  ق وجودات غ المال

مة العادلة داد، وال تمثل الق لة لالس مة القا ة عن الق ة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد مة الدف ادة الق ناقصة حدث االنخفاض عند ز
عاد ع أساس ف االس ال مة العادلة ناقصة ت ساب الق . يتم اح ة، أيهما أع مة الحال عاد أو الق ف االس ال انات المتاحة لمعامالت ت الب

عاد األصل. وطالبيع الملزمة، ال تتم  ة الس ف اإلضاف ال لة للمالحظة ناقصة الت تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القا
ة ع أساس المواز  ة المخصومة. تحدد التدفقات النقد قة التدفقات النقد ة ع أساس ط مة الحال ة وخطة العمل تحدد الق نة التقدي

ة الهامة ال من شأ ل ثمارات المستق عد أو االس م بها المجموعة  لة ال لم تل شطة إعادة اله شمل أ نها للسنوات الخمس القادمة وال 
مة.  ار االنخفاض  الق ة الخاضعة الخت ز أداء الوحدة المدرة للنقد معتع داد  لة لالس مة القا قة تتأثر الق دل الخصم المستخدم  ط

ة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. وقد  ل ة الواردة المستق ة المخصومة وكذلك صا التدفقات النقد التدفقات النقد
داد لمختلف الوحدات المدرة للنق لة لالس مة القا د الق ة المستخدمة  تحد اضات األساس ضاح تم اإلفصاح عن االف ة  اإل . ٩و٧د
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ضاح ٢-١-٣ جار (اإل اض اإلضا لعقود اإل )٢٣و ٨معدل االق

ه سهولة، وعل جار  د معدل العمولة الضم  عقود اإل مكن للمجموعة تحد امات عقود ست،ال  اس ال اض اإلضا لق خدم معدل االق
اض األموال الالزمة للحصول ع أصل ذو اإل  اض اإلضا معدل العمولة الذي يتع ع المجموعة دفعه الق مثل معدل االق جار. 

ضمان مما ة مماثلة و ة مماثلة، وذلك ع مدى ف ئة اقتصاد مة مماثلة ألصل حق االستخدام  ب اض ق ، فإن معدل االق التا ثل. و
لة للمالحظة  عكس ما يتع ع المجموعة دفعه، والذي يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قا ات -اإلضا  ال مثل ما يتعلق 

ة  ل جراء معامالت تم عة ال ال تقوم ب جار. تقوم الم-التا ام اإل وط وأح لها لتعكس  اض أو عندما يتع تعد جموعة بتقدير معدل االق
عض التقديرات  تع عليها إجراء  لة للمالحظة مثل معدالت العموالت السائدة  السوق عند توفرها، و استخدام المدخالت القا اإلضا 

شأة.  الم الخاصة 

ضاحات٣-١-٣ ة (اإل اس األدوات المال )١٦و ١٤، ١٢، ١١ق

ام  شأن: يتع ع المجموعة تب أح

م خسائر االئتمان المتوقعة ع الذمم المدينة التجارة. · عمالء المجموعة لتق ة ومخاطر األعمال المتعلقة  م المخاطر اإلقل

عها  الســــوق. إن · ثمارات ال يتم ب ع إ أنواع مماثلة لالســــ الرج ة  ثمارات  أدوات حقوق المل مة العادلة لالســــ د الق أســــس تحد
ار اال  ة. اخت ثمارات  أدوات حقوق المل ات االســــــــ ام إلث ــــاس يتطلب من اإلدارة إجراء األح د األســــ ثمارات لتحد مة ســــــــ د الق ولتحد

ثمارات مؤهلة إلدراجها ضمن المستوى  ضاح ٣العادلة، فإن هذە االس ). ٢(أنظر إ

المخصصات٤-١-٣

ات  عتها، ع تقديرات وعمل حســـــــب طب اس المخصـــــــصـــــــات،  ما  ذلك تقدير عتمد ق ات،  فاء معاي اإلث د مما إذا تم اســـــــ م للتأ تق
عة التلوث وخطورته، وكذلك إ  ة إ طب ئ األمور الب شـأن المخصـصـات المتعلقة  ند تقديرات المجموعة  سـ الغ المحتمل سـدادها.  الم

ة إ تقدير  ــــــائ ـــــــــصــــــــــات الدعاوى القضــــ ند مخصـ ســــــــــ ا الالزمة للمعالجة.  ة التكنولوج ـــــــــورة القانون ار، المشـ ع االعت عد األخذ  ف،  ال الت
ها من المعلومات المتاحة.  وغ

ضاح ٥-١-٣ )٢٤برامج منافع الموظف المحددة (إ

لة  ضات المدفوعة ومستحقات الموظف ط ة الخدمة والتع افأة نها رامج م ف و عد انتهاء التوظ تمثل برامج المنافع المحددة لما 
امات. يتع ع األجل  د هذە اإلل توارة لتحد م ا ات تق ل وتتطلب إجراء عمل تم سدادها  المستق امات ال س األخرى، االل

ادة  الرواتب وطول العمر ومعدل دوران الموظف  ات مثل معدالت الخصم ومعدل ال المتغ اضات متعلقة  المجموعة إجراء اف
ة ا ة الصح ف الرعا ال امات المنافع وت ة تأث هام ع ال اضات األساس ات  االف كون للتغ مكن أن  ة، إذ ينطبق ذلك.  ل لمستق

ف منافع الموظف المحددة.  ال ة موحدة. المتوقعة وت ل قوائم مال ــــخ  اضات بتار افة االف يتم مراجعة 

امات المنافع المحددة حدد تخصم ال ُ ع إ عائدمعدل  ة الجودة أو الرج ات عال ة، ع سندات ال ة المال ة الف ات السوق  نها
ط ومعاي للسندات الواجب إدراجها  سندات الحكومة.  ام هامة عند وضع ضوا داء أح ج منه منح العائد. العينةجب إ الذي استخ

ار ا ار عند اخت ع االعت ط والمعاي الواجب أخذها  د شتمل أهم الضوا ات وتحد لسندات ع حجم السندات وجودة سندات ال
عدة، إن وجدت.  ثناءات المس االس

ضاح ٦-١-٣ ة الدخل (إ ة عن  )٣٢المحاس

لدان ال تعمل فيها. تتطلب هذە  لد من ال ل  ة الدخل   ة الموحدة، تقوم المجموعة بتقدير  ة إعداد القوائم المال كجزء من عمل
ة  ة  تقدير مالعمل ات ألغراض إعداد التقارر المال ة للموجودات والمطل مة الدف ة والفروقات المؤقتة ب الق ة الحال وف ال

ة مؤجلة يتم إدراجها  قائمة المركز الما الموحد ات  تج عن الفروقات المؤقتة موجودات ومطل ة ذات العالقة. ي ة. واألسس ال
د موجودا ة. تق مة األسم الق ة المؤجلة  ات ال ت ومطل
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داد موجودات تم اس ما إذا س د ف م للتأ جراء تق ا ب ً وذلك تقوم المجموعة دور ة مستق ة المؤجلة من الدخل الخاضع لل ال
القدر  ة غ المستخدمة  شأن الخسائر ال ة المؤجلة  ات موجودات ال ة المؤجلة هذە. يتم إث د موجودات ال القدر الذي تم ق

له استخدام الخسائر. يتع  مكن مقا ة  ه توفر رحا خاضعا لل حتمل ف لغ موجودات الذي  د م ام هامة لتحد داء أح ع اإلدارة إ
ط  ات التخط ج ات ، واس ً ة مستق اح الخاضعة لل ت المحتمل ومستوى األر اتها ع أساس التوق مكن اث ة المؤجلة وال  ال

 . ال المستق

ة ٧-١-٣ ة الخاصة المحاس أدوات حقوق المل ارات المتعلقة  مجموعةالعن الخ

ل  ة  مة العادلة من خالل قائمة الدخل  نها الق المجموعة  ة الخاصة  أدوات حقوق المل اء المتعلقة  ارات البيع وال ات خ يتم إث
و  م األ مالئمة، وال تعتمد ع  قة التق د ط ارات تحد مة العادلة لهذە الخ ة. يتطلب تقدير الق انت جوه ة، إذا  ة مال ط ف

ار  د العمر المتوقع لخ ما يتطلب هذا التقدير تحد ة.  كة المعن ــــع المش ة المشار ام اتفاق مالحصصوأح ادة ق ، واحتمال تها أو الحق  ز
شأنها.  اضات  جراء االف اح، و ات، وعائد توزعات األر ار، والتقل ممارسة الخ

ام الهامة المستخدمة عند تطبيق المعاي ال٢-٣ ة األح محاس

ة أ اال  ام الهامة التال اضات أعالە، إن لألح ام ع التقديرات واالف الغ المدرجة  القوائم اإلضافة إ استخدام األح ة ع الم ثار أهم
ة الموحدة:  المال

مكونات المصانع والمعدات١-٢-٣

ط ستهلك  د المصانع والمعدات للمجموعة إ مكونات هامة و ة. يتطلب األمر تم تحد ت ع مدى أعمارها اإلنتاج قة القسط الثا
ار األهم ة المكون، فإن المجموعة تأخذ  االعت د أهم ى. وأثناء تحد ام عند التحقق من المكونات الهامة للموجودات ال ة اتخاذ األح

المق ة مثل الفرق  العمر اإلنتا  ة لهذا المكون وكذلك العوامل النوع م ه. ال ط  ارنة مع األصل المرت

كة والتأث الهام ٢-٢-٣ طرة المش طرة والس د الس تحد

شأة ما عند طر ع م س أن المجموعة  طر عليها المجموعة. تعت اإلدارة  س ثمر فيها ال  ات المس عة  جميع ال ات التا ما إن ال
كون لديها حقوق  شأنها لمخاطر أو  ثمر فيها وكذلك عندما تتعرض المجموعة  كة المس ال اطها  ة ناتجة عن ارت  معظم العوائد المتغ

شطة ذات  ه األ ثمر فيها للتأث ع تلك العوائد من خالل قدرتها ع توج كة المس كون لديها القدرة ع استخدام سلطتها ع ال
ثمر فيها.  ات المس العالقة لل

أ اض  ل عام، هناك اف ش كون لدى المجموعة و اض، فعندما  دا لهذا االف طرة. وتأي ت يؤدي إ الس ة حقوق التص ن امتالك أغلب
ذلك  افة الحقائق والظروف المتعلقة  ار  ع االعت ثمر فيها، تأخذ المجموعة  كة المس ة  ال ة أو أقل من األغلب ت مساو حقوق تص

طرة انت تمارس س ما إذا  م ف شطة ال عند تق ة واألخرى ال لها أثر ع األ ات التعاقد ت شمل ذلك ال ثمر فيها، و كة المس ع ال
ثمر فيها.  ات المس تؤثر ع عائدات ال

عة الموحدة ١-٢-٢-٣ ات التا طرة ع ال م الس تق

قة اتخاذ  شطة ذات العالقة وط طرة المجموعة يتوقف ع تلك األ د س شطة ذات العالقة وحقوق إن تحد األ القرارات المتعلقة 
ثمر فيها.  ات المس المجموعة  ال

عض الحاالت ال تمتلك فيها المجموعة أقل من  د ولديها حضور ٥٠هناك  نما ال تزال تعت أ مساهم وح ت، ب ٪ من حقوق التص
ات ال شطة ذات العالقة لل ه األ عطيها السلطة لتوج ل  ة وتمث اف ت  متلك المساهمون اآلخرون حقوق تص نما ال  ثمر فيها، ب مس

ت  التص ل جما وقاموا  ش ت  ن تعاونوا للتص قة لمساهم آخ طرة تمكنهم من تجاوز توجهات المجموعة. ال توجد حاالت سا وس
ضد المجموعة. 
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ة (تتمة)٢-٣ ام الهامة المستخدمة عند تطبيق المعاي المحاس األح

عة الموحدة (تتمة)١-٢-٢-٣ ات التا طرة ع ال م الس تق

ة م ة (عندما تكون لدى المجموعة أغلب ة السعود ة الع ثمر فيها  الممل ات المس امل ب جميع ال ار الت ة أخذت اإلدارة  االعت ساو
ة وقدرة المجموعة أو أق ة السعود ة الع ة  الممل ل المجموعة والمتواجدة  المدن الصناع ت) ضمن ه ة حقوق التص ل من أغلب

ثمر فيها، وعالقة  ات المس ة لل س م مختلف الخدمات الرئ ثمر فيها من خالل تقد ات المس ة لل ع التأث ع العوائد المتغ
ت  ش الم ، وعوامل أخرى المجموعة  سي ار موظ اإلدارة الرئ عض ك ثمر فيها، وتعي  ات المس األخرى ال قد تؤثر ع عوائد ال

مختلفة. 

ارات المذكورة أعالە، تعتقد المجموعة:  ناء ع االعت و

شطة ذات العالقة لهذە ال · ة لمشاركة المجموعة  األ قة والحال ثمر فوجود نمط من الممارسات السا عنه تجیمما ھا یات المس
ضا إ شعوائدها و تأث ع ثمر فيها أ ات المس و؛وجود أ من حصة غ فعالة للمجموعة  هذە ال

ادلة مع المجموعة أدى إ · ثمر فيها وخلق عالقات مت ات المس ل عمل لھذە ال ة وه ئة ذات تركي خلق ب إن المجموعة قد قامت 
م  طرةبوجود "الح ". س

وط المذكورة أعالە كجزء ستو ال ة، وال  ة السعود ة الع ثمر فيها  الممل ات المس د تلك ال ، قامت المجموعة بتوح التا و
ة الموحدة للمجموعة.  من القوائم المال

د واإلنهاء٣-٢-٣ ارات التجد جار للعقود ال تتضمن خ د مدة اإل تحد

جار إذا تحدد المجمو  د عقد اإل ار تمد خ ات مشمولة  لة لإللغاء، إضافة إ أي ف جار غ القا جار ع أنها مدة عقد اإل عة مدة عقد اإل
ان من المؤكد عدم ممارسته.  جار، إذا  ار إنهاء عقد اإل خ ات مشمولة  ار أو أي ف صورة معقولة ممارسة هذا الخ ان من المؤكد 

ان من يوجد لدى المجموعة م ما إذا  ام عند تق د واإلنهاء. تقوم المجموعة بتطبيق األح شمل بنود التمد جار ال  د من عقود اإل العد
جار أو إنهائه.  د عقد اإل ار تجد صورة معقولة ممارسة خ ثالمؤكد  افة العوامل ذات العالقة ال من شأنها ح ار  ع االعت أنها تأخذ 

جاد حافز اقتصادي جار  حالة إ م مدة عقد اإل عادة تق جار، تقوم المجموعة ب دء اإل ــــخ  عد تار د أو اإلنهاء. و ار التجد لممارسة خ
د أو إنهاء العقد.  ار تجد طرتها وتؤثر ع قدرتها ع ممارسة أو عدم ممارسة خ ع حدث هام أو تغ  الظروف ال تقع تحت س وق

اسات ال-٤ ات  الس ةالتغ محاس

ر الما ( ار الدو للتق جار"١٦المع ) "عقود اإل

ر الما ( ار الدو للتق ارا )١٦قامت المجموعة بتطبيق المع ــــخ التطبيق اإللزا له  اعت قة ٢٠١٩يناير ١من تار اع ط ات وذلك 
ة المحددة المعدلالتحول ام االنتقال قا لألح ح بها ط انات المقارنة. أثر رج المسم ل ب التا لم يتم تعد ار. و المع

ر الما ( ار الدو للتق ة لتطبيق المع لة عمل اع أي وس ت جار ١٦لم تقم المجموعة ب قا كعقود إ دها سا ) ع تلك العقود ال تم تحد
ة الدو ( ار المحاس ار الدو ) الصادر عن لجنة تفس المعاي ال٤) والتفس (١٧موجب مع . عند تطبيق المع ر الما ة للتق دول

ر الما ( ة: ١٦للتق ة التال )، قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العمل
صورة معقولة· شابهة  جار ذات خصائص م . استخدام معدل خصم واحد ع محفظة عقود إ

ة تقل· ق جار مت ة، ال تتضمن مدة إ ل شغ جار ال ة عن عقود اال ة األجل٢٠١٩يناير ١شهرا  ١٢عن المحاس جار قص . ، كعقود إ

ــــخ التطبيق األو · اس موجودات حق االستخدام  تار ة من ق ة األول ا ف الم ال عاد الت . اس

جار أو إنهائه· د عقد اإل ارات لتجد شتمل ع خ ان العقد  جار إذا  د مدة عقد اإل . استخدام اإلدراك المتأخر  تحد

ل مكون ا· ة عن  جارة، ومن ثم المحاس جارة عن المكونات اإل ار، حسب فئة األصل محل العقد، عدم فصل المكونات غ اإل الخت
ا واحدا  جار ارها مكونا إ اعت ة  جارة مصاح جاري وأي مكونات غ إ . إ
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ة (تتمة)-٤ اسات المحاس ات  الس التغ

ر الما ار الدو للتق جار" (تتمة)١٦ (المع ) "عقود اإل

لغ ٢٠١٩يناير ١ما   م جار  امات عقود إ ات ال ث لغ ٦٫٨٣، قامت المجموعة ب م ال سعودي وموجودات حق استخدام  ار ر ٧٫٢٩مل
ار الدو  ادئ الواردة  المع قا للم جار ط العقود ال تم التوصل إليها كعقود إ ار رال سعودي المتعلقة  ر الما (مل ). تم ١٦ للتق

ات والمصانع  ة والمدرجة ضمن بند "الممتل ل جار التم موجب عقود اإل قا  تة سا جار المث امات اإل ات موجودات وال التوقف عن إث
ة لدفعات اإل مة الحال الق امات  اس االل ة ضمن بند "القروض". تم ق جار إضاف امات إ ات ال ة، مخصومة والمعدات"، وتم إث ق جار المت

جار،  امات عقود اإل لغ مساوي الل م اس موجودات حق االستخدام ذات العالقة  اض اإلضا للمجموعة. تم ق استخدام معدل االق
ما   اته  قائمة المركز الما الموحدة  جار الذي تم إث ذلك اإل لغ الدفعات المدفوعة مقدما المتعلقة  م له  سم ٣١عد تعد . ٢٠١٨د

جار  امات عقود اإل اض اإلضا للمجموعة المطبق ع ال . ٪٤٫٠٤ان المتوسط المرجح لمعدل االق

ة الدو ( ار المحاس موجب مع ة  ل شغ جار ال امات عقود اإل ة ال س موجب ١٧يوضح الجدول التا  جار  امات عقود اإل ) مع ال
ر الما  ار الدو للتق : ٢٠١٩يناير ١)  ١٦(المع

٢٠١٩يناير ١

ما   ة المفصح عنها  ل شغ جار ال موجب عقود اإل امات  سم ٣١االل ٢٠١٨٨٬٩٠٥٬٥٦٢د
اض اإلضا للمجموعةالخصمناقصا:  )١٬٩٨٠٬٩١٦(استخدام معدل االق

ت   تة ع أساس القسط الثا ة األجل المث جار قص وفناقصا: عقود اإل )١٩٠٬٨٥٩(م
وف م ت  تة ع أساس القسط الثا مة المث جار الموجودات منخفضة الق )١٩٬٤٩٣(ناقصا: عقود إ

جار ات إ اتفاق مها  ١١٨٬٢٨٧زائدا: العقود المعاد تقي
٦٬٨٣٢٬٥٨١

ما   تة  ة المث ل جار التم موجب عقود اإل امات  سم ٣١زائدا: االل ٢٠١٨٧٣٨٬٩٢٥د
ما   تة  جار المث امات عقود اإل ٢٠١٩٧٬٥٧١٬٥٠٦يناير ١ال

ر الما )٢٣(التفس  ة للتق ة-الصادر عن لجنة تفس المعاي الدول د من المعالجات ال عدم التأ

ا تؤثر ع تط ة شكو صاحب المعالجات ال ة الدخل عندما  ة عن  ناول التفس المحاس ة الدو ي ار المحاس ائب ١٢بيق مع "
ة الدو  ار المحاس ائب أو الرسوم ال تقع خارج نطاق مع طبق هذا التفس ع ال ل محدد ١٢الدخل"، وال  ش شتمل  ما أنه ال   .

ة غ المؤكدة.  المعالجات ال العمولة والغرامات المتعلقة  ات المتعلقة  ع المتطل

ناول التفس : ي دا ما   تحد
ل مستقل. · ش ة غ المؤكدة  شأة تنظر  المعالجات ال انت الم ما إذا 
ة. · ل السلطات ال ة من ق شأن فحص المعالجات ال شأة ما  ــها م اضات ال تج االف
ة والخسائر ال · ة واألسس ال د النتائج الخاضعة لل شأة بتحد ام الم ة ق ف ة غ ك ة غ المستخدمة، واالعفاءات ال

ة.  ائح ال المستخدمة، وال
ات  الوقائع والظروف. · ار التغ ع االعت شأة  ة ال تأخذ فيها الم ف ال

ا مع معا ة غ مؤكدة ع حدة أو س ل معالجة  ان من الواجب النظر   ما إذا  شأة أن تقرر ف ة غ مؤكدة جب ع الم لجة 
ة ل أفضل. ال يوجد للتفس أي أثر ع القوائم المال ش د هذا  موجبها حل عدم التأ قة ال يتوقع  اع الط . ي ات الموحدة واحدة أو أ

للمجموعة. 

ة الدو  ار المحاس الت ع مع نامج ١٩التعد ل ال تهأو : تعد س صه أو  تقل

الت ع ة الدو تب التعد ار المحاس ات  برنامج ١٩ مع ات مصارف التقاعد عند حدوث تغ د ال ة تحد ف " ك "منافع الموظف
لفة الخدمة د ت اس لتحد ة إعادة الق اضات المحدثة الناتجة عن عمل كة استخدام االف الت من ال منافع التقاعد المحددة. تتطلب التعد

ة وصا العمولة لل نامج. الحال عد حدوث تغ  ال ة  ة المال ة من الف ق ة المت ف

س صه أو  نامج أو تقل ل لل ات تعد أي عمل ة الموحدة للمجموعة وذلك ألنها لم تقم  الت أي أثر ع القوائم المال كن لهذە التعد ته لم 
ة.  خالل الف
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دة الصادرة وغ-٥ ر الما الجد ة للتق عد المعاي الدول ة المفعول   سار

ــــخ إصدار القوائ عد ح تار المجموعة وغ سارة المفعول  ات الصادرة ذات الصلة  ر الما والتفس ة للتق ما  المعاي الدول م ف
ة الموحدة للمجموعة.  انها. المال ل المجموعة عند  تم تطبيق هذە المعاي من ق س

ار الدو  الت ع المع ر الما التعد ات تجميع األعمال)٣(للتق : عمل

شطة والموجودات المستحوذ  انت مجموعة من األ د ما إذا  سط لتحد م م جراء تق سمح ب ما  ف األعمال.  نت تع الت و قلصت التعد
كون ف ات تجميع األعمال ال  الت ع عمل ي التعد س أعمال.  ــــخ االستحواذ  أو عليها تمثل مجموعة من الموجودات ول يها تار

عد  دأ  أو  ة ت ة سن ة مال ة أول ف دا الت٢٠٢٠يناير ١عد  ارا . ستقوم المجموعة بتطبيق هذە التعد انها. اعت ــــخ  من تار

ة الدو  ار المحاس الت ع مع متداولة وغ متداولة: )١(التعد ات  ف المطل تص

ف المطل  الت  تص ة الدو إن التعد ار المحاس الت ع مع متداولة وغ متداولة (التعد ات ١ات  ) تؤثر فقط ع عرض المطل
ات الموجودات ت إث مة أو توق س ع ق ، ول ات، قائمة المركز الما أو المعلومات ال تفصح عنها ،أو إيرادات أو مصارف المطل

الت شأن هذە البنود. توضح التعد ت  ش :الم
ة· ة المال ة الف متداولة وغ متداولة ع أساس الحقوق الموجودة  نها ات  ف المطل م تص .أنه يتع تقي
ة أو الموجودات أو الخدمات األخرى إ الطرف اآلخر· ل النقد أو أدوات حقوق المل .ش السداد إ تح

دأ  أو  ة ال ت ات السن الت ع الف كر لها. قامت ٢٠٢٢يناير ١عد ي التعد التطبيق الم سمح  ، و أثر رج قها  تع تطب ، و
الت.  الفعل بتطبيق هذە التعد المجموعة 

ة-٦ اسات المحاس ملخص ألهم الس

ت  ل ثا ش قة  ة الموحدة والمط ل المجموعة  إعداد هذە القوائم المال عة من ق ة الهامة المت اسات المحاس : إن الس ع النحو التا

ات تجميع األعمال والشهرة عمل

ل من العوض المحول، والذي  جما  لفة االستحواذ ب قة االستحواذ. تقاس ت استخدام ط ات تجميع األعمال  ة عن عمل تتم المحاس
كة المست طرة  ال ة غ المس لغ حقوق المل ــــخ االستحواذ، وم مة العادلة بتار الق اسه  ة من يتم ق ل عمل ة ل س ال حوذ عليها. 

الحصة  مة العادلة أو  الق كة المستحوذ عليها  طرة  ال ة غ المس اس حقوق المل ق ات تجميع األعمال، تقوم المجموعة  عمل
مصارف  قائمة ف االستحواذ  ال د ت كة المستحوذ عليها. تق لة للتمي لل ة  صا الموجودات القا الدخل الموحدة عند التناس

دها.  تك

ة ال تم التعهد بها من  ات المال ة المستحوذ عليها والمطل االستحواذ ع عمل ما، يتم تقدير الموجودات المال ام المجموعة  عند ق
ــــخ االست ة واألوضاع السائدة بتار ة والظروف االقتصاد وط التعاقد ص المالئم لها وفقا لل ف والتخص ات حواذ. أجل التص تم اث س

اس العوض المحتمل المصنف  ــــخ االستحواذ. يتم ق مة العادلة بتار الق كة المستحوذة  ل ال له من ق العوض المحتمل المراد تح
مثل أدا ات والذي  ة تقع ضمنةموجودات أو مطل ر الما نطاقمال ار الدو للتق ات  )٩(المع مة العادلة، وتدرج التغ مة الق الق

العادلة  قائمة الدخل الموحدة أو الدخل الشامل اآلخر. 

طرة وأي  ة غ المس ت لحقوق المل لغ المث ادة  إجما العوض المحول والم لفة، وال تمثل ال الت اس الشهرة  يتم  األصل، ق
لة للتمي ال تم االستحواذ  قا، عن صا الموجودات القا مة حصص مملوكة سا ادة الق ات ال تم التعهد بها. و حالة ز عليها والمطل

حة  صورة صح امها  د من ق عادة التقدير للتأ العادلة لصا الموجودات المستحوذ عليها عن إجما العوض المحول، تقوم المجموعة ب
ات ال تم التعهد بها  افة المطل افة الموجودات المستحوذ عليها و د  مة العادلة و. بتحد ادة الق تج عن إعادة التقدير هذە ز ذا ما زال ي

اح  قائمة الدخل الموحدة.  أر اتها  لصا الموجودات المستحوذ عليها عن إجما العوض المحول، يتم إث

لفة ناقصا خسائر االنخفاض الت ات األو لها، تقاس الشهرة  مةعد اإلث مة، إذا انطبق ذلك الق ا د الم ار للتأ . ولغرض إجراء االخت
مة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال  ــــخ االستحواذ –من وجود انخفاض  الق ارا من تار ل وحدة من –اعت إ 

ف النظر عما إذا خصصت موجو  د من تجميع األعمال،  ستف أن  المجموعة ال يتوقع  ة الخاصة  دات أو الوحدات المدرة للنقد
عاد جزء من  ة واس ص الشهرة إ الوحدة المدرة للنقد كة المستحوذ عليها إ تلك الوحدات. وعند تخص ال ات أخرى خاصة  مطل

اح أو خسائ د أر ة عند تحد ة للعمل مة الدف عدة  الق ة المس العمل ة ضمن تلك الوحدة، يتم عندئذ إدراج الشهرة المتعلقة  ر العمل
ه من الوحدة االس عدة والجزء المحتفظ  ة المس ة للعمل س مة ال عدة  مثل هذە الحاالت ع أساس الق عاد. تقاس الشهرة المس

ة.  المدرة للنقد
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كة ات المش ت لة وال ات الزم ثمارات  ال االس

لة ات الزم ثمارات  ال االس

اسات و  مثل التأث الهام المقدرة ع المشاركة  اتخاذ الس ا هاما.  شأة تمارس عليها المجموعة تأث ارة عن م لة ع كة الزم القرارات ال
ام خاصة عندما  داء األح جب إ اسات.  كة ع تلك الس طرة المش طرة أو الس س الس ثمر فيها، ول ات المس ة لل ل شغ ة وال المال

ة  س ت ب ة وحقوق تص كة ع ١٥تمتلك المجموعة حصص مل طرة مش طرة أو س ، وقد تب للمجموعة أنه ال يوجد لديها س ٪ فأ
ثمر فيها.  ات المس تلك ال

كة ات المش ت ثمارات  ال االس

كة. يت ــــع مش كة أو مشار ات مش كة كعمل ات المش ت ثمارات  ال ف االس ة يتم تص امات التعاقد ف ع الحقوق واالل وقف التص
ا  كة  المشاركة المتفق عليها تعاقد طرة المش ك. إن الس ب المش ت ل القانو لل س اله ثمر، ول ل مس ب ما، ل طرة ع ترت للس

اإلجماع من األ  شطة ذات العالقة موافقة  األ طرة. وتتواجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة  طراف ال تتقاسم الس

كة· ات المش العمل

امات  ب حقوق  الموجودات وال ت كة ع ال طرة مش كون لألطراف ال لها س ه  موج ك  ب مش كة  ترت ة المش إن العمل
ات وا ا  الموجودات والمطل ات حقها الم ث ب. تقوم المجموعة ب ت ال ات المتعلقة  إليرادات والمصارف شأن المطل

اتها  كة أو إيرادات أو مصارف لعمل صورة مش دة  ات متك كة وحصتها  أي موجودات مملوكة أو مطل ات المش العمل المتعلقة 
كة.  المش

كة· ــــع المش المشار

طرة مش  كون لألطراف ال لها س ه  موج كة، و ات المش ت ال ال ل من أش ك هو ش وع المش ب حقوق  صا الم ت كة  ال
اتها   عد إث ة،  قة حقوق المل استخدام ط كة  ــــع المش ة عن الحصص  المشار ك. تتم المحاس وع المش موجودات الم

لفة  قائمة المركز الما الموحدة.  الت األصل 

لة أو  كة الزم ثمارات  ال ات االس ة، يتم إث قة حقوق المل موجب ط عد ذلك و لها  تم تعد لفة و الت ك  األصل  وع المش الم
ات   عد االستحواذ  قائمة الدخل الموحدة، وحصة المجموعة من التغ ثمر فيها لما  كة المس ات حصة المجموعة  نتائج ال إلث

ا ثمر فيها  قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم إث كة المس ات الدخل الشامل اآلخر لل اح المستلمة أو المستحقة من ال ت توزعات األر
ثمار.  ة لالس مة الدف ض  الق كة كتخف ــــع المش لة والمشار الزم

ة عنها وفقا  ثمارات ال تتم المحاس ساوى أو تتجاوز حصة المجموعة  خسائر االس شأة، وعندما ت ة حصتها  الم قة لحقوق المل لط
امات ما  ذلك أي ذم ال مة  ة، ما لم تكن مل ل خسائر إضاف سج لة األجل أخرى غ مضمونة، فإن المجموعة ال تقوم ب م مدينة ط

شأة األخرى.  ة عن الم ا ة أو متوقعة ن قانون

قدر حصة المجموعة   كة  عها المش لة ومشار اتها الزم اح غ المحققة عن المعامالت ب المجموعة و ت. تحذف األر ش  هذە الم
مة األصل المحول.  ال ع حدوث انخفاض  ق ما يتم حذف الخسائر غ المحققة ما لم تقدم المعاملة دل

ثمار محت ات أي اس ث اس و ق ك، تقوم المجموعة  وع المش كة ع الم طرة المش لة أو الس كة الزم فظ عند فقدان التأث الهام ع ال
مته العادلة ق كة ه  طرة المش ك عند فقدان التأث الهام أو الس وع المش لة أو الم كة الزم ة لل مة الدف ات أي فرق ب الق . يتم إث

عاد  قائمة الدخل الموحدة.  ه والمتحصالت من االس ثمار المحتفظ  مة العادلة لالس والق

ثمار  ة عن االس د أو المحاس كة أو وفقا عندما تتوقف المجموعة عن توح طرة المش طرة أو الس ب فقدان الس س ة  قة حقوق المل لط
ة  قائمة الدخل الم مة الدف ات التغ  الق تم إث مة العادلة، و الق شأة  اس أي حصة محتفظ بها  الم عاد ق وحدة. التأث الهام، 

ة ألغراض ا ة األول مة الدف مة العادلة الق ة الحقا تصبح هذە الق ك أو أصل لمحاس وع مش لة أو م كة زم عن الحصة المحتفظ بها ك
قا  تة سا الغ مث ة م . إضافة إ ذلك، فإن أ ما لو أن المجموعة ما ة عنها  شأة تتم المحاس ما يتعلق بتلك الم  الدخل الشامل اآلخر ف

ات ذات الع عاد الموجودات أو المطل اس ًة  ا قا قد قامت م اتها سا الغ ال تم إث ع هذا أن الم  الدخل الشامل اآلخر يتم القة. وقد 
فها إ قائمة الدخل الموحدة.  إعادة تص



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ (تتمة)الموحدةالقوائم المال
ة  ل سم ٣١لسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٢٤

ة (تتمة)-٦ اسات المحاس ملخص ألهم الس

كة (تتمة) ات المش ت لة وال ات الزم ثمارات  ال االس

وع ا ة  الم ض حصة المل ذا تم تخف كة أو التأث الهام، يتم عندئذ إعادة و طرة المش الس لة مع االحتفاظ  كة الزم ك أو ال لمش
قا  تة سا الغ المث ة فقط من الم ف حصة تناس ثناء البنود تص اس ما هو مالئم،   الدخل الشامل اآلخر إ قائمة الدخل الموحدة، حس

فها إ قائمة الدخ ل الشامل الموحدة. ال لن يتم إعادة تص

ف  متداولة وغ متداولةبنود المركز الما تص

ات  قائمة المركز الما الموحدة كـ "متداولة  غ متداولة". تعت الموجودات متداولة  ظهار الموجودات والمطل تقوم المجموعة ب
وذلك: 

نفادها خالل دورة الع· عها أو اس ةعندما يتوقع تحققها أو ينوي ب ات العاد ؛مل
ة· ة المال عد الف أو؛عندما يتوقع تحققها خالل اث ع شهرا 
ات لمدة ال تقل عن اث ع شهرا · ة مطل دالها أو استخدامها لسداد أ ة ما لم تكن هناك قيود ع اس ه نقد ة وش عندما تكون نقد

ة.  ة المال عد الف

موجودات افة الموجودات األخرى  غ متداولة. تصنف 

ة ة المال عد الف ستحق السداد خالل اث ع شهرا  ات متداولة وذلك عندما  ات االخرى . تعت المطل افة المطل تصنف المجموعة 
ات غ متداولة.  مطل

ات غ متداولة.  موجودات ومطل ة المؤجلة  ات ال تصنف موجودات ومطل

ة اة وال الز

الزاة

، وفقا يتم  ة الزاة ع أساس الدخل المعدل الخاضع للزاة أو الوعاء الزكوي، أيهما أع ا ألنظمة الهيئة العامة للزاة والدخل ("الهيئة") ج
ساب الزاة ع أساس الوعاء الزكوي.  اح ة. تقوم المجموعة  ة السعود ة الع حمل مخصص الزاة ع قائمة الدخل الموحدة.  الممل

وط. ي ة ال يتم فيها إصدار هذە ال ة خالل الف وط النهائ ة الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن ال س تم 

ة ة الدخل الحال

ة.  ة المعن دادە من أو دفعه إ السلطات ال لغ المتوقع اس الم ة  ة الدخل الحال ات  اس موجودات ومطل يتم ق

ة المؤجلة ال

ة الموحدة ب األسس جنب مخصص ــــخ إعداد القوائم المال شأن الفروقات المؤقتة بتار قة المركز الما  استخدام ط ة المؤجلة  لل
ة.  ة ألغراض إعداد التقارر المال متها الدف ات وق ة للموجودات والمطل ال

ة ائح ال استخدام ال ة المؤجلة  ات ال ة ال تتحقق فيها الموجودات أو تقاس موجودات ومطل قها خالل الف ال يتوقع تطب
ة  ــــخ إعداد القوائم المال ة الصادرة أو السارة المفعول بتار ة واألنظمة ال ائح ال ات وذلك ع أساس ال سدد فيها المطل

ة المؤجلة عند وجود حق نظا  ات ال ات الموحدة. تتم مقاصة موجودات ومطل ة ومطل ة الحال ة موجودات ال س ملزم ل
ة.  ة ونفس السلطة ال شأة الخاضعة لل ائب المؤجلة تتعلق بنفس الم ة، وأن ال ة الحال ة ال مة الدف يتم مراجعة الق

ه أراحا  القدر الذي ال تتوفر ف ة وتخفض  ل قوائم مال ــــخ إعداد  ة المؤجلة بتار استخدام لموجودات ال سمح  ة  ة خاضعة لل اف  
ة المؤجلة أو جزء منها.  امل موجودات ال
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ات والمصانع والمعدات الممتل

مة م وخسائر االنخفاض  الق ا عد خصم االستهالك الم لفة  الت ات والمصانع والمعدات  مةتظهر الممتل ا شتمل ، إن الم وجدت. 
لة األجل وذلك  حالة ة ط شائ ــــع اال المشار اض المتعلقة  ف االق ال دال جزء من المصانع والمعدات وت لفة اس ف ع ت ال هذە الت

ة مختلفة، فإن المجموعة تقوم  ات زمن دال أجزاء هامة من المصانع والمعدات ع ف ات. وعندما يتع اس معاي االث ات الوفاء  ث ب
ه لفة المتعلقة  ات الت ، يتم إث المثل، عندما يتم إجراء فحص رئ ة لها. و ل منفصل وفقا لألعمار اإلنتاج ش واستهالك هذە األجزاء 

انة  ف اإلصالح والص ال افة ت ات  ات. يتم إث فاء معاي اإلث دال  حالة اس اس ة للمصانع والمعدات  مة الدف ة  الق ا األخرى م
لفة األصل ال عد استخدامها  ت لفة المتوقعة إلزالة الموجودات  ة للت مة الحال دها. يتم إدراج الق مع  قائمة الدخل الموحدة عند تك

ات المخصص.  فاء معاي إث  حالة اس

ة المقدرة للموجود ت ع مدى األعمار اإلنتاج قة القسط الثا ط ساب االستهالك  : يتم اح ما  ات و
ا  سنة٤٠إ ١٣الم

سنة٥٠إ ٤المصانع والمعدات
ارات ات والس كي سنوات١٠إ ٣األثاث وال

ست جاهزة للغرض المقصود منها.  شاء، وال ل د اإل ال يتم استهالك األرا والموجودات ق

ات والمصانع والمعدا ات أي بند من بنود الممتل عاد أو عند عدم يتم التوقف عن إث ة وذلك عند االس دا اته  ال ت وأي جزء هام تم إث
ات أي أصل (ال  اح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إث عاد. تدرج أي أر ة متوقعة من االستعمال أو االس ل ة مستق وجود منافع اقتصاد

ة لألصل مة الدف عاد والق سابها كفرق ب صا متحصالت االس ات األصل. يتم اح )  قائمة الدخل الموحدة وذلك عند التوقف عن إث

أثر مستق  حالة وجود تغ  لها  تم تعد ل دوري و ش ة وطرق االستهالك للموجودات  ة واألعمار اإلنتاج ق مة المت تتم مراجعة الق
ة للموجودات أو االستخدام المقدر لها.  جوهري  القدرات التقن

مس تأجرالمجموعة 

ل  ــــخ توفر الموجودات المؤجرة لالستخدام من ق لة لها  تار امات المقا موجودات حق استخدام إ جانب االل جار  ات عقود اإل يتم إث
ة التأج ل  قائمة الدخل الموحدة خالل ف اء التم ات أع ل. يتم إث اء التم ام وأع جار ب االل ل دفعة إ ص  .  المجموعة. يتم تخص

ت جار أيهما أق ع أساس القسط الثا .يتم استهالك موجودات حق االستخدام ع مدى العمر اإلنتا المقدر لها أو مدة اإل

جار مسددة  أو ق جار، أي دفعات إ ام عقد اإل اس األو الل لغ الق شمل م لفة ال  الت ا  دئ اس موجودات حق االستخدام م ل يتم ق
دء ــــخ  ك تار ف تفك ال ة، وت ة أول ا ف م ال جار مستلمة، أي ت جار ناقصا أي حوافز إ ةاإل ذ ينطبق (إإعادة األصل إ حالته األصل

.)ذلك

ما  ذلك الدفعات الثابتة  جوهرها، ناقصا أي حوا ة لدفعات ثابتة  مة الحال جار، إن وجدت، ع صا الق امات عقود اإل فز شمل ال
جار  ة ال تعتمد ع مؤ أو معدل، و مدينة، إ جار المتغ مة و دفعات اإل موجب ضمانات الق الغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر  م

ة،  ق نهاء عقد و المت صورة معقولة، ودفعات الغرامات الخاصة ب ار  دا من ممارسة هذا الخ ان المستأجر متأ اء إذا  ار ال سعر ممارسة خ
جار، إذا  ار اإلنهاء. اإل جار تظهر ممارسة المستأجر لخ وط اإل انت 
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جار عقود اإل

مة جار للموجودات منخفضة الق ة األجل وعقود اإل جار قص عقود اإل

لغ  جار ت جار لها مدة إ ة األجل،  عقود إ جار قص مة،  العنا ال ال تل حد شهر أو أقل. الموجودا١٢عقود اإل ت منخفضة الق
ة األ  جار قص عقود اإل طة  ات الدفعات المرت تم إث ل. و جل المجموعة األد للرسملة وتعت غ مهمة لقائمة المركز الما للمجموعة 

ت  قائمة الدخل الموحدة مة ع أساس القسط الثا جار للموجودات منخفضة الق .وعقود اإل

ة جار المتغ دفعات اإل

استخدام أو أداء األصل المؤجر. يتم إدراج هذە المدفوعات  قائمة الدخل  طة  ة مرت جار ع مدفوعات متغ عض عقود اإل تحتوي 
.الموحدة

جار نهاء عقد اإل د و ار تجد خ

افة الحقائق والظروف ذات العالقة ا جار، تأخذ اإلدارة  د مدة عقد اإل د، أو عدم عند تحد ار التجد ا لممارسة خ ل تحقق حافزا اقتصاد
ان من المؤ  جار  حال ما إذا  ارات اإلنهاء  مدة عقد اإل ات ال ت خ د أو الف ارات التجد ار اإلنهاء. يتم تضم خ صورة ممارسة خ كد 

جا دء اإل دە أو لن يتم إنهائه. تقوم المجموعة عند  ارات معقولة أن يتم تجد صورة معقولة ممارسة خ ان من المؤكد  م ما إذا  ر بتقي
ان هناك حدث مهم أو تغي مهم  ارات إذا  صورة معقولة ممارسة هذە الخ ان من المؤكد  م ما إذا  عادة تق د. تقوم المجموعة ب التجد

طرتها.   الظروف ال تقع تحت س

مؤجر المجموعة 

جار ال ال تح ة. يتم تصنف عقود اإل ل شغ جار  ة األصل كعقود ا ة لمل افة المخاطر والمنافع الهامة المصاح موجبها  ول المجموعة 
درج ضمن اإليرادات  قائمة  جار، و ة اإل ت ع مدى ف قة القسط الثا جار وفقا لط ة عن دخل اإل نظرا ةالدخل الموحدالمحاس

ا  ف الم ال ة. تضاف الت ل شغ عته ال ة لطب مة الدف شغ إ الق جار  شأن أي عقد ا ب  ت دها أثناء التفاوض وال ة ال يتم تك ة األول
ة ال  إيرادات  الف ة  ط جارات ال ات اإل جار. يتم إث جار وفق نفس األسس كدخل إ ة اإل اتها ع مدى ف تم إث لألصل المؤجر، و

تتحقق فيها. 
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اسات-٦ ة (تتمة)ملخص ألهم الس المحاس

اض ف االق ال ت

اض ال  ف االق ال اض األموال. يتم رسملة ت جة اق دها المجموعة ن ف األخرى ال تتك ال اض من العمولة والت ف االق ال تتكون ت
كون جاهر للغرض الذي أ   ً ستغرق وقتا ط شاء أو إنتاج أصل مؤهل والذي  اء أو إ ة  ا  من أجله أو البيع وذلك كجزء تتعلق م

شاؤها من أجله.  ه تلك الموجودات جاهزة للغرض ال تم إ ف تلك الموجودات، ح ذلك الوقت الذي تصبح ف ال من ت

اض ف االق ال فها ع الموجودات المؤهلة، من ت ثمار المؤقت لقروض محددة لح  سب من االس ثمار المك يتم خصم دخل االس
د فيها. ما لة للرسملة.  المؤه ة ال تتك مصارف  الف اض األخرى  ف االق ال د ت تق

الموجودات غ الملموسة

ة تجميع  نما تقاس الموجودات غ الملموسة المستحوذ عليها  عمل ات األو لها، ب لفة عند اإلث الت تقاس الموجودات غ الملموسة 
ــــخ  مة العادلة بتار الق م وخسائر أعمال  ا لفة ناقصا اإلطفاء الم الت د الموجودات غ الملموسة  ات األو لها، تق عد اإلث االستحواذ. و

تم مراجع ة المقدرة لها، و مة، إن وجدت. تطفأ الموجودات غ الملموسة ال لها عمر محدد ع مدى األعمار اإلنتاج ا ها تاالنخفاض الم
د من وجود انخفاض   قة للتأ ش إ حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة العمر اإلنتا المقدر وط ل  متها وذلك عند وجود دل ق

وف إطفاء الموجودات غ  درج م  . ات  التقديرات ع أساس مستق ة عن أثر أي تغ تم المحاس ة، و ة مال ل ف ة  اإلطفاء  نها
فة الموجودات غ الملموسة. الملموسة ال لها عمر محدد  قائمة  ما يتما مع وظ الدخل الموحدة ضمن فئات المصارف و

ان المجموعة  م كون ب أصل غ ملموس عندما  وع مع  ر ع م ات مصارف التط دها. يتم إث مصارف عند تك حث  ف ال ال د ت تق
إظهار: 

كون األصل· مال األصل غ الملموس   ة إل جاهزا لالستخدام أو البيع. الجدوى الفن
مال ومقدرتها وعزمها ع استخدام أو بيع األصل. · تها لإل ن
ة. · ل ة مستق ة تحقيق األصل لمنافع اقتصاد ف ك
مال األصل. · مدى توفر الموارد إل
ر · صورة موثوق بها أثناء التط اس المصارف  . المقدرة ع ق

مال ت دأ إطفاء األصل غ الملموس عند إ د ي ق ة المتوقعة له.  ل ة االنتفاع المستق تم إطفاؤە ع مدى ف رە وتوفرە لالستخدام، و ط
مته.  د من وجود انخفاض  ق ا للتأ ار لألصل سن ر، يتم إجراء اخت ة التط اإلطفاء  قائمة الدخل الموحدة. وخالل ف

ارة المتعلقة بتط  ة واالبت د مصارف الموجودات التقن ة األخرى، تق ل شغ ر المنتجات  قائمة الدخل الموحدة ضمن المصارف ال
عات.  لفة المب ة التحس ضمن ت عمل وف المتعلق  د الم ق نما  ب

 : ما  ة محددة   ات إطفاء الموجودات غ الملموسة ال لها أعمار إنتاج إن ف
ص اخ سنة١٥إ ٥ال

ةسن٢٢العالمات التجارة
سنة١٨قوائم العمالء

اع اءة اخ ة غ المسجلة ك سنوات١٠التقن
ا  ما  ذلك برامج الحاسب اآل المطورة داخل ةأخرى،  ار ة واالبت سنوات٥إ ٣والموجودات التقن
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مة الموجودات غ المتداولة االنخفاض  ق

مة أصل ما. و حالة تقوم الم ع انخفاض  ق ل ع وق د من وجود دل م للتأ جراء تق ة موحدة، ب ل قوائم مال ــــخ إعداد  جموعة، بتار
مة  مة، تقوم المجموعة بتقدير الق د من وجود انخفاض  الق ار سنوي للتأ وري إجراء اخت كون من ال ل، أو عندما  وجود مثل هذا الدل

د لة لالس ة، القا مة الحال ف البيع والق ال ة ناقصة ت مة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد مة األع ب الق اد لألصل، وال تمثل الق
ل كب عن الموجودات األخرى أو  ش ة واردة تعت مستقلة  تج عن األصل تدفقات نقد ل فردي ما لم ي ش دها لألصل  تم تحد و

داد، فإن األصل أو مجموعات من الموجودات.  لة لالس مة القا ة، عن الق ة لألصل، أو الوحدة المدرة للنقد مة الدف ادة الق و حالة ز
داد له.  لة لالس مة القا خفض إ الق مة و عت منخفض الق ة،  الوحدة المدرة للنقد

ة المقدرة  ل ة المستق ة، تخصم التدفقات النقد مة الحال ة وعند تقدير الق عد ال استخدام معدل الخصم لما  ة  مة الحال إ الق
ة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.  مة الزمن ة للق عكس تقديرات السوق الحال والذي 

ل وحدة  صورة منفصلة ل ة والتوقعات وال يتم إعدادها  ل مة ع أساس الموازنات التفص ساب االنخفاض  الق اح تقوم المجموعة 
ة خمس سنوات. م ة. تغ هذە الموازنات والتوقعات عادة ف المجموعة ال خصصت إليها الموجودات الفرد ة  ن الوحدات المدرة للنقد

ة الموازنةايتم  عد ف ة  ل ة المستق قه ع التدفقات النقد ل األجل وتطب ساب معدل النمو للمدى الط ةح مة النهائ . استخدام الق

ات خ مةسائر االنخفاضيتم إث مة رأس المال العامل، إذا انطبق ذلك،  قائمة  الق ما  ذلك االنخفاض  ق ات المستمرة،  للعمل
مته.  فة األصل الذي انخفضت ق ما يتما مع وظ الدخل الموحدة ضمن فئات المصارف و

ل قوائم مال ــــخ إعداد  ما عدا الشهرة، يتم بتار ة للموجودات ف س ل ع أن خسائر االنخفاضال د من وجود دل م للتأ ة موحدة إجراء تق
مة داد  الق لة لالس مة القا ل، تقوم المجموعة بتقدير الق قا لم تعد موجودة أو أنها نقصت. و حالة وجود مثل هذا الدل تة سا المث

د خسارة االنخفاض  ة. يتم عكس ق اضات مة  القلألصل أو الوحدة المدرة للنقد قا فقط  حالة وجود تغ  االف تة سا المث
د هذا  قائمة الدخ ات عكس الق مة. يتم إث ات آخر خسارة انخفاض  الق ــــخ اث داد منذ تار لة لالس مة القا د الق ل المستخدمة  تحد

الموحدة. 

ا يتم  متهسن د من عدم وجود انخفاض  ق ار للشهرة للتأ متها إجراء اخت ة حدوث انخفاض  ق ان ش الظروف إ إم ا أو عندما 
ة (أو مجموعة الوحدات المدرة للنقد ل وحدة مدرة للنقد داد ل لة لالس مة القا حدد االنخفاض  الشهرة وذلك بتقدير الق ة.  ة) الدف

داد للوحدة المال تتعلق بها الشهرة.  لة لالس مة القا ات خسارة االنخفاضوعندما تنخفض الق ة، يتم إث متها الدف ة عن ق  درة للنقد
مة ة. الق ل د خسائر االنخفاض  الشهرة  السنوات المستق مكن عكس ق . ال 

ة الموجودات المال

وط التعاقد ة وال المجموعة إلدارة موجوداتها المال ة ع نموذج األعمال الخاص  ف الموجودات المال ة. عتمد تص ة للتدفقات النقد
 : ما  ة  ف موجوداتها المال تقوم المجموعة بتص

لفة المطفأة· الت ة مقاسة  أو؛موجودات مال

مة العادلة. · الق ة مقاسة  موجودات مال

مة العادلة إما من خالل قائمة الدخل الموحدة أو من خالل قائمة ال الق اسب أو خسائر الموجودات المقاسة  ات م دخل الشامليتم إث
الموحدة. اآلخر 

ة تمث تج عنها تدفقات نقد ة والمتوقع أن ي ة التعاقد ل التدفقات النقد ة، المحتفظ بها لتحص اس القروض والذمم المدينة التجار ل يتم ق
لفة المطفأة.  الت لغ األص والعمولة،  فقط دفعات من الم

لفة المطفأة  الت ة  اس الموجودات المال ف وق تج عنها تدفقات لتص جب أن ي مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه  أو الق
ل ار الدفعات فقط من الم ـ "اخت م  شار إ هذا التق لغ األص القائم.  لغ األص والعمولة ع الم ة تمثل فقط دفعات من الم غ نقد

ة تم إجراؤە ع مستوى األداة المال ة ال ال تعد فقط األص والعمولة"، و ة ذات التدفقات النقد اس الموجودات المال ف وق . يتم تص
ف النظر عن نموذج األعمال.  ــح أو الخسارة  مة العادلة من خالل ال الق لغ األص والعمولة  دفعات الم
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اس األو  الق

ة تق الموجودات المال ف المعامالت الخاصة  ال ف المعامالت. إن ت ال مة العادلة لها، زائدا ت الق ة،  األصل،  اس الموجودات المال
ة ال تتضمن مشتقا ار الموجودات المال اتها  قائمة الدخل الموحدة. يتم اعت مة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إث الق ت المدرجة 

لغ األص والعمولة". مدمجة اتها ع أنها "تعد فقط دفعات من الم ات اث متطل ة ت  انت تدفقاتها النقد ما إذا  د ف امل عند تحد ال  ،

اس الالحق الق

 : ــع فئات و ة إ أر اس الالحق لها، تصنف الموجودات المال ألغراض الق
لفة المطفأة (أدوات الدين)· الت ة  الموجودات المال

قةت استخدام ط لفة المطفأة الحقا  الت ة المسجلة  ار االنخفاض  معدل العمولةقاس الموجودات المال ، وتخضع الخت الفع
مته.  له أو انخفاض ق ات األصل أو تعد ــح أو الخسارة عند التوقف عن إث اح أو الخسائر ضمن ال ات األر مة. يتم إث الق

مة ال· الق ة  مة (أدوات الدين)الموجودات المال ا اح أو الخسائر الم ر األر عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدو

ل العمالت  م تح عادة تق ات دخل العمولة و مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إث الق ة ألدوات الدين المدرجة  س ال
مة  ة وخسائر االنخفاض  الق د أو عكس ااألجن ة المقاسة الدخل الموحدة قائمة لق قة الموجودات المال سب بنفس ط وتح

ات األو لها، يتم إعاد ة  الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن اإلث ق مة العادلة المت ات الق ات تغ لفة المطفأة. يتم إث ة الت
ت  الدخل الشامل م المث ا مة العادلة الم ر تغ الق ــح أو الخسارة. تدو اآلخر إ ال

مة عند التوقف عن · ا اح أو الخسائر الم ر األر مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدو الق ة  الموجودات المال
ة) ات (أدوات حقوق المل اإلث

مة العادلة، وت الق ة  ثمارات  أدوات حقوق المل افة االس اس  ق ك  ثمارات تقوم سا مة العادلة لهذە االس ات  الق عرض التغ
إيرادات أخرى وذلك عند  ثمارات  قائمة الدخل الموحدة  اح من تلك االس ات توزعات األر ستمر إث  الدخل الشامل اآلخر. و

ة ع اإل  اسب أو خسائر هذە الموجودات المال ر م عاد تدو ك  استالمها. ال  ة سا أحق طالق إ قائمة الدخل الموحدة. اإلقرار 

مة العادلة من خالل قائمة الدخل· الق ة  الموجودات المال

مة العادلة من خالل الدخل الشامل لفة المطفأة أو الق الت ات الالحق  ط اإلث معاي وضوا ة، ال ال ت  اس الموجودات المال يتم ق
مة العادلة من خالل قائمة الدخل. يت الق اسها اآلخر،  ثمارات  أدوات الدين، ال يتم ق اح أو الخسائر الناتجة عن االس ات األر م إث

الصا  قائمة الدخل ة، وعرضها  مة العادلة من خالل قائمة الدخل وال تعت جزءا من أداة التغط الق ة ال الموحدةالحقا   الف
شأ فيها.  ت

ات التوقف عن اإلث

ات أصل ما أو جزء من أصل ما عند: يتم التوقف عن إث

ة من األصل· استالم التدفقات النقد أو ؛انتهاء الحقوق المتعلقة 

امل إ طرف · ال ة المستلمة  سداد التدفقات النقد ة من األصل أو التعهد  ل حقوق استالم التدفقات النقد ام المجموعة بتح ق
ات "فورة" و ذا ما: آخر دون أي تأخ وفق ترت

ة لألصل)أ ل معظم المخاطر والمنافع المصاح أو ؛قامت المجموعة بتح

طرة ع األصل. )ب ل الس نها قامت بتح ة لألصل، ول قاء ع معظم المنافع والمخاطر المصاح ل أو اإل التح لم تقم المجموعة 
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مةاال  نخفاض  الق

ة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها  م خسائر االئتمان المتوقعة المصاح ة، بتق ل تقوم المجموعة، بناء ع النظرة المستق
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  الق لفة المطفأة و الت ة المدرجة  المال

د خسائر االئتمان المتوقعة ع تم تحد تج خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى ١٢ مدى و شهر عن أحداث ١٢شهرا أو ع مدى العمر. ت
ة ما وال من المحتمل حدوثها خالل  أداة مال ة  ١٢تع يتعلق  ادة كب ة الموحدة. وعند وجود ز ــــخ إعداد القوائم المال عد تار شهرا 

، فإنه  ات األو ف النظر مخاطر االئتمان منذ االث ب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة ع مدى العمر المت للتعرض  جب تجن
عن وقت التع (خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى العمر). 

ه، ال تقوم المجموعة ب ساب خسائر االئتمان المتوقعة. عل سطة عند اح قة الم ة للذمم المدينة، تقوم المجموعة بتطبيق الط س تبع ال
ــــخ  ات مخصص خسارة بناًء ع خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى العمر بتار ث ً من ذلك ب د ن تقوم  ات  مخاطر االئتمان، ل التغ

ة موحدة.  ل قوائم مال شأن خسائر االئتمان، وال يتم إعداد  قة  ة السا نادا إ الخ شاء مصفوفة مخصصات اس قامت المجموعة ب
له ة. تعد ئة االقتصاد المدين والب ة الخاصة  ل العوامل المستق ا 

ة ات المال المطل

اس ات األو والق االث

 : ة ضمن أي من الفئت التاليت ات المال ف المطل يتم تص

مة العادلة من خالل قائمة الدخل، و· الق ة مدرجة  ات مال مطل

لفة· الت اسها  ة أخرى يتم ق ات مال . مطل قة معدل العمولة الفع استخدام ط المطفأة 

 : مة العادلة من خالل قائمة الدخل ع فئت فرعيت الق ة المدرجة  ات المال شتمل فئة المطل

، و · ات األو مة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلث الق ات مدرجة  مطل شأة  ل الم ة مخصصة من ق ات مال مخصصة: مطل

ة مق· ضة  عمل ة المق األوراق المال ام المتعلق  مقتناة ألغراض المتاجرة، مثل االل ة مصنفة  ات مال تناة ألغراض المتاجرة: مطل
ل المجموعة وال لم يتم  مة من ق ة المشتقة الم ضا األدوات المال ل. تتضمن هذە الفئة أ جب إعادتها  المستق ة، وال  بيع قص

فها  أدوات تحوط تص فها  مقتناة ألغراض المتاجرة ما لم يتم تص ف المشتقات المدمجة المنفصلة  ضا تص أدوات تحوط. يتم أ
فعالة. 

د المطل يتم ة ما. تق ة ألداە مال امات التعاقد ام واالل ة عندما تصبح المجموعة طرفا  األح ات المال افة المطل ات  ات  األصل، إث
مة ا ة. الق ا ف المعامالت المتعلقة بها م ال عد خصم ت الغ المستلمة،  الم ة للقروض والذمم الدائنة، فيتم إظهارها  س ال لعادلة، و

اس الالحق الق

ات  قائمة الدخل الم مة العادلة، وتدرج التغ الق مة العادلة من خالل قائمة الدخل  الق ة المدرجة  ات المال ل المطل سج وحدة. ستمر 

استخدام  لفة المطفأة  الت اسها الحقا  ات األو لها، فإنه يتم ق عد اإلث ما  ذلك القروض،  ة األخرى،  ات المال ة للمطل س قة ال ط
ات وكذلك من خالل عمل ات المطل اح والخسائر  قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إث ات األر . يتم إث ة معدل العمولة الفع

 . إطفاء معدل العمولة الفع

ف ال تعت جزءا ال يتجزأ م ال اء وكذلك األتعاب أو الت ار العالوة أو الخصم عند ال ع االعت عد األخذ  لفة المطفأة  قة تحسب الت ن ط
ل  قائمة الدخل الموحدة.  ف تم ال . يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفع كت معدل العمولة الفع
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الذمم الدائنة التجارة واألخرى

الغ ة. إن هذە الم ة المال ة الف ل نها ضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة ولم يتم دفعها ق ال ات المتعلقة  الغ المطل غ تمثل هذە الم
مة العادلة، وتقاس ٦٠إ ٣٠مضمونة وتدفع عادة ما ب  الق ات الذمم الدائنة التجارة واألخرى  األصل  ات. يتم إث ــــخ اإلث يوما من تار

 . قة معدل العمولة الفع استخدام ط لفة المطفأة  الت الحقا 

ة عقود الضمانات المال

ــــخ إصدار الضمان. يتم ة بتار ات مال مطل ة  ات عقود الضمانات المال ف يتم إث ال مة العادلة المعدلة بت الق ات  اس المطل ،  األصل، ق
ة للفرق  صا الت مة الحال ة ع أنها الق مة العادلة للضمانات المال د الق صدار الضمان. يتم تحد ًة ب ا دفقات المعامالت المتعلقة م

موجب أدوات الدين والمدفوعات ال  ة  ة ب المدفوعات التعاقد لغ المقدر المستحق الدفع النقد دون الضمان أو الم ة  قد تكون مطل
امات.  االل لطرف آخر نظ التعهد 

مة العادلة ة عن الق ل، تتم المحاس لة دون أي مقا ات الزم ال شأن القروض أو الذمم الدائنة األخرى الخاصة  م ضمانات   حالة تقد
اتها كجزء من تم إث مساهمات و ثمار. للضمانات  لفة االس ت

ات التوقف عن اإلث

أخرى من نفس الجه ة  ة الحال ات المال ل المطل د ام أو إلغائه. و حالة ت ة عند سداد االل ات المال ات المطل ة يتم التوقف عن إث
ار  امل، عندئذ يتم اعت ه  ل ش ش ة  ات الحال وط المطل ل  وط مختلفة تماما، أو بتعد ل المقرضة  ل أو التعد د مثل هذا الت

ة  قائمة الدخل الموحدة.  ة المعن م الدف ات الفرق ب الق دة. يتم اث ات جد ات مطل ث ة و ات األصل ات المطل كتوقف عن إث

ة مقاصة األدوات المال

الصا  قائمة المركز الما  ة وتدرج  ات المال ة والمطل الموحدة، فقط عند وجود حق نظا حا ملزم تتم مقاصة الموجودات المال
ات  آن واحد.  ل الموجودات وسداد المطل س ، أو ب ة للسداد ع أساس الصا تة وعند وجود ن الغ المث ة الم س ل

ة التحوط ة المشتقة ومحاس األدوات المال

ــــخ إ مة العادلة بتار الق ة المشتقة  ات األدوات المال د يتم  األصل إث مة العادلة. تق الق اسها الحقا  عاد ق برام عقد المشتقات، و
ة. تدرج األر  مة العادلة لها سلب ة عندما تكون الق ات مال مطل ة، و جاب مة العادلة لها إ ة عندما تكون الق موجودات مال اح المشتقات 

مة العادلة للمشتقات خالل الف ات  الق ة التحوط وكذلك الجزء غ أو الخسائر الناتجة عن التغ ة ال ال تعت فيها مؤهلة لمحاس
ة  قائمة الدخل الموحدة.  ا ات التحوط الفعالة م الفعال من عمل

ف اآلجلة  ف اآلجل إ أسعار ال ش سعر ال ف اآلجل وسعر العقد. و ف اآلجلة الفرق ب سعر ال مة العادلة لعقود ال تمثل الق
ة لعق ات العائد ألدوات الحال ع إ منحن الرج ضات أسعار العموالت  مة العادلة لعقود مقا ــــخ استحقاق مماثلة. تحدد الق ود لها توار

مماثلة. 

المخزون

لفة  الت ار  ة وقطع الغ يع والمنتجات تامة الصنع والمواد المستهل ما  ذلك المواد الخام والمنتجات تحت التص م المخزون،  يتم تق
قها، أي(أ مة الممكن تحق ة) أو صا الق ا ف المتعلقة بها م ال قة المتوسط المرجح زائدا الت ة ع أساس ط خ اء التار هما ي أسعار ال

ة.  ا ة مالئمة من المصارف غ الم س لفة المواد والعمالة و يع وتامة الصنع ع ت شتمل المنتجات تحت التص أقل. 
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كة األم ة المدفوعة لمساه ال اح النقد عات األر توز

ع ــــع لم  ن التوز ــــع و كة األم وذلك عند اعتماد التوز ة لمساه ال دفع التوزعات النقد امات المتعلقة  ات االل ث د تقوم المجموعة ب
ات  الممل قا لنظام ال ة المجموعة. ط حسب رغ ل يتم  ة، يتم اعتماد توزعات األراح عند المصادقة عليها من ق ة السعود ة الع

ا  ل م لغ المقا ات الم ل مجلس اإلدارة. يتم إث ة، إن وجدت، عند المصادقة عليها من ق اح األول ل توزعات األر سج . يتم  ًة المساهم
ة ات  حقوق المل . الموحدةضمن قائمة التغ

المخصصات

امع

قة، وأنه من المحتمل أن  ة أو متوقعة) ع المجموعة ناتجة عن أحداث سا ة (قانون امات حال ات المخصصات عند وجود ال يتم إث
ان أ ذا  ه. و ل موثوق  ش ام  لغ هذا االل مكن تقدير م ام وأنه  ة لسداد االل ثر يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي ع منافع اقتصاد

مة ا كون ذلك مالئما، الق عكس، عندما  ة الحا والذي  ل ال استخدام معدل ما ق ا، فإنه يتم خصم المخصصات  ة للنقود جوه لزمن
ل.  ف تم ال جة مرور الوقت كت ادة  المخصص ن ات ال ام. وعند استخدام الخصم، يتم إث ة لذلك االل المخاطر المصاح

ة ئ امات الب االل

ف البي عندما وفقا للس ف التنظ ال ات مخصص لت ث ة المعمول بها، تقوم المجموعة ب ات النظام ة للمجموعة والمتطل ئ اسة الب
ل معقول.  ش لغ المراد دفعه  مكن تقدير الم ام القانو والمتوقع، وأنه  ستحق االل

فها أ من منافعها ال العقود ال تعت ت

ات مخصص العقود ا لفة ال ال يتم إث فها أ من منافعها عندما تكون المنافع ال تتوقعها المجموعة من العقد أقل من الت ال ل تعت ت
موجب العقد.  امها  ال مكن تجنبها وال ت 

زالة الموجودات ام المتعلق ب االل

يع عند  زالة مرافق التص ف المتعلقة ب ال ب مخصص للت زالة الموجودات تقوم المجموعة بتجن ف المتعلقة ب ال ام. تحسب الت وجود االل
. ي لفة األصل المع اتها كجزء من ت تم إث ة المقدرة و استخدام التدفقات النقد ام  ف المتوقعة لسداد االل ال ة للت مة الحال تم خصم الق

عكس المخاطر المصاح ة الحا الذي  ل ال معدل ما ق ة  ادة  التدفقات النقد د ال زالة الموجودات. يتم ق ام المتعلق ب ة لالل
ة المقدرة المتعلقة  ل ف المستق ال ل. تتم مراجعة الت ف تم ال اتها  قائمة الدخل الموحدة كت تم إث دها، و مصارف عند تك الخصم 

ال ات  الت ما هو مالئم. إن التغ لها حس تم تعد ا و زالة الموجودات سن ة المقدرة أو  معدل الخصم المستخدم، يتم ب ل ف المستق
لفة األصل.  إضافتها إ أو خصمها من ت

الموظف منافع

لة األجل منافع الموظف ط امات المتعلقة  االل

ة المتو  ل ة للدفعات المستق مة الحال الق اسها  لة األجل، يتم ق منافع الموظف ط امات المتعلقة  شأن إن االل تم إجراؤها  قعة ال س
سجل  قة وحدة االئتمان المتوقعة، و استخدام ط ة الموحدة  ة إعداد القوائم المال ة ف قدمها الموظف ح نها الخدمات ال 

دي الع ص األ ة المتوقعة  الرواتب، ومعدالت تقل ل ادة المستق ار ال ع االعت ات غ متداولة. يتم األخذ  قة. يتم مطل املة السا
ة ة إعداد القوائم المال ة ف استخدام عوائد السوق  نها ة المتوقعة  ل ع سندات الحكومة أو الموحدةخصم المدفوعات المستق

ة المقدرة. يتم إ ل ة الصادرة المستق ان مع التدفقات النقد وط وعمالت تتطابق قدر اإلم ة  ات ذات الجودة العال ات سندات ال ث
عد  د من برامج ما  توارة  قائمة الدخل الشامل الموحدة. تقدم المجموعة العد اضات اال ات  االف اس الناتج عن التغ انتهاء إعادة الق

عد انته اة لما  رامج التأم الط والتأم ع الح رامج المنافع المحددة و ما  ذلك برامج المساهمات المحددة و اء الخدمة الخدمة، 
ع لهم.  للموظف المؤهل واألشخاص التا
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منافع الموظف (تتمة)

لة األجل (تتمة) منافع الموظف ط امات المتعلقة  االل

برامج المساهمات المحددة

عد انتهاء الخد شأة منفصلة وال مثل برنامج المساهمات المحددة برنامج منافع لما  ه المجموعة مساهمات ثابتة إ م موج مة تدفع 
مصارف منافع الموظف  قائمة الدخل الموحدة عند استحقاقها.  ات المساهمات  ام قانو أو متوقع. يتم إث كون عليها ال

شجيع موظفيها السعودي ة، برنامج ادخار ل ة السعود ة الع ادة دخلهم تقدم المجموعة، داخل الممل قة تضمن ز ط  ع االدخار 
خالف  داع مساهمات االدخار المودعة من المشارك  حساب بن مستقل  نامج المقرر. يتم إ لهم وفقا لل والمساهمة  تأم مستق

ة مستقلة). إن هذا النقد  شأة نظام س  أي م ن ل ة للمجموعة (ول ة العاد ل شغ ة ال ات البنك د، وألغراض العرض الحسا د مق هو رص
ات ام تجاە الموظف ضمن مطل درج صا االل موجب برنامج االدخار و ات ذات العالقة  ل المطل ته مقا س ة، يتم   القوائم المال

 . منافع الموظف

برامج المنافع المحددة

عد انتهاء الخدمة  ل أسا مثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما  ش خالف برنامج المساهمات المحددة. لدى المجموعة 
ارها برامج منافع م عد التقاعد و مؤهلة العت اة لما  رامج التأم الط والتأم ع الح رامج تقاعد، و ة الخدمة، و افأة نها حددة. م

رامج التقاعد ة الخدمة و افأة نها م

ما  ة، وف ة السعود ة الع ام نظام  الممل ار أح ع االعت تواري  م اال ة التق ، تأخذ عمل ة الخدمة للموظف افأة نها ام م ال يتعلق 
ار.  ع االعت ة  لدان األخرى، تؤخذ أنظمة العمل المعن اسة المجموعة. و ال اإلضافة إ س العمل السعودي 

تة  قائمة الم ات التقاعد المث عد انتهاء الخدمة إن صا موجودات أو مطل نامج المنافع المحددة لما  ركز الما الموحدة المتعلقة ب
ــــخ إعداد القوائم ال نامج، إن وجدت، بتار مة العادلة لموجودات ال ام المنافع المحددة المتوقعة ناقصة الق ة الل مة الحال ة مثل الق مال

الموحدة. 

ل ش ام المنافع المحددة  اس ال د يتم إعادة ق قة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحد استخدام ط توار مستقل  ل ا دوري من ق
ات استخدام أسعار العمولة لسندات ال ة المقدرة  ل ة الصادرة المستق خصم التدفقات النقد ام المنافع المحددة  ة الل مة الحال الق

العملة ال ستدفع بها المناف ة الجودة المسجلة  لدان ال ال يوجد عال امات ذات العالقة. و ال وط االل وط تقارب  ع، وتكون لها 
لفة العمولة بتطبيق معدل  ساب صا ت ة. يتم اح ستخدم أسعار السوق ع السندات الحكوم قة لهذە السندات،  فيها أسواق عم

مة العادلة لموجو  ام المنافع المحددة والق د ال نامج. الخصم ع صا رص دات ال

الت لها  عد تعد قة،  ة السنة السا ا  نها توار ف التقاعد المحددة إ ال استخدام ت امات المنافع المحددة  ف ال ال ساب ت ات يتم اح قل
ته. و حالة عدم وجو  س صه أو  امج وتقل ل ال أي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعد ات الهامة ال تطرأ ع السوق و د تلك التقل

ات ة السنة. و حالة وجود تغ دا اضات   نادا لالف توارة اس امات اإل د االل هامة الهامة  السوق واألحداث لمرة واحدة، يتم تمد
ف المتعلق ال امات والت اس هذە االل ارها إلعادة ق ة، فإنه يتم اعت ة األول ات خالل الف ت اضات أو ال ة بها.  االف

ة ال تحدث فيها  بنود الدخل الش توارة خالل الف اضات اال ات  االف اس الناتجة عن التغ اح وخسائر إعادة الق ات أر امل يتم إث
ة  قا ا صه م نامج أو تقل الت ال امات المنافع المحددة الناتجة عن تعد ة الل مة الحال ات  الق ات التغ ئمة الدخل اآلخر. يتم إث

قة.  ف خدمة سا ال الموحدة كت

وف أو إيرادات، إذ ينطبق  م قة للموظف  الخدمة السا ات الجزء المتغ من الخطة المتعلق  ل خطة منافع ما، يتم إث  حالة تعد
ال ساب المنافع،  قائمة الدخل الموحدة. و ة ولح ا ت ع مدى متوسط الف قة القسط الثا ط ه المنافع ذلك،  قدر الذي تصبح ف

ًة  قائمة الدخل الموحدة.  ا وف أو اإليرادات، إذا ينطبق ذلك، م ات الم ه فورا، يتم إث س مك
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منافع الموظف (تتمة)
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ة الخ افأة نها رامج التقاعد (تتمة)م دمة و

ل سج نما يتم  ة  قائمة الدخل الموحدة، ب ا عد انتهاء الخدمة م منافع ما  قة المتعلقة  ة والسا ف الخدمات الحال ال ات ت يتم إث
ات جة لعمل ات ن ات  صا المطل ة تغ ل. إن أ ف تم ال معدالت الخصم المستخدمة كت ام  ادة  االل توارة ال م اال التق

اس  بنود الدخل الشامل اآلخر.  إعادة ق ارها  اضات يتم اعت ات  االف والتغ

برنامج تملك المنازل للموظف 

ة  اء الوحدات السكن ات ضمن المجموعة بوضع برامج تملك المنازل للموظف وال توفر للموظف المؤهل فرصة  عض ال قامت 
دتها  ة المنازل عند إتمام السداد ال ش عة من خالل سلسلة من الدفعات ع مدى عدد مع من السنوات. يتم نقل مل ات التا هذە ال

امل.  ال

ة إ الموظف  حالة استقالة الموظف  ل تدفع ثان دفعها الموظف لقاء الم الغ ال  ، فإن الم موجب برامج تملك المنازل للموظف
عادة الم  ة و ص الوحدات السكن ع مقدما غ متداول عند تخص أصل مدف ات برنامج تملك المنازل للموظف  ل إ المجموعة. يتم إث

 . الت المستحقة من الموظف سه ة سداد ال تم إطفاؤها ع مدى ف إ الموظف و

برنامج قروض السكن للموظف 

دون عمولة لم ة  ق تقدم المجموعة قروضا سكن ة عن ط ل أو شقة. يتم سداد القرض ع أقساط شه اء أو بناء م وظفيها المؤهل ل
 . خصم رواتب الموظف

قة معدل العمولة  استخدام ط لفة المطفأة  الت اسها  تم ق مة العادلة و الق ة غ متداولة  موجودات مال ات قروض السكن  يتم إث
م ات الفرق ب الق . يتم إث ارە "منافع موظف مدفوعة مقدما غ متداولة" الفع اعت ع نقدا للموظف  لغ الفع المدف ة العادلة والم

 . ل ع الذمم المستحقة من الموظف إيرادات تم لغ  ما يتم إطفاء نفس الم ة الخدمة.  ساوي ع مدى ف ال وف  م تم إطفاؤە  و

ات اإليرادات إث

عات إيرادات المب

قة تقوم ا اق ط ار  س ع االعت ل، وهو ما يتم أخذە  اعة إ العم طرة ع المنتجات الم ات اإليرادات عند انتقال الس ث لمجموعة ب
وط الشحن المعمول بها.  ات اإليرادات المؤلفة من خمس خطوات وتطبيق  إث

ض،  مة العادلة للعوض المستلم أو المستحق الق الق اس اإليرادات  ا وذلك يتم ق وط السداد المحددة تعاقد ار  ع االعت مع األخذ 
ل.  ل أو وك أص انت المجموعة تعمل  د ما إذا  ات اإليرادات وفق معاي محددة لتحد م ترت ائب أو الرسوم. يتم تق ثناء ال اس

حقوق اإلرجاع

ة محددة،  ضاعة خالل ف ل ع حق إرجاع ال م مع عم ة عن حق اإلرجاع عند طلب عندما ينص عقد م المحاس فإن المجموعة تقوم 
ة.  وط التعاقد ال ل وعند الوفاء  ل العم ذلك من ق

امات األداء ـــع ال ـ توز

ات اإليرادات  ضاعة. يتم إث صورة مستقلة عن بيع ال د  ل للتحد م كبند مم وقا سل د خدمات ال عض الحاالت، تقوم المجموعة بتحد  
م إ من تلك الخ سل م خدمات ال المجموعة وتقد ل الخاص  موقع التحم ضاعة  طرة ع ال ل الس ام المجموعة بتح دمات عند ق

م بناًء ع أفضل تقدير للخدمات  سل ــــع جزء من إجما سعر المعاملة ع خدمات ال ي. تقوم المجموعة بتوز المش الموقع الخاص 
المستقلة المماثلة. 
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سع المتغ  د -ال سع الم ال

ة.  سع متغ ات  موجب ترت عض المنتجات  أسواق معينة  ل جوز بيع  د ع العم حمل السعر الم ات ع أن  ت وتنص تلك ال
د ا مكن تحد نما  طرة ع المنتجات، ب ل الس عد ذلك الوقت. وقت تح ة  ة المنته ة الزمن لسعر النها للمنتجات فقط ع أساس الف

طرة ل الس ات اإليرادات وقت تح ة، يتم إث ة والنهائ دئ د األسعار الم قة المستخدمة لتحد غض النظر عن الط و مثل هذە الحاالت، و
لغ النها المتوقع للعو  مثل الم لغ  م ستلمه المجموعة. ع المنتجات وذلك  ض الذي 

إيرادات ح  لها  سج ات الالحقة  السعر النها المقدر لن يتم  ، فإن التغ د السعر الم ل ذمم مدينة  سج ام المجموعة ب وعند ق
ات  سع تج عن التغ ات ت د السعر النها الفع (طالما أن هذە التغ مؤ سعر  ر السوقتلك النقطة من الزمن ال يتم فيها تحد

إيرادات اس هذە  ات إعادة الق مة العادلة. وقد يتم إث الق أصل ما مدرج  اس الالحق  ار ذلك عند الق السوق للمنتجات). وقد يتم اعت
مستقلة. 

ض اإلضا لغ المستحق الق د الم ق ل إيرادات، و لها مقا سج ، يتم  د افة التحديثات األخرى ع السعر الم ام إن   ضمن أصل أو ال
د السعر النها الف ل الذمم المدينة، عند نقطة الزمن ال يتم فيها تحد ام العقد ذلك مقا ات أصل أو ال . عقد ما. يتم التوقف عن إث ع

سع المتغ  عات–ال حجم المب الحسومات الخاصة 

أثر رج  م الحسومات  ة المنتجات إ عمالئها ع اتقوم المجموعة بتقد م مجرد تجاوز  ل وذلك  ل العم اة من ق لمنتجات المش
استخدام  عات  حجم المب ه  العقد. تقوم المجموعة بتقدير الحسومات المتوقعة الخاصة  ة الحد المنصوص عل اة خالل الف المش

تم مراجعتها وتحديثها ع أساس منتظم.  لغ المتوقع للحسومات، و م متحفظ للم ل أو تقي الغ نقدا إ العم تم الحقا سداد هذە الم و
موجب العقد.  ه  ان ذلك مسموحا  ل، إذا  ل العم الغ المستحقة الدفع من ق ل الم يتم مقاصتها مقا

"  أفضل تقدير لهذا ا ً لغ األ احتما قة "الم . تعت المجموعة ط عات عوض متغ حجم المب تج عن الحسومات الخاصة  لعوض ي
 . المتغ

م الخدمات تقد

م.  سل ة ال اعة. يتم الوفاء بهذە الخدمة ع مدى ف ضاعة الم شأن ال ة  س م خدمات لوج عض الحاالت، بتقد تقوم المجموعة،  
ة.  اتها ع مدى تلك الف ث ة وتقوم ب س ل اإليرادات الموزعة إ الخدمات اللوج ه، تقوم المجموعة بتأج عل

لإيراد ات التم

ثمارات  أدوات اس عمولة المصنفة  طة  ة المرت لفة المطفأة والموجودات المال الت اسها  ة ال يتم ق افة األدوات المال ة ل س حقوق ال
 . استخدام معدل العمولة الفع ل  ل إيرادات التم سج مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم  الق ة مدرجة  مثل معدل المل

ة أو لف  ة المقدرة ع مدى العمر المتوقع لألداة المال ل ة المستق خصم المدفوعات أو المقبوضات النقد ة العمولة الفع المعدل الذي 
ة.  ات المال ة للموجودات أو المطل مة الدف ان ذلك مالئما، إ صا الق ، حيثما  أق



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  ل سم ٣١لسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٣٦

ات والمصانع والمعدات -٧ الممتل
ةللسنة سم ٣١ المنته ٢٠١٩د

ا األرا  اتاألثاثوالمعداتالمصانعوالم كي اراتوال جاراتالس ةاإل ل التم
د الموجودات ق
شاء اإلجما اإل

لفة : الت
ة  ٣٢٬٥٦٨٬٠٠١٢٩٤٬٤٢٨٬٥٥٢١٬٠٤٦٬٩٧٩٧٤٥٬٦٨٢١٬٣٢٦٬٢٦٣٢٠٬٢٦٧٬٩٤٣٣٥٠٬٣٨٣٬٤٢٠السنةدا

١٦٬٠٠٣٬١٤١١٩٬٦١٨٬٣٦٢-٣٤١٬٨١١٣٬٢٤٧٬٣٠١١١٬٢٥٠١٤٬٨٥٩إضافات
الت ضاح تح )١٬٢٦٤٬٧١٥()٨٬٤٣٦٬٥٢٥()١٬٣٢٦٬٢٦٣(٣٥٤٬٢٢٦٨٬١٠١٬٠١٥٣٩٬٥٥٣٣٬٢٧٩)٨(إ

الت أخرى (أ) )١٬٥٦٧٬٩٦١()١٬٥٦٧٬٩٦١(-----تح
ات )٩٧٧٬٣٢٣()١٧٩٬٣٨٣(-)٤٦٬٠٨٤()١٬٦١٧()٧٥٠٬١٢٩()١١٠(مشط
عادات )٢٬٩٥٨٬٧٤٤(--)٧٬٦٣٧()١٨٬٤٩٤()٢٬٧٥٧٬٠٥٣()١٧٥٬٥٦٠(اس

ل عمالت )٢٣٥٬٥٣٩()٣٬٠٤٤(-)٣٠٤()٣٬٦٩٩()١٢٣٬٤٦٧()١٠٥٬٠٢٥(تح
ة  ٢٦٬٠٨٤٬١٧١٣٦٢٬٩٩٧٬٥٠٠-٣٢٬٩٨٣٬٣٤٣٣٠٢٬١٤٦٬٢١٩١٬٠٧٣٬٩٧٢٧٠٩٬٧٩٥السنةنها

ماالستهالك ا مة النخفاضواالم : الق
ة  )١٨٦٬٥٦٣٬٧٣٦()٣٤٬٥٩٩()٧٠٩٬٩٠١()٥٧٩٬٣٢٠()٧٩٢٬٧٩٠()١٦٨٬٨٣١٬٠٩٢()١٥٬٦١٦٬٠٣٤(السنةدا

)١٤٬٤٥٣٬٢٨١(--)٣٦٬٦٨٤()٦٣٬٥٣٢()١٣٬٣٢٤٬٢٦٦()١٬٠٢٨٬٧٩٩(للسنةالمحمل
الت ضاح تح ١٬٨٧٨٧٠٩٬٩٠١٧٬٠٩٢٧٢٠٬٦١٧)١٬٨٨١()١١١٬٣٨٣(١١٥٬٠١٠)٨(إ

مة االنخفاض )٣٬٣٤٦٬١٥٨()٤٠٢٬٢٠٨(--)١٬٣٢٣()٢٬٨٣٥٬٥٢١()١٠٧٬١٠٦(الق
ات ٦٥٤٬٢٨١--٤٨٦٠٦٬٥٣٢١٬٦١٧٤٦٬٠٨٤مشط
عادات ٢٬٨٤٧٬٩٣٦--١٧٠٬٧٥٢٢٬٦٥١٬٢٨٨١٨٬٣١٥٧٬٥٨١اس

ل ١٣٣٬١٢٥--٥١٬٩٣٢٧٨٬١٨٤٢٬٨١٣١٩٦عمالتتح
ة  )٢٠٠٬٠٠٧٬٢١٦()٤٢٩٬٧١٥(-)٥٦٠٬٢٦٥()٨٣٦٬٧٨١()١٨١٬٧٦٦٬٢٥٨()١٦٬٤١٤٬١٩٧(السنةنها

مةصا  ةالق : الدف
سم ٣١  ٢٥٬٦٥٤٬٤٥٦١٦٢٬٩٩٠٬٢٨٤-٢٠١٩١٦٬٥٦٩٬١٤٦١٢٠٬٣٧٩٬٩٦١٢٣٧٬١٩١١٤٩٬٥٣٠د
٢٠١٩١٦٬٩٥١٬٩٦٧١٢٥٬٥٩٧٬٤٦٠٢٥٤٬١٨٩١٦٦٬٣٦٢٦١٦٬٣٦٢٢٠٬٢٣٣٬٣٤٤١٦٣٬٨١٩٬٦٨٤يناير ١ 

شاؤها للموظف إ الموجودات غ المتداولة األخرى. )أ ( ة تم إ الت وحدات سكن شتمل هذا البند ع تح



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  ل سم ٣١لسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٣٧

ات والمصانع والمعدات (تتمة)-٧ الممتل
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

ا  اتالمصانع والمعداتاألرا والم كي جارات اراتالساألثاث وال ةاإل ل التم
د ال موجودات ق

شاء اإلجما اإل
لفة:  الت

ة السنة دا  ٣١٫٨٥٣٫٠٢٤٢٨١٫٥٠٢٫٨٢٩١٫٠١٦٫٨٩٧٧٥٥٫٢٤٥١٫٢١٧٫٢٣٣٢٤٫٨٩٤٫٤٤٨٣٤١٫٢٣٩٫٦٧٦
٢٠٧٫١٧١٢٫٠٩٠٫٦٠٠١٧٫٢٣٨١٦٫٦٥٥٢٩٫٨٥٨١١٫٨١٢٫٤٥٣١٤٫١٧٣٫٩٧٥إضافات 

الت  )١٫٧٠٩٫٩٣٧()١٦٫٢٣٥٫٩٥٢(٩٧٥٫٧٠٧١٣٫٤٢٦٫٤٠١٣٩٫٤٥٣٤٫٦٥٩٧٩٫٧٩٥(أ)تح
عادات )١٫٣٤١٫٧٥٠()١٤٦٫٦١٢()٥٧٨()٢٩٫٥٨٤()١٤٫١١١()٩٨٥٫٦٤٤()١٦٥٫٢٢١(اس

ل عمالت )١٫٩٧٨٫٥٤٤()٥٦٫٣٩٤()٤٥()١٫٢٩٣()١٢٫٤٩٨()١٫٦٠٥٫٦٣٤()٣٠٢٫٦٨٠(تح
ة السنة ٣٢٫٥٦٨٫٠٠١٢٩٤٫٤٢٨٫٥٥٢١٫٠٤٦٫٩٧٩٧٤٥٫٦٨٢١٫٣٢٦٫٢٦٣٢٠٫٢٦٧٫٩٤٣٣٥٠٫٣٨٣٫٤٢٠ نها

مة:  م واالنخفاض  الق ا االستهالك الم
ة السنة دا  )١٧٣٫٨٨٣٫٧٦٥()٩٧١٫٦٢١()٦٣٣٫٨١٨()٥٥٤٫٠٢٧()٧٥٤٫٥٠٧()١٥٦٫١٦١٫٨٢٨()١٤٫٨٠٧٫٩٦٤(
)١٤٫٤٧٢٫٤٣٧(-)٧٦٫٤٩٩()٤٥٫٤٢١()٦٤٫٩٨٦()١٣٫٢٣٠٫٦٢٨()١٫٠٥٤٫٩٠٣(المحمل للسنة

الت )١٢٥٫٩٨٢(٩٣٧٫٠٢٢-)٤٨(٥٫٨٥٣)١٫٠٤٦٫٦١٦()٢٢٫١٩٣(تح
مة )٣٠٣٫٧٥٠(----)٣٠٣٫٧٥٠(-االنخفاض  الق

عادات ١٫١١٣٫٤٤٥-١٤٣٫١٧٩٩٣٦٫٦٨١١٢٫٣٨٨٢٠٫٦٢٠٥٧٧اس
ل عمالت  ١٫١٠٨٫٧٥٣-)١٦١()٤٤٤(١٢٥٫٨٤٧٩٧٥٫٠٤٩٨٫٤٦٢تح

ة السنة  )١٨٦٫٥٦٣٫٧٣٦()٣٤٫٥٩٩()٧٠٩٫٩٠١()٥٧٩٫٣٢٠()٧٩٢٫٧٩٠()١٦٨٫٨٣١٫٠٩٢()١٥٫٦١٦٫٠٣٤(نها

ة:  مة الدف صا الق
سم ٣١  ٢٠١٨١٦٫٩٥١٫٩٦٧١٢٥٫٥٩٧٫٤٦٠٢٥٤٫١٨٩١٦٦٫٣٦٢٦١٦٫٣٦٢٢٠٫٢٣٣٫٣٤٤١٦٣٫٨١٩٫٦٨٤د

٢٠١٨١٧٫٠٤٥٫٠٦٠١٢٥٫٣٤١٫٠٠١٢٦٢٫٣٩٠٢٠١٫٢١٨٥٨٣٫٤١٥٢٣٫٩٢٢٫٨٢٧١٦٧٫٣٥٥٫٩١١يناير ١ 

ات والمصانع والمعدات عالبند هذا شتمل(أ)  الت ضمن الممتل لتح ة وتح شاؤها للموظف إ الموجودات تموحدات سكن . األخرىالمتداولةغ إ



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للس سم ٣١نة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٣٨

ات والمصانع والمعدات (تتمة)-٧ الممتل

ـــع قسط االستهالك لل ـ سنةتوز

ة   ٣١للسنة المنته
سم  ٢٠١٩د

ة   ٣١للسنة المنته
سم  ٢٠١٨د

عات لفة المب ١٣٬٧٤٣٬١١٨١٣٬٩٠٣٬٣٤٩ت
ةمصارف  ٦٥١٬٥٢٤٥٠٩٬٣٥١دارةو عموم
ــــعبيعمصارف  ٥٨٬٦٣٩٥٩٬٧٣٧وتوز

١٤٬٤٥٣٬٢٨١١٤٬٤٧٢٬٤٣٧

ا  األرا والم

بع إن األ ل و ة للجب ة مستأجرة من الهيئة المل ة السعود ة الع عة  الممل ات التا عض ال عة ل را المقام عليها مصانع ومرافق تا
ة تصل إ  د لف لة للتجد جار قا ا عاما. ٣٠موجب عقود إ عض المواقع  أورو وط مشابهة ل ات و . لدى المجموعة ترت

ما  شتمل األرا والم سم ٣١ا  لغ قدرە ٢٠١٩د ال سعودي (٢٫٠٤ع م ار ر لفة ٢٫٠٤: ٢٠١٨مل ار رال سعودي) يتعلق بت مل
األرا المملوكة. 

شاء د اإل الموجودات ق

عض ال ل  ذها من ق دة ال يتم تنف ــــع الجد ل أسا توسعة المصانع القائمة والمشار ش شاء  د اال عة. إن تمثل الموجودات ق ات التا
ضاح  نة  اإل ة ذات الصلة مب اطات الرأسمال . ٣٨االرت

اض المرسملة ف االق ال ت

ة   اض المرسملة خالل السنة المنته ف االق ال سم ٣١لغت ت لغ ٢٠١٩د ال سعودي (مليون٣٫٠٣م ال مليون٣٨٫٧٢: ٢٠١٨ر ر
لغ  ة. مليون١٥٫١٥: ٢٠١٨رال سعودي (مليون٣٫٠٣سعودي)، منها م د ل غ تقل الت تم سه ستخدم رال سعودي) يتعلق ب

اض المؤهلة للرسملة. ٤: ٢٠١٨٪ (٤المجموعة معدل رسملة قدرە  ف االق ال لغ ت د م ٪) لتحد

ات والمصانع والمعدات المرهونة  الممتل

عة   ات التا عض ال ات والمصانع والمعدات الخاصة ب ة تم رهن الممتل ة الصناع ة لصالح صندوق التنم ة السعود ة الع الممل
ال سعودي (٣٠٫٤٢السعودي ضمانا للقروض ألجل الممنوحة لها وقدرها  ار ر ار رال سعودي). ٣٤٫٦٢: ٢٠١٨مل مل

ك. عضإن  التمل اء المنت  امات ال جار ذات الصلة وال الموجودات المستأجرة مرهونة كضمان لعقود اإل

مة المصانع والمعداتوالشطباالنخفاض   ق

ة   سم ٣١خالل السنة المنته ل انخفاض و ٢٠١٩د سج مة قدرە شطب، تم  ار رال سعودي (٣٫٦٧ الق ال ٠٫٣٠: ٢٠١٨مل ار ر مل
تم  ات، وال تم أو س ماو وك ة موجودات وحدة عمل الب س صورة رئ شأن المصانع والمعدات، و ات سعودي)  سحبها من اإلنتاج. وتم إث

عت أدناە كت التا :معظمها  ال

ل نموذج أعمالها مما • كة بتعد ث قامت ال ة" ("ابن رشد")، ح اف الصناع ة لألل كة الع عض الموجودات خالل سيؤديال إ إقفال 
ات خسارة انخفا٢٠٢٠سنة ة. وقد تم إث ئة السوق المتغ ار رال سعودي  قائمة ال٢٫٧ض قدرها ، وذلك نظرا لب كجزء دخل الموحدةمل

عات لفة المب .من ت

ما  • قاف أحد المصانع عن اإلنتاج  ة للميثانول ("الرازي") ب كة السعود عض األنظمة ٢٠٢٠يناير ١قامت ال عد  ب ث لم  ح
ة. تم  ار شطبالحكوم ة لهذا المصنع وقطع الغ مة الدف لغ الق م اتها  قائمة الدخل الموحدة ٢٤٦المرسملة  ث ال سعودي و مليون ر

مصارف أخرى. 



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٣٩

االستخدامحقموجودات-٨
ةللسنة سم ٣١ المنته ٢٠١٩د

ا األرا  اراتالسفنوالخزاناتالمستودعاتوالمعداتالمصانعوالم اإلجما والس
لفة : الت

ة  -----السنةدا
ر الما  ار الدو للتق ضاح )١٦(اعتماد المع ٤٬٠١٧٬٨١٧١٤٩٬٢٣٧١٬٠٢٤٬٢٤٩٢٬١٠٣٬٩٩٤٧٬٢٩٥٬٢٩٧)٤(إ

ات والمصانع والمعدات عند  ٥٬١٤٤١٬٢٦٤٬٧١٥-٤٥٬٧٥٢١٬٢١٣٬٨١٩التحولالمحول من الممتل
٤٢٩٬٥٥٠٢٥٨٬٩١٢١٠٬٤٥٤٤٢٧٬٥٠٤١٬١٢٦٬٤٢٠إضافات

اسإعادة )٢٤٤٬٢٤٢()٨٤٬٥٧٨()٤٬٥٣٥()١٠٬٤٧٢()١٤٤٬٦٥٧(ق
ل عمالت ات تح )٤٧٬٤٦٩()١٩٬١١٦()١٣٬٢٣٨()٢٬٣٨٤()١٢٬٧٣١(س

ة  ٤٬٣٣٥٬٧٣١١٬٦٠٩٬١١٢١٬٠١٦٬٩٣٠٢٬٤٣٢٬٩٤٨٩٬٣٩٤٬٧٢١السنةنها

ماالستهالك ا : الم
ة  -----السنةدا

)١٬٦٠٣٬٧٠٥()٥٩٧٬٤٠٩()٢١٧٬٩٧٦()١٨٧٬٩٢٣()٦٠٠٬٣٩٧(للسنةالمحمل
الت )٧٢٠٬٦١٧()٢٬٠٩٢(-)٦٩٧٬٩٣٦()٢٠٬٥٨٩(تح

اسإعادة )٥٬٦٨٦(٢٠٩)٣٬٤٤٦(-)٢٬٤٤٩(ق
ات لس ١٬٢٥٢)٢٦()٧٢(١٨٢١٬١٦٨عمالتتح

ة  )٢٬٣٢٨٬٧٥٦()٥٩٩٬٣١٨()٢٢١٬٤٩٤()٨٨٤٬٦٩١()٦٢٣٬٢٥٣(السنةنها

مةصا  ةالق : الدف
سم ٣١  ٢٠١٩٣٬٧١٢٬٤٧٨٧٢٤٬٤٢١٧٩٥٬٤٣٦١٬٨٣٣٬٦٣٠٧٬٠٦٥٬٩٦٥د

ـــع قسط االستهالك للسنة ـ توز
ة   ٣١للسنة المنته

سم  ٢٠١٩د
عات لفة المب ١٬١٧٢٬٤١٨ت

ةمصارف  ٣٧٦٬٢٨٦دارةو عموم
ــــعبيعمصارف  ٥٥٬٠٠١وتوز

١٬٦٠٣٬٧٠٥



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤٠

الموجودات غ الملموسة-٩
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

الشهرة
برامج حاسب آ 

ة ر تقن صوتط أخرى (أ)تراخ
موجودات غ 

ر د التط اإلجما ملموسة ق
لفة:  الت

ة السنة دا  ٨٬٧٤٣٬٨٩٥٢٬١٥٣٬٤٤٨١٠٬١٨١٬٧٦٩٥٤٬٢٥٤٣٬٠٤٥٢١٬١٣٦٬٤١١
١٣٨٬٨٩٦٢٣٦٬٨٢٦-٣٬٥٩٥٩٤٬٣٣٥-إضافات

الت ١٦٠٬٦٥٠-)٤٧٦(٥٢٬٤٥٥١٠٨٬٦٧١-تح
ات )٦١٬٧٩٤(-)٣٬٣٠٢()١٦٬٩٧٧()٤١٬٥١٥(-مشط

ل عمالت ات تح )١٣٣٬٥٦٩(-)١٬٠٠٩()٢٠٬٠٩٨()٧٬٠٨٤()١٠٥٬٣٧٨(س
ة السنة ٨٬٦٣٨٬٥١٧٢٬١٦٠٬٨٩٩١٠٬٣٤٧٬٧٠٠٤٩٬٤٦٧١٤١٬٩٤١٢١٬٣٣٨٬٥٢٤ نها

م:  ا اإلطفاء الم
ة السنة دا  -)٨٬١٨٩٬٢٠٠(-)١٢٬٧٣٩()٦٬٥٤٥٬٤٥١()١٬٦٣١٬٠١٠(
)٦٥٢٬٦٧٩(-)٧٦٠()٤٦٣٬٨٦٥()١٨٨٬٠٥٤(-المحمل للسنة

مةاالنخفاض )١٤٤٬٦٧٩(-٣٬٣٠٢)١٨٩٬٣٤٠(٤١٬٣٥٩-والشطب الق
ل عمالت ات تح ٢٥٬٦٤٧-٤٬٥٣١٢٠٬٩٧٨١٣٨-س

ة السنة )٨٬٩٦٠٬٩١١(-)١٠٬٠٥٩()٧٬١٧٧٬٦٧٨()١٬٧٧٣٬١٧٤(- نها

ة:  مة الدف صا الق
سم ٣١  ٢٠١٩٨٬٦٣٨٬٥١٧٣٨٧٬٧٢٥٣٬١٧٠٬٠٢٢٣٩٬٤٠٨١٤١٬٩٤١١٢٬٣٧٧٬٦١٣د
٢٠١٩٨٬٧٤٣٬٨٩٥٥٢٢٬٤٣٨٣٬٦٣٦٬٣١٨٤١٬٥١٥٣٬٠٤٥١٢٬٩٤٧٬٢١١يناير ١ 



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤١

الموجودات غ الملموسة (تتمة)-٩

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

الشهرة
برامج حاسب آ 

ة ر تقن صوتط أخرى (أ)تراخ
موجودات غ ملموسة 

ر د التط اإلجما ق
لفة:  الت

ة السنة دا  ٩٬٠٨٩٬٧٤٥٢٬٣٢٨٬١٥٣٩٬٩٠٦٬٨٥٦١٠٥٬٧٤١٣٢٬٩٥٠٢١٬٤٦٣٬٤٤٥
١٬٣١٠٦٥٬٦١١١٬٠٩٢٣٬٠٤٥٧١٬٠٥٨-إضافات

ضاح  ة تجميع أعمال (إ ٢٠١٬٦٦٨--٢٠١٬٦٦٨--)١٠إضافات من خالل عمل
الت ٣١٬٨٤٢)٢٨٬٩٠٣()٤٩٬١٤٥(٤٤٬٣٧٦٦٥٬٥١٤-تح
ات )٣٠٥٬٨٩٩()٤٬٠٤٧()٨٣٦()٦٤٩()٢٠٢٬٨٦٧()٩٧٬٥٠٠(مشط

ل عمالت ات تح )٣٢٥٬٧٠٣(-)٢٬٥٩٨()٥٧٬٢٣١()١٧٬٥٢٤()٢٤٨٬٣٥٠(س
ة السنة ٨٬٧٤٣٬٨٩٥٢٬١٥٣٬٤٤٨١٠٬١٨١٬٧٦٩٥٤٬٢٥٤٣٬٠٤٥٢١٬١٣٦٬٤١١ نها

م:  ا اإلطفاء الم
ة السنة دا  -)٧٬٩٢١٬٠٤٨(-)٥٣٬٨٦٦()٦٬٢١٥٬٥٢٢()١٬٦٥١٬٦٦٠(
)٦٦٣٬٦٤٤(--)٤٧١٬٠٨٤()١٩٢٬٥٦٠(-المحمل للسنة

الت ١٠١٬٨٦٢--١٠١٬٨٦٢--تح
ات ٢٤٤٬١٦٥-٢٠٢٬٨٦٧٦٤٩٤٠٬٦٤٩-مشط

ل عمالت ات تح ٤٩٬٤٦٥-١٠٬٣٤٣٣٨٬٦٤٤٤٧٨-س
ة السنة )٨٬١٨٩٬٢٠٠(-)١٢٬٧٣٩()٦٬٥٤٥٬٤٥١()١٬٦٣١٬٠١٠(- نها

ة:  مة الدف صا الق
سم ٣١  ٢٠١٨٨٬٧٤٣٬٨٩٥٥٢٢٬٤٣٨٣٬٦٣٦٬٣١٨٤١٬٥١٥٣٬٠٤٥١٢٬٩٤٧٬٢١١د
٢٠١٨٩٬٠٨٩٬٧٤٥٦٧٦٬٤٩٣٣٬٦٩١٬٣٣٤٥١٬٨٧٥٣٢٬٩٥٠١٣٬٥٤٢٬٣٩٧يناير ١ 

ا وموجو (أ) ف برامج مطورة داخل ال ة مسجلة وغ مسجلة وت اع تقن راءات اخ ار. شتمل بند "أخرى" ع العالمات التجارة وقوائم العمالء و ة وابت دات تقن



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة ا سم ٣١لمنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤٢

ودات غ الملموسة (تتمة)الموج-٩

ـــع قسط اإلطفاء للسنة ـ توز

ة   ٣١للسنة المنته
سم  ٢٠١٩د

ة   ٣١للسنة المنته
سم  ٢٠١٨د

عات لفة المب ٢٣١٬٣٩٤٢٢٩٬٥٧٦ت
دارة ة و ٤١٦٬٣١٨٤٣١٬٨٨٥مصارف عموم

ــــعبيعمصارف ٤٬٩٦٧٢٬١٨٣وتوز
٦٥٢٬٦٧٩٦٦٣٬٦٤٤

الشهرة

ات االستحواذ ال أجرتها المجموعة خالل عا  ص الشهرة، الناتجة عن عمل ة ٢٠٠٧و٢٠٠٢تم تخص ج ات ، إ وحدات العمل االس
مة الشهرة، تمثل الوحدات المدرة للن ار االنخفاض  ق ة الذي تدار بها الشهرة. لغرض اخت ةالمجموعة ال تمثل الوحدات المدرة للنقد قد

ات  ماو وك لغت الشهرة المخصصة إ قطاع الب ات وقطاع المنتجات المتخصصة.  ماو وك ال سعودي و ٥٫٨٢هذە قطاع الب ار ر مل
لغ المتوسط المرجح ٢٫٨٢قطاع المنتجات المتخصصة  ار رال سعودي.  لفة مل ات (٨٫٠رأس المال لت ماو وك ة للب س ال  ٪٢٠١٨ :

ة للم٧٫١ س ال ). ٪٧٫٧: ٢٠١٨(٪٨٫٢نتجات المتخصصة٪) و

عكس تقديرات السوق  ل األجل الذي  لفة رأس المال ع أساس المتوسط المتحرك الشهري للمدى ط ساب المتوسط المرجح لت يتم اح
تا. يتم تق استخدام متوسط معامل ب ة. تم إدراج المخاطر المالزمة للقطاع  ل وحدة مدرة للنقد ا للمخاطر الخاصة  تا سن م معامل ب
ة  ة الفعل أن متوسط معدل ال اض  ك. تم االف ات مماثلة لسا شورة  السوق ل : ٢٠١٨٪ (٢٣-٪٢١استخدام المعلومات الم

ة لخطط العمل ٢٥-٪٢٣ ساب توقعات التدفقات النقد ة. تم اح ة من خطط العمل المعن ٪). تم الحصول ع توقعات التدفقات النقد
ض قدرە ال  استخدام معدل نمو مف د عن خمس سنوات  )٪٢٫٠-٪١٫١: ٢٠١٨(٪٢٫٠-٪٠٫٨ ت

ة  س مة (٢٠١٩لسنةال ات خسارة انخفاض  الق مة ٠٫٠٩٨: ٢٠١٨، لم يتم إث دها ع أساس الق ال سعودي، وال تم تحد ار ر مل
عاد) لفة االس .العادلة ناقصا ت

م م الق ما يتعلق بتق ة ف مة الدف ادة الق اضاتها المستخدمة لن يؤدي إ ز أن أي تغ محتمل مقبول  اف ة، تعتقد اإلدارة  ة الحال
داد لها.  لة لالس مة القا للشهرة عن الق



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة الم سم ٣١نته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤٣

كة-١٠ ــــع المش لة والمشار ات الزم ثمارات  ال االس

ات الز  ثمارات المجموعة  ال كة: لخص الجدول أدناە اس ــــع المش لة والمشار م

كةسماء أ ــــع المش لة والمشار ات الزم ال
ة ة المل س

شأ٪ لد الم ان العمل  شاطم عة ال سم ٣١طب سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
لة ات الزم : ال

ات ماو وك ن٣٣٫٣٣كة الخليج لصناعة الب ح اتال ماو وك ٦٥٧٬٧٤٨٦٩٧٬٥١٥ب
ة٣٠٫٠٠كة معادن للفوسفات  ة السعود ة الع ةالممل ات زراع ٢٬١٣٠٬١٨٢٢٬١٢٥٬٨٦٨مغذ

بع (مرافق) ل و ة٢٤٫٨١كة مرافق الطاقة والماء  الجب ة السعود ة الع ١٬٧٢٧٬٣١٠١٬٦٩٦٬٠٣٦خدماتالممل
ن  ح ا)–كة ألمنيوم ال ن٢٠٫٦٢ش.م.ب (أل ح ٢٬٢١٤٬٨٩٥٢٬٢٢٧٬٢٥٣ألمنيومال

ات ماو ة لنقل ال كة الوطن ة٢٠٫٠٠ال ة السعود ة الع ٣١٠٬٠١٥٣٠١٬٩٧٥نقلالممل
ة١٥٫٠٠كة معادن وعد الشمال للفوسفات ة السعود ة الع ةالممل ات زراع ١٬٦٦٥٬٢٤٥١٬٨٧٦٬٢٣٨مغذ

( ثمار الصنا (د ة لالس ة السعود كة الع ةالم٢٥٫٠٠ال ة السعود ة الع ثماراتمل ٣٧٢٬٧٦٢١١٥٬٧٠٦اس
ضاح  ت) (إ الر ه  ( ت أ الر ا٢٤٫٩٩)١-١٠كة  ات متخصصةس ماو ٨٬٦٨٥٬٠٠٥١٠٬٥٥٠٬١٥٦ك

كة:  ــــع المش المشار
ات المحدودة ماو وك انج للب ك ت سا ك اتالص ٥٠٫٠٠كة ساين ماو وك ٤٬٢١٢٬٣٦٠٤٬٧٧٠٬٤٨٦ب

ك اس  نكسل المحدودة اتسنغافورة٥٠٫٠٠كة سا ماو وك ٤٩٥٬١٨٩٥٤٤٬٧٢٩ب

٨٧٩٬٦٨٣٨٧٤٬٥٨٨--أخرى

٢٣٬٣٥٠٬٣٩٤٢٥٬٧٨٠٬٥٥٠



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة الم سم ٣١نته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤٤

كة -١٠ ــــع المش لة والمشار ات الزم ثمارات  ال )تمة(تاالس

كة  ١-١٠ ثمار   ه  االس ت ا الر

تم ١٠  ك ع ٢٠١٨س ة قدرها ٨٣، استحوذت سا عادل حصة مل ا (ما  ة ٢٤٫٩٩مليون سهم تق كة عالم ت،  الر كة    (٪
ا هاما  أنها تمارس تأث ، تعتقد اإلدارة  مساهم رئ ة. و ات المتخصصة ومدرجة  سوق األسهم الس ماو س تعمل  صناعة ال ول

ة.  قة حقوق المل لة وفقا لط كة الزم ثمار  ال ة عن هذا االس ه، يتم المحاس ت. عل الر كة  طرة ع  س

شتمل ع شهرة قدرها ١٠٫٨٢دفعت المجموعة عوضا قدرە  ار رال سعودي والذي  ار رال سعودي. ٥٫٣٨مل مل

ــــخ  تار تم ١٨و ت عن ع٢٠١٨س الر ك و نهما. و ، أعلنت سا لة األجل ب ة ط ج ات ك ٢٠١٩يوليو ٢٥القة اس ت وسا الر ، أعلنت 
ت قرارها  الر ب ظروف السوق. و وقت الحق، أعلنت  س ة المحتملة  ج ات ادرة االس شأن هذە الم ل المفاوضات  يعتأج وحدة ب

غة ما يت)Masterbatches BU(الخاصة بها األص ات مخصص ف ث ة. وقامت ب شأن المنافسة السع علق بتحقيق داخل االتحاد األورو 
ا ع سعر  ا كب ا سلب افة هذە األحداث تأث ت، السهموقد أثرت  الر مة العادلة ألسهم  ت. ومنذ االستحواذ، انخفضت الق الر المدرج ل

ك ع األسهم -مع أد سعر لها  لغ سع٢٠١٩أغسطس ١٥ -منذ استحواذ سا ي للسهم١٧٫٠٩ر إغالق  .فرنك س

مة العادلة ناقصة ٢٠١٩سنةخالل  مة األع ب الق مقارنة الق ت وذلك  الر ثمارها   ة الس مة الدف م الق عادة تق ، قامت اإلدارة ب
م ع أساس المعلومات المتاحة  ة. تم إجراء هذا التق مة الحال عاد والق لفة االس شأن للجمهور ت ه المحللون  ، ومتوسط ما اتفق عل

ت لمدة  الر ثمار من خالل ١٢وضع توقعات لسعر سهم  ا هاما ع هذا االس ك تمارس تأث ما  ذلك عالوة معقولة نظرا ألن سا شهرا 
الغة  مة قدرە ٢٤٫٩٩حصتها ال ل مخصص انخفاض  الق سج ه، قامت المجموعة ب ار رال ١٫٥٢٪. وعل سعودي. مل



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة ا سم ٣١لمنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤٥

كة (تتمة)-١٠ ــــع المش لة والمشار ات الزم ثمارات  ال االس

 : اآل كة  ــــع المش لة والمشار ات الزم ثمارات  ال انت حركة االس

مة العادلة والتغ(أ) ات الق س عد  لها  سج لة تم  ات الزم . ات  النتائج المقدرةحصة المجموعة من النتائج  صا دخل ال
مة ٢٠١٨مليون رال سعودي (٦١شتمل الحصة  النتائج الظاهرة  صدر قائمة الدخل ع خسائر قدرها )ب( شأنها وصلت إ ق قة  ات خسائر سا ة، وال تم إث ت تحت التصف ش الم ء) تتعلق  : ال 

ثمار  . االس

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د
لة ات الزم كةال ــــع المش المشار

كة الخليج 
لصناعة 

ات ماو وك الب
ادن كة مع

للفوسفات

كة مرافق 
الطاقة والماء 

ل   الجب
بع  و
(مرافق)

كة ألمنيوم 
ن  ح –ال

ش.م.ب 
ا) (أل

كة  ال
ة  الوطن

لنقل 
ات ماو ال

كة معادن 
وعد الشمال 
للفوسفات

ة  كة الع ال
ة  السعود
ثمار  لالس

( تالصنا (د الر

كة 
ك  سا ك ساين

انج  ت
ا ماو وك ت للب
المحدودة

ك  كة سا
اس  

نكسل 
اإلجما أخرىالمحدودة

ة السنة دا د   ٦٩٧٬٥١٥٢٬١٢٥٬٨٦٨١٬٦٩٦٬٠٣٦٢٬٢٢٧٬٢٥٣٣٠١٬٩٧٥١٬٨٧٦٬٢٣٨١١٥٬٧٠٦١٠٬٥٥٠٬١٥٦٤٬٧٧٠٬٤٨٦٥٤٤٬٧٢٩٨٧٤٬٥٨٨٢٥٬٧٨٠٬٥٥٠الرص
٥٥٬١٧٩٣٣٨٬٢٧١---٢٨٣٬٠٩٢------مساهمات  رأس المال 

)٨٠٬٣٤٩()١٢٣٬٣٢٠()١٩٬١٤٧(٤٤٧٬٩٠٢)٢٣٣٬٦١٧()٢٦٬٠٣٦()٢١٠٬٩٩٩(٧٬٩٣٣)١٢٬٣٥٨(٣٨٬٩٥٥٤٬٧٤٤٤٥٬٥٩٤(أ)الحصة  النتائج
مة انخفاض )١٬٥١٥٬٠٠٠(---)١٬٥١٥٬٠٠٠(-------الق

١٬٥٩٥٬٣٤٩()١٢٣٬٣٢٠()١٩٬١٤٧(٤٤٧٬٩٠٢)١٬٧٤٨٬٦١٧()٢٦٬٠٣٦()٢١٠٬٩٩٩(٧٬٩٣٣)١٢٬٣٥٨(٣٨٬٩٥٥٤٬٧٤٤٤٥٬٥٩٤(
الحركة  بنود الدخل 

)٢٥٬٩٤٧(-)٣٠٬٣٩٣()٢٧٬٩٨٤(٥٤٬٥٨٨-١٠٧٦-١١٬٨٨١)٤٣٠()٣٣٬٧٢٢(الشامل األخرى
عات أراح مستلمة )١٬١٧١٬٤٦٥(--)٩٢٩٬١٤٢()١٧١٬١٢٢(----)٢٦٬٢٠١(-)٤٥٬٠٠٠(توز

٢٤٬٣٣٤(ب)٧٣٬٢٣٦-)٤٨٬٩٠٢(--------أخرى 
ة السنة د  نها ٦٥٧٬٧٤٨٢٬١٣٠٬١٨٢١٬٧٢٧٬٣١٠٢٬٢١٤٬٨٩٥٣١٠٬٠١٥١٬٦٦٥٬٢٤٥٣٧٢٬٧٦٢٨٬٦٨٥٬٠٠٥٤٬٢١٢٬٣٦٠٤٩٥٬١٨٩٨٧٩٬٦٨٣٢٣٬٣٥٠٬٣٩٤الرص



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة ا سم ٣١لمنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤٦

لة و -١٠ ات الزم ثمارات  ال كة (تتمة)االس ــــع المش المشار

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د
لة ات الزم كةال ــــع المش المشار

اإلجما 

كة الخليج 
لصناعة 

ات ماو وك الب

كة 
الخليج 
لدرفلة 
األلمنيوم

كة معادن 
للفوسفات

كة مرافق 
الطاقة والماء 

ل   الجب
بع  و
(مرافق)

كة ألمنيوم 
ن ال –ح

ش.م.ب 
ا) (أل

كة  ال
ة  الوطن

لنقل 
ات ماو ال

كة معادن 
وعد الشمال 

للفوسفات

ة  كة الع ال
ة  السعود
ثمار  لالس
الصنا 

( ت(د (أ)الر

كة 
ك  سا ك ساين

انج  ت
ات  ماو وك للب

المحدودة

ك  كة سا
اس  
نكسل 
أخرىالمحدودة

ة السنة دا د   ٤٬٠٣١٬٢٦٨٥٨٣٬٠٨٤٨٧٠٬١٢٥١٤٬٣٠٤٬١٤٠-٦٢٨٬٥٠٣٨٣٬٠٥٩١٬٩٦٠٬٢٧٦١٬٧١٩٬٢٢٢٢٬١٥٢٬٤٣٥٣٣١٬٦٠٤١٬٧٩٩٬٨٧٧١٤٤٬٦٨٧الرص
١٣٢٬٦٨٣١١٬١٤٥٬٢٣٥-١٠٬٨٢٢٬٠٧٧١٩٠٬٤٧٥--------مساهمات  رأس المال

١٬٠٤٩٬٨٥٠)٢٤٬٢٩٢(٨٣١٬٧٢٨١٬٢٩٧)١٠٦٬٩٧٣()٢٨٬٩٠٥(٧٧٬١٦٩)٢٩٬٦٧٧(١٥٠٬٥٤٣)٧٬٩٧٧(١٦٣٬١٦٠)٨٣٬٠٢٦(١٠٦٬٨٠٣الحصة  النتائج
الحركة  بنود الدخل 

٥٣٬٧٧٧-)٣٩٬٦٥٢(٢٣٦٬٩٢٠)١٦٤٬٩٤٨()٧٦()٨٠٨(٤٨-٢٬٤٣٢٢٠٬١٨٥)٣٣()٢٩١(الشامل األخرى
عات أراح مستلمة )٦٥٢٬٨٣٦(--)٥٠٤٬٢١٧(----)٧٥٬٧٢٥()٣٥٬٣٩٤(--)٣٧٬٥٠٠(توز

)١١٩٬٦١٦((ب))١٠٣٬٩٢٨(-)١٥٬٦٨٨(---------أخرى 
ة السنة د  نها ٢٬١٢٥٬٨٦٨١٬٦٩٦٬٠٣٦٢٬٢٢٧٬٢٥٣٣٠١٬٩٧٥١٬٨٧٦٬٢٣٨١١٥٬٧٠٦١٠٬٥٥٠٬١٥٦٤٬٧٧٠٬٤٨٦٥٤٤٬٧٢٩٨٧٤٬٥٨٨٢٥٬٧٨٠٬٥٥٠-٦٩٧٬٥١٥الرص

ت خالل (أ) الر ل حصة خسائر المجموعة  صا دخل  سج ة من تم  تم ١٠الف مة العادلة٢٠١٨س ات الق س عد  ة السنة  . ح نها
كة)ب( ــــع المش ز ال ال  وحرات أخرى  المشار كس موند س الك دا كة  طرة ع  . شتمل بند "أخرى" ع الحصول ع الس



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة ا سم ٣١لمنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤٧

كة (تتمة)-١٠ ــــع المش لة والمشار ات الزم ثمارات  ال االس

لةالمع ات الزم ة الملخصة لل لومات المال

الغ الظاهرة  المجموعة. تعكس المعلومات الملخصــة الم لة الهامة الخاصــة  ات الزم ـ ـ ة الملخصــة لل تقدم الجداول أدناە المعلومات المال
الغ:  ك  تلك الم س حصة سا ة ول ثمر فيها المعن ات المس ة المتاحة لل  القوائم المال

معادن كة
للفوسفات

كة مرافق 
الطاقة والماء  
بع  ل و الجب

(مرافق)

كة ألمنيوم 
ن  ح –ال

ا) ش.م.ب (أل

كة معادن وعد 
الشمال 

ت (ب)للفوسفات (أ) الر
سم ٣١ما   ٢٠١٩د

٣٬٠٦٠٬٩١٤٢٬٤٢٠٬٦٦٧٤٬٥٥٥٬٣٣٨٢٬٢٣٨٬٧٠٤١٥٬٥٩٨٬٨٩٦موجودات متداولة
١٤٬٢٣٧٬٣٩٥١٩٬٦٠٢٬٥٧٣١٩٬٥٢٠٬٠٥٤٢٦٬٤٩٣٬٢١٩٢٨٬٣٧٩٬٩٧٨غ متداولةموجودات 

ات متداولة ١٬٧٩٢٬٨٠١١٬٩٦٧٬٩٤٢٤٬٥٤٤٬٩٢٢٢٬٤٩٧٬٦٣٣١٠٬٤٦٧٬٨٣٤مطل
ات غ متداولة ٨٬٤٠٤٬٩٠٠١٣٬٠٩٣٬١٤٧٨٬٧٨٨٬٩٨١١٨٬٥٩٩٬٣٢٦١٤٬٢٢١٬٠٣٩مطل

٧٬١٠٠٬٦٠٨٦٬٩٦٢٬١٥١١٠٬٧٤١٬٤٨٩٧٬٦٣٤٬٩٦٤١٩٬٢٩٠٬٠٠١صا الموجودات

ة:  س
٪٢٤٫٩٩٪١٥٫٠٠٪٢٠٫٦٢٪٢٤٫٨١٪٣٠٫٠٠حصة المجموعة (٪)

لة كة الزم ٢٬١٣٠٬١٨٢١٬٧٢٧٬٣١٠٢٬٢١٤٬٨٩٥١٬١٤٥٬٢٤٥٤٬٨٢٠٬٥٧١حصة المجموعة  ال
٥٢٠٬٠٠٠٥٬٣٧٩٬٤٣٤---شهرة موجودات غ ملموسة

مة انخفاضمخصص )١٬٥١٥٬٠٠٠(----الق
ة مة الدف ٢٬١٣٠٬١٨٢١٬٧٢٧٬٣١٠٢٬٢١٤٬٨٩٥١٬٦٦٥٬٢٤٥٨٬٦٨٥٬٠٠٥الق

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

٤٬١٣١٬٤٢٣٣٬٨٥٢٬٦٣٠١٠٬٢٤١٬٥٧٦٣٬٤٥٤٬٢٨٥١٦٬٨٦٦٬٦٤١إيرادات
ات –السنة (خسارة)صا دخل من العمل

ام ال )١٣٠٬٣٦٣()١٬٢٤٤٬٩٨١(١٥٬٨١٤٢٤٦٬٢٤٥٥٣٬٥٦٩لالمستمرة 

ة:  س
٪٢٤٫٩٩٪١٥٫٠٠٪٢٠٫٦٢٪٢٤٫٨١٪٣٠٫٠٠حصة المجموعة (٪)

لة كة الزم )٣٢٬٥٧٨()١٨٦٬٧٤٧(٤٬٧٤٤٦١٬٠٩٣١١٬٠٤٦حصة المجموعة  ال
اح (الخسائر) )١٬٧٤٨٬٦١٧()٢١٠٬٩٩٩()١٢٬٣٥٨(٤٬٧٤٤٤٥٬٥٩٤الحصة  األر

حقوق (أ)  ما يتعلق  ة مقدمة ألحد المساهم ف كة معادن وعد الشمال للفوسفات مساهمة إضاف ثمار المجموعة   شمل اس
التعدين. 

ل (ب) سج ثمار تم  مة العادلة. اس ات الق س عد  ت  الر المجموعة  



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة ا سم ٣١لمنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤٨

كة -١٠ ــــع المش لة والمشار ات الزم ثمارات  ال (تتمة)االس

لة (تتمة) ات الزم ة الملخصة لل المعلومات المال

كة معادن 
للفوسفات

كة مرافق 
الطاقة والماء  
بع  ل و الجب

(مرافق)

كة ألمنيوم 
ن  ح –ال

ا) ش.م.ب (أل

كة معادن وعد 
الشمال 

ت (ب)للفوسفات (أ) الر
سم ٣١ما   ٢٠١٨د

٢٬٨٣٧٬٢٦٩٣٬٣٤٩٬٢٨٤٤٬٥٠٧٬٨٧٦٣٬٧٦٣٬٥٨٢١٢٬٧٢٧٬٣٦٥ةموجودات متداول
١٤٬٦٢٤٬٨٢٧١٩٬١٨٦٬٠٤٦١٧٬٠٣٤٬٠٨١٢٧٬١٨٠٬١١٤٣١٬٨٠٣٬٩٢٠موجودات غ متداولة

ات متداولة ١٬٥٤٧٬٥٤٦٢٬٩٥٩٬٦٩٥٤٬٢٠٤٬٢٧٩٢٬٣٣٠٬٠٥٧٨٬٧٧٠٬٥٥٦مطل
ات غ متداولة ٨٬٨٢٨٬٣٢٤١٢٬٧٣٩٬٥٣٧٦٬٥٣٦٬٢٥٥١٩٬٧٠٥٬٣٨٨١٤٬٧٤٦٬٧٠٠مطل

٧٬٠٨٦٬٢٢٦٦٬٨٣٦٬٠٩٨١٠٬٨٠١٬٤٢٣٨٬٩٠٨٬٢٥١٢١٬٠١٤٬٠٢٩صا الموجودات

ة:  س
٪٢٤٫٩٩٪١٥٫٠٠٪٢٠٫٦٢٪٢٤٫٨١٪٣٠٫٠٠حصة المجموعة (٪)

لة كة الزم ٢٬١٢٥٬٨٦٨١٬٦٩٦٬٠٣٦٢٬٢٢٧٬٢٥٣١٬٣٣٦٬٢٣٨٥٬٢٥١٬٤٠٦حصة المجموعة  ال
٥٤٠٬٠٠٠٥٬٢٩٨٬٧٥٠---دات غ ملموسة شهرةموجو 

ة مة الدف ٢٬١٢٥٬٨٦٨١٬٦٩٦٬٠٣٦٢٬٢٢٧٬٢٥٣١٬٨٧٦٬٢٣٨١٠٬٥٥٠٬١٥٦الق

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

٥٬٢١٥٬٦٤٨٤٬٠٥٣٬٨٣٧٩٬٠٧٥٬٨٠٦١٬١٦٣٬٨٢٥٢٥٬٣٩٣٬٩٠٠إيرادات
ات المستمر –صا دخل السنة  ة من العمل

امل ٧٠٥٬٠٨٢٢٢٨٬٢١٤٥٩٤٬٢٧٠٤١٥٬٨١٦١٬٣٦٤٬٩٧٥ال

ة:  س
٪٢٤٫٩٩٪١٥٫٠٠٪٢٠٫٦٢٪٢٤٫٨١٪٣٠٫٠٠حصة المجموعة (٪)

لة كة الزم ٢١١٬٥٢٥٥٦٬٦٢٠١٢٢٬٥٣٨٦٢٬٣٧٢٣٤١٬١٠٧حصة المجموعة  ال
اح (الخسائر) )١٠٦٬٩٧٣(١٥٠٬٥٤٣٧٧٬١٦٩)٧٬٩٧٧(١٦٣٬١٦٠الحصة  األر

ضاحات:  إ

حقوق )أ ( ما يتعلق  ة مقدمة ألحد المساهم ف كة معادن وعد الشمال للفوسفات مساهمة إضاف ثمار المجموعة   شمل اس
التعدين. 

ة من (ب)  ت خالل الف الر ل حصة خسائر المجموعة  صا دخل  سج تم ١٠تم  مة ٢٠١٨س ات الق س عد  ة السنة  ح نها
دلة. العا



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة ا سم ٣١لمنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٤٩

كة (تتمة)-١٠ ــــع المش لة والمشار ات الزم ثمارات  ال االس

كة  ــــع المش ة الملخصة للمشار المعلومات المال

ك ــكة ســـاين ـ ة الملخصـــة ل ك هام خاص  تقدم الجداول أدناە المعلومات المال ــوع مشـــ ـ ات المحدودة، م ماو وك انج للب ك ت ســـا
الغ. المجموعة. تعكس المعل ك  تلك الم س حصة سا ك ول وع المش ة للم الغ المعروضة  القوائم المال ومات المفصح عنها الم

سم ٣١ما   د
٢٠١٩

سم ٣١ما   د
٢٠١٨

ة وأرصدة لدى البنوك ١٬٧٤٠٬١٥٦٢٬٧٧٨٬٤٤٠نقد
٤٬١٥٦٬٠١٠٤٬٩٥٦٬٦٣٧إجما الموجودات المتداولة

٨٬٧٥٣٬٧٣٥٨٬٣٨٤٬٢٠٤ متداولةموجودات غ

ما عدا الذمم الدائنة التجارة) ة متداولة (ف ات مال ٧٩٩٬٦٣٤٧٨٥٬٦٦٦مطل
ات المتداولة ١٬٨٢٢٬٧٢٧١٬٦٣٤٬٦٨٠إجما المطل

ات غ المتداولة ٢٬٦٦٢٬٢٩٨٢٬١٦٥٬١٨٩إجما المطل

٨٬٤٢٤٬٧٢٠٩٬٥٤٠٬٩٧٢صا الموجودات

ة:  س
٪٥٠٫٠٠٪٥٠٫٠٠حصة المجموعة (٪)

ك وع المش ٤٬٢١٢٬٣٦٠٤٬٧٧٠٬٤٨٦حصة المجموعة  الم
ة مة الدف ٤٬٢١٢٬٣٦٠٤٬٧٧٠٬٤٨٦الق

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

٨٬٥٥٤٬٦٤٠١٠٬٣٣٤٬٩٦٦إيرادات
طفاءاسته ٥٩٤٬١٦٧٤٨٣٬٧٨٤الك و

٩٣٬٠٦١٩٤٬٣٥٥دخل عمولة
)٩٥٬٤٦٧()٧٢٬٥٤٧(مصارف عمولة

ة دخل وف  )٥٥٩٬٧٧٣()٢٨٩٬٣٤٥(م
امل–صا دخل السنة  ال ات المستمرة  ٨٩٥٬٨٠٤١٬٦٦٣٬٤٥٦من العمل

ة:  س
٪٥٠٫٠٠٪٥٠٫٠٠حصة المجموعة (٪)

كحصة المجموعة   وع المش اح الم ٤٤٧٬٩٠٢٨٣١٬٧٢٨ أر
اح ٤٤٧٬٩٠٢٨٣١٬٧٢٨الحصة  األر



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة ا سم ٣١لمنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥٠

كة (تتمة)-١٠ ــــع المش لة والمشار ات الزم ثمارات  ال االس

مفردها كة غ الهامة  ــــع المش لة والمشار ات الزم ة الملخصة لل المعلومات المال

ة   سم ٣١للسنة المنته ة  ٢٠١٩د سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د
لة غ  ات الزم ال

مفردها الهامة 
كة  ــــع المش المشار
مفردها غ الهامة 

لة غ  ات الزم ال
مفردها الهامة 

كة غ  ــــع المش المشار
مفردها الهامة 

–صا دخل (خسارة) السنة 
ات المستمرة  من العمل

امل ٥٥٦٬٥٧١٢٠٬٠١٣)٣٨٬٢٩٣(٢٢٠٬٨٥٧ال

لة المدرجة ات الزم مة العادلة لل الق

ت الر كة  ا و كة أل ثمار المجموعة   مة العادلة الســـــــــ ـــعر التداول  لغت الق ســـــــــم ٣١بناء ع ســــــ لغ٢٠١٩د ار رال ١٫٢٢م مل
ضاح ٦٫٩٤سعودي و  ار رال سعودي (إ ار رال سعودي و ١٫٧٥: ٢٠١٨) ع التوا (١-١٠مل ار رال سعودي). ٥٫٧٢مل مل

ثمارات  أدوات الدين-١١ االس

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
ة األجل ثمارات قص ضاح -متداولة ( اس )١٨إ

عمولة ثابتة ٥٦٢٬٣٦٦٩٣٬٧٥٠أدوات 
عمولة عائمة ٥٢٤٬٠٨٠٤٨١٬٤٦٠أدوات 

١٬٠٨٦٬٤٤٦٥٧٥٬٢١٠
غ متداولة

عمولة ثابتة ٥٩١٬٩٢٠١٬١٤٦٬٨٦٥أدوات 
عمولة عائمة ٧٥٣٬٦٧٢١٬٣٤٧٬٠١٥أدوات 

١٬٣٤٥٬٥٩٢٢٬٤٩٣٬٨٨٠
٢٬٤٣٢٬٠٣٨٣٬٠٦٩٬٠٩٠

التعرض للعمالت
سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

١٬٦٦٤٬٦٦٧١٬٦٤١٬٧٧٩رال سعودي
٧٦٧٬٣٧١١٬٤٢٧٬٣١١ر أم دوال

٢٬٤٣٢٬٠٣٨٣٬٠٦٩٬٠٩٠



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة ا سم ٣١لمنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥١

ة-١٢ ثمارات  أدوات حقوق المل االس

ة:  ثمارات  أدوات حقوق المل ة لالس مة الدف ما  الق ف

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
ة غ المدرجة األوراق المال

ثمارات  أدوات ةاس ٧٣٢٬٨٦٨٧٨٤٬٨١٥حقوق مل
ثمارة ٣١٣٬١٤١٣٠٥٬٢٩٤وحدات  صناديق اس

١٬٠٤٦٬٠٠٩١٬٠٩٠٬١٠٩

الموجودات غ المتداولة األخرى-١٣

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
٤٬٠٥٠٬٠٦٦٣٬٥٨٥٬٨٤٧سلف موظف 

ة السعو  ان ا كة ال الغ مستحقة من ال ة المتحدة للميثانول م ضاح د -١٬٦٠٦٬٠٤٩)٢٢(إ
٩٦٬٠٧٥٦٢٠٬٠٢٩قروض مستحقة من جهات ذات عالقة

١١٢٬٥٠٠١١٢٬٥٠٠رسوم تعدين مدفوعة مقدما 
٦٥٢٬٣٧٩٨٠٨٬٠٨٠أخرى

٦٬٥١٧٬٠٦٩٥٬١٢٦٬٤٥٦

سلف موظف 
نامج تملك الغ مستحقة من الموظف تتعلق ب المنازل ومنافع أخرى. تمثل سلف الموظف م

قروض مستحقة من جهات ذات عالقة
ة السائدة  السوق.  األسعار العاد كة  ــــع المش لة والمشار ات الزم عض ال تتعلق القروض المستحقة من جهات ذات عالقة ب

أخرى
نود متنوعة.  ل أسا ع دفعات مقدمة لمقاول و ش شتمل بند "أخرى" 



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة ا سم ٣١لمنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥٢

ةالموجود-١٤ ات المال ة والمطل ات المال
سم ٣١ ٢٠١٩د

ضاحات اإلجما إ

موجودات 
ات ةمطل مال

لفة المطفأة الت

موجودات 
ة  ات مال مطل
مة  الق مدرجة 
العادلة  قائمة 

الدخل

ة  موجودات مال
مة  الق مدرجة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

مة العادلة (اآلخر ٣المستوى ٢المستوى ١ستوى الم)بالق
ة الموجودات المال

ثمارات  أدوات دين:  اس
-١٬٤٠٥٬٣٠٤-١٬٤٠٥٬٣٠٤--١١١٬١٥٤٬٢٨٦١٬١٥٤٬٢٨٦عمولة ثابتة-
-١٬٢٩٠٬٨٣٥-١٬٢٩٠٬٨٣٥-١١١٬٢٧٧٬٧٥٢٨٩٤٬٩٦٠٣٨٢٬٧٩٢عمولة عائمة-

ثمارات  أدوات حقوق ال ة اس ٧٨٣٬٣٥٥٢٦٢٬٦٥٤-٣٢٠٬٨٠٧٧٢٥٬٢٠٢١٬٠٤٦٬٠٠٩-١٢١٬٠٤٦٬٠٠٩متداولهغ مل
--ال ينطبق--١٦١٨٬٣٢٢٬٥٥٢١٨٬٣٢٢٬٥٥٢ذمم مدينة تجارة

ة األجل ثمارات قص اس
---ال ينطبق--١٨٤٬٣٧٩٬٨٢٠٤٬٣٧٩٬٨٢٠ودائع ألجل -
ة األجل أ- ثمارات قص --٩٢٬٢٨٨٩٢٬٢٨٨-٩٢٬٢٨٨-١٨٩٢٬٢٨٨خرىاس

ة وأرصدة لدى البنوك -نقد
ة وأرصدة لدى البنوك- ال ينطبق--١٩١٠٬٠١٩٬٨٤٨١٠٬٠١٩٬٨٤٨نقد
--ال ينطبق--١٩٢٨٬٢٩٢٬٩٢٧٢٨٬٢٩٢٬٩٢٧ودائع ألجل-

ة أخرى (أ) --ينطبقال --٣٬١٠٤٬٣٥٥٣٬١٠٤٬٣٥٥موجودات مال
٦٧٬٦٨٩٬٨٣٧٦٦٬١٦٨٬٧٤٨٧٩٥٬٨٨٧٧٢٥٬٢٠٢٣٬٨٣٤٬٤٣٦٩٢٬٢٨٨٣٬٤٧٩٬٤٩٤٢٦٢٬٦٥٤

ة ات المال المطل
-٤٤٬٠٨٨٬٥٦٧-٤٤٬٠٨٨٬٥٦٧--٢٣٤٢٬٦٩٦٬٦٥٠٤٢٬٦٩٦٬٦٥٠قروض

امات جار (ال ينطبقال ال ينطبقال ينطبق٢٣٧٬٠٣٨٬٩٠٦٧٬٠٣٨٬٩٠٦)جعقود إ
---ال ينطبق--٢٥١٢٬٨٨٨٬١٧٥١٢٬٨٨٨٬١٧٥ذمم دائنة تجارة

ة أخرى ( ات مال ---ال ينطبق--٢٬١٩١٬١٠٣٢٬١٩١٬١٠٣)أمطل
٤٤٬٠٨٨٬٥٦٧-٤٤٬٠٨٨٬٥٦٧--٦٤٬٨١٤٬٨٣٤٦٤٬٨١٤٬٨٣٤-

جار مدينة والقر (أ) الغ عقود إ ة األخرى م الغ مستحقة إ تتضمن الموجودات المال اح مستحقة وم ة األخرى توزعات أر ات المال نما تتضمن المطل وض المستحقة إ جهات ذات عالقة وعموالت مدينة، ب
جهات ذات عالقة وعموالت مستحقة. 

ة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم)ب( ثمارات قص أن الذمم المدينة التجارة واالس ة إ حد كب قدرت المجموعة  متها الدف ة األخرى تقارب ق ات المال الدائنة التجارة والموجودات والمطل
ة األجل لهذە األدوات.  ــــخ االستحقاق قص نظرا لتوار

ر الما )ج( ار الدو للتق قا للمع جار ط امات عقود اإل ات ال ر الما )١٦(تم إث ار الدو للتق قا للمع جار (د)،٢٩-٧. ط امات عقود اإل مة العادلة الل م إفصاحات عن الق . ال يتع تقد



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥٣

ة (تتمة)-١٤ ات المال ة والمطل الموجودات المال
سم ٣١ ٢٠١٨د

ضاحات اإلجما إ
ة  ات مال موجودات مطل

لفة المطفأة الت

ات  موجودات مطل
مة  الق ة مدرجة  مال

خلالعادلة  قائمة الد

ة مدرجة  موجودات مال
مة العادلة من خالل  الق

الدخل الشامل اآلخر
مة العادلة  الق

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى )ب(
ة الموجودات المال

ثمارات  أدوات دين اس
-١٬٧٢٠٬٩٢٠-١٬٧٢٠٬٩٢٠--١١١٬٢٤٠٬٦١٥١٬٢٤٠٬٦١٥عمولة ثابتة-
-١٬٦٩٢٬٧٥٢-١٬٦٩٢٬٧٥٢-١١١٬٨٢٨٬٤٧٥١٬٤٤١٬٤٩٨٣٨٦٬٩٧٧ئمةعمولة عا-

ة  ثمارات  أدوات حقوق المل اس
٩٠٧٬٣٤٣١٨٢٬٧٦٦-٣١٧٬٦٦٩٧٧٢٬٤٤٠١٬٠٩٠٬١٠٩-١٢١٬٠٩٠٬١٠٩ متداولةغ-

ة مشتقة -٢٩٬٦٥١-٢٩٬٦٥١-٢٩٬٦٥١-٢٧٢٩٬٦٥١موجودات مال
--ال ينطبق--١٦٢١٬٨٢١٬٨٤٩٢١٬٨٢١٬٨٤٩ذمم مدينة تجارة

ة األجل ثمارات قص اس
--ال ينطبق--١٨٩٬٢٤٠٬٢٨٩٩٬٢٤٠٬٢٨٩ودائع ألجل -

ة وأرصدة لدى البنوك --نقد
ة وأرصدة لدى البنوك- ال ينطبق--١٩١٣٬١٥٣٬٢١٠١٣٬١٥٣٬٢١٠نقد
--ال ينطبق--١٩٢٩٬٤٣٧٬٦١٠٢٩٬٤٣٧٬٦١٠ودائع ألجل-

ة أخرى (أ) --ال ينطبق--١٬٧٨٠٬٠٨٥١٬٧٨٠٬٠٨٥موجودات مال
٤٬٣٥٠٬٦٦٦١٨٢٬٧٦٦-٧٩٬٦٢١٬٨٩٣٧٨٬١١٥٬١٥٦٧٣٤٬٢٩٧٧٧٢٬٤٤٠٤٬٥٣٣٬٤٣٢

ة ات المال المطل
-٤٥٬٧١٥٬٤٠٣-٤٥٬٧١٥٬٤٠٣--٢٣٤٦٬٥٢٤٬٣١٦٤٦٬٥٢٤٬٣١٦قروض

ة ل جار تم موجب عقود إ امات  ---ال ينطبقال ينطبقال ينطبق٢٣٧٣٨٬٩٢٥٧٣٨٬٩٢٥ال
ة مشتقة ات مال -٣٨١-٣٨١-٣٨١-٢٧٣٨١مطل

---ال ينطبق--٢٥١٤٬٩٦٩٬٣٥٧١٤٬٩٦٩٬٣٥٧ذمم دائنة تجارة
ة أخرى (أ) ات مال ---قال ينطب--٣٬٣٥٧٬٨٨٢٣٬٣٥٧٬٨٨٢مطل

٤٥٬٧١٥٬٧٨٤-٤٥٬٧١٥٬٧٨٤-٦٥٬٥٩٠٬٨٦١٦٥٬٥٩٠٬٤٨٠٣٨١-

ا(أ) نما تتضمن المطل جار مدينة والقروض المستحقة إ جهات ذات عالقة وعموالت مدينة، ب الغ عقود إ ة األخرى م الغ مستحقة إ تتضمن الموجودات المال اح مستحقة وم ة األخرى توزعات أر ت المال
ذات عالقة وعموالت مستحقة. جهات

ة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم الدائنة التجارة والموجود(ب) ثمارات قص أن الذمم المدينة التجارة واالس ة األخرى تقاقدرت المجموعة  ات المال ة إ حد كب نظرا ات والمطل متها الدف رب ق
ة األجل لهذە األدوات.  ــــخ االستحقاق قص لتوار



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥٤

ة (تتمة)-١٤ ات المال ة والمطل الموجودات المال

ضـــاح  ة  اإل األدوات المال ـــ للتعرض لمخاطر االئتمان  ٣٧تمت مناقشـــة تعرض المجموعة لمختلف المخاطر المتعلقة  . ان الحد األق
ة أعالە. نها ل فئة من فئات الموجودات المال ة ل مة الدف عادل الق ة  ة السنة المال

ت المنتهيت   مة العادلة خالل الس اس الق ات ق الت ب مست كن هناك تح سم ٣١لم  . ٢٠١٨و ٢٠١٩د

مة العادلة:  ة لتقدير الق اضات التال تم استخدام الطرق واالف

م ال· ــــــعار يتم تق ل المجموعة بناء ع معاي مثل أســـ ة من ق عموالت ثابتة ومتغ طة  لة األجل المرت ذمم المدينة والقروض ط
ناء ع هذا  ــوع الممول. و ـ ة للعمالء وخصـــائص المخاطر للم دولة معينة والجدارة االئتمان العمولة وعوامل المخاطر الخاصـــة 

ار  ع االعت م، تؤخذ المخصصات  إزاء الخسائر المتوقعة ع هذە الذمم المدينة والقروض. التق

ة· ــــخ إعداد القوائم المال مة العادلة للسندات المتداولة ع أساس عروض األسعار بتار د الق مة الموحدةيتم تحد . يتم تقدير الق
اإل الدينالعادلة ألدوات ة األخرى،  ات المال ة والمطل ة غ المتداولة غ المتداولة والقروض البنك ات المال ضـــــــــــافة إ المطل

ــوط ومخاطر االئتمان  ا للديون بنفس ال اســتخدام المعدالت الســائدة حال ة  ل ة المســتق خصــم التدفقات النقد األخرى وذلك 
ة.  ق ــــخ االستحقاق المت وتوار

عض االف· جراء  ة، تقوم المجموعة ب مة العادلة ألدوات حقوق المل ة للق ـــــــ ســ ما  ال م،  ــــــأن مدخالت طرق التق شـــ اضـــــــــات 
لة للمقارنة. إن احتمال وجود تقديرات مختلفة ضــمن هذە  مة العادلة ال تم الحصــول عليها ع أســاس المعامالت القا ذلك الق

ثمارات  أدوات حق مة العادلة لالســـــ صـــــورة معقولة واســـــتخدامها  تقدير المجموعة للق مها  مكن تق ة المدخالت  وق المل
ة من األسعار المتداولة  األسواق  ثمارات المتداولة  أدوات حقوق المل مة العادلة لالس غ المتداولة. يتم الحصول ع الق

شطة . ال

ة:  ثمارات  أدوات حقوق المل م االس ة لتق س م المستخدمة والمدخالت الرئ ما  وصف لطرق التق ف

م قة التق لة للمالحظة الهامةدخالتالمط الحدغ القا

قة السوق ة الدخل واالستهالك ·ط ل العمولة و اح ق ة إ مضاعف األر مة حقوق المل ق
واإلطفاء

ة· مة الدف ة السعر إ مضاعف الق س مة الموجودات و متوسط صا ق

١٣٫٥إ ١٠٫٩

٠٫٧٦
قة صا الموجودات ة واط ــــعتقدير النقد لة للتوز رال سعودي ٤٦٫١ألرصدة لدى البنوك القا

ال ٤٩٫٩إ  ر
سعودي

قة العائدات المتوقعة ة إ مضاعف اإليراداتط مة حقوق المل ٠٫٧٣ق



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥٥

المخزون-١٥

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

١٤٬٨٠٤٬٣٨٧١٦٬٦١٣٬٤٠٢مخزون تام الصنع
ار ٦٬٣٠٠٬٩٢٠٦٬٢٥٩٬٤١٢قطع غ
٤٬٢٤٩٬٦٧٨٣٬٧٦٠٬٢٧٣مواد خام

ق ١٬٦١٤٬٥١٤٢٬٢٦٠٬١٧١ضاعة  الط
يع د التص ١٬١٣٨٬٤٩٩١٬٠٦٧٬٥٩١مخزون ق

٢٨٬١٠٧٬٩٩٨٢٩٬٩٦٠٬٨٤٩
ء الحركة ومتقادم )١٬٧١٦٬٠٤٦()١٬٦٩٤٬٤١٨(ناقصا: مخصص مخزون 

٢٦٬٤١٣٬٥٨٠٢٨٬٢٤٤٬٨٠٣

: انت حركة مخصص المخزو  اآل ء الحركة والمتقادم  ن 

ة   ٣١للسنة المنته
سم  ٢٠١٩د

ة   ٣١للسنة المنته
سم  ٢٠١٨د

د   ١٬٧١٦٬٠٤٦١٬٧٧٦٬٢٧٤يناير١الرص
)٦٠٬٢٢٨()٢١٬٦٢٨(، صا للسنةخالل عكس 

د   سم ٣١الرص ١٬٦٩٤٬٤١٨١٬٧١٦٬٠٤٦د

ضاح تم اإلفصاح عن مخاطر أسعا . ٣٧ر السلع ال تتعرض لها المجموعة  اإل

ة-١٦ الذمم المدينة التجار

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

١٦٬٢٨٣٬١٧٤١٩٬١١١٬٥٧١ذمم مدينة تجارة
الغ مستحقة من جهات ذات عالقة ٢٬٣٦٦٬٦٥٥٣٬١١٦٬٩٥١م

١٨٬٦٤٩٬٨٢٩٢٢٬٢٢٨٬٥٢٢
)٤٠٦٬٦٧٣()٣٢٧٬٢٧٧(ئتمان المتوقعةناقصا: مخصص خسائر اال 

١٨٬٣٢٢٬٥٥٢٢١٬٨٢١٬٨٤٩

اوح ما ب  دون عمولة ولمدة ت يوم. ١٢٠–٣٠إن الذمم المدينة 



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥٦

ة (تتمة) -١٦ الذمم المدينة التجار

ما   ً ألعمار الذمم المدينة التجارة وخسائر االئتمان المتوقعة ذات العالقة  ما  تحل : د٣١ف سم

اإلجما 

غ متأخرة 
السداد ولم 

متها تنخفض ق
٦٠أقل من 
أ من سنةيوم٣٦٥-١٨١يوم١٨٠-٩١يوم٩٠-٦١يوم

سم ٣١ ٢٠١٩د

٪٥٠٫٤٩٪١٠٫٧١٪١٦٫٨٥٪٩٫١٦٪١٫٣٢٪٠٫٠٦-معدل خسائر االئتمان المتوقعة 
ة مة الدف ١٨٬٦٤٩٬٨٢٩١٧٬٠٩١٬٨٧١٧١٩٬٨٢٨٥٥٬١٣٤١٠٩٬٥١٣١٤١٬٨٣٣٥٣١٬٦٥٠إجما الق

٣٢٧٬٢٧٧١٠٬٦٥٦٩٬٥٠٤٥٬٠٥٢١٨٬٤٥٧١٥٬١٨٦٢٦٨٬٤٢٢خسائر االئتمان المتوقعة

سم ٣١ ٢٠١٨د

٪٥٢٫٠٧٪٣٥٫٢٨٪١٧٫٣٤٪٢٩٫١٦٪١٫٧٢٪٠٫١٥-معدل خسائر االئتمان المتوقعة 

ة مة الدف ٢٢٬٢٢٨٬٥٢٢٢٠٬٤٤٢٬٧١٢٩٦٨٬١٩٣٣٤٬٨٥٦١١٤٬١٩٣١٠٨٬٠٧٣٥٦٠٬٤٩٥إجما الق
٤٠٦٬٦٧٣٣٠٬٠٩٥١٦٬٦٥٥١٠٬١٦٥١٩٬٧٩٧٣٨٬١٣٢٢٩١٬٨٢٩خسائر االئتمان المتوقعة

ة   ســـــم ٣١انخفضـــــت معدالت خســـــائر االئتمان المتوقعة للســـــنة المنته ــــنةالمقارنة مع ٢٠١٩د ات أقل ٢٠١٨سـ ، وذلك لوجود مؤ
ة ع تعرض الذمم الم ة المحتملة ال يواجهها العمالء  نها ات المال ـــــــع ــــــ جة الصـــ مة االئتمان ن ة لمخاطر االنخفاض  ق دينة التجار

ة ة المال .الف

 : اآل انت حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
ة   ٣١للسنة المنته

سم  ٢٠١٩د
ة   ٣١للسنة المنته

سم  ٢٠١٨د

د اال ٤٠٦٬٦٧٣٣٦٣٬٧٤٣فتتا الرص
ر اعتماد مخصص خسائر ائتمان متوقعة إضا عند  ار الدو للتق المع

٣٩٬٦١٠-)٩(الما 
٤٠٦٬٦٧٣٤٠٣٬٣٥٣يناير١ما  

١٬٥١٤٧٠٬٤١١المحمل للسنة
)٦٧٬٠٩١()٨٠٬٩١٠(عكس خالل السنة

سم ٣١ما   ٣٢٧٬٢٧٧٤٠٦٬٦٧٣د

ف المدفوعة مقدما والموجودات المتداولة األخرىالمصار-١٧
سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

ة المتحدة للميثانول ة السعود ان ا كة ال الغ مستحقة من ال ضاحم (إ
١٬٦٨٧٬٥٠٠)٢٢-

١٬٤٥٨٬٨٧٩١٬٨٩٧٬٥٨٩مصارف مدفوعة مقدما 
عانات مدينة ٨٧٢٬٦٣٤١٬١٩٨٬٦٨١ائب و

٦١٧٬٣٧٢١٨٤٬٧٦٠ل من قروض مستحقة من جهات ذات عالقةقسط متداو 
ل مستحقة ٧١٬٣٧٨١٥٢٬٩٦٤إيرادات تم

٧٣٬٧٥٦٧٦٬٥٦٩سلف وذمم موظف 
١٬٥٧٢٬٢٣٦١٬٦٠٤٬٢٩٤أخرى

٦٬٣٥٣٬٧٥٥٥٬١١٤٬٨٥٧



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥٧

ة األجل-١٨ ثمارات قص االس

ة األجل ثمارات قص ً لالس ما  تحل : ف
سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

٤٬٣٧٩٬٨٢٠٩٬٢٤٠٬٢٨٩ودائع ألجل
ثمارات  أدوات دين ضاح اس ١٬٠٨٦٬٤٤٦٥٧٥٬٢١٠)١١(إ

ة األجل أخرى ثمارات قص -٩٢٬٢٨٨اس
٥٬٥٥٨٬٥٥٤٩٬٨١٥٬٤٩٩

ة أ من ثالثة أشهر وأقل من اث ن إ ات استحقاق أصل معدالتعمولة ع أساس معدالت ع شهرا وتحمل للودائع ألجل لدى البنوك ف
العمولة السائدة  السوق. 

ة األجل األخرى ع شهادات ودائع.  ثمارات قص شتمل االس

ة و ال-١٩ رصدة لدى البنوكاألنقد

ً ل ما  تحل ةف : البنوكلدىواألرصدةلنقد
سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

١٬٠٨٥٣٩٠صندوقنقد  ال
١٠٬٠١٨٬٧٦٣١٣٬١٥٢٬٨٢٠أرصدة لدى البنوك

٢٨٬٢٩٢٬٩٢٧٢٩٬٤٣٧٬٦١٠ودائع ألجل
٣٨٬٣١٢٬٧٧٥٤٢٬٥٩٠٬٨٢٠

سم ٣١ما   ة قدرها ٢٠١٩د م بها وغ مسح الت قروض مل سه ان لدى المجموعة  ال سعودي (٨٫٦٥،  ار ر سم ٣١مل : ٢٠١٨د
ار رال١٠٫٠٦ سعودي). مل

سم ٣١  ار رال سعودي (٠٫٦٠، لدى المجموعة أموال قدرها ٢٠١٩د سم ٣١مل ال سعودي) محتفظ بها  ٠٫٥١: ٢٠١٨د ار ر مل
ة ات العمل العاد ستخدم كجزء من عمل ة مستقلة وال  ات بنك . حسا

عمالت مختلفة:  الغ الموضوعة  ل الم يوضح الجدول أدناە تفاص
س٣١ سم ٢٠١٩٣١م د ٢٠١٨د

١٢٬٢٦٨٬٩٧٧١٥٬٧٠٠٬٨٧٧رال سعودي
٢٣٬٤١٧٬٣٨٩٢٥٬٣٠٤٬٩٨١دوالر أم 

٢٬٦٢٦٬٤٠٩١٬٥٨٤٬٩٦٢أخرى
٣٨٬٣١٢٬٧٧٥٤٢٬٥٩٠٬٨٢٠

ة ١-١٩ التدفقات النقد اإلفصاحات المتعلقة 

ً ل ما  تحل ةف ةلنقد ه النقد : وش
سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

ة وأرصدة لدى البنوك ٣٨٬٣١٢٬٧٧٥٤٢٬٥٩٠٬٨٢٠نقد
ات مكشوفة لدى البنوك ة األجلالقروض  ال(ناقصا: حسا ة قص -بنك

ضاح  )١٬١٦٧٬٥٨٩()١٬٣٤٦٬٩٩٦()٢٣إ
٣٦٬٩٦٥٬٧٧٩٤١٬٤٢٣٬٢٣١

ات المكشوفة لدى البنوكيتم استخدام  ات التجار الحسا مكن  العمل ة ال  ة للمجموعة وتمثل أرصدة نقد ا مقاصتها ة العاد . قانون



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥٨

ة و ال-١٩ (تتمة)رصدة لدى البنوكاألنقد

ة ١-١٩ التدفقات النقد (تتمة)اإلفصاحات المتعلقة 

ً لل ما  تحل ة: تغ  ف ل شطة التم ات الناتجة عن األ مطل

جار )أ ( ر الما (ةالمضافيتضمن عقود اإل ار الدو للتق المع طة  اف بها عند التحول ١٦المرت خالل السنة. و ) ال تم االع

رأس المال-٢٠

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
ح بها  : أسهم م

ل سهم  مة  ة، ق ٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠رال سعودي١٠أسهم عاد

ل سهم  مة  امل، ق ال ة مصدرة ومدفوعة  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠رال سعودي١٠أسهم عاد

ة مصدرة ومدفوعة  ة)أسهم عاد االت السعود الف ال امل ( ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠ال

ةةمحملة خالل السن٢٠١٩يناير ١ما   تدفقات نقد
ة  ل عمالت أجن تح

ة وأخرى غ نقد
سم ٣١ما   د

٢٠١٩

٤٢٬٦٩٦٬٦٥٠)١٬٥٦٣٬٥٠٨()٤٬٢٧٣٬٠٥٨(٤٦٬٥٢٤٬٣١٦٢٬٠٠٨٬٩٠٠قروض

جار ٧٬٠٣٨٬٩٠٦(أ)٧٬٦٦٧٬٩٧٤)١٬٧٢١٬١٤٥(٧٣٨٬٩٢٥٣٥٣٬١٥٢عقود إ

١٬٢٢٥٬٥٢٨-)١٣٬١٩٠٬١٢٧(١٬٢١٥٬٦٥٥١٣٬٢٠٠٬٠٠٠توزعات أراح للمساهم 
ة  توزعات أراح لحقوق المل

طرة ١٨٩٬٢٣٤-)٨٬٢٢٨٬٠٩٥(١٬٥٥٨٬٠٢٧٦٬٨٥٩٬٣٠٢غ المس

ة غ ع استحواذ  حقوق مل
طرة --١٬١٢٥٬٠٠٠)١٬١٢٥٬٠٠٠(-مس

٦٬١٠٤٬٤٦٦٥١٬١٥٠٬٣١٨)٢٦٬٢٨٧٬٤٢٥(٥٠٬٠٣٦٬٩٢٣٢١٬٢٩٦٬٣٥٤

ةمحملة خالل السنة٢٠١٨يناير ١ما   تدفقات نقد
ة  ل عمالت أجن تح

ة وأخرى غ نقد
سم ٣١ما   د

٢٠١٨

١٩٬٩٥٦٤٦٬٥٢٤٬٣١٦)١٠٬٦٩٣٬٨١٥(-٥٧٬١٩٨٬١٧٥قروض

ة ل جارات تم ٧٣٨٬٩٢٥-)١٨٧٬١١٣(٨٦٥٬٠١٣٦١٬٠٢٥إ

٢٬٧٧٣٬٦٨٢-)١٢٬٠٥٩٬٥٣٨(١٬٦٣٣٬٢٢٠١٣٬٢٠٠٬٠٠٠توزعات أراح للمساهم 

ة  توزعات أراح لحقوق المل
طرة -١٠٦٬٥٣٧)٨٬٧٣٦٬٢٤٦(٨٬٦٢٩٬٧٠٩-غ المس

١٢٦٬٤٩٣٥٠٬٠٣٦٬٩٢٣)٣١٬٦٧٦٬٧١٢(٥٩٬٦٩٦٬٤٠٨٢١٬٨٩٠٬٧٣٤



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٥٩

اتا-٢١ اط الحت

ا النظا  االحت

ك أن تحول  جب ع سا ات السعودي،  ام نظام ال قا ألح ع هذا ١٠ط لغ مجم ا النظا ح ي ٪ من صا دخل السنة إ االحت
ا  ث أن اال ٣٠االحت ا قد ٪ من رأس المال. وح ل. إن لغحت ك التوقف عن إجراء مثل هذا التح الحد األد المطلوب، قررت سا

ــــع.  ل للتوز ا غ قا هذا االحت

ا العام االحت

ادة أو  مكن ز قاة.  اح الم ل من األر التح ا عام وذلك  ن احت ــــــــــاهم تك ة العامة للمســـ حق للجمع ك،  ــــــــــــا ـــــــــا لسـ قا للنظام األســــ ط
ــــع. تخف ل للتوز ا قا . إن هذا االحت قرار من المساهم ا العام  ض هذا االحت

ات األخرى اط االحت

ات األخرى" والحرات ال طرأت عليها خالل السنة:  اط ً لـ "االحت يوضح الجدول أدناە تحل

سم ٣١ ٢٠١٩د
أدوات حقوق 

ة  مل
ترجمة عمالت 

ة أجن

اسب  م
(خسائر)
ة توار ا

تحوط 
التدفقات 

ة اإلجما النقد

ة السنة دا  ١٬٣٥٩٬١٨٤()٣٥٬٥٢٦(٩٥٣٬١٢٢)٢٬٦٩٩٬٩١٦(٤٢٣٬١٣٦(
لصا التغ   العمالت المتعلقة تح

ة ات األجن )٣٢٨٬٢٣١(--)٣٢٨٬٢٣١(-العمل
امات منافع الموظف  اس ال )١٬٤١٤٬٦٦٢(-)١٬٤١٤٬٦٦٢(--(أ)أثر إعادة ق

ثمارات  أدوات حقوق  اس االس أثر إعادة ق
ة  )١٣٧٬٠٦٠(---)١٣٧٬٠٦٠(المل

الدخل الشامل (الخسارة) الحصة  بنود 
كة ــــع المش لة والمشار ات الزم )٢٥٬٩٤٧(١٨٬١٣٤)٣٠٬٧٦٤()١٣٬٣١٧(-األخرى لل

)١٬٩٠٥٬٩٠٠(١٨٬١٣٤)١٬٤٤٥٬٤٢٦()٣٤١٬٥٤٨()١٣٧٬٠٦٠(الشامل اآلخر للسنة(الخسارة)الدخل
ة السنة )٣٬٢٦٥٬٠٨٤()١٧٬٣٩٢()٤٩٢٬٣٠٤()٣٬٠٤١٬٤٦٤(٢٨٦٬٠٧٦ نها

ة(أ) عد خصم ال لغ  ضاح ،الم طرة (إ ة غ المس تة من خالل االستحواذ ع حقوق المل الغ المث شمل الم . )٢٢و



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسنة سم ٣١المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٦٠

ات (تتمة) -٢١ اط االحت

اط (تتمة)ات األخرىاالحت

سم ٣١ ٢٠١٨د
أدوات حقوق 

ة  مل
ترجمة عمالت 

ة أجن

اسب  م
(خسائر) 
توارة ا

تحوط 
التدفقات 

ة اإلجما النقد

ة السنة دا  ٢٬٢٤٩٬٦٦٣()٥٥٬٧١١()٧٩٢٬٤٨٦()١٬٤٣٠٬٤٢٢(٢٨٬٩٥٦(
ر الما  ار الدو للتق ٣٨٩٬٠٢٥--)٢٧٥(٣٨٩٬٣٠٠)٩(اعتماد المع

)١٬٨٦٠٬٦٣٨()٥٥٬٧١١()٧٩٢٬٤٨٦()١٬٤٣٠٬٦٩٧(٢٠١٨٤١٨٬٢٥٦يناير ١ 
لصا التغ   ات لالعمالت تح لعمل

ة )١٬٣٠١٬٢١٥(--)١٬٣٠١٬٢١٥(-األجن
امات منافع الموظف  اس ال ١٬٧٤٤٬٠١٢-١٬٧٤٤٬٠١٢--أثر إعادة ق

ثم اس االس ارات  أدوات حقوق أثر إعادة ق
ة ٤٬٨٨٠---٤٬٨٨٠المل

الحصة  بنود الدخل الشامل األخرى 
كة ــــع المش لة والمشار ات الزم ٣١٬٩٩٦١٬٥٩٦٢٠٬١٨٥٥٣٬٧٧٧-لل

١٬٧٤٥٬٦٠٨٢٠٬١٨٥٥٠١٬٤٥٤)١٬٢٦٩٬٢١٩(٤٬٨٨٠الشامل اآلخر للسنة(الخسارة) الدخل 
ة السنة )١٬٣٥٩٬١٨٤()٣٥٬٥٢٦(٩٥٣٬١٢٢)٢٬٦٩٩٬٩١٦(٤٢٣٬١٣٦ نها



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة  للسن سم ٣١ة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٦١

طرة -٢٢ ة غ المس حقوق المل

قائمة المركز الما الملخصة

ة للمجموعة.  س ال ة  طرة تعت جوه ة غ مس عة لها حقوق مل كة تا ل  ة الملخصة ل ما  المعلومات المال عة ف كة تا ل  الغ ل ل الحذوفات التم اإلفصاح عن الم : متداخلةق

سم ٣١ما   ٢٠١٩د

ة  بع الوطن كة ي
ات  ماو وك للب

ساب) (ي

ة  كة السعود ال
للميثانول
(الرازي)

بع  كة ي
ة  السعود

ات  ماو وك للب
ت) (ي

ة  ق كة ال ال
ات  ماو وك للب

ق) )

ل  كة الجب
ات  ماو وك للب

ا) م (ك

ة  كة الع ال
ة  اف الصناع لألل

ابن رشد)(

كة األسمدة 
ة  ة السعود الع

(سافكو)

ان  كة ك
ة  السعود

ات  ماو وك للب
ة) ان السعود (ك

ضاح  )١-٢٢(إ

٥٬٨٤٢٬٧٠٣١٬٥٩٤٬٢٨٤٤٬٣٨٢٬١٦٤٤٬٦٢٢٬٣٠٠٣٬٢٤٨٬١٢٢١٬٩٩٦٬٣٨٧٢٬١٦٧٬٩٩٨٥٬٣٨١٬٧٢٩موجودات متداولة
ات متداولة ١٬١٥٢٬٧٥٨٤٠٢٬٣٩٤١٬٦٠٤٬٤٦٢١٬١٠٧٬١٠٦٢٬٠٨٧٬٥٦٨١٬٢٧٨٬٩٦٩٦٨١٬٣٨٥٢٬٨٨٦٬٧٥٠مطل

٤٬٦٨٩٬٩٤٥١٬١٩١٬٨٩٠٢٬٧٧٧٬٧٠٢٣٬٥١٥٬١٩٤١٬١٦٠٬٥٥٤٧١٧٬٤١٨١٬٤٨٦٬٦١٣٢٬٤٩٤٬٩٧٩صا الموجودات المتداولة

١٢٬٢٢٧٬٧٠٤٢٬٨٨٦٬٧٠٩٤٬٦٨٠٬٥٠٤١٣٬٢٨٣٬٣٠٢١٢٬٦١٧٬٦٨٠١٬٣٦٥٬٤٦١٧٬٤٩٤٬٥٤٤٢٩٬٩٤٦٬٠٦٦موجودات غ متداولة
ات غ متداولة ٧٧٤٬٨٣٧٨٥١٬٤١١١٬١٧٧٬٢٢٧٢٬٦٨٣٬٠٢٤٣٬٩٨٥٬٤٢٩٣٬٦٠٠٬١٣٢٩٨٤٬٨٦٦١٧٬٤٨٨٬١٨٠مطل

٦٬٥٠٩٬٦٧٨١٢٬٤٥٧٬٨٨٦)٢٬٢٣٤٬٦٧١(١١٬٤٥٢٬٨٦٧٢٬٠٣٥٬٢٩٨٣٬٥٠٣٬٢٧٧١٠٬٦٠٠٬٢٧٨٨٬٦٣٢٬٢٥١صا الموجودات غ المتداولة
٧٬٩٩٦٬٢٩١١٤٬٩٥٢٬٨٦٥)١٬٥١٧٬٢٥٣(١٦٬١٤٢٬٨١٢٣٬٢٢٧٬١٨٨٦٬٢٨٠٬٩٧٩١٤٬١١٥٬٤٧٢٩٬٧٩٢٬٨٠٥صا الموجودات

مة (أ) ا طرة الم ة غ المس ٤٬٥٥٨٬٦٨٥٩٬٧١٩٬٣٦٢)٧٢٩٬٣٤٤(٧٬٧٥٦٬٦٢١٨٠٦٬٧٩٧٣٬١٤٠٬٤٩٣٧٬٠٥٧٬٧٣٦٤٬٨٩٦٬٤٠٣حقوق المل

طرة وغشتمل حقوق المل(أ) ة غ المس ائب دخل  حقوق المل ات المجموعة، وتحمل  اح متداخلة ب  ات مثل حذف أر س مة ع  ا طرة الم ها. ة غ المس



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٦٢

طرة (تتمة) -٢٢ ة غ المس حقوق المل

قائمة المركز الما الملخصة (تتمة)

سم ٣١ما   ٢٠١٨د

ة  بع الوطن كة ي
وك ات للب ماو

ساب) (ي

ة  كة السعود ال
للميثانول
(الرازي)

بع  كة ي
ة  السعود

ات  ماو وك للب
ت) (ي

ة  ق كة ال ال
ات  ماو وك للب

ق) )

ل  كة الجب
ات  ماو وك للب

ا) م (ك

ة  كة الع ال
ة  اف الصناع لألل

(ابن رشد)

كة األسمدة 
ة  ة السعود الع

(سافكو)

ان  كة ك
ة الس عود

ات  ماو وك للب
ة) ان السعود (ك

٦٬٢٢٧٬٥٢٥٣٬٤٢٨٬٨٦٢٥٬٩٤١٬٢٦١٨٬٠٤٤٬٢٦٢٣٬٦٩٠٬٦٢٩٢٬١٦٥٬٦٦٥٢٬٢٤٩٬٩٨١٩٬١٧٣٬٩٢٢موجودات متداولة
ات متداولة ١٬٣٤٣٬٨٦٥٢٬٩٣٨٬٣٢٣٢٬٤٩٤٬١٨٨١٬٥٦٠٬٣٤٠٢٬١٣٨٬٢٨٦٩٨٤٬٤٤٣٨٥٥٬٢٦٤٣٬٢٩٥٬٩٤٤مطل

٤٬٨٨٣٬٦٦٠٤٩٠٬٥٣٩٣٬٤٤٧٬٠٧٣٦٬٤٨٣٬٩٢٢١٬٥٥٢٬٣٤٣١٬١٨١٬٢٢٢١٬٣٩٤٬٧١٧٥٬٨٧٧٬٩٧٨تداولةصا الموجودات الم

١٢٬٨٤٤٬٥٣٤٢٬٨١٨٬٦٣٢٤٬٤١٥٬١٤٣١٣٬٨٦٧٬٥١٥١٣٬١٢٩٬٧٩٧٤٬٠٧٤٬٠٩١٧٬٢٥٤٬٤٨٦٣١٬٥٢١٬٠٠٤موجودات غ متداولة
ات غ متداولة ٤٧٢٬٤٩٩٧٧٥٬٧٨٥٨٤٧٬٣٣٦٢٬٤٣٩٬٦٦٨٤٬٧٠١٬٩١٧٣٬٧٥٢٬٥٤١٧٤٣٬١٥٤٢١٬٧٠٠٬٦٢٢مطل

١٢٬٣٧٢٬٠٣٥٢٬٠٤٢٬٨٤٧٣٬٥٦٧٬٨٠٧١١٬٤٢٧٬٨٤٧٨٬٤٢٧٬٨٨٠٣٢١٬٥٥٠٦٬٥١١٬٣٣٢٩٬٨٢٠٬٣٨٢صا الموجودات غ المتداولة
١٧٬٢٥٥٬٦٩٥٢٬٥٣٣٬٣٨٦٧٬٠١٤٬٨٨٠١٧٬٩١١٬٧٦٩٩٬٩٨٠٬٢٢٣١٬٥٠٢٬٧٧٢٧٬٩٠٦٬٠٤٩١٥٬٦٩٨٬٣٦٠صا الموجودات

مة (أ) ا طرة الم ة غ المس ٨٬١٤٣٬٣٧٣١٬١٠٩٬٠٢٨٣٬٣٩٢٬٩٢٦٨٬٥٩٦٬٧٢٤٤٬٨٥٢٬٥٥٨٧١٢٬٩٦٧٤٬١٨٣٬٢٤٥٩٬٦٢٠٬٤٠٠حقوق المل

ائب دخل  حقوق المل(أ) ات المجموعة، وتحمل  اح متداخلة ب  ات مثل حذف أر س مة ع  ا طرة الم ة غ المس ها. ة غشتمل حقوق المل طرة وغ  المس



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ الموحدة (تتمة)القوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٦٣

طرة (تتمة)-٢٢ ة غ المس حقوق المل

قائمة الدخل الشامل الملخصة
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة  بع الوطن كة ي
ات  ماو وك للب

ساب) (ي

ة  كة السعود ال
للميثانول
(الرازي)

ة  بع السعود كة ي
ات ماو وك للب

ت) (ي

ة  ق كة ال ال
اتل ماو وك لب

ق) )

ل  كة الجب
ات ماو وك للب

ا) م (ك

اف  ة لألل كة الع ال
ة الصناع
(ابن رشد)

ة  كة األسمدة الع
ة السعود
(سافكو)

ة  ان السعود كة ك
ات ماو وك للب

ة) ان السعود (ك
ضاح  )١-٢٢(إ

٦٬٠٦٤٬٨٣٤٣٬٤٣٠٬٤٣٩٦٬٢٠٩٬٥١٤٧٬٨٧٧٬٧٩٩٧٬٢٤٤٬٦٥٠٤٬٣٠٨٬١٨٣٣٬٢٨٧٬٥٨٢٩٬٥٣٦٬٤٠٠إيرادات
)٦٣٦٬٧٧٧(١٬٤٧٣٬٩١٩)٢٬٩٨١٬٤٢٩(١٬٠٨٩٬٧٧٢١٬٥٣٩٬٥٥١١٬٧٥٢٬٧٨٠٤٦٤٬٠٢١٦٥٤٬٦٥٦السنة(خسارة)صا دخل

)١٠٨٬٧١٨()١٣٣٬٦٧٧()٣٨٬٥٩٦()٨٠٬٣٦٦()٩٠٬٢١٧()١٠٢٬٤٢٠()٤٨٬٦٨٦()٩٣٬٢٨٠(دخل شامل آخر
)٧٤٥٬٤٩٥(١٬٣٤٠٬٢٤٢)٣٬٠٢٠٬٠٢٥(٩٩٦٬٤٩٢١٬٤٩٠٬٨٦٥١٬٦٥٠٬٣٦٠٣٧٣٬٨٠٤٥٧٤٬٢٩٠إجما الدخل الشامل

العائد إ (خسارة) صا الدخل 
طرة ة غ المس )٤١٣٬٩٠٥(٨٤٠٬٢٨١)١٬٤٣٣٬١٧٣(٥٢٣٬٦٣٥٣٨٤٬٨٨٨٨٠٨٬٢٥٧٢١٧٬٧٤٤٢٩٧٬٠٦٣(أ)حقوق المل

ة غ  توزعات أراح لحقوق المل
طرة -٧١٢٬٦٢٥-١٬٠١٣٬٥٥٥٣٠١٬٧٥٩١٬٣٦٠٬١٧٢١٬٩٧٥٬٠٠٠٣٣٥٬٠٨٢المس

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د
٧٬٦٢٨٬٤٧٠٥٬٢٤٩٬٨٦٤٧٬٨٥٩٬٤٦٨١١٬٣٨٣٬٥٢٦٨٬٧٦٦٬٣٢٠٦٬٣٠٢٬٦٥٠٣٬٨٥٩٬٨٣٦١٢٬٢٦٣٬١٥٩إيرادات

٢٬٤١٣٬٩٧٨٣٬٠٤٥٬٤٥٣٢٬٩٤٤٬٢٢١٢٬٨٥٩٬١٨٢١٬٩٦٥٬٤٧٩١٣٠٬٨٦٢١٬٧٣٨٬٤٣٨١٬٧٠٢٬٢٤٨صا دخل السنة
٧٣٬٠٣٧٥٥٬٦٤٠١٢٤٬٠٠٦٩٣٬٤٨٤٦٧٬٦٩٦٥٣٬٥٠٨١٤٠٬٣٢٠٨٨٬٦٤٥دخل شامل آخر

٢٬٤٨٧٬٠١٥٣٬١٠١٬٠٩٣٣٬٠٦٨٬٢٢٧٢٬٩٥٢٬٦٦٦٢٬٠٣٣٬١٧٥١٨٤٬٣٧٠١٬٨٧٨٬٧٥٨١٬٧٩٠٬٨٩٣إجما الدخل الشامل

ة  صا الدخل العائد إ حقوق المل
طرةغ  ١٬١٥٦٬٣٣٦١٬٣٦٠٬٨٣٦١٬٣٠٤٬٢٥٦١٬٤٠٦٬٠٠٨٩٤٦٬٧٩٨٦٧٬٧٨٤٨٧٤٬٩٥٠١٬٠٠٧٬٨١٦(أ)المس

ة غ  توزعات أراح لحقوق المل
طرة -٤٧٥٬٠٨٣-٩٤٦٬٠٦٣١٬٩٣٨٬٥٠٣١٬٤٢٤٬٤٣٧٢٬١٣١٬٠٢٩٦٩٦٬١٤٤المس

ة غ (أ)  ها. شتمل صا الدخل (الخسارة) العائد إ حقوق المل طرة وغ ة غ المس ائب دخل  حقوق المل ات المجموعة، وتحمل  اح متداخلة ب  ات مثل حذف أر س طرة، ع   المس
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٦٤

طرة (تتمة)-٢٢ ة غ المس حقوق المل

ة الملخصة قائمة التدفقات النقد
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة  بع الوطن كة ي
ات  ماو وك للب

ساب) (ي

ة  كة السعود ال
للميثانول
(الرازي)

ة  بع السعود كة ي
ات ماو وك للب

ت) (ي

ة  ق كة ال ال
ات ماو وك للب

ق) )

ل  كة الجب
ات ماو وك للب

ا) م (ك

اف  ة لألل كة الع ال
ة الصناع
(ابن رشد)

ة  كة األسمدة الع
ة السعود
(سافكو)

ة  ان السعود كة ك
اتلل ماو وك ب

ة) ان السعود (ك

شطة  ة من األ التدفقات النقد
ة ل شغ ٢٬٥٥٢٬٤٩٣١٬٥٣٦٬١٤٢٣٬٢٤٨٬٢٢٧٢٬٣٧٨٬٧٣٩٢٬٠٥٦٬٣٤٦٤٧٠٬٤٠٦١٬٧٨٥٬١١١٢٬١٩٨٬٣٩٥ال

ة  )التدفقات النقد (المستخدمة 
ثمارةمن شطة االس ١٬٣١٧٬٤٧٧)٤٠٩٬٥٢٤()١٨٥٬١٤٨()١٤١٬٠٣٨()٤٦٩٬٨٦٩()٥٧٥٬٩٤٩()٥٠١٬٩٢٢()٣١٧٬٦١٥(األ

ة  المستخدمة  التدفقات النقد
ة ل شطة التم )٤٬٩٧٩٬٧٤٦()١٬٣١٤٬٥٣٨()١٨٢٬١٣٢()١٬٩٣٠٬٦١٨()٤٬١٤٤٬٣٨٤()٣٬١٠١٬٨٨٤()٢٬٩٣٧٬٤٠١()٢٬١٢٤٬٨٠٨(األ

ة  ادة  (النقص)  النقد صا ال
ة ه النقد )١٬٤٦٣٬٨٧٤(١٠٣٬١٢٦٦١٬٠٤٩)١٥٬٣١٠()٢٬٢٣٥٬٥١٤()٤٢٩٬٦٠٦()١٬٩٠٣٬١٨١(١١٠٬٠٧٠وش

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

شطة  ة من األ التدفقات النقد
ة ل شغ ٣٬٩٢٨٬١٦١٣٬٢٠٢٬٧٨٥٢٬٨٨١٬٨٩٤٣٬٩٦٦٬٢٥٩٢٬٥٥٣٬٩١٦٥٢٦٬٦٣٧٢٬٠٨٣٬٥٧٨٣٬٤٣٢٬٩١٩ال

ة  المستخدمة  التدفقات النقد
شطة االس )٢٬١١٥٬٧٨٢()٨٠٢٬٥٨٨()٨٦()٣١٠٬٧٢٢()٤٠٨٬٦٢٣()٥٤٧٬٠٧١()٢٩٤٬٥٢٢()١٬٨٥٧٬٧١٤(ثمارةاأل

ة  المستخدمة  التدفقات النقد
ة ل شطة التم )١٬٤٥٤٬٥٣٩()٨٣٣٬٠٨٠()٢١٠٬٥٧٣()٢٬٩٣٥٬١٨٨()٤٬٣٤١٬٧٨٦()١٬٧١١٬٠٥٨()١٬٥٥٨٬٨٦٠()٣٬٠٩٦٬٥٠١(األ

ادة  (النقص)  ا ة صا ال لنقد
ة ه النقد )١٣٧٬٤٠٢(٣١٥٬٩٧٨٤٤٧٬٩١٠)٦٩١٬٩٩٤()٧٨٤٬١٥٠(١٬٣٤٩٬٤٠٣٦٢٣٬٧٦٥)١٬٠٢٦٬٠٥٤(وش
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ة) كة مساهمة سعود )
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٦٥

طرة (تتمة)-٢٢ ة غ المس حقوق المل

عة١-٢٢ كة تا ة   ادة المل ز

ة المتحدة للميثانول، ، ٢٠١٩خالل سنة  ة السعود ان ا كة ال ة مع ال ك اتفاق كة سا ة للميثانول أبرمت  كة السعود ك  ال و 
ة قدرها  ك ع االستحواذ ع حصة إضاف موجبها وافقت سا ة المتحدة ٪٢٥("الرازي")، وال  ة السعود ان ا كة ال كة الرازي من ال  

ذلك إ للميثانول ك لمدة %٧٥لتصل حصتها  وع المش ة الم د اتفاق ة ش٢٠، وتجد ، تم الحصول ع ٢٠١٩هر يونيو سنة. و نها
ة إلتمام الصفقة.  افة الموافقات النظام

ة المتحدة للميثانول صا وقد  ة السعود ان ا كة ال ك من ال ستلم سا ة المتحدة للميثانول ع أن  ة السعود ان ا كة ال ك وال وافقت سا
ال سعودي ع ثالث٤٫٥٠عوض ما قدرە  ار ر الغ أقساط. تم ةمل ار رال سعودي (١٫١٣استالم القسط األول ال ار دوالر ٠٫٣٠مل مل

  ( الغ ٢٠١٩يونيو ٢٥أم ة العوض ال س عد  ار رال سعودي (٠٫٥٦وذلك  ل االستحواذ ع الحصة ٠٫١٥مل ) مقا ار دوالر أم مل
الغة  ة ال م٪٢٥اإلضاف قي  ستحق سداد القسط المت ار رال سعودي (١٫٦٩لغ  الرازي.  )٠٫٤٥مل ار دوالر أم ل قسطمل  ل

لغ المستحق كجزء من المصارف المدفوعة مقدما والموجودات ٢٠٢١و٢٠٢٠مارس ٣١ . تم إدراج القسط المتداول من الم ، ع التوا
معدل المتداولة األخرى، وتم إدراج القسط األخ كجزء من الموجودات غ المتداولة ا عد خصمه  ا. ٪٤ألخرى  سن

ة،  معاملة حقوق مل لها  سج ه تم  طرة، عل عة دون تغ  الس كة تا ة   االستحواذ ع حصة إضاف ث أن هذە الصفقة تتعلق  وح
ك ة العائدة لل طرة ضمن حقوق المل ة غ المس ة لحقوق المل مة الدف ادة  العوض عن الق ات ال ث . وقد اختارت المجموعةة األمو

عة  كة التا ال طرة المتعلقة  ة غ المس مة  حساب حقوق المل ا ة مكونات م س قاة. وكذلك تم  إدراج هذا األثر  األراح الم
لغ  م كة األم. ١٥والمدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر  ة لل عادة إدراجها ضمن حقوق المل مليون رال سعودي و

كو  ة كجزء من الصفقة، تعهدت سا ة المتحدة للميثانول  الرازي  نها ة السعود ان ا كة ال ة من ال ق االستحواذ ع الحصص المت
ن جة لذلك، العام الع ة المتحدة للميثانول ضمن . ن ة السعود ان ا كة ال ال طرة المتعلقة  ة غ المس ف حقوق المل تم إعادة تص

ــــخ إعداد المطل  ةالقوائم الات غ المتداولة بتار ةالموحدةمال س ة لسعر ال مة الحال أفضل تقدير لدى اإلدارة لصا الق المستحق وذلك 
ة ة االتفاق ة ف .  نها

 : ص األثر المحاس للصفقة ع النحو التا مكن تلخ

ة المتحدة لل ة السعود ان ا كة ال ٥٬٠٦٢٬٥٠٠ميثانولالعوض المستحق من ال
كة الرازي٪٢٥ناقصا: االستحواذ ع  )٥٦٢٬٥٠٠(من الحصص  

٤٬٥٠٠٬٠٠٠صا العوض
)١١٢٬٥٠٠(خصم القسط الثالث

معدل قدرە  عد الخصم  ا ٪٤صا العوض  ٤٬٣٨٧٬٥٠٠سن
كة الرازي ة   ة للحصص اإلضاف مة الدف ٨٤٧٬٨١١زائدا: الق

)١٥٬١٥٤(لمحول إ الدخل الشامل اآلخر ناقصا: ا
قاة اح الم تة  األر ادة المث ٥٬٢٢٠٬١٥٧ال
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القروض-٢٣

 ً ما  تحل : قروضلإلجما اف

سم ٣١معدل العمولة سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
متداولة

ةقروض ة األجلبنك قص
سعر متغ  اليبور 

١٬٣٤٦٬٩٩٦١٬١٦٧٬٥٨٩الدوالر األم 

لة األجل  قسط متداول من قروض ط
الدوالر  سايبور واليبور 

٣٬٧٤٦٬٢٣٣٣٬٦٦٤٬٧٥٤األم 
-٣٬١٤٣٬٠٥٩٪٢٫٧٥اليوروسندات

٦٬٨٨٩٬٢٩٢٣٬٦٦٤٬٧٥٤

جار امات عقود إ -١٬٢٧١٬٨٤٣(متوسط)٪٤٫٠٤ال
موجب عقود إ امات  ةال ل ٨٥٬٥٠٢-٪٩٫٦٪ إ ٥٫٧جار تم

١٬٢٧١٬٨٤٣٨٥٬٥٠٢
٨٬١٦١٬١٣٥٣٬٧٥٠٬٢٥٦

غ متداولة

لة األجل قروض ط
الدوالر  سايبور واليبور 

٢٧٬٠٢٢٬٤٥٤٣١٬٠٥٨٬٠٢٣األم 
٧٬٤٣٧٬٩٠٨١٠٬٦٣٣٬٩٥٠٪٤٫٥إ%٤٫٠الدوالر األم سندات

٣٤٬٤٦٠٬٣٦٢٤١٬٦٩١٬٩٧٣

جار امات عقود إ ال
(متوسط%٥٫٠-%٣٫٠

اض اإلضا  -٥٬٧٦٧٬٠٦٣)معدل االق
ة ل جار تم موجب عقود إ امات  ٦٥٣٬٤٢٣-٪٩٫٦٪ إ ٥٫٧ال

٥٬٧٦٧٬٠٦٣٦٥٣٬٤٢٣
٤٠٬٢٢٧٬٤٢٥٤٢٬٣٤٥٬٣٩٦
٤٩٬٧٣٥٬٥٥٦٤٧٬٢٦٣٬٢٤١

لة األجلال قروض ط

ل مشارعحص ة مختلفة لتم ةلت المجموعة ع قروض تجارة من مؤسسات مال ستحق السداد ها التنم ات االستحواذ، وال  وعمل
أسعار عموالت متفاوتةوفقا  ة  ات القروض المعن ة . حسب العقد التفاق ة الصناع ثمارات العامة وصندوق التنم سدد قروض صندوق االس

معدالت متفاوتة. السعودي ع أقساط ن ل  اء تم ة، وتحمل أع صف سن

السندات

ما   ة قائمة  سم ٣١انت السندات التال : ٢٠١٩د

ر · ت تال ٢٠١٨خالل أ اب ك  ك، سندات لمدة ٢، أصدرت سا ا لسا ل غ م ش امل  ال عة مملوكة  كة تا  ، سنوات ٥ 
لغ قدرە ١٠و م ار دوالر أم١سنوات،  عادل مل لغ إجما  م ل منهما، و ار رال سعودي. إن هذە السندات غ ٧٫٥ ل مل

ستحق خالل ٤٫٥٠٪ و٤٬٠٠مضمونة، وتحمل معدل عمولة قدرە  . تم إصدار ١٠سنوات و٥٪ ع تلك ال  سنوات، ع التوا
موجب القانون  قا لقانون األوراق الم ١٤٤هذە السندات  ح ط ات الط ة األم لعام أ، ومتطل المعدل. إن هذە السندات ١٩٣٣ال

ل قروض استحق سدادها مؤخرا.  لن)، وتم استخدام المتحصالت إلعادة تم ة (يورونكست د مدرجة  سوق األسهم األيرلند

تال ٢٠١٣نوفم ٢٠ · اب ك  ، سندات لمدة ١، أصدرت سا مة ٧.  ق معدل عمول٠٫٧٥سنوات  ار يورو و ٪. ٢٫٧٥ة قدرە مل
اليورو قدرها  داد سندات  ار يورو. ٠٫٧٥تم استخدام المتحصالت الس تلك السندات  شهر نوفم من العام سداد ستحقمل

٢٠٢٠ .
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(تتمة)القروض-٢٣

لة األجل:  ما  جدول سداد القروض ط ف

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

٨٬٢٣٦٬٢٨٨٤٬٨٣٢٬٣٤٣خالل سنة واحدة
تان-سنة  ٥٬١٧٢٬٢٣٢٧٬٣٨٨٬٨٥٩س

تان  ١٨٬٠٦١٬٦٣١٢٥٬٥١٠٬٣٢٧سنوات٥–س
١١٬٢٢٦٬٤٩٩٨٬٧٩٢٬٧٨٧أ من ذلك

جار  امات عقود إ ٧٬٠٣٨٬٩٠٦٧٣٨٬٩٢٥ال
٤٩٬٧٣٥٬٥٥٦٤٧٬٢٦٣٬٢٤١

ل القروض٢٠١٩سنةخالل  عة للمجموعة، وتم إظهار ذلك  جدول استحقاق القر ، تم إعادة تم ات التا عض ال ض المذكور و ألجل  
.أعالە

لتم  جار تفص امات اإل ضاح والقروضاستحقاق ال ). ٣٧ مخاطر السيولة (إ
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٦٨

منافع الموظف -٢٤

 : ً لمخصص منافع الموظف ما  تحل ف
سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

امات المنافع المحددة ال
ة الخدمة افأة نها ١٣٬٠٢٤٬٩٩٢١٠٬٥٩٨٬٩٧٢م

٢٬٥٠٠٬٨٣٤٢٬٢٢٦٬٢٩٥برامج منافع التقاعد المحددة
عد انتهاء الخدمة ة ما  ١٬٣٤٥٬٤٦٢١٬١٥٤٬٥٧٥منافع طب

١٦٬٨٧١٬٢٨٨١٣٬٩٧٩٬٨٤٢

لة األجل األخرى ومنافع انتها ء الخدمةمنافع الموظف ط
لة األجل افأة الخدمة ط ١٤٩٬٣٠٥١٢٥٬٣٤٠م

كر  ٣٢٬١٥٠٣٧٬٣١١برنامج التقاعد الم
٩٩٦٬١٠٥٨٥٧٬٥٣٢أخرى

١٬١٧٧٬٥٦٠١٬٠٢٠٬١٨٣
١٨٬٠٤٨٬٨٤٨١٥٬٠٠٠٬٠٢٥

م شأن الحو مات  صدار التعل المجموعة و افة برامج التقاعد  عة مخاطر  متا امج التقاعد، وخاصة تقوم اإلدارة  دارة المخاطر المتعلقة ب ة و
امات  ل االل امات وموجودات برامج الموجودات المستخدمة لتم ة. تخضع ال امج الحال ل محفظة موجودات ال لها وه ما يتعلق بتم ف

ة أساسا للتطورات غ ال ة. تعزى المخاطر االقتصاد ة واقتصاد ة وقانون موغراف متوقعة  السلع وأسواق المال. تم اتخاذ لمخاطر د
ض المخاطر المتعلق ة. وقد أدى ذلك إ تخف ل الخدمة المستق ات ةاإلجراءات الالزمة إلقفال برامج المنافع المحددة المتعلقة  مست

ة.  ل المنافع المستق

امات المنافع المحددة ال

ة الخدمة أو منافع افأة نها منح م ة وسوق العمل والقوان تقوم المجموعة  ار قوان العمل المحل التقاعد لموظفيها مع األخذ  االعت
الحد من مخاطر تغ ظروف السوق الم ة، تقوم المجموعة  ة السعود ة الع ات. خارج الممل لدان ال تتواجد فيها ال ة  ال ة ال ال

منح الموظفون الج ث  ة، ح موغراف ه، تم دد برامج والتطورات الد ة منافع محددة  معظم الدول. وعل ند ة وال ك امج األم إغالق ال
ارا من  ة اعت ل سم ٣١لحساب مستحقات المنافع المستق . ٢٠١٩د

ة الخدمة افأة نها م

قا لقانون العمل ا ة ط ة السعود ة الع م  الممل افة الموظف المق ة ل افأة إلزام ف الخاصة إن هذە الم اسات التوظ لسعودي وس
ستحق الدفع عند انتهاء الخدمة أو  مة و ا ات خدماتهم الم ة الخدمة ع أساس رواتب الموظف وف افأة نها المجموعة. تحسب م

مة المنافع ا ة الخدمة وذلك بتقدير ق افأة نها شأن م ام المنافع المحددة  ساب ال سبها االستقالة أو التقاعد. يتم اح ة ال ا ل لمستق
ام المجموعة. إن هذە و الموظف ة لصا ال مة الحال د الق استخدام معدل خصم مالئم لتحد لغ  ن عن خدمتهم، ومن ثم يتم خصم هذا الم

افأة غ ممولة.  الم

د النقص أو ال تم ق اس، فورا  قائمة المركز الما الموحدة، و ات إعادة الق ات عمل قاة من خالل يتم إث اح الم لة لها ع األر ادة المقا
ات  اس إ قائمة الدخل الموحدة  الف ات إعادة الق ف عمل ة ال تحدث فيها. ال يتم إعادة تص بنود الدخل الشامل األخرى  الف

الالحقة. 
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منافع الموظف (تتمة)-٢٤

امات المنافع المحددة (تتمة) ال

قاعد المحددةبرامج منافع الت

ات المتحدة  ة تقع  الوال امج أهم ة. إن أ ال ة السعود ة الع لدى المجموعة عدد من برامج منافع التقاعد المحددة خارج الممل
ا ا ا والنمسا وال شمل برامج التقاعد األخرى، برامج  ألمان ة المتحدة. إن برامج التقاعد هذە ممولة.  ة و الممل ك ن وتايوان وكندا األم

ا، و  لج سا و ند المنافع ال تقدمها برامج التقاعد هذە أساسا معظمها وفر س . عبرامج ممولة.  ضات الموظف سنوات الخدمة وتع

ة، وحد  امات التقاعد ألنظمة حكوم ت فيها. تخضع ال ش لدان ال أ ة  ال ات المحل امج مع المتطل ل ال ات أد يتما تم من متطل
ثمار  مختلف فئات الموجودات.  خصوص االس ة  ة ونوع م وط  ل  لدان. إضافة إ ذلك، توجد قيود ع ش ل  كث من ال التم
امات تجاە صناديق التقاعد تتما  أن االل اض المتعلق  ل واالف ات التم ات أصحاب العمل، ومتطل ا تج عن ذلك تقلب  اش وقد ي

ة. مع  ات النظام المتطل

المجموعة:  ة الخاصة  س امج منافع التقاعد المحددة الرئ ما  وصفا موجزا ل ف

ة ك ات المتحدة األم الوال

ام قانون ضمان دخل تقاعد الموظف  نامج ألح خضع هذا ال ة، تمنح المجموعة برنامج منافع تقاعد محددة.  ك ات المتحدة األم  الوال
ة ال ت أو تتجاوز الحد ١٩٧٤ل لعام المعد ور الغ ال الم ل سنة و ات منتظمة  ا اش ام  ة  الق ك امج األم ل ال اسة تم . تتمثل س

ة.  ك ات المتحدة األم ة  الوال ه قوان منافع الموظف والقوان ال قا لما نصت عل ضا األد المطلوب ط يوجد لدى المجموعة أ
. برنامج تقاعد إضا غ مؤهل

ات محددة. ٢٠٢٠يناير ١ما   ا لة ذات اش د ات  ً  ترت شارك الموظفون مستق ة. و ك امج األم افة المستحقات  ال د  ، تم تجم
ة  د مستحقات المنافع  القوائم المال ات األثر الناتج عن تجم . ٢٠١٩لسنةتم إث

. تدار برامج منافع التق ً دة وتضمن سداد المنافع مستق الة وال تمثل مصالح الجهات المستف الو ل جهات  اعد المحددة من ق

ة المتحدة الممل

ات المجموعة برامج تقاعد  ة  المنافع ع أساس أخر راتبلدى  ادات إضاف ة المتحدة تم إقفالها من أجل الحصول ع ز  الممل
عد لسنوات الخدمة  المست نادا إ زادات الرواتب واألجور. و ادات  المنافع اس دي العاملة ال يزال يتل ز ل. إن جزء كب من األ ق

اك  برامج المساهمات المحددة.  افة الموظف فرصة سانحة لالش انت لدى  إقفال مستحقات الخدمة، 

الة، الو ل جهات  قا -وتمثل فيها مجالس األمناء تدار برامج منافع التقاعد المحددة من ق مة مع هذە الجهات وط ة الم قا لالتفاق ط
قا لألنظمة –للقانون  ة ط م فن ات تق ل المطلوب وفق عمل حدد التم ل.  مكن سداد المنافع  المستق أنه  د  دين والتأ مصالح المستف

ض ا تع ل ثالث سنوات. تعدل معاشات التقاعد سن ة  شة. المحل ف المع ال ادة  ت ا عن ال
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لة األجل األخرى منافع الموظف ط

كر برنامج التقاعد الم

ل أقســـــــاط، يتم  ض ع شـــــــ ذا ما تم االتفاق ع التع اســـــــات المجموعة. و ــــ كر للموظف وفقا لســـ ف برامج التقاعد الم ال ســـــــاب ت يتم اح
ام  ا مكن أن تصل إ سن التقاعد العادي للموظف. خصم االل ض ال  ة التع عها ع ف ة ومن ثم يتم توز مة الحال ألصل إ الق

لة األجل افأة الخدمة ط م

امات المنافع المحددة اسها ع نحو مماثل الل تم ق لة األجل ع أساس سنوات الخدمة، و افأة الخدمة ط . تقدم المجموعة لموظفيها م
ة.  اس  قائمة الدخل الموحدة للسنة الحال الغ إعادة الق ات م ومع ذلك، يتم إث

يوضح الجدول أدناە حركة صا التقاعد: 
ة   ٣١للسنة المنته

سم  ٢٠١٩د
ة   ٣١للسنة المنته

سم  ٢٠١٨د

ة السنة دا  ١٣٬٩٥٠٬٣٣٥١٦٬٥٥١٬٩٥٧
ة لفة خدمة حال ١٬١١٤٬٠١٦١٬٤٨٩٬٣١٥ت
قة لفة خدمة سا )٢٨٣٬٨٢١()١١٬٩٧٩(ت

ل عد خصم إيرادات التم ل،  اء تم ٥٦٣٬٣٩٩٥٥٧٬٤٦٧أع
توارة نتجت عن:  ات ا تغ

ة- اضات مال )١٬٨٦٣٬٥٧٣(٢٬٤٩٤٬٦٥٧اف
ة- موغراف ات د )١٠١٬٦٣٩()٤١٬٤٤٩(تغ
ة- ات ع أساس الخ )٤٠٤٬٩٣٣()٢٥٩٬٣٣٣(س
امج- ٢٢٢٬٢٥٢)٤٠٨٬٥٢١(العائد الفع ع موجودات ال

٢٬١٤٧٬٨٩٣(١٬٧٨٥٬٣٥٤(
)١٬٩٨٠٬٧١٥()٤٣٩٬٨٧٦(خالل السنةةمدفوعمنافع 

)٣٠٨٬٥٢٦()٢٢٣٬٢٦٠(مساهمات  برامج التقاعد
ات  لس ة وأخرىتح ٨٧٬٩٦٣٧٢٬٥٥١عمالت أجن

١٦٬٨٢٥٬٩٥٢١٣٬٩٥٠٬٣٣٥
ف  ٤٥٬٣٣٦٢٩٬٥٠٧(*)صا موجودات التقاعد إ إعادة تص
ة السنة ١٦٬٨٧١٬٢٨٨١٣٬٩٧٩٬٨٤٢ نها

. يتم عرض صا موجودات التقاعد ضمن الموجودات غ المتداولة* 
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ة ة: يوضح الجدول أدناە مكونات منافع الموظف  الممل ة السعود الع

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة الخدمة افأة نها م
عد انتهاء  ة لما  منافع طب

اإلجما الخدمة

ة السنة دا  ١٠٬٥٩٨٬٩٧٢٨٢٧٬٢٦٠١١٬٤٢٦٬٢٣٢
ة لفة خدمة حال ٨٨٩٬٠٣٧٤٦٬١١٩٩٣٥٬١٥٦ت

ل اء تم ٤٤٦٬٩١٣٣٤٬٢٢١٤٨١٬١٣٤أع
توارة نتجت عن:  ات ا تغ

ة- اضات مال ١٬٤٧٨٬٢٨٨١٥٠٬٨٥٩١٬٦٢٩٬١٤٧اف
ة- ات ع أساس الخ )١٢٥٬٣٨٦()٣٣٬٥٦٩()٩١٬٨١٧(س

١٬٣٨٦٬٤٧١١١٧٬٢٩٠١٬٥٠٣٬٧٦١
)٤٠٧٬٧٩٣()٨٤٬٩٥٧()٣٢٢٬٨٣٦(خالل السنةمنافع مدفوعة 

٢٠٬٦٣٩٧١٬٥٥٤٩٢٬١٩٣أخرى
ة السنة ١٣٬٠١٩٬١٩٦١٬٠١١٬٤٨٧١٤٬٠٣٠٬٦٨٣ نها

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

ة الخدمة افأة نها م
عد انتهاء  ة لما  منافع طب

اإلجما الخدمة

ة السنة دا  ١٢٬٨٤٦٬١٧٥٥٨٩٬٤٦٣١٣٬٤٣٥٬٦٣٨
ة لفة خدمة حال ٨٤٩٬٤٠٤٤٢٥٬٩٦٤١٬٢٧٥٬٣٦٨ت

ل اء تم ٤٤٣٬٩٤١٢٠٬١٩٥٤٦٤٬١٣٦أع
توارة نتجت عن:  ات ا تغ

ة- اضات مال )١٬٥٨٥٬٨٤٣(١٧٬١٠٤)١٬٦٠٢٬٩٤٧(اف
ة- ات ع أساس الخ )٣٤٢٬٠٩٧()١٥٨٬٤٢٣()١٨٣٬٦٧٤(س

)١٬٩٢٧٬٩٤٠()١٤١٬٣١٩()١٬٧٨٦٬٦٢١(
)١٬٩٤٦٬٧٣٦()٥٢٬٦٠٢()١٬٨٩٤٬١٣٤(خالل السنةمنافع مدفوعة 

١٢٥٬٧٦٦)١٤٬٤٤١(١٤٠٬٢٠٧أخرى
ة السنة ١٠٬٥٩٨٬٩٧٢٨٢٧٬٢٦٠١١٬٤٢٦٬٢٣٢ نها
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ما   ة  ة السعود ة الع امات المنافع المحددة خارج الممل سم ٣١يوضح الجدول أدناە مكونات ال : ٢٠١٩د

ة  للسنة الم سم ٣١نته ٢٠١٩د
ات المتحدة  الوال

ة ك ة المتحدةاألم اإلجما لدان أخرىالممل

ة السنة دا  ٢٬٧٦٧٬٠٩٢٢٬٥١٦٬١٠٤٨٨١٬٩٤٠٦٬١٦٥٬١٣٦
ة ف خدمة حال ال ٢٠٬٣٩٥١٧٨٬٨٦٠-١٥٨٬٤٦٥ت
قة ف خدمة سا ال )١١٬٩٧٩(-٩٥٢)١٢٬٩٣١(ت

ل اء تم ١١١٬٧٦٤٧١٬٧٦١٢١٬٣٨٨٢٠٤٬٩١٣أع
)٢٩٤٬٥٨٥()٣٠٬٤٠٨()٨٠٬٣٩٨()١٨٣٬٧٧٩(خالل السنةمنافع مدفوعة

توارة نتجت عن:  ات ا تغ
ة- اضات مال ٥٢٦٬٥١٧٢٣٧٬٦٤٤١٠١٬٣٤٩٨٦٥٬٥١٠اف
ة- موغراف ات د )٤١٬٤٤٩(٧١٢)٣٨٬٠٨١()٤٬٠٨٠(تغ
ة- ات ع أساس الخ )١٣٣٬٩٤٧()١٣٬٨٢٢()١٦٨٬٦٣٥(٤٨٬٥١٠س

٥٧٠٬٩٤٧٣٠٬٩٢٨٨٨٬٢٣٩٦٩٠٬١١٤
ة ٥٧٬٦٦٢)٢٦٬٦٢٢(٨٤٬٢٨٤-وأخرىعمالت أجن

٣٬٤١١٬٥٥٨٢٬٦٢٣٬٦٣١٩٥٤٬٩٣٢٦٬٩٩٠٬١٢١
ف كصا موجودات التقاعد )٢٢٩٬٧٣٢()٢٢٩٬٧٣٢(--إعادة تص

ة السنة ٣٬٤١١٬٥٥٨٢٬٦٢٣٬٦٣١٧٢٥٬٢٠٠٦٬٧٦٠٬٣٨٩ نها

لدان:  ة  مختلف ال س امج الرئ ان التطورات  موجودات ال تم أدناە ت

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د
ات المتحدة  الوال

ة ك ة المتحدةاألم اإلجما لدان أخرىالممل

ة السنة  دا امج   ١٬٤٧٨٬٨٦٥١٬٩١١٬٨٧٣٢٥٠٬٢٩٥٣٬٦٤١٬٠٣٣موجودات ال
٥٩٬٥٣٨٥٤٬١١٧٨٬٩٩٣١٢٢٬٦٤٨ولةدخل العم

١٦٢٬٤٧٦٣٨٬٢٩٦٢٢٬٤٨٨٢٢٣٬٢٦٠أصحاب العملةمساهم
امج (ما عدا دخل  العائد ع موجودات ال

٢٠١٬٤٩٠١٧١٬٦٤٩٣٥٬٣٨٢٤٠٨٬٥٢١العمولة)
)٢٦٢٬٥٠٢()٢٩٬٣٣٣()٨٠٬٣٩٨()١٥٢٬٧٧١(خالل السنةمنافع مدفوعة
)١٣٬٨٢٣()٤١٥(-)١٣٬٤٠٨(مصارف إدارة
ة ٦٦٬٣٨٢٩٬٣٣٣٧٥٬٧١٥-وأخرىعمالت أجن

ة السنة امج  نها ١٬٧٣٦٬١٩٠٢٬١٦١٬٩١٩٢٩٦٬٧٤٣٤٬١٩٤٬٨٥٢موجودات ال
ف كصا موجودات التقاعد )٢٧٥٬٠٦٨()٢٧٥٬٠٦٨(--إعادة تص

ة السنة امج  نها ١٬٧٣٦٬١٩٠٢٬١٦١٬٩١٩٢١٬٦٧٥٣٬٩١٩٬٧٨٤موجودات ال
ا ١٬٦٧٥٬٣٦٨٤٦١٬٧١٢٧٠٣٬٥٢٥٢٬٨٤٠٬٦٠٥مات المنافع المحددة، صا ال
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٧٣

منافع الموظف (تتمة)-٢٤

ما   ة  ة السعود ة الع امات المنافع المحددة خارج الممل سم ٣١يوضح الجدول أدناە مكونات ال : ٢٠١٨د

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د
ات المتحدة  الوال

ك ة المتحدةةاألم اإلجما لدان أخرىالممل

ة السنة دا  ٣٬٢٢٧٬٨٤٤٢٬٨٥٠٬٢١٠٩٤٦٬٣٥٢٧٬٠٢٤٬٤٠٦
ة ف خدمة حال ال ٢٢٬٢٠٧٢١٣٬٩٤٧-١٩١٬٧٤٠ت
قة ف خدمة سا ال )٢٨٣٬٨٢١()٨٬٧٨٠(٧١٦)٢٧٥٬٧٥٧(ت

ل اء تم ١١٦٬٦٠٧٧٣٬٠٣٦٢١٬٩٤٢٢١١٬٥٨٥أع
)٣٤٧٬٨٥١()٣٠٬٠٩٢()١٤٩٬٧٥٣()١٦٨٬٠٠٦(السنةخالل منافع مدفوعة

توارة نتجت عن:  ات ا تغ
ة- اضات مال )٢٧٧٬٧٣٠()١٥٬٦٦١()١٤٬٩٢١()٢٤٧٬١٤٨(اف
ة- موغراف ات د )١٠١٬٦٣٩()٣٬٤١٠()٨٧٬٦٧٠()١٠٬٥٥٩(تغ
ة- ات ع أساس الخ )٦٢٬٨٣٦()١٬٥٣١(٦٬٣٢٤)٦٧٬٦٢٩(س

)٤٤٢٬٢٠٥()٢٠٬٦٠٢()٩٦٬٢٦٧()٣٢٥٬٣٣٦(
ة )٢١٠٬٩٢٥()٤٩٬٠٨٧()١٦١٬٨٣٨(-عمالت أجن

٢٬٧٦٧٬٠٩٢٢٬٥١٦٬١٠٤٨٨١٬٩٤٠٦٬١٦٥٬١٣٦
ف كصا موجودات التقاعد )١٩٨٬٢٧١()١٩٨٬٢٧١(--إعادة تص

ة السنة ٢٬٧٦٧٬٠٩٢٢٬٥١٦٬١٠٤٦٨٣٬٦٦٩٥٬٩٦٦٬٨٦٥ نها

ان التطورات   لدان: تم أدناە ت ة  مختلف ال س امج الرئ  موجودات ال

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د
ات المتحدة  الوال

ة ك ة المتحدةاألم اإلجما لدان أخرىالممل

ة السنة دا امج   ١٬٤٦٣٬٤١٩٢٬١٦٥٬٥٣٩٢٧٩٬١٢٩٣٬٩٠٨٬٠٨٧موجودات ال
٥٣٬٣٧٧٥٥٬٤٢٥٩٬٤٥٢١١٨٬٢٥٤دخل العمولة

٢٦٢٬٠١٣٣٩٬٠٦٩٧٬٤٤٤٣٠٨٬٥٢٦مساهمات أصحاب العمل
امج (ما عدا دخل  العائد ع موجودات ال

)٢٢٢٬٢٥٢()١٠٬٠٧٠()٧٥٬٣٧٥()١٣٦٬٨٠٧(العمولة)
)٣١٣٬٨٧٢()١٤٬٤٩٦()١٤٩٬٧٥٥()١٤٩٬٦٢١(خالل السنةمنافع مدفوعة
)١٤٬٠٢٦()٥١٠(-)١٣٬٥١٦(مصارف إدارة

ةعمالت أ )١٤٣٬٦٨٤()٢٠٬٦٥٤()١٢٣٬٠٣٠(-جن
ة السنة امج  نها ١٬٤٧٨٬٨٦٥١٬٩١١٬٨٧٣٢٥٠٬٢٩٥٣٬٦٤١٬٠٣٣موجودات ال

ف كصا موجودات التقاعد )٢٢٧٬٧٧٨()٢٢٧٬٧٧٨(--إعادة تص
ة السنة امج  نها ١٬٤٧٨٬٨٦٥١٬٩١١٬٨٧٣٢٢٬٥١٧٣٬٤١٣٬٢٥٥موجودات ال

امات المنافع الم ١٬٢٨٨٬٢٢٧٦٠٤٬٢٣١٦٦١٬١٥٢٢٬٥٥٣٬٦١٠حددة، صا ال



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٧٤

منافع الموظف (تتمة)-٢٤

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

ف المنافع صا مصار
ة لفة الخدمة الحال قةت ١٬١٠٢٬٠٣٧١٬٢٠٥٬٤٩٤والسا

امات المنافع ل ع ال اء تم ٥٦٣٬٣٩٩٥٥٧٬٤٦٧أع
١٬٦٦٥٬٤٣٦١٬٧٦٢٬٩٦١صا مصارف المنافع

 : موجودات برامج تقاعد الموظف

ة:  ة السعود ة الع ة خارج الممل س مثل الجدول أدناە فئات موجودات برامج التقاعد الرئ

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د
ات المتحدة  الوال

ة ك ة المتحداألم لدان أخرىةالممل
متداولة وغ متداولة

-٪٣٢٫٨٨٪٣٩٫٥٩أسهم
٪٩٢٬٢٩٪١٫١٩٪٢٩٫٧١سندات ديون

ة- ٪٩٢٬٢٩--سندات حكوم
-٪١٫١٩٪٢٩٫٧١سندات أخرى-

ات تأم  ثمارة و ٪٦٫٦٤٪٤٦٫٧٦-صناديق اس
ثمارات أخرى ٪١٫٠٧٪١٥٫٥٣٪٢٨٫٣٠اس

ة وش ةنقد -٪٣٫٦٤٪٢٫٤٠ه نقد
١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠٠٪

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د
ات المتحدة  الوال

ة ك ة المتحدةاألم لدان أخرىالممل
متداولة وغ متداولة

٪٣٧٫٠٢٪٣٣٫٥٤٪٣٦٫٩٠أسهم
٪٦٠٫١٧٪١٫٠٩٪٢٩٫٢٧سندات ديون

ة- ٪٦٠٫١٧٪١٫٠٩-سندات حكوم
--٪٢٩٫٢٧سندات أخرى-

ات تأم  ثمارة و ٪١٫٥٨٪٤٦٫٥٦-صناديق اس
ثمارات أخرى ٪١٫٢٣٪١٨٫٢٦٪٣١٫١٤اس

ة ه نقد ة وش -٪٠٫٥٥٪٢٫٦٩نقد
١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠٠٪



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٧٥

منافع الموظف (تتمة)-٢٤

ة واال اضات االقتصاد ما  االف امات المنافع: ف ساب ال ة المستخدمة  اح س توارة الرئ

سم ٣١ ٢٠١٩د
ة  ة الع الممل

ة السعود
ات المتحدة  الوال

ة ك ة المتحدةاألم الممل

٪٢٫١٠٪٣٫١٢٪٣٫١٠معدل الخصم
ادة  الرواتب ٪٢٫٩١-٪٧٫٠٠-٪ ٥٫٥٠متوسط ال

ادة  دفعات التق ٪٢٫٩٠ال ينطبقال ينطبقاعدال

ة) ة الصح لفة الرعا معدل التضخم (ت

سم  ٪٩ ٢٠٢٠د
وما ٢٠٢٤ــل٪٥ا

ال ينطبقال ينطبقعدها

سم ٣١ ٢٠١٨د
ة  ة الع الممل

ة السعود
ات المتحدة  الوال

ة ك ة المتحدةاألم الممل

٪٢٫٩٠٪٤٫١٦٪٤٫٤٠معدل الخصم
ادة  الرواتب ٪٣٫٢١٪٣٫٢٢٪٧٫٠٠إ ٪٥٫٥٠متوسط ال
ادة  دفعات التقاعد ٪٣٫٢٥ال ينطبقال ينطبقال

ة) ة الصح لفة الرعا معدل التضخم (ت

إ ٢٠١٩سنة٪  ٩
ة  س ٪  ٥نقص ب

عدها٢٠٢٣سنة ال ينطبقال ينطبقوما 

ة ل الحساس تحل

اضات يوضح الجدول أد افة االف قاء  اض رئ واحد، مع  ام المجموعة بتغي اف امات المنافع المحددة  حالة ق ناە األثر التق ع ال
ــــ امات المنافع المحددة  ظروف السوق بتار م ال د المالزم لتق ة إ توضيح عدم التأ ل الحساس ة األخرى ثابتة. يهدف تحل توار خ اال

اس. و  امات المنافع المحددة. الق ة ع إجما ال توارة األساس اضات اال ات  االف ب اآلثار المختلفة للتغ س مكن استقراء نتائجه  ال 
تة  قائمة المركز الما  الغ المث س ع صا الم امات المنافع المحددة ول ة فقط ع ال . ومن المتوقع أن يتم الموحدةتنطبق الحساس

امج س  مة العادلة لموجودات ال ات  –قدر مع –ة الحرات  الق امات المنافع المحددة الناتجة عن التغ ات  ال  التغ
اضات.  االف

سم ٣١ ٢٠١٩د
ة  ة الع الممل

ة السعود
ات المتحدة  الوال

ة ك ة المتحدةاألم لدان أخرىالممل
ادة ال

)٢٧٬٨٢٢()١٢٩٬٨٦٣()١٣٩٬١٥٦()٣٨٠٬٧٥٧(نقطة أساس)٢٥(+معدل الخصم
١٧٬٥٠٤١٩٬٨٨٧-٣٥٧٬١٢٦نقطة أساس)٢٥الراتب (+

١٠٥٬٢٠٤٣١٬٢٣٠-ال ينطبقنقطة أساس)٢٥التقاعد (+
)٥٬٩٦٩(٥٥٬٣٠٢٨٥٬٣٤٥ال ينطبقسنة)١العمر المتوقع للمتقاعدين (+

ة (+ ة الصح ف الرعا ال ال ينطبقال ينطبقال ينطبق٣٠٬٨٠٨اس)نقطة أس٢٥ت

النقص
٣٩٧٬٢٢٢١٤٧٬٧٧٠١٣٩٬٣١٠٥١٬٩٠٠نقطة أساس)٢٥-معدل الخصم (

٢٬٤٢٩)١٧٬١٦٠(-)٣٤٤٬٦٠٧(أساس)نقطة٢٥-الراتب (
)٧٬٩١٠()٩٩٬٤٤٩(-ال ينطبقنقطة أساس)٢٥-التقاعد (

٢٧٬٩٨٧)٨٤٬٤٨٨()٥٦٬٦٤٥(ينطبقال سنة)١-العمر المتوقع للمتقاعدين (
ف ال ة (ت ة الصح ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)٢٩٬٣٧٦(نقطة أساس)٢٥-الرعا



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٧٦

منافع الموظف (تتمة)-٢٤

ة (تتمة) ل الحساس تحل
سم ٣١ ٢٠١٨د

ة  ة الع الممل
ة السعود

ات المتحدة  الوال
ة ك ة المتحدةاألم لدان أخرىالممل

ادة ال
)٣٣٬٥٣٢()١٢٩٬٣٩٤()١٠٤٬٩٦٥()٢٨٧٬٤٦٢(نقطة أساس)٢٥معدل الخصم (+

٢٧٨٬٠٧٩١٣٣٣٠٬٦٦٨٧٬٧٤٥نقطة أساس)٢٥الراتب (+
٩٤٬٦٦٢١٧٬٦٤١-ال ينطبقنقطة أساس)٢٥التقاعد (+

)١٤٬٨٠٧(٣٨٬٢٤٥٧١٬٧١٨ال ينطبقسنة)١العمر المتوقع للمتقاعدين (+
ال ة (+ت ة الصح ال ينطبقال ينطبقال ينطبق٢٣٬٠١٠نقطة أساس)٢٥ف الرعا

النقص
٢٩٩٬٤٧٨١١١٬٠٩٢١٣٨٬٦٠٧٣٥٬٧١٥نقطة أساس)٢٥-معدل الخصم (

)٧٬٣٥٨()٢٩٬٨٩٥()١٣١()٢٦٨٬٤٦٨(نقطة أساس)٢٥-الراتب (
)١٦٬٦٨٥()٨٩٫٥٩٤(-ال ينطبقنقطة أساس)٢٥-التقاعد (

١٤٬٥١١)٧١٬٣٥٥()٣٩٬٥٦٢(ال ينطبقنة)س١-(العمر المتوقع للمتقاعدين 
ة ( ة الصح ف الرعا ال ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)٢١٬٩٩١(نقطة أساس)٢٥-ت

ً إل  ما  تحل : جما دفعات المنافع المتوقعةف
سم ٣١ ٢٠١٩د
ة  ة الع الممل

ة السعود
ة الع ة خارج الممل

ة السعود
٦٣٩٬٣٩٠٢٦٠٬٤٧٣خالل سنة

تان–سنة  ٦٦٢٬٩٧٥٢٦٦٬٨٩٧س
تان  ٧٧٢٬٥٤٢٢٧٥٬٠٣٤سنوات٣–س

٨٣٢٬٣٣٨٢٩٠٬٦١٦سنوات٤–٣
٨٩٥٬٧٣٥٢٩٦٬٠٥٣سنوات٥–٤

٥٬٥٥٦٬٨٨٩١٬٥١٧٬٩٩٩سنوات٥أ من 
٩٬٣٥٩٬٨٦٩٢٬٩٠٧٬٠٧٢

سم ٣١ ٢٠١٨د
ة الممل ة الع

ة السعود
ة  ة الع خارج الممل

ة السعود
٥٩١٬٥١٣٣١٧٬٩٧٣خالل سنة

تان–سنة  ٥٨٥٬٧٥٥٣٣٩٬٣٧٤س
تان  ٦٤٤٬٠٧٢٣٥٢٬٦٨٦سنوات٣–س

٧٣٧٬٠٢٣٣٧٠٬١٠٤سنوات٤–٣
٨١٠٬٩٩٩٣٨٧٬٨٦٣سنوات٥–٤

٥٬٢٢٩٬٩١٨٢٬٠٦٧٬٣٢٧سنوات ٥أ من 
٨٬٥٩٩٬٢٨٠٣٬٨٣٥٬٣٢٧

ات المحددة  ا امج االشـــ ة المدفوعة ل ار رال ســـعودي (٠٫٣٨لغت األقســـاط الســـن ار رال ســـعودي) وتتعلق أســـاســـا ٠٫٣٩: ٢٠١٨مل مل
ات محددة.  ا امج اش ب

امج التقاعد المحددة المنافع ل ــــحاب العمل المتوقعة والمتعلقة ب ات أصــــــ ا ـــــــ لغ اشـــ ــــنة ت لغ ٢٠٢٠ســــــ ـــــعودي (مل٠٫٢١م : ٢٠١٨ار رال ســـــ
ال سعودي). ٠٫١٥ ار ر مل

امات المنافع المحددة  ة ال لغ المتوسـط المرجح لف ة، و سـنة١١ي ة السـعود ة الع امج داخل الممل ة لل سـ امج ١٨ال ة لل سـ ال سـنة 
ة ( ـــــعود ة الســ ة الع ســـــــم ٣١خارج الممل امج داخل ال١٠: ٢٠١٨د ة لل ســـــــ ال ة، و ســـــــنوات  ـــــعود ة الســ ة الع ة ٢٠ممل ســـــــ ال ســـــــنة 

ة).  ة السعود ة الع امج خارج الممل لل



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٧٧

ة-٢٥ الذمم الدائنة التجار

ً ل ما  تحل لذمم الدائنة التجارة: ف
سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

ة ١٢٬٨٦٥٬٣١٧١٤٬٩٣٨٬٣٩٢ذمم دائنة تجار
الغ مستحقة إ جهات ذات ٢٢٬٨٥٨٣٠٬٩٦٥عالقةم

١٢٬٨٨٨٬١٧٥١٤٬٩٦٩٬٣٥٧

ضاح  شأن الذمم الدائنة  اإل . ٣٧تم اإلفصاح عن مخاطر العمالت ومخاطر السيولة ال تتعرض لها المجموعة 

ات المتداولة األخرى-٢٦ المستحقات والمطل

ً ل ما  تحل ات المتداولف ة األخرى: لمستحقات والمطل
سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

ات مستحقة ٦٬٦٩٥٬١٠٠٦٬٢٥٠٬٢٧٠مطل
١٬٨٤١٬١٣٤٢٬٤٦١٬٥٣٠مستحقات للموظف 

اح مستحقة ١٬٤١٤٬٧٦٢٢٬٧٧٣٬٦٨٢توزعات أر
عات وأخرى مستحقة ٣٦٤٬٧١٦٨٥٥٬٢٤٣ة مب

١٢٥٬٣٠١٢٠١٬٤٣٢ةعموالت مستحق
٩٧٬٨٦٣١١٢٬٢٠١محتجزات عقود

١٬٠٣٠٬٥٣٨٧٤٢٬١١٤أخرى
١١٬٥٦٩٬٤١٤١٣٬٣٩٦٬٤٧٢

المشتقات -٢٧

 ً ما  تحل للمشتقات: ف
سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

الموجودات المشتقة: 
غ مخصصة  عالقة تحوط

ف األجن اآلجلة- ٢٩٬٦٥١-عقود ال
مة اإل  ةالق ٦١٥٬٣٤٢-سم

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
ات المشتقة:  المطل

غ مخصصة  عالقة تحوط
ف األجن اآلجلة- ٣٨١-عقود ال

مة اإل  ةالق ٢٩١٬٩٦٧-سم



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٧٨

اإليرادات-٢٨

 ً ما  تحل لإليرادات: ف
ة   للسنة المنته

سم٣١ ٢٠١٩ د
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٨د

ضاعة ١٣٥٬٥٨٣٬٨٩٩١٦٤٬٨٩٦٬٧٨٢بيع 
ة ٣٬٤٦٧٬٠٦١٣٬٥١٨٬٣٠١خدمات لوجس

م خدمات ٦٨٦٬٤٢٤٧١٣٬٢٥٦تقد
١٣٩٬٧٣٧٬٣٨٤١٦٩٬١٢٨٬٣٣٩

اتهةهاماتال يوجد إيراد امات األداء ال تم الوفاء به٢٠١٩خالل ا تم اث امات من ال جميع ال قة. ومن المتوقع الوفاء  ا  السنوات السا
ة ال لم يتم الوفاء بها ح  ق سم ٣١األداء المت ة. ٢٠١٩د  السنة التال

ضاح  ع إ اإل . ٣٦ير الرج ـــع الجغرا ـ ــــع اإليرادات حسب القطاعات والتوز خصوص توز

أرصدة العقود

حد أق وط الدفع فورة و امات األداء ذات ١٢٠إن  ال ــــخ الوفاء  ل أو بتار ــــخ الفاتورة ق كون تار ــــخ الفاتورة. عادة ما  يوما من تار
ل الو  الغ ق الم امات العقود عند إصدار فاتورة  ات ال ث موجودات عقود هامة وتقوم ب ، فإن المجموعة ال تحتفظ  التا اء فالصلة. و

امات األداء.  ال

ات ة ال توجد تغ ــــــاف ف اإلضـــ ال د جميع الت ــــنة. تقوم المجموعة بتحد امات العقود خالل الســـــ ة  موجودات العقود أو أرصـــــــــدة ال جوه
ل المجموعة ستكون سنة واحدة أو أقل.  اتها من ق ة إطفاء الموجودات ال لم يتم إث دها ألن ف مصارف عند تك للحصول ع العقود 

ف-٢٩ المصار

ة: بناًء ع طب ة واإلدارة ع المصارف التال ــــع والمصارف العموم عات ومصارف البيع والتوز لفة المب شتمل ت عة المصارف، 

عات١-٢٩ لفة المب ت
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٩د
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٨د

٧٦٬٠٦٠٬٠١٥٨٣٬٣٨٩٬٦١٠ةالتغ  المنتجات تامة الصنع ومواد خام ومواد مستهل
طفاءاستهالك  ١٥٬١٤٦٬٩٣٠١٤٬١٣٢٬٩٢٥و

ف موظف  ال ٩٬٣٩٤٬٧٩٣١٣٬٢٩٤٬٢٩٨ت
مة مصانع ومعداتوشطبانخفاض  ٣٬٦١٥٬٤٥٣٤٧٠٬١٨٣موجودات غ ملموسةو  ق

١٠٤٬٢١٧٬١٩١١١١٬٢٨٧٬٠١٦



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )
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ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٧٩

ف (تتمة)-٢٩ المصار

ف ٢-٢٩ ةالمصار ة واإلدار العموم
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٩د
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٨د

ف موظف  ال ٤٬٤٣٩٬١٢٣٤٬٩٩٧٬٩٦٥ت
شارة أخرى ة واس ١٬٨٤٠٬٨٠٢١٬٨٣٤٬٦٠٩خدمات مهن

ة حاث وتقن ف أ ال ١٬٦٢٥٬٧٦٢١٬٨٢٥٬٢٣٥ت
طفاء ١٬٤٤٤٬١٢٨٩٤١٬٢٣٦استهالك و

انة ٦٢١٬٨٠٨٦٥٦٬٠٢٥ص
٢٥٢٬١٦١٥١٤٬٠٦٤دعم إداري

٤٥٣٬٤٠٤٣٩١٬٨٨٤أخرى
١٠٬٦٧٧٬١٨٨١١٬١٦١٬٠١٨

ــــع٣-٢٩ ف البيع والتوز مصار
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٩د
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٨د

٧٬٨٨٠٬١٤٨٧٬٩٩٥٬٠٠٩نقل وشحن
ف موظف  ال ١٬٦٩٢٬٤٣٦١٬٥٧٨٬٤٧٧ت

جار وتأج  ٣٨٩٬٣٧٤-مصارف إ
ق س ٢٩٧٬٩٣٧١٥٣٬٤٦٨مصارف 
طفاء ١١٨٬٦٠٧٦١٬٩٢٠استهالك و

٢٠٬٨٧٠٢٢١٬٦٨٩أخرى
١٠٬٠٠٩٬٩٩٨١٠٬٣٩٩٬٩٣٧

ل-٣٠ اء التم أع

ل:  اء التم ً ألع ما  تحل ف
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٩د
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٨د

ل ع القروض اء تم ١٬٦٣٣٬٥٢٢٢٬٠٢٧٬٦٢٣أع
اء ل ع أع اماتتم جاال ضاح ر عقود اإل ٣٥٣٬١٥٢٦١٬٠٢٥)٣٨(إ

ل  اء تم ضاح شأن أع ٥٦٣٬٣٩٩٥٥٧٬٤٦٧)٢٤برامج المنافع المحددة (إ
٢٬٥٥٠٬٠٧٣٢٬٦٤٦٬١١٥
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ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٨٠

ف-٣١ األخرى، صا المصار

 ً ما  تحل : رى، صا للمصارف األخف
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٩د
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٨د

ة ثمارات  أدوات حقوق مل اح عن اس ٨١٬٢٦٠٦١٬٦٣١توزعات أر
ات تأم  ٢٥٨٬٠٣٥١٤٧٬٢١٦مطال

ل عمل ةةفروقات تح )١٩٣٬٤٨٩()٨٢٬٥٨٨(أجن
جارات ٥٩٬٢٣٨٣٩٬٠١٠دخل إ

ات ومصانع ومعدات عاد ممتل )١٧٩٬٧٠٠()١١٠٬٨٠٨(خسائر اس
ات ومصانع ومعداتشطب -)٢٦٠٬٢٢٠(ممتل
)٢٩٨٬٤٢٣()٧٣٬٣١٣(أخرى

)٤٢٣٬٧٥٥()١٢٨٬٣٩٦(

ة الدخل-٣٢ اة و الز

: انت الح اآل المجموعة  ة الدخل المستحقة الخاصة  ركة  الزاة و

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د
اة اإلجما ة دخلز

ة السنة دا  ٢٬٨٤٣٬١٤٣١٬٧٥٣٬٦٩٦٤٬٥٩٦٬٨٣٩
٢٬١٠٠٬٠٠٠١٬٠٢٩٬٥٩٩٣٬١٢٩٬٥٩٩مجنب خالل السنة

ع خالل السنة، صا  )٤٬٢٠٩٬٩٢٤()١٬٧٥٢٬٤٦٣()٢٬٤٥٧٬٤٦١(مدف
عادة  ة و حرات أخرى (ترجمة العمالت األجن

ف) )٣٤٬٩٩٨()٣١٬٩٣٥()٣٬٠٦٣(التص
ة السنة ٢٬٤٨٢٬٦١٩٩٩٨٬٨٩٧٣٬٤٨١٬٥١٦ نها

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د
اإلجما ة دخلزاة

ة السنة دا  ٢٬٦١٩٬١٤٠١٬٩٢١٬٨٩١٤٬٥٤١٬٠٣١
٢٬٦٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٣٬٤٠٦٤٬١٠٣٬٤٠٦مجنب خالل السنة

ع خالل السنة، صا  )٤٬٠٠٧٬٩٨٧()١٬٦٣١٬٩٩٠()٢٬٣٧٥٬٩٩٧(مدف
)٣٩٬٦١١()٣٩٬٦١١(-حرات أخرى

ة السنة ٢٬٨٤٣٬١٤٣١٬٧٥٣٬٦٩٦٤٬٥٩٦٬٨٣٩ نها

 : اآل المجموعة  ة المؤجلة الخاصة  انت الحركة  ال

ة   سم ٣١للسنة المنته ة  ٢٠١٩د سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

موجودات 
ة مؤجلة

ة  ات  مطل
مؤجلة

ة  موجودات 
مؤجلة

ة  ات  مطل
مؤجلة

ة السنة دا  ٨٦٥٬١٥٦١٬٦٦٤٬١٣٨١٬٥١٨٬٥٩٩٢٬٥٩٧٬٠٥٩
ات خالل السنة (أ) )٩٣٢٬٩٢١()٦٥٣٬٤٤٣()٥١٬٣٨٩()١٥٣٬٥٤٧(تغ

ة السنة ٧١١٬٦٠٩١٬٦١٢٬٧٤٩٨٦٥٬١٥٦١٬٦٦٤٬١٣٨ نها

ل العمالت(أ) ةشتمل ع أثر تح طرة. وحقوق الملاألجن ة غ المس



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )
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ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٨١

ة الدخل (تتمة)-٣٢ اة و الز

اة١-٣٢ الز

ك  سا ة الخاصة  اتتقدم اإلقرارات الزك ة مستقلة وال امل، إ الهيئة العامة للزاة والدخل ع أساس قوائم مال ال عة المملوكة لها  التا
عة األخرى غ ا ات التا ك معدة ألغراض الزاة فقط. تقوم ال ل منفصل. قامت سا ش ة  م إقراراتها الزك ك بتقد امل لسا ال لمملوكة 

ة إ الهيئة العامة للزاة والدخل واستلمت شهادات الزاة وسددت الزاة المستحقة  م إقراراتها الزك ة  ح ابتقد سم ٣١لسنة المنته د
كوقامت. ٢٠١٨ نهاء موقفها الزكوي مع الهيئة العامةسا ة  ب سم ٣١للزاة والدخل عن جميع السنوات ح السنة المنته . ٢٠١٦د

ة الدخل٢-٣٢

ة   ة الدخل المدرجة  قائمة الدخل الموحدة للسنة المنته ة ل س ً للعنا الرئ ما  تحل سم ٣١ف : د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

ات:  ة لل ة الدخل الحال
ة ١٬٠٠٥٬٥٣٠١٬٥٠٣٬٤٠٦للسنة الحال

قة ة للسنة السا ة الحال ات ال -٢٤٬٠٦٩س

ات:  ة الدخل المؤجلة لل
ات )٣٠٥٬٧٤٥(٨٩٬٨٧١المؤقتةالفروقاتوعكسإث

١٬١١٩٬٤٧٠١٬١٩٧٬٦٦١

ة  للسنة المنت ه
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

تة  الدخل الشامل األخر خالل السنة البنود المث ة المؤجلة المتعلقة  ال
ة مؤجلة ع - وف  اس برامج المنافع المحددةم ١٠٬٤٠١٥٬٢٠٤إعادة ق

ة المؤجلة المحملة ع الدخل الشامل اال  ١٠٬٤٠١٥٬٢٠٤خرال
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ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٨٢

ة الدخل (تتمة)-٣٢ اة و الز

ة الدخل (تتمة)٢-٣٢

ــح المحاس  ج من ال ة الدخل المستخ وف  ة لم س : عرض الجدول أدناە 

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

لالدخل ةالزاةق ١١٬٦٨٢٬٣٠٦٣٥٬٦٨٣٬٠٦٨الدخلو
)٢٧٬٨٣٠٬٥٠٧()١٣٬٠٢٩٬٠١٧(للزاةالخاضعالدخل: ناقصا 

ة الدخل الدخل ٧٬٨٥٢٬٥٦١)١٬٣٤٦٬٧١١(الخاضع ل

حة ةال ةال ة( المحل ةالممل ةالع ٪٢٠٪٢٠)السعود
حةوفقا الدخلة ةلل ةال ١٬٥٧٠٬٥١٢)٢٦٩٬٣٤٢(المحل

ةاآلثار  : لـال
ة،للسنةةمنافع- تةغ الحال ٩٣٢٬٣٠٦٣١٥٬٢١٣مث
لنتائج- ةالعمالتتح )٤٠٥٬٣٠٨()٨٤٬٤٢٨(األجن
)٢٦٬٨٠٠()٩٠٬٨٧١(االنحرافمعدالت-
حة اتالتغ - ةال )٩٤٬٤١٥(٢٢٬٨٧٢ال
ة- اتقة عنالمستحالمحملةال ١٨٣٬٢٢٩)٢٢٬٨٣٦(األخرىالمطل
نود مخصصاتتصحيح عكس- )٥٦٦٬٩٢٣()١١٬٣٥٨(معفاةو
لةغ مصارف- ١٠٠٬٤٥٧١٩٨٬١٣٥ال للخصمقا
كةالنتائج  - ــــع المش لة والمشار ات الزم -٣٩٠٬٣٠٩ال
ات- ةالمنافعإث تةغ ال قا المث )٨١٬٥٦٠(-سا
ة المؤجلة ع أساس خار - ٣٥٬٧٦٠٢٧٬٤٧٣ال
ة،ائب- ة،حكوم ١١٦٬٦٠١٧٨٬١٠٥وأخرىومحل

وف ١٬١١٩٬٤٧٠١٬١٩٧٬٦٦١الدخلةم
وف ٢٬١٠٠٬٠٠٠٢٬٦٠٠٬٠٠٠الزاةم

وفإجما  اةم ةالز ٣٬٢١٩٬٤٧٠٣٬٧٩٧٬٦٦١الدخلو
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٨٣

اة و -٣٢ ة الدخل (تتمة)الز

ة الدخل (تتمة)٢-٣٢

ة المؤجلة:  ما  عنا ال ف

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
: ـالمتعلقوال المحاس األساس الفرق

ات والمصانع والمعدات و - )٣٬٤٦٦٬٦٧٦()٣٬١٥٥٬٤٧١(الملموسةغ الموجوداتالممتل
)٢٩٬١٢٠()١٦٬٣١٧(المخزون-
-)٥٠٩٬٨٥٠(موجودات حق االستخدام-
)١٧٠٬٠٨٣()٢١٩٬٧٥٠(فروقات األساس الخار -
)٥٨٬٥٨٤()٢٩٬٥٨٨(أخرى-

ات ةمطل )٣٬٧٢٤٬٤٦٣()٣٬٩٣٠٬٩٧٦(المؤجلةال
ةموجوداتمعمقاصة ٢٬٣١٨٬٢٢٧٢٬٠٦٠٬٣٢٥المؤجلةال

اتصا  ةمطل )١٬٦٦٤٬١٣٨()١٬٦١٢٬٧٤٩(ؤجلةالمال

ةالخسائر صا  ل شغ ٧٬٥٢٢٬٥٥٧٧٬٢٧٩٬٢٣٩ال
: ـالمتعلقوال المحاس األساس الفرق

ات والمصانع والمعدات و - ١٣٧٬٨٩٠٤٤٥٬٣٣٢الملموسةغ الموجوداتالممتل
٦١٩٬٨٦٢٥٨٣٬٩٥٦الموظف منافع-
امات عقود - -٥١٦٬٦٥٤جاراإل ال
اء- ٢٠٣٬٩٥٧١٠٬٩١٢مؤجلةأع
٢٣٦٬٧١٦٣٥٥٬٤٨٠والمخزونالمدينةالذمممخصص-
٢٩١٬٤٠٢٩٬٨٨٤عمولة مرحلة-
١٣٦٬٨٨٢١٤٥٬٧٥٤ةإعفاءات-
٢٢٣٬٠٣٣٦٦٬٦٨٧أخرى-

ةموجودات ٩٬٨٨٨٬٩٥٣٨٬٨٩٧٬٢٤٤المؤجلةال
تة ة مؤ موجودات )٥٬٩٧١٬٧٦٣()٦٬٨٥٩٬١١٧(جلة غ مث

اتمعمقاصة ةمطل )٢٬٠٦٠٬٣٢٥()٢٬٣١٨٬٢٢٧(المؤجلةال
ةموجوداتصا  ٧١١٬٦٠٩٨٦٥٬١٥٦المؤجلةال

اتالموجوداتمقاصةالمجموعةتقوم ةوالمطل ةملزمنظا حقوجود عند فقطال س ةموجوداتل ةال اتالحال ومطل
ة ةال ةوموجوداتالحال ائبإالمؤجلةال لمنالمفروضةال ةالسلطةنفسق . ال

ة قدرها لدى ار رال ســـــعودي (٣٠٫٠٧المجموعة خســـــائر  ار رال ســـــعودي) ٢٧٫٧٤: ٢٠١٨مل اتولها مل لف ارا ترح ــــنةمناعت سـ
، و متاحة الستخ٢٠٢٢ شأت فيها الخسائر. وألجل غ مس ات ال  ة لل ة الخاضعة لل ل اح المستق ل األر دامها مقا



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٨٤

ــح األسا والمخفض للسهم-٣٣ ال

ســـابيتم ــحاح موذلكللســـهماألســـا ال ــكةمســـاه المتعلقالســـنةدخلصـــا بتقســـ ـ األســـهملعدد المرجحالمتوســـطعاألمال
ة . السنةخاللالعاد

ســابيتم ــحاح موذلكللســهمالمخفضال ــكة المســاهم إالعائد الدخلصــا بتقســ األســهملعدد المرجحالمتوســطعاألمال
ة ةاألسهملعدد المرجحالمتوسطزائدا السنةخاللالقائمةالعاد تمال العاد لعند إصدارها س المحتملةالمخفضةاألسهمجميعتح

. ةعادأسهمإ

اناتأدناەالجدولعكس ساب المستخدمةواألسهمالدخلب ــحاح : للسهموالمخفضاألسا ال

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

اتمنالدخل الف العمل االت( ةال ١٤٬٨٣٣٬٠٠٧٣٦٬٢٨٠٬٣٦٨)السعود
مسصا  ة) الدخل المتعلق  االت السعود الف ال كة األم ( ٥٬٥٦٣٬٢٧١٢١٬٥٢٠٬٦٧٨اه ال

ةاألسهملعدد المرجحالمتوسط اآلالف)العاد )٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠

ــح اتمنالدخلمنالسهمر االت العمل ال ة( ٤٫٩٤١٢٫٠٩)السعود
ــح كةمساه المتعلقالدخلصا منالسهمر االت األمال ال ة( ١٫٨٥٧٫١٧)السعود

ة.  ض تؤثر ع المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد كن هناك أي بنود تخف لم 



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٨٥

ة-٣٤ د ة وغ التقل د ثمارات التقل ل واالس التم

ً أدناەالجداولتوضح لتحل ثماراتالتم ةواالس د ةوغ التقل د : المجموعةالخاصةالتقل

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
ة البنوكلدىوأرصدةنقد

ة- د ثناء الودائع ألجل) تقل اس ٩٬٠٨٦٬٧٢٧١١٬٢٢١٬٣٣٨تحت الطلب (
ةألجلودائع- د ٥٬٦٢٧٬٩١٨٣٬٥٥٦٬٥٥٠تقل

ة د ة وأرصدة لدى البنوك تقل ١٤٬٧١٤٬٦٤٥١٤٬٧٧٧٬٨٨٨نقد

حة- ما مرا ٢٢٬٦٦٥٬٠٠٩٢٥٬٨٨١٬٠٦٢)ألجلالودائعذلك (
ات- ثناء جارةحسا اس ٩٣٣٬١٢١١٬٩٣١٬٨٧٠)ألجلالودائع(

ة ةغ البنوكلدىوأرصدةنقد د ٢٣٬٥٩٨٬١٣٠٢٧٬٨١٢٬٩٣٢تقل
ةإجما  ٣٨٬٣١٢٬٧٧٥٤٢٬٥٩٠٬٨٢٠البنوكلدىواألرصدةالنقد

ة األجل  ثمارات قص ثمارات  أدوات ديناس واس
ة ودائع- د ٦٩٠٬٨٧١٤٧٨٬٠٧٥ألجل تقل
٤٥٠٬٨٣٥٥٥٦٬١٥١عائمةعمولةديونوسنداتسندات-
ثمارات أخرى- -٩٢٬٢٨٨اس

ثمارات ةاس ثماراتاألجلقص ةدينأدوات واس د ١٬٢٣٣٬٩٩٤١٬٠٣٤٬٢٢٦تقل

ح- ما ةمرا ٣٬٦٨٨٬٩٤٩٨٬٧٦٢٬٢١٤)ألجلالودائعذلك (
١٬٣٤٤٬٦٢٩١٬٨٦١٬١٤٣صكوك-
حةودائع- ةمرا ٦٣٦٬٥٧٤٦٥١٬٧٩٦مرك

ة د ثمارات  أدوات دين غ تقل ة األجل واس ثمارات قص ٥٬٦٧٠٬١٥٢١١٬٢٧٥٬١٥٣اس
ثماراتإجما  ةاالس ثماراتاألجلقص ٦٬٩٠٤٬١٤٦١٢٬٣٠٩٬٣٧٩ينالدأدوات واالس

ثمارات ةحقوقأدوات اس مل
ثمارةصناديق- ٣١٣٬١٤١٣٠٥٬٢٩٤اس
ثمارات- ةحقوقأدوات اس ٧٣٢٬٨٦٨٧٨٤٬٨١٥مل

ثمارات ةاس د ة تقل ١٬٠٤٦٬٠٠٩١٬٠٩٠٬١٠٩ أدوات حقوق مل
ةإجما  ثمارات  أدوات حقوق المل ١٬٠٤٦٬٠٠٩١٬٠٩٠٬١٠٩االس



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٨٦

ة (تتمة)-٣٤ د ة وغ التقل د ثمارات التقل ل واالس التم

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
ةالقروض األجلقص

ةقروض- د ة األجل تقل ١٬٣٤٦٬٩٩٦١٬١٦٧٬٥٨٩قص
ةالقروضإجما  ١٬٣٤٦٬٩٩٦١٬١٦٧٬٥٨٩األجلقص

لةةقص القروض األجلوط
ةقروض- د ١١٬١٠٦٬٦٠١١١٬٧٩٦٬٨٤٨تقل
١٠٬٥٨٠٬٩٦٧١٠٬٦٣٣٬٩٥٠ديونسندات سندات-
جارا- امات عقود ا ٧٬٠٣٨٬٩٠٦٧٣٨٬٩٢٥ل

لةالقروض ةاألجلط د ٢٨٬٧٢٦٬٤٧٤٢٣٬١٦٩٬٧٢٣التقل

حة- ١٣٬٨٩٢٬٧١٨١٦٬٤٨٦٬٠١٠مرا
ة السعوديقروض صندوق ا- ة الصناع ١٬٣٦٧٬٤٢٢١٬٦٧٨٬١٩٢لتنم
الت- ٤٬٤٠١٬٩٤٦٤٬٧٦١٬٧٢٧وأخرى إجارةسه
ة- د لة األجل غ التقل ١٩٬٦٦٢٬٠٨٦٢٢٬٩٢٥٬٩٢٩القروض ط

لةالقروضإجما  ٤٨٬٣٨٨٬٥٦٠٤٦٬٠٩٥٬٦٥٢األجلط
٤٩٬٧٣٥٬٥٥٦٤٧٬٢٦٣٬٢٤١القروضإجما 

ة  للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

ف ال ل ت خالل السنة: المرسملةالتم
ةقروض- د ٢٣٬٥٦٨-تقل

ل  ف تم ال ةمرسملةت د ٢٣٬٥٦٨-من قروض تقل

حةقروض- ةصندوقوقروضمرا ةالتنم ٣٬٠٢٦١٥٬١٥١السعوديالصناع
ف- ال لت ةمرسملةتم د ٣٬٠٢٦١٥٬١٥١من قروض غ تقل

ل إجما  ف التم ال ٣٬٠٢٦٣٨٬٧١٩خالل السنةالمرسملةت
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ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٨٧

ة (تتمة)-٣٤ د ة وغ التقل د ثمارات التقل ل واالس التم

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

لإيرادات التم
اتحس- ةالطلبتحتا د ٢٬٤٥٢٣٬٥٥٥تقل
ةألجلودائع- د ٢٤٠٬٦٦٢١٨٧٬٦٨٠تقل
ةودائع- ةمرك د ٥٬٤١٥٢٨٬٥١٣تقل
)١١٬٥٧٧(٩٬٥٢١مشتقات-
٢٬٤٨٧٧٦٬٤٨٤أخرى-

لإيراداتإجما  ةالتم د ٢٦٠٬٥٣٧٢٨٤٬٦٥٥التقل

حة- ما الطلبتحتمرا ٧٥٧٬٩٠٨١٬٠٣٥٬٩٥١)ألجلالودائعذلك (
٧٩٬١٦٧٨٢٬٥٧١صكوك-
حةودائع- ةمرا ٢٥٬٥٠٥١٩٬٥٤٣مرك

لإيراداتإجما  ةغ التم د ٨٦٢٬٥٨٠١٬١٣٨٬٠٦٥التقل
لإيراداتإجما  ١٬١٢٣٬١١٧١٬٤٢٢٬٧٢٠التم

اء لأع التم
ةقروض- د ٢٧٤٬٢٨٨٦٩٥٬٣٥٥تقل
ةتقروض- د ٨٨٬٣١٨١٠٨٬١٥٨)عالقةذات(جهة قل
٤٠٦٬٩٠١٣٥٩٬٦٧٥ديونسندات سندات-
جارا- امات عقود ا ٣٥٣٬١٥٢٦١٬٠٢٥ل
٥٦٣٬٣٩٩٥٥٧٬٤٦٧الموظف منافععالعمولةصا -
١٠٥٬١٨٧١٤٦٬٧٩٥أخرى-

ة د ل التقل اء التم ١٬٧٩١٬٢٤٥١٬٩٢٨٬٤٧٥أع

ةدوقصنقروض- ةالتنم ٥٩٬٤٠٤٦٨٬٣٨١السعوديالصناع
حة- ٦٢٣٬١٩٨٥٧٥٬٢٣٥مرا
الت- ٧٦٬٢٢٦٧٤٬٠٢٤وأخرىإجارة سه

ة د ل غ التقل اء التم ٧٥٨٬٨٢٨٧١٧٬٦٤٠أع
اءإجما  لأع ٢٬٥٥٠٬٠٧٣٢٬٦٤٦٬١١٥التم



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٨٨

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها-٣٥

ضاح تم إظها عة  اإل ات التا ة  ال . ٤٢ر حصص المل

ً للمعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة:  ما  تحل ف

عات إ الجهات  المب
ذات العالقة

ات من الجهات  المش
ذات العالقة

الغ المستحقة من  الم
الجهات ذات العالقة

الغ المستحقة إ  الم
الجهات ذات العالقة

ة   سم ٣١للسنة المنته سم ٣١ما  ٢٠١٩د ٢٠١٩د
لة ١٣٥٬٧٥١٧٬٤١٩٬٢٩٩١٨١٬٦٨٨٢٤١٬٢٧٦ات زم

كة ــــع مش ١٢٬٠١٧٬٧٩٠٦٧٥٬٨٥٩٢٬٣٩٩٬١٨٣٢٦٬٨٣٨مشار

سم ٣١ ٢٠١٩د
لة كةات زم ــــع مش اإلجما مشار

١٬٨٧٦٬٧٨٣١٬٨٧٦٬٧٨٣-قروض من جهات ذات عالقة
٣٥٬١٣٥٦٧٨٬٣١٢٧١٣٬٤٤٧قروض إ جهات ذات عالقة

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د
لة كةات زم ــــع مش اإلجما مشار

اح مدفوعة إ جهات ذات عالقة ٥٨٧٬٥٠٠٤٬٦٥٩٬٤٩٠٥٬٢٤٦٬٩٩٠توزعات أر
اح مستلمة من جهات ذات عالقة ٢٤٢٬٣٢٣٩٢٩٬١٤٢١٬١٧١٬٤٦٥توزعات أر

عات إ الجهات  المب
ذات العالقة

ات من الجهات  المش
ذات العالقة

الغ المستحقة من  الم
الجهات ذات العالقة

الغ المستحقة إ  الم
الجهات ذات العالقة

ة   سم ٣١للسنة المنته سم ٣١ما  ٢٠١٨د ٢٠١٨د
لة ١٦٬٧٦٣٨٬٤٣٨٬٠٣٥٢٥٬٨١٨٣٦٨٬٤٣٤ات زم

كة ــــع مش ١٦٬٦٣٣٬٢٩٢٦٦٥٬٣٠١٣٬٢٥٦٬٩٥٨٤٥٬٧٩٨مشار

سم ٣١ ٢٠١٨د
لة كةات زم ــــع مش اإلجما مشار

٢٬٣٠٩٬٧٤٣٢٬٣٠٩٬٧٤٣-قروض من جهات ذات عالقة
٣٥٬١٣٥٧٦٩٬٦٥٤٨٠٤٬٧٨٩قروض إ جهات ذات عالقة

ة  للسنة ال سم ٣١منته ٢٠١٨د
لة كةات زم ــــع مش اإلجما مشار

اح مدفوعة إ جهات ذات عالقة ٦٥٠٬٠٠٠٧٬٥٨١٬٩٣٩٨٬٢٣١٬٩٣٩توزعات أر
اح مستلمة من جهات ذات عالقة ١٤٨٬٦١٩٥٠٤٬٢١٧٦٥٢٬٨٣٦توزعات أر

المعامالت مع الجهات ذات العالق ام الخاصة  وط واألح ةال

ات البيع إ  اءتتم عمل تم وال دون عمولة و ة. إن األرصدة القائمة غ مضمونة و وط التعامل العاد من الجهات ذات العالقة وفقا ل
السنة المنته ما يتعلق  الغ المستحقة من أو إ الجهات ذات العالقة. وف شأن الم م أو استالم أي ضمانات   ة سدادها نقدا. لم يتم تقد

سم ٣١ ة ٢٠١٩د ل سنة مال م   الغ المستحقة من الجهات ذات عالقة. يتم إجراء هذا التق سجل المجموعة أي انخفاض  الم ، لم 
من خالل فحص المركز الما للجهة ذات العالقة واألسواق ال تعمل فيها. 
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٨٩

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)-٣٥

ما   ة: ف ان المعامالت واألرصدة مع الحكومة السعود  ب

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

ضاعة وخدمات ات  ٣٥٬٦٥٩٬٠٧٦٤٠٬٤٥٢٬٣٩٢مش
ضاعة وخدمات عات  ٨٬٨١٢٬٦٤٩٧٬١٣٥٬٣٧٠مب

ل الحكومة ال طر عليها من ق ت مس ش الغ مستحقة إ م ةم ٢٬٠٧٢٬٠٧١٢٬٦٣٠٬٦٠٨سعود
ة ل الحكومة السعود طر عليها من ق ت مس ش الغ مستحقة من م ٦٦٧٬٦٥٨٧٠٥٬٥٦٩م

ضات   ار موظ اإلدارةتع ك

سـاهم   ، و ذي ة ألعضـاء مجلس اإلدارة والمدراء التنف ضـا منافع غ نقد ار موظ اإلدارة، تقدم المجموعة أ ضـات ك برامج إضـافة لتع
ة عنهم.  ا الن عد انتهاء الخدمة  ار موظ اإلدارة: المنافع المحددة لما  ضات ك ل تع ما  تفاص ف

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٩د

ة   للسنة المنته
سم ٣١ ٢٠١٨د

ة األجل ٥٨٬٩٨٠٧٠٬٠٤٠منافع موظف قص
عد انتهاء الخدمة ٤٤٨٤٩٤منافع ما 

لة األجل أخرى ٣٬٨٧٩٨٬٧٢٧منافع ط
٦٣٬٣٠٧٧٩٬٢٦١
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ة-٣٦ المعلومات القطاع

عها  تم تجم امل) وفقا لمنتجاتها، و ال يع مملوك  شـــاط تصـــ د ( ة وحد ج ات ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من ثالث وحدات عمل اســـ
شأنها:   ثالثة قطاعات ورفع التقارر 

ـــاتتتكون وحــــــدة عمــــــل ــ ـ ـــاو ــ مـ وك م) الب ــــــة (اللق ــــــة من المواد األول مــــــاو مر. يتم إنتــــــاج المنتجــــــات ال ــــــات والبول مــــــاو من منتجــــــات ال
ما  ذلك األول ـــــــــــــعة من المنتجات  فة، مع مجموعة واســـ ان والبيوتان والنافثا الخف و ما  ذلك الميثان واإليثان وال ة  ون دروك فينات اله

ات ا شــــتمل والميثانول والمرك نما  ة األخرى. ب ماو ل اإلي والمواد ال ل ثال بيوت ل ومي ون واإلي د ال ســــ كول وثا أ ة والجال لعط
ة: البو  ـــــلع ــــــ ة الســـــ مرات الحرار افة البول ل ع  ــــتمل مجموعة البو اي ــــــ شــــــ  . ل ل والبو برو مر ع البو إث ل منتجات البول إث

ل ع الخ منخف ـــــــتمـــل مجموعـــة منتجـــات البو برو ــــــ شـــ ثـــافـــة.  ل عـــا ال ثـــافـــة، والبو إي ل منخفض ال ثـــافـــة، البو إث ض ال
ة األخرى ع البو  ســــ شــــتمل المنتجات الرئ ات.  كة ودرجات متخصــــصــــة  المرك مرات المشــــ ســــة والبول ة والمتجا مرات العشــــوائ البول

و ، و س ونات، والبول ل المركب وستامكس. ك ن، والبو برو س د، والبول لور ل   في

دأ -التخصـــصـــاتوحدة عمل ة من م ئ ة مبتكرة، والحلول الب ات عمل ، وتقن قات ع نطاق عال ر التطب مر، وتط ات البول شـــمل تقن و
ان واالل ات والط دءا من المرك ا  اة تق افة منا الح ة ل ســــاعد محفظة المســــؤول ة. و ة الصــــح لة والرعا د ات إ البناء والطاقة ال ون

ـــــــات  ــــــ ــــــــصـــ ــــــ ة لوحدة عمل التخصــ ـــــــ ــــــ ســـ ة -المنتجات الرئ و ™ EXTEMو ™ ULTEMو ™ NORYLمنتجات الراتنجات ذات العالمات التجار
SILTEM ™ ات ــــافة إ مجموعة متنوع™ LNPومجموعة واســــــــعة من مرك كة، إضــــ مرات المشــــــــ ة من مواد التصــــــــلد الحراري والمواد والبول
ا المتعلقة بتلك المنتجات. -المضافة  ه ي وال ان وال ات االستدامة واألداء الحراري والم متطل  الوفاء 

ةحدة عملو  ات الزراع ا واألمو و -المغذ ما  ذلك اليور ة. شتمل ع إنتاج مجموعة من األسمدة،  ا والفوسفات، وكذلك األسمدة المرك ن

د سليح) والمنتجات المسطحة. -حد د ال لة (مثل حد نتاج منتجات الصلب والمنتجات الط قوم ب

ــــع  شـــــأن توز ة نتائج القطاعات لغرض اتخاذ القرارات  مراق ذي،  س التنف ة، ال يرأســـــها الرئ ذ م األداء. تقوم لجنة اإلدارة التنف الموارد وتقي
ة الموحدة.  ــح أو الخسارة  القوائم المال اسه وفق أسس ثابتة ع أساس ال تم ق م أداء القطاع ع أساس قائمة الدخل و يتم تقي

ــــــــارف والموجود ــــــ ــــع الدخل والمصــ ات  تقارر اإلدارة، فقد تم توز ا مع التغ ـــــــــــــ قطاع بناًء ع قرار اإلدارة وتماشـــ ات المتعلقة  ات والمطل
د وفقا ألســــــس ثابتة متفق  ة وحد ات الزراع ات والتخصــــــصــــــات والمغذ ماو وك قة ع وحدات عمل الب "اإلدارة العامة"  الســــــنوات الســــــا

ة.  قة لتتما مع عرض السنة الحال ة للسنة السا ل المعلومات القطاع ه، تم تعد ا. وعل عليها داخل

افة  ل مالئم. تم حذف  ش شأنها  ات المجموعة ضمن القطاعات ال يتم رفع التقارر  المعامالت المتداخلة ب 
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ة للقطاعات:  ل المال ما  التفاص ف
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ات  ماو وك الب
ةوالتخصصات ات الزراع دالمغذ الموحدةحد

١٢١٬٨٢٨٬٧٥٩٧٬١١٨٬٣٨٦١٠٬٧٩٠٬٢٣٩١٣٩٬٧٣٧٬٣٨٤إيرادات
طفاء وانخفاض مةاستهالك و اتو  الق )٢٠٬٥٨٥٬٣٣٨()١٬٢٧٤٬٢٦١()٩٠٥٬٥٨١()١٨٬٤٠٥٬٤٩٦(مشط

ات ١٤٬٨٣٣٬٠٠٧)٩٩٥٬٨٣٤(١٣٬٨١٤٬٤٣٨٢٬٠١٤٬٤٠٣الدخل من العمل
كةالحصة  نتا ــــع مش لة ومشار ات زم )١٬٥٩٥٬٣٤٩(-٢٥٤٬٦٩٩)١٬٨٥٠٬٠٤٨(ئج 

ل، صا  ف تم ال )١٬٤٢٦٬٩٥٦(ت
)١٢٨٬٣٩٦(مصارف أخرى، صا 

ة الدخل ل الزاة و ١١٬٦٨٢٬٣٠٦الدخل ق

ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د
ات  ماو وك الب

ات الزراعوالتخصصات دةالمغذ الموحدةحد

١٥٠٬٤٢٢٬٠٥٧٧٬٩٣٨٬٠٥٢١٠٬٧٦٨٬٢٣٠١٦٩٬١٢٨٬٣٣٩إيرادات
مة طفاء وانخفاض  الق اتاستهالك و )١٥٬٥٠١٬٥٦٥()١٬١٢٠٬١٨٥()٧٤٥٬٣١٢()١٣٬٦٣٦٬٠٦٨(ومشط

ات ٣٣٬٧٢٣٬٦١٠٢٬٢٦٣٬٦١٥٢٩٣٬١٤٣٣٦٬٢٨٠٬٣٦٨الدخل من العمل
لة وم ات زم كةالحصة  نتائج  ــــع مش ١٬٠٤٩٬٨٥٠-٧٠٢٬٧١٨٣٤٧٬١٣٢شار

ل، صا  ف تم ال )١٬٢٢٣٬٣٩٥(ت
)٤٢٣٬٧٥٥(إيرادات أخرى، صا 

ة الدخل ل الزاة و ٣٥٬٦٨٣٬٠٦٨الدخل ق

سم ٣١ما   ٢٠١٩د
ات  ماو وك الب

ةوالتخصصات ات الزراع دالمغذ الموحدةحد

٢٨٠٬٩٩٨٬٤٨٣١١٬٦٧٤٬٥٧٧١٧٬٦٩٢٬٦٩١٣١٠٬٣٦٥٬٧٥١جوداتإجما المو 
ات ٩٢٬٢١٩٬٦٤٢٢٬٢٩٥٬٤٤٢٤٬٥٩٩٬٣٤٥٩٩٬١١٤٬٤٢٩إجما المطل

سم ٣١ما   ٢٠١٨د
ات  ماو وك الب

ةوالتخصصات ات الزراع دالمغذ الموحدةحد

٢٨٤٬٧١١٬٨٩٨١٣٬٩٦٣٬٥٠٤٢١٬٠٣٥٬٤٧٢٣١٩٬٧١٠٬٨٧٤إجما الموجودات
ات ٩٠٬٧٧٥٬٢٢٨٣٬٠٣٧٬٤٣١٤٬٤٦١٬٧٤٠٩٨٬٢٧٤٬٣٩٩إجما المطل
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ــــع الجغرا لإليرادات التوز

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
٪٪

ة ة السعود ة الع ٪٢٥٬٢٧٠٬٨٥٣١٥٪٢٤٬٨٩٣٬٥٤٥١٧الممل
٪٢٩٬٧١٣٬٢١٦١٧٪٢٤٬٩٣٤٬٤٠٥١٨الص 

ا ٪٣٦٬٣٨٦٬٣٩٦٢٢٪٣٠٬٤٤٦٬٨١١٢٢ا دول قارة أس
ا ٪٣٩٬٤٤٩٬٥٥٨٢٣٪٣٢٬٢٤٧٬٣٩٤٢٣أورو

كيت  ٪١٤٬٧٩٦٬٠٩٢٩٪١٢٬٤٠٩٬٧٤٥٩األم
٪٢٣٬٥١٢٬٢٢٤١٤٪١٤٬٨٠٥٬٤٨٤١١أخرى (أ)

١٦٩٬١٢٨٬٣٣٩١٠٠٪١٣٩٬٧٣٧٬٣٨٤١٠٠٪

ن تواجد العمالء.  إن معلومات اإليرادات أعالە تعتمد ع أما

شأنها أي )(أ  عة لمساهميها األجانب، وال تتوفر لدى المجموعة  ات التا عض ال عات قامت بها  ة مب س صورة رئ شمل بند "أخرى" 
عات للمستهلك النها  ة عن المب ل ة تفص انات جغراف . ب

ات والمصانع والمعداتا ــــع الجغرا للممتل لتوز

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د
٪٪

ة ة السعود ة الع ٪١٣٨٬٥٦٣٬٥٨٤٨٥٪١٣٣٬٠٣٤٬٢٢١٨٢الممل
ا (ب) ٪١٣٬٩٤٨٬٧٣٥٨٪١٤٬٢١٧٬٨٨٦٩أورو

كيت (ب) ٪٩٬٧٥٩٬٣٢٤٦٪١٤٬٢٤٤٬٩٦٧٨األم
ا (ب) ٪١٬٥٤٥٬٢٢٦١٪١٬٤٨٨٬٨٧١١أس

-٢٬٨١٥-٤٬٣٣٩أخرى (ب)
١٦٣٬٨١٩٬٦٨٤١٠٠٪١٦٢٬٩٩٠٬٢٨٤١٠٠٪

ك)(ب ، ت كيت ا. و األم ان ا واس ة المتحدة والمان ات والمصانع والمعدات  هولندا والممل م الهامة للممتل كز الق ا، ت ز   أورو
ا  ة. و آس ك ات المتحدة االم ا. الوال انوس ا وأوق ق لدان  أف شتمل بند "أخرى" ع  كز  الص والهند.  ، ت
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ة-٣٧ إدارة المخاطر المال

نظرة عامة

ة:  ة الناتجة عن استخدام األدوات المال تتعرض المجموعة للمخاطر التال
مخاطر االئتمان·
مخاطر السيولة·
مخاطر السوق·
ة· ل شغ المخاطر ال

اس يب هذا اإل ـــــأن ق شــــ جراءات المجموعة  اســـــــــات و ـــــــ ل من المخاطر أعالە، وأهداف وســ ضـــــــــاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة ل
ة الموحدة.  ة  هذە القوائم المال ة إضاف م ما تم إدراج إفصاحات  دارة رأسمال المجموعة.  دارة المخاطر، و و

أطر إدارة المخاطر

ل لجنة تقع ع عاتق مجلس اإلدارة المس شك اف عليها. لقد قام مجلس اإلدارة ب ة عن وضع أطر إدارة المخاطر للمجموعة واإل ل ة ال ئول
انتظام إ مجلس ا اســـات إدارة المخاطر  المجموعة. تقوم اللجنة برفع تقارر  عة ســـ قع ع عاتقها إعداد ومتا إلدارة إدارة المخاطر وال 

شطتها.  شأن أ

اســـات  ط مالئمة للمخاطر، تم وضـــع ســـ ل المخاطر ال تواجهها المجموعة، ووضـــع حدود وضـــوا د وتحل إدارة المخاطر  المجموعة لتحد
ات  ظروف الســـــــــوق  صـــــــــورة منتظمة لتعكس التغ اســـــــــات وأنظمة إدارة المخاطر  ـــــــ ام بتلك الحدود. تتم مراجعة ســ ة المخاطر واالل ومراق

ـــــــــطة المجموعة.  شـــ ة بناءة ومنتظمة ومن خالل إجراءاوأ ئة رقاب ــــــــة بها، فإن المجموعة تهدف إ وجود ب ب واإلدارة الخاصــــ ت ومعاي التدر
اماتهم. و كون الموظف اتهم وال مسئول ن فيها ع علم 

دار  ــــــــــات واإلجراءات المتعلقـــة بـــ ــــــ ـــاســ ـــ ــــــ عـــة االمتثـــال للســـــــ متـــا ـــام اإلدارة  ـــة ق ف اف ع ك ـــاإل ـــالمجموعـــة  ة المخـــاطر تقوم لجنـــة المراجعـــة 
مســــاعدة لجنة  ة  ـــم المراجعة الداخل قوم قسـ شــــأن المخاطر ال تواجهها المجموعة.  ة أطر إدارة المخاطر  المجموعة، ومراجعة مدى كفا

تم رفع نتائجها إ جراءات إدارة المخاطر، و ط و ـــــــــوا ــــــــة لضـــــ مراجعات منتظمة وخاصــــــ قوم  ا و ة دورها اإل المراجعة  المجموعة  تأد
لجنة المراجعة. 

مخاطر االئتمان١-٣٧

اماته ال ال ل أو الطرف اآلخر  الوفاء  ة  حالة إخفاق العم د المجموعة لخسارة مال ة تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن تك تعاقد
الغ المستحقة من العمالء واألدوات االس ة من الم صورة أساس شأ  ة ما، وت المجموعة. شأن أداة مال ثمارة الخاصة 

ــــتقة،  ــــــ ة المشــــــ ة واألخرى، واألدوات المال ـــــــدة لدى البنوك، والذمم المدينة التجار ــــــ ة واألرصـــ ـــــــــا ع النقد ــــــ ـــــــــاسـ ــــــ ة أسـ ــــتمل األدوات المال ــــــ شــــــ
ة األجل، والذمم الدائنة والمصارف المستح ة قص ة، والقروض والسلف، والقروض البنك ثمارات  األوراق المال لة واالس قة والقروض ط

ات األخرى.  األجل والمطل



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٩٤

ة (تتمة)-٣٧ إدارة المخاطر المال

مخاطر االئتمان (تتمة) ١-٣٧

الذمم المدينة التجارة

ار الظروف  ع االعت ما تأخذ المجموعة  ل.  ل عم ة ل ـــــائص الفرد ــــــ الخصـــــ ة  ـــــ ــــــ ـــــــــاســـــ ـــــــــورة أســـــــ صـــــــ يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 
موغراف ه العمالء، ألن لهذە العوامل أثر ع مخاطر الد عمل ف لد الذي  ـــــــناعة وال الصــــــ ما  ذلك مخاطر التع المتعلق  ة لقواعد العمالء، 

ا، ال يوجد تركز  مخاطر االئتمان ا. وجغراف اجعة حال ة الم . االئتمان وخاصة  ظل الظروف االقتصاد

افة العمالء الذين يودون التعامل تتعامل المجموعة فقط مع أطراف معروفه  خضع  أن  اسة المجموعة  ة. تتمثل س ة ق ذات جدارە ائتمان
ف ائتما مكثف مب ع النقاط. إضــــــــافة  ل وفق نظام تصــــــــ ة للعم م الجودة االئتمان . يتم تق إ األجل معها إلجراءات التحقق االئتما

ة الذمم المدينة القائمة  الرغم من أن نتائج تعرض المجموعة للديون المعدومة تعت غ هامة. ذلك، يتم مراق انتظام، وذلك 

شــأن إدارة مخاطر االئتمان  ط المجموعة  جراءات وضــوا اســات و ل وحدة العمل الخاضــعة لســ العمالء من ق تدار مخاطر االئتمان المتعلقة 
ـــــــ اســــــ افة العمالء  ـــــــــــع حدود ائتمان ل العمالء. تم وضــ م جودة االئتمان المتعلقة  ة. يتم تق ة وخارج ف داخل ـــــ ــــــ ط تصــ ـــــــــوا تخدام معاي وضــــ

انتظام.  ة الذمم المدينة القائمة  ف ائتما مب ع النقاط. يتم مراق العمالء وفق نظام تص المتعلقة 

ل  ل عم ة ل ل المالءة االئتمان موجبها يتم تحل اسة ائتمان، و وط الدفع المعتمدة قامت لجنة إدارة المخاطر بوضع س د  ل تحد د ق جد
ة، عند توفرها، و و و  ف خارج ـــــ شــــــــــتمل المراجعة ال تقوم بها المجموعة ع درجات تصـــــ المجموعة.  ــــــــة  م الخاصــ ســــــــــل ام ال ط وأح

مثل ذلك ل و ل عم ات ل ـــع حدود مشــــــ ة ال توليها البنوك لهم. توضـــ ة االئتمان ان، ع أســــــاس األفضــــــل ــــــ أعض األح ح ال ق لغ مفت م
معاي الجدارة  مكن للعمالء الذين ال يوفون  ـــــــنة.  ــــــ ــع ســـ ل ر ـــــــــول ع موافقة لجنة إدارة المخاطر. يتم مراجعة هذە الحدود  يتطلب الحصـــــــ

ق الدفع مقدما فقط.  ل المجموعة التعامل مع المجموعة عن ط ة الموضوعة من ق االئتمان

ثمارات االس

شــاط در  ف ائتما عا فقط، تتوقع اإلدارة عدم تراقب اإلدارة ب ة ذات تصــ ثمار المجموعة  أوراق مال ف االئتمان. ونظرا الســ جات تصــ
اماته.  ال إخفاق أي طرف آخر عن الوفاء 

جودة مخاطر االئتمان

ثمارات  أدوات الدين)أ ( ما عدا االس . ف

سم ٣١ ٢٠١٩د

ف الخار  أخرىأ-أ+أأأ-أأ+أأدرجة التص

ة  مة الدف الق
المدرجة  
قائمة المركز 

الما 

وودائع أرصدة لدى البنوك
٥٠٬٦٠٠٣٬١٧٦٬٥١٦٨٬٠٢٢٬٩٣٧٢٠٬٤٠٢٬١٦٨٢٬٥٧٤٬٨٧١٣٬٣١٥٬٢٣٤٧٦٩٬٣٦٤٣٨٬٣١١٬٦٩٠ألجل

ثمارات  أدوات حقوق  اس
ة  ٧٣٢٬٨٦٨١٬٠٤٦٬٠٠٩--٣١٣٬١٤١---مل

ثمارات  أدوات دين ٢٬٤٣٢٬٠٣٨---٢٬٠٤٩٬٢٤٦--٣٨٢٬٧٩٢اس
ة األجل ( ثمارات قص ١١١٬٩٨٠١٬٣٢٧٬٤٠٠٧٠١٬٢٧٠٦٨٧٬٣٧٧١٬٦٤٤٬٠٨١٤٬٤٧٢٬١٠٨--)أاس

٤٣٣٬٣٩٢٣٬١٧٦٬٥١٦٨٬١٣٤٬٩١٧٢٤٬٠٩١٬٩٥٥٣٬٢٧٦٬١٤١٤٬٠٠٢٬٦١١٣٬١٤٦٬٣١٣٤٦٬٢٦١٬٨٤٥



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٩٥

ة (تتمة) -٣٧ إدارة المخاطر المال

مخاطر االئتمان (تتمة) ١-٣٧

جودة مخاطر االئتمان

ثمارات  أدوات الدين(أ)  ما عدا االس . ف

ة م ف ائتمان عالم االت تص ان الصادر عن و ف الب ف االئتمان أعالە وفق درجات تص د درجات تص تعارف عليها. تم تحد

السيولةمخاطر ٢-٣٧

ة ال يتم سـدادها نقدا أو  اتها المال مطل امات المتعلقة  االل ات ال تواجهها المجموعة  الوفاء  اسـتخدام تمثل مخاطر السـيولة الصـع
ان، توف قة المجموعة  إدارة مخاطر الســـيولة  ضـــمان، قدر اإلم ة أخرى. تتمثل ط اماتها حال موجودات مال ال ة للوفاء  اف ر الســـيولة ال

سمعة المجموعة.  ار  د خسائر غ مقبولة أو اإل دون تك ة والحرجة،  استحقاقها  ظل الظروف العاد

ما  ذلك خدمة ال  ة المتوقعة،  ل ـــغ ــــــ شـــــــ ــــــــارف ال ــــــ المصــ ة عند الطلب للوفاء  اف ة ال أنه يوجد لديها النقد د  التأ اماتها تقوم المجموعة 
ــــــافة إ ذلك، تحتفظ ة. إضـــ ع وارث الطب ال ل معقول  ــــــــ شـ بؤ بها  مكن الت شـــــــــمل ذلك األثر المحتمل للظروف الطارئة ال ال  ة، وال  المال

خطوط ائتمان مختلفة.  المجموعة 

ش شطة ال د آثار األ استخدام نماذج التوقعات لتحد ة مخاطر النقص  السيولة  مراق . تقوم المجموعة  ل  ش ة ع توفر السيولة  ل غ
ـــــــــوفة لدى البنوك  ات المكشـــــــ ـــــــا ــــــ ـــــــتخدام الحســـ ــــــ ل والمرونة من خالل اســـ ــــــــتمرار التم ــــــ يتمثل هدف المجموعة  الحفاظ ع التوازن ب اســ

ة المتجددة ومصادر السيولة األخرى.  الت االئتمان سه وال

شــــــــــأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ل ـــــــائص ت ة أو وجود خصـــ شــــــــــاطات  نفس المنطقة الجغراف ـــــــاطات مماثلة أو  شـــ
ة أو الظروف األخ اسـ ة أو السـ ات االقتصـاد التغ ة ال تأثرت  اماتهم التعاقد ال ة لديهم قد تؤثر ع قدرتهم ع الوفاء  شـ اقتصـاد رى. 

ة ألداء المجموعة تجاە التطورات  س ة ال كزات إ الحساس ال تؤثر ع صناعة معينة. ال

قاء ع محفظة  عض اإلرشــــــادات ال تركز ع اإل المجموعة  اســــــات واإلجراءات الخاصــــــة  ـــــ كز المفرط للمخاطر، تتضــــــمن السـ ولتجنب ال
ـــــــمن المجموعة إلد ــــــ ات تحوط مختارة ضـــ ــــــتخدم عمل ــــــ ســــ دارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وفقا لذلك.  ة و ارة تركزات متنوعة. يتم مراق

ل من العالقة والصناعة.  المخاطر ع مستوى 

سم ٣١ ٢٠١٨د

ف الخار  أخرىأ-أ+أأأ-أأ+أأدرجة التص

ة  مة الدف الق
المدرجة  
قائمة المركز 

الما 

وودائع أرصدة لدى البنوك
٢٠٨٬٣٥٠٤٢٦٬٤٠٨١٬٥٧٨٬٠٤٧١٨٬٧٦٩٬٦٦٤٩٬٧٩٢٬١٥٨٧٬٩٠٥٬٠٣٠٣٬٩١٠٬٧٧٣٤٢٬٥٩٠٬٤٣٠ألجل

ثمارات  أدوات حقوق  اس
ة  ٧٨٤٬٨١٥١٬٠٩٠٬١٠٩--٣٠٥٬٢٩٤---مل

ثمارات  أدوات دين ١٢٬٤٠١٣٬٠٦٩٬٠٩٠--٢٬٦٦٨٬٢٨٥--٣٨٨٬٤٠٤اس
ة األجل ( ثمارات قص ٢٬٦٦٠٬٣١٨٢٬٣٥٠٬٩٩٠٢١٢٬٥٠٠٣٬٦٤١٬٤٨١٩٬٢٤٠٬٢٨٩--٣٧٥٬٠٠٠)أاس

ة ١٥٬١٨٩٢٩٬٦٥١--١١٬٠٣٨٣٬٤٢٤--مشتقات مال
٩٧١٬٧٥٤٤٢٦٬٤٠٨١٬٥٨٩٬٠٨٥٢٤٬٤٠٦٬٩٨٥١٢٬١٤٣٬١٤٨٨٬١١٧٬٥٣٠٨٬٣٦٤٬٦٥٩٥٦٬٠١٩٬٥٦٩



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٩٦

ة (تتمة) -٣٧ إدارة المخاطر المال

(تتمة)السيولةمخاطر ٢-٣٧

ة غ المخصومة:  المجموعة ع أساس الدفعات التعاقد ة الخاصة  ات المال ــــخ استحقاق المطل لخص الجدول أدناە توار
سم ٣١ ٢٠١٩د

اإلجما سنوات٥أ من سنوات٥–ب سنة ةخالل سنة واحد

ما عدا قروض جار)(ف امات عقود اإل ٦٬٧٦٥٬٤٧٤٢٥٬٢٩٩٬٩٢٠٩٬٤٨٨٬٠٣٤٤١٬٥٥٣٬٤٢٨ال
ة األجل ١٬٣٤٦٬٩٩٦--١٬٣٤٦٬٩٩٦قروض قص

اء القروض ١٬١٨٤٬٧٨٢٣٬٠٧٥٬٦٢٧٦٣٥٬٨٧٢٤٬٨٩٦٬٢٨١(أ)أع
ة ١٢٬٨٨٨٬١٧٥--١٢٬٨٨٨٬١٧٥ذمم دائنة تجار

جار امات عقود إ ١٬٥٩٩٬٠٩٦٤٬١٦٥٬٠٧٤٢٬٩٠٤٬٩٦٠٨٬٦٦٩٬١٣٠ال
ات أخرى ٢٬٠٦٥٬٩٤٩--٢٬٠٦٥٬٩٤٩مطل

٢٥٬٨٥٠٬٤٧٢٣٢٬٥٤٠٬٦٢١١٣٬٠٢٨٬٨٦٦٧١٬٤١٩٬٩٥٩

ما عدا (أ)  جار. ف اء عقود اال أع

سم ٣١ ٢٠١٨د
اإلجما سنوات٥ن أ مسنوات٥–ب سنة خالل سنة واحدة

جار)قروض امات عقود اإل ما عدا ال ٤٬٠٩٨٬٨٩٤٣٥٬٤٢٦٬٧٠٥٦٬٠١٩٬١٥٠٤٥٬٥٤٤٬٧٤٩(ف
ة األجل ١٬١٦٧٬٥٨٩--١٬١٦٧٬٥٨٩قروض قص

اء القروض ١٬٤٧٧٬٠٩٦٣٬٦٧٠٬٠٧٣١٬٠٠٧٬٧٣٠٦٬١٥٤٬٨٩٩(أ)أع
١٤٬٩٦٩٬٣٥٧--١٤٬٩٦٩٬٣٥٧ذمم دائنة تجارة

٣٬١٥٦٬٤٥٠--٣٬١٥٦٬٤٥٠ات أخرىمطل
٣٨١--٣٨١مشتقات

٢٤٬٨٦٩٬٧٦٧٣٩٬٠٩٦٬٧٧٨٧٬٠٢٦٬٨٨٠٧٠٬٩٩٣٬٤٢٥

ما عدا (أ)  جار. ف اء عقود اال أع

مخاطر السوق٣-٣٧

ــــعار ال ة، وأســـــ ل العمالت األجن ــــعار تح ــــعار الســـــــــوق مثل أســـــ ات  أســـــ ــــعار تمثل مخاطر الســـــــــوق، المخاطر الناتجة عن التغ عموالت، وأســـــ
ة ـــــــــوق يتمثل  إدارة ومراق ـــــــة بها. إن الهدف من إدارة مخاطر الســـ ة الخاصـــــ مة األدوات المال ـــــــهم ال قد تؤثر ع دخل المجموعة أو ق األســـــ

ات مقبولة مع الحفاظ ع العائد.  التعرضات لمخاطر السوق ضمن مست

ضا مطلاءتقوم المجموعة  د أ يع المشتقات وتتك مات و قا للتعل افة هذ المعامالت ط ة  إدارة مخاطر السوق. تتم  ات مال
ات  قائمة ات التحوط إلدارة التغ ة عن عمل استخدام المحاس ل عام تقوم المجموعة  ش واالرشادات الصادرة عن لجنة إدارة المخاطر. و

الدخل الموحدة. 



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٩٧

ة (تتمة)-٣٧ إدارة المخاطر المال

ةمخاطر ٤-٣٧ أسعار حقوق المل

ل المجموعة والمصنف ثمارات المقتناة من ق ة عن االس شأ تعرضات المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق المل ثمارات  أدوات ةت اس
مة العادلة من خالل  الق ة المدرجة  ثمارات  أدوات حقوقالدخل. قائمة حقوق المل ة، تقوم إلدارة مخاطر األسعار الناتجة عن االس المل

ل المجموعة.  قا للحدود الموضوعة من ق ع ط تم هذا التن ــــع محفظتها، و ن المجموعة ب

اسب جة م ة المصنف إن صا الدخل يزداد أو ينقص ن مة ةخسائر أدوات حقوق المل الق ة المدرجة  ثمارات  أدوات حقوق المل اس
. العادلة من خالل قائمة الدخل

طر العمالتمخا٥-٣٧

ف، وتتعرض لمخاطر تعمل المجموعة ع نطاق عال  ذب سعر ال األجن الناتجة عن التعرض لمخاطر مختلف العمالت وخاصة تذ
ال السعودي ل ال الدوالر األم ف العمالت األخرى مقا ط  ل أسا عن المعامالت التجارة المرت ش ة  شأ مخاطر العمالت األجن . ت

ة. واأل  ل ثمارة والتم شطة االس

ة اتخاذ قرارات  جراء مراجعة منتظمة للتعرضــــات لمخاطر العمالت وتفوض عمل عة ب ات التا ـــ ـ افة ال أن تقوم  اســــة المجموعة  تتطلب ســــ
ة للمو  ســ ال ا. و المشــتقات مرك ات المتاجرة  افة عمل ذ  نف ك ب ة ال تقوم ســا نة العالم ة التحوط إلدارة الخ ات النقد جودات والمطل

اء  ات المقبولة وذلك من خالل  ة ضـــــمن المســـــت د أن صـــــا التعرض للمخاطر المصـــــاح التأ ة، تقوم المجموعة  عمالت أجن المســـــجلة 
ة األجل.  لة فروقات عدم التوازن قص ورة، لمقا األسعار الفورة عند ال ة  يع عمالت أجن و

ا لم ـــــــتحقة الدفع للموردين، تتعرض المجموعة حال الغ المســـــ عات، والم ل المب ما  ذلك الذمم المدينة مقا ـــــدة  خاطر العمالت ع األرصـــــــ
ل أســـا ع  شـــ شـــتمل العمالت ال تتم بها هذە المعامالت  ال الســـعودي.  عمالت عدا ال داعات لدى البنوك والقروض المســـجلة  واإل

ه  ، واليورو، والجن . الدوالر األم لي واليوان الصي اإلس

ت مقا ف الدوالر األم مث ة للمجموعة ألن ســـعر  ســـ ال شـــأن الدوالر ام ال تعت هامة  ل إن مخاطر العمالت ال تم التعرض لها 
ال السعودي.  ال

ال  ف ال ـــعر  ات المحتملة المعقولة  ســ ة المجموعة تجاە التغ ة يوضـــــح الجدول أدناە حســـــاســـــ ل العمالت األجن مع -الســـــعودي مقا
ات األخرى ثابتة  افة المتغ مة للســـنة –قاء  ات التحوط الم عد خصـــم عمل المجموعة،  ة الخاصـــة  ات النقد شـــأن الموجودات والمطل

ة   : ٣١المنته سم د

اسب (الخسائر) من خالل قائمة الدخل الم
ة   للسنة المنته

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

ة  س ال السعودي ب ل ال ف اليورو مقا ادة  سعر  )٧٢٬٠٣١(٧١٦٬٦٣٨٪١٠ال
ة  س ال السعودي ب ل ال لي مقا ة اإلس ف الجن ادة  سعر  )٧٠٬٠٥٦()٢٠٬٩٦٨(٪١٠ال

ف  ادة  سعر  ة الصي اليوانال س ال سعودي ب ل ال ١٩٬٤٤٥١٤٩٬٢٩٨٪١٠مقا



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٩٨

ة (تتمة)-٣٧ إدارة المخاطر المال

مخاطر العمالت (تتمة)٥-٣٧

ة السنة  ة  نها ة  انت التعرضات لمخاطر العمالت األجن ة): المال االت السعود الف ال اآل (محولة 

سم ٣١ما   ٢٠١٨د
لي يورو ه إس يوان صي جن

ما  ذلك الودائع ألجل) ة وأرصدة لدى البنوك ( ١٬٠٩٢٬٧٠٧)٨٩٢٬٥٠٣(٩٨٨٬٩٦١نقد
ة ٣٬٥٧٧٬١١٢٢٨٤٬٦٢٤٤٧٧٬٥٤٠ذمم مدينة تجار

--)٣٬٢١٦٬٣٧٥(قروض
ة )٥٤٬٧١٨()٩٢٬٦٨١()١٬٠٥٤٬١٦٦(ذمم دائنة تجار

ة دائنة أخرى )٢٢٬٥٤٧(-)١٬٠١٥٬٨٣٧(ذمم نقد
ة ١٬٤٩٢٬٩٨٢)٧٠٠٬٥٦٠()٧٢٠٬٣٠٥(إجما صا التعرضات النقد

مخاطر أسعار العموالت٦-٣٧

ذبعنالناتجةالمخاطرالعموالتأسعارمخاطرتمثل مةتذ ةتدفقاتالأوالعادلةالق ةالنقد ل ةألداةالمستق جةمامال اتن  التغ
اتمخاطرتتعلقالسوق.  السائدةالعموالتأسعار لالمجموعةلهاتتعرضال السوق السائدةالعموالتأسعار التغ أسا ش

امات لةالقروضال طةالمجموعةالخاصةاألجلط دارةالمجموعةمتقو عائمة. عمولةوالمرت خاللمنالعموالتأسعارمخاطرب
التالقروضمنمتوازنةمحفظةاالحتفاظ سه طةال ە. ثابتةعمولةالمرت لومتغ اتولتقل مصارفشأنالتوقعاتوزادةالتقل

برامالمجموعةتقومالعموالت، ةمشتقاتب طةمال ضاتمثلس المجموعةلدىكنلم،٢٠١٨و٢٠١٩سنةخاللالعموالت. أسعارمقا
ة ضاتأ العموالت. ألسعارقائمةمقا

ةالتا الجدوليب  اتتجاەالمجموعةحساس اتافةقاءمعالعموالتأسعار المقبولةالمحتملةالتغ ــحعثابتة،األخرىالمتغ ر
لالمجموعة ةق طةالقروضعاألثرخالل(منال ةللسنةعائمة)ولةعمالمرت : ٣١ المنته سم د

سم ٣١ ٢٠١٩د
اسب (الخسائر) من خالل قائمة الدخل  الم

الموحدة
نقطة أساس١٠٠-نقطة أساس١٠٠+ 

٤٩٥)٤٩٥(أشهر سايبور٣
١٬١٥٨)١٬١٥٨(أشهر سايبور٦
--أشهر سايبور٩

--شهر اليبور١

٤٬٣١٠)٤٬٣١٠(أشهر اليبور٦

سم ٣١ما   ٢٠١٩د
لي يورو ه إس يوان صي جن

ة وأرصدة لدى  ما  ذلك الودائع ألجل) نقد ٢٤٠٬٩٥٨)١٩٠٬٥٧٦()١٬٦٩٨٬١٤٠(البنوك (
٣٠٨٬٦٧١٧١٬٠٢٠٣٦٣٬٠٨٨ذمم مدينة تجارة

--٥٬٥١٤٬٩٧٣مدينة أخرىةنقدذمم 

--٣٬٢٣٥٬٧٥٥قروض

ة )٧٢٬٨٨٨()٤٧٬٤٩٧()١٩٤٬٨٧٦(ذمم دائنة تجار
ة دائنة أخرى )٣٣٦٬٧٠٦()٤٢٬٦٢٥(-ذمم نقد

ةإجما ١٩٤٬٤٥٢)٢٠٩٬٦٧٨(٧٬١٦٦٬٣٨٣ صا التعرضات النقد



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

٩٩

ة (تتمة)-٣٧ إدارة المخاطر المال

أسعار العموالت (تتمة)مخاطر ٦-٣٧

سم ٣١ ٢٠١٨د
اسب (الخسائر) من خالل قائمة الدخل  الم

الموحدة
نقطة أساس١٠٠-نقطة أساس١٠٠+ 

)١١٤(١١٤أشهر سايبور٣
٢٬١٢٩)٢٬١٢٩(أشهر سايبور٦
٧٧٨)٧٧٨(يبورأشهر سا٩
٩٤)٩٤(شهر اليبور١
٦٬٣٩٤) ٦٬٣٩٤(أشهر اليبور٦

مخاطر السلع٧-٣٧

اء. وم ه ن والغاز الطب وال ما  ذلك النافثا والب ــــعار مختلف مدخالت اإلنتاج  ــــــ ـــــــــوق ع أســــــ ات  الســـــــ ن تتعرض المجموعة ألثر التقل
عض عنا  دارة  استخدام عقود أسعار ثابتة وأدوات مشتقة. ح آلخر، تقوم المجموعة ب مخاطر أسعار السلع 

إدارة رأس المال٨-٣٧

. لإن الهدف الرئ إلدارة رأسمال المجموعة هو دعم أعمالها وزادة العائد  لمساهم

ـــــــــو  ن والدائن  الســـ ثم ة للحفاظ ع ثقة المســــــــــــ ــــة المجموعة  الحفاظ ع قاعدة رأس مال ق ــــــ اســ ـــــــ ق والحفاظ ع التطور تتمثل ســـــ
قوم مجلس  ة.  ات  الظروف االقتصــــــاد ه  ضــــــوء التغ الت عل جراء التعد ل رأســــــمالها و دارة ه المســــــتق لألعمال. تقوم المجموعة ب

ـــــــــوما ع إجما حقوق  ة مقســــ ل ـــــــغ شــــــ ـــــــطة ال شــــــ الناتج عن األ ة العائد ع رأس المال والذي تحددە المجموعة  مراق ، اإلدارة  ــــــــــاهم المســـ
ثناء األســـهم الممتازة غ  قة المجموعة  إدارة رأس المال الاســـ ات ع ط ة تغ طرة. لم تطرأ أ ة غ المســـ داد وحقوق المل لة لالســـ قا

دارة رأس المال.  اح للمسـاهم العادي و ة مسـتوى توزعات األر مراق قوم مجلس اإلدارة  ما  موعة أو أي من لم تخضـع المجخالل السـنة. 
ة السنة المال ة  نها سب دين المجموعة إ حقوق المل ً ب ما  تحل ا. ف ات رأس مال مفروضة خارج عة لها لمتطل ات التا ة: ال

سم ٣١ سم ٢٠١٩٣١د ٢٠١٨د

ات ٩٩٬١١٤٬٤٢٩٩٨٬٢٧٤٬٣٩٩إجما المطل
ة وأرصدة لدى البنوك )٤٢٬٥٩٠٬٨٢٠()٣٨٬٣١٢٬٧٧٥(ناقصا: نقد

٦٠٬٨٠١٬٦٥٤٥٥٬٦٨٣٬٥٧٩صا الدين

ة ٢١١٬٢٥١٬٣٢٢٢٢١٬٤٣٦٬٤٧٥إجما حقوق المل

ما   ة  ة الدين إ حقوق المل سم ٣١س ٪٢٥٪٢٩د

ة صـــا  ســـ ة من القروضارتفعت  ار الدو للتق٪٢٩إ ٪٢٥إ حقوق المل ما ارتفع )١٦(ر الما عد اعتماد المع جار".  "عقود اإل
جار  القروضل من صا  امات عقود اإل ات موجودات حق االستخدام وال عد إث جما الموجودات  . ٤ضاح نظر اال أ. ٢٠١٩يناير ١و



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

١٠٠

امات المحتملة-٣٨ التعهدات واالل

ة اطات الرأسمال االرت

ســــم ٣١ما   ان لدى ال٢٠١٩د اطات قدرها ،  ار رال ســــعودي (١٣٫٢٠مجموعة ارت ســــم ٣١مل ار رال ســــعودي) ٩٫٩٢: ٢٠١٨د مل
ة.  مصارف رأسمال تتعلق 

الغة  يتها ال امات تجاە حصتها  حقوق مل ك ال ما  ١٥لدى سا كة معادن وعد الشمال للفوسفات.  سم ٣١٪   لغت ٢٠١٩د  ،
امات القائمة تجاە هذا  ثمار االل ما  ٠٫٠٧٤االس ار رال سعودي ( سم ٣١مل ار رال سعودي). وفقا ٠٫٠٧: ٢٠١٨د وطمل ل

ن والمقرض الخارجي  مة مع المساهم اآلخ ات الم وعاالتفاق ل إضا للم ك ع المساهمة بتم وع، فقد وافقت سا ،  ظل للم
القدر المطلوب، وذلك  ح ةظروف معينة، و وع التقدي لفة الم ادة  ت . ال ال

الغة  امات تجاە حصتها ال ك ال ما  ٢٥لدى سا  .( ثمار الصنا (د ة لالس ة السعود كة الع سم ٣١٪  ال ال توجد أي، ٢٠١٩د
ما   ثمار ( امات قائمة تجاە هذا االس سم ٣١ال ار رال سعودي). ٠٫٢٨: ٢٠١٨د مل

ل جولف كوســـــــت انفســـــــتمنت أبرمت ال ســـــــون م كة ا ل (من خالل  ســـــــون م كة ا ك مناصـــــــفة مع  ب مشـــــــ ) المحدودةمجموعة ترت
مر  ل ووحد بول ل وحدة تكســ اإلي شــغ شــاء و م و كةلتصــم ة مشــ اته  مملوكة مل ــوع عمل دأ الم ٢٠٢٢ســنة. من المتوقع أن ي

. ٢٠٢٣أو 

ات ستحق ع مدى سنوات مختلفة ح وقعت المجموعة اتفاق ات الجارة ٢٠٢٥سنةمع الموردين، و ة للعمل اطات الرأسمال لقاء االرت
ه  الحد األد المنصوص عل مت المجموعة  ات، ال وط هذە االتفاق موجب  ات العقود. ا عاقدتضمن أعمالها. و ع مدى ف

الضمانات

عض شــأن الســندات و ك ضــمانات  لغت قدمت ســا عة وال  ات التا ـ ـ عض ال ما  ١٧٫٩القروض ألجل الممنوحة ل ار رال ســعودي  مل
سم ٣١ سم ٣١(٢٠١٩د ار رال سعودي). ٢٩٫٤: ٢٠١٨د مل

الموجودات المحتملة

الرغم من أن  كة. و ــــع المش عض المشار اء لالستحواذ ع حصص   ارات  ــــخالتم منح المجموعة خ ارات لتملالمحتار لممارسة هذە الخ
د إ حد ما،  ارات إال أنع مة العادلة المقدرة لخ اءالق لغ حوا ال ار رال سعودي (٠٫١٦ت ار رال سعودي). ٠٫١٩: ٢٠١٨مل مل

امات المحتملة االل

لغ م ة  ة عنها، ضـــــــمانات بنك ا ا٣٫١٧أصـــــــدرت البنوك ال تتعامل معها المجموعة، ن ار ر ـــــعودي (مل ســـــــم ٣١ل ســ ار ٣٫٩٤: ٢٠١٨د مل
ة.  رال سعودي) خالل دورة األعمال العاد

جار عقود اإل

تة  قائمة الدخل الموحدة:  جار المث الغ اإل ما  م ف
ة   للسنة المنته

سم ٣١ ٢٠١٩د

١٬٦٠٣٬٧٠٥ ضاح  وف استهالك موجودات حق االستخدام (إ )٨م
٣٥٣٬١٥٢ وف  ضاح م جار (إ امات عقود إ )٣٠عمولة عن ال
١٦٨٬٩٩٣ ة األجل جار قص عقود إ وف متعلق  م

١٣٬٩١٢ مة جار لموجودات منخفضة الق عقود إ وف متعلق  م
١٤٠٬٥٣٥ ة جار متغ دفعات إ

جار قدرە  شأن عقود اإل ة صادرة  ار رال سع١٫٧٢ان لدى المجموعة إجما تدفقات نقد ان لدى المجموعة ٢٠١٩سنةودي  مل ما   .
مة  ق جار  امات عقود إ ـــــتخدام وال ــــــ ة لموجودات حق اســ ــــــــــافات غ نقد ـــــعودي  ١٫١٣إضـــ ــــــ ار رال ســ ــــنةمل ــــــ ــــــــــاح عن ٢٠١٩ســـ . تم اإلفصـــ

ضاح  جار  اإل عقود اإل ة المتعلقة  ل ة الصادرة المستق . ٣٧التدفقات النقد
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امات المح-٣٨ (تتمة)تملةالتعهدات واالل

جار  (تتمة)عقود اإل

مؤجر المجموعة 

ــــــــا الحد األد لهذ ة لصـــ مة الحال موجب هذە العقود والق ض  ـــــــتحقة الق ة المســــ ل ـــــــتق جار المســــ الحد األد لدفعات اإل  ً ما  تحل ە ف
الدفعات: 

سم ٣١ ٢٠١٩د
الحد األد لدفعات 

ض جار المستحقة الق مة الحالاإل ةالق

٣٥٬٧٠٣١٧٬٣٠٠خالل سنة واحدة
١٥٤٬٦٩٢٨٢٬٧٩١أ من سنة وأقل من خمس سنوات

١٨٥٬٠٤٥١٣٧٬٨٢١أ من خمس سنوات

ض جار المستحقة الق ٣٧٥٬٤٤٠٢٣٧٬٩١٢إجما الحد األد لدفعات اإل
ل الغ ال تمثل إيرادات تم -)١٣٧٬٥٢٨(ناقصا: الم

مة ضالق جار المستحقة الق ة للحد األد لدفعات اإل ٢٣٧٬٩١٢٢٣٧٬٩١٢الحال

سم ٣١ ٢٠١٨د
الحد األد لدفعات 

ض جار المستحقة الق ةاإل مة الحال الق

٣٧٬٩١٩١٨٬١٠٣خالل سنة واحدة
١٣٢٬٨٥١٨٤٬٣٠٦أ من سنة وأقل من خمس سنوات

٢٤٢٬١٥٠١٥٣٬٦٦٦أ من خمس سنوات

ض جار المستحقة الق ٤١٢٬٩٢٠٢٥٦٬٠٧٥إجما الحد األد لدفعات اإل
ل الغ ال تمثل إيرادات تم -)١٥٦٬٨٤٥(ناقصا: الم

ض جار المستحقة الق ة للحد األد لدفعات اإل مة الحال ٢٥٦٬٠٧٥٢٥٦٬٠٧٥الق

م ـد، و عض عقود التور مؤجر   ـب الغـاز تعت المجموعـة  ـــــــــا أنـاب ــــــ ـل أســ ـــــــــ شـــــــ ــــــــتخـدام المعـدات ذات العالقـة و ــــــ وجبهـا يتم نقـل حق اســ
جــار مــا ب  ات عقود اإل اوح ف ــة. إن ٢٠إ ١٥وملحقــاتهــا األخرى. ت ــة للموجودات المعن ــة هــامــة من األعمــار اإلنتــاج ـــــــنــة وتمثــل غــالب ــــــ ســـ
انة والتأم ع الموجودات.  المؤجر مسؤول عن الص

ل عام،  ش د و ه، فإن تجد ات. عل ف النظر عن االنتهاء المحتمل لالتفاق ن  هناك حد أد من الدفعات المستحقة من المستأج
ادل.  موجب اتفاق مت تم ذلك  جار ممكن، و ات اإل اتفاق
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ف أرقام المقارنة-٣٩ إعادة تص

ما هو مب أ عض األرصـــــدة  ف  عادة تصـــــ عة األرصـــــدة ذات الصــــلة خالل الســـــنة، قامت المجموعة ب عكس طب أن ذلك  دناە. وترى اإلدارة 
قا:  ما ورد سا قاة  اح الم ف هذە أثر ع صا الدخل أو األر ات إعادة التص ل أ دقة. ال يوجد لعمل ش

قا  ما ورد سا
عد إعادة  الغ  الم

ف فالتص لغ إعادة التص م

حدةقائمة المركز الما المو 
ات متداولة أخرى )٧٧٢٬١١٠(٢٬١٥٦٬٤٣٧١٬٣٨٤٬٣٢٧مطل

ات متداولة أخرى ١٣٬٠١٦٬٨٨٤١٣٬٣٩٦٬٤٧٣٣٧٩٬٥٨٩مستحقات ومطل
ة دخل مستحقة ٤٬٢٠٤٬٣١٧٤٬٥٩٦٬٨٣٨٣٩٢٬٥٢١زاة و

عات-٤٠ التوز

ــــخ  ة، خالل اجتماعها المنعقد بتار ة العامة السن ان ٤صادقت الجمع ل ٩ه (الموافق ١٤٤٠شع ة ٢٠١٩إب اح نقد ) ع توزعات أر
ال سعودي (بواقع ١٣٫٢قدرها  ار ر ة قدرها ٤٫٤مل ة مرحل تضمن ذلك توزعات أراح نقد ال سعودي للسهم الواحد)، و ار رال ٦٫٦ر مل

ال سعودي للسهم الواحد) تخص النصف األول من ٢٫٢سعودي (بواقع  ة ، ٢٠١٨سنةر ة  القوائم المال اتها  حقوق المل وال تم إث
ة   سم ٣١الموحدة للسنة المنته الغة ٢٠١٨د اح المعلنة وال ات المت من توزعات األر ة ٦٫٦. تم إث ال سعودي  القوائم المال ار ر مل

ة   ة المنته ة الموحدة الموجزة للف حت٢٠١٩يونيو ٣٠األول ل ، وال أت ـــع  أب ـ . ٢٠١٩للتوز

لغ قدرە  ف م ضا ع  ة أ ة العامة السن لها ع ١٫٨ما صادقت الجمع افأة ألعضاء مجلس اإلدارة تم تحم م ال سعودي  مليون ر
ة واإلدارة .المصارف العموم

ــــخ  ة مر ٢٠١٩مايو ٢٣ه (الموافق ١٤٤٠رمضان ١٨بتار اح نقد ــــع أر ك عن توز ة عن النصف األول من )، أعلنت سا لغ ٢٠١٩سنةحل م
ار رال سعودي (بواقع ٦٫٦ ة ٢٫٢مل ة المنته ة الموحدة الموجزة للف ة األول اتها  القوائم المال رال سعودي عن السهم الواحد)، وال تم إث
تم ٢٠١٩يونيو ٣٠  ــــع  س حت للتوز .٢٠١٩، وال أت

ــــخ  سم ١٧ (الموافق ه١٤٤١ريع الثا ٢٠بتار ة عن النصف الثا من سنة ٢٠١٩د اح نقد ــــع أر ك توز ح مجلس إدارة سا ٢٠١٩)، اق
لغ  ار رال سعودي (بواقع ٦٫٦م ة ٢٫٢مل حة من الجمع ال سعودي للسهم الواحد) ع أن يتم المصادقة ع تلك التوزعات المق ر

ل  ة للمساهم  اب ة السن . ٢٠٢٠العموم

األحداث الالحقة-٤١

اير  قدر ٢٠٢٠ ف ة. و اتها العالم ا بهدف تحس عمل ان مرات ألتم  مصنعها  إس ، أعلنت المجموعة عن عزمها تعليق إنتاج مادة بول
لغ  م لة،  ما  ذلك مصارف إعادة اله مليون رال سعودي. ٧٠٠األثر الناتج عن ذلك، 

ــــخ  ت من ، أعل٢٠٢٠مارس ٣بتار الر ادة حصتها   ة نموها المستمر كجزء من %٣١٫٥إ %٢٤٫٩٩نت المجموعة عن ز ج ات اس
ة.  مال الصفقة خاضعا للموافقات النظام انة رائدة  سوق المنتجات المتخصصة. ال يزال إ لتحقيق م
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عة -٤٢ ات التا ال

ما  ب عة للمجموعةف ات التا ال :انا 

سلد  التأس

ة ة س ا ة (الم المل
ما   ة)  ا وغ الم

سم ٣١ ٢٠١٩د
٪

ة  ا ة (الم ة المل س
ما   ة)  ا وغ الم

سم ٣١ ٢٠١٨د
٪

عة لها  ات التا ك لوكسمبورج (اس. إيز آر.إل.) وال كة سا
ضاح  ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠لوكسمبورج)١-٤٢(إ

ثمارات ك لالس ضاح كة سا عة لها (إ ات التا ة وال ة)٢-٤٢الصناع ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل
ا) م وك ات (ب ماو وك ة للب كة الع ةال ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل

د) د والصلب (حد ة للحد كة السعود ةال ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل
ك لال  ساند)كة سا ة المحتوى المح ( ثمار وتنم ةس ة السعود ة الع -١٠٠٫٠٠الممل

ة (سانك) ات الزراع ثمارات المغذ ك الس ةكة سا ة السعود ة الع -١٠٠٫٠٠الممل
ة للشحن والنقل المحدودة كة العالم ةال ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل

ك لخدمات االمداد ةات المحدودةكة سا ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل
ات (ابن زهر) ماو وك ة للب ة األورو كة السعود ةال ة السعود ة الع ٨٠٫٠٠٨٠٫٠٠الممل

ات (المتحدة) ماو وك ل المتحدة للب ةكة الجب ة السعود ة الع ٧٥٫٠٠٧٥٫٠٠الممل
ة ماو ة لألسمدة ال كة الوطن طار)ال ة(ابن الب ة السعود ة الع ٧١٫٥٠٧١٫٥٠الممل

ة (غاز) ة للغازات الصناع كة الوطن ةال ة السعود ة الع ٧٠٫٠٠٧٠٫٠٠الممل
ساب) ات (ي ماو وك ة للب بع الوطن ةكة ي ة السعود ة الع ٥١٫٩٥٥١٫٩٥الممل

ة للميثانول (الرازي كة السعود ضاح ال ة)١-٢٢) (إ ة السعود ة الع ٧٥٫٠٠٥٠٫٠٠الممل
( و ل لألسمدة (الب ةكة الجب ة السعود ة الع ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الممل

ت) ات (ي ماو وك ة للب بع السعود ةكة ي ة السعود ة الع ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الممل
نا) ة للميثانول (ابن س كة الوطن ةال ة السعود ة الع ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الممل

ق) ات ( ماو وك ة للب ق كة ال ةال ة السعود ة الع ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الممل
ا) م ات (ك ماو وك ل للب ةكة الجب ة السعود ة الع ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الممل

ت (سماك) ل ة للميثا كة السعود ةال ة السعود ة الع ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الممل
ة اف الصناع ة لألل كة الع ة(ابن رشد)ال ة السعود ة الع ٤٨٫٠٧٤٨٫٠٧الممل

ة (سافكو) ة السعود ةكة األسمدة الع ة السعود ة الع ٤٢٫٩٩٤٢٫٩٩الممل
ة) ان السعود ات (ك ماو وك ة للب ان السعود ةكة ك ة السعود ة الع ٣٥٫٠٠٣٥٫٠٠الممل

ات المتخصصة ماو ة لل كة السعود ةال ةالممل ة السعود ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الع
ة ة المعدن ات العض ماو ة لل كة السعود ةال ة السعود ة الع ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الممل

ات (صدف) ماو وك ة للب كة السعود ةال ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠-الممل
ك للصكوك (صكوك) ةكة سا ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠-الممل

ك  ات)كة سا ة (سا ةللحفازات الصناع ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠-الممل
ة ون اف ال ة لألل كة السعود ةال ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠-الممل

وق) ل ( ا لوني ة لأل ان ا ة ال كة السعود ةال ة السعود ة الع ١٠٠٫٠٠-الممل

ضاحات:  إ
س المقر الرئ · لد التأس ضا. مثل  كة أ لل
ات والتخصصات والمنتجات ذات الصلة · ماو وك ــــع الب ق وتوز س يع و عة للمجموعة  تص ات التا ة ال ة لغالب س شطة الرئ ثناء تتمثل األ اس

ة ات الزراع شارك  أعمال المغذ طار ال  و وابن الب أعمال المعادنو ات سافكو والب د ال تقوم  . كة حد
ة (تداول). · ة مدرجة  سوق األسهم السعود ات مساهمة سعود ة،  ان السعود ساب، وسافكو، وك ات ي إن 
م الدع· ة بتقد ة السعود ة الع دعم األعمال ع المستوى المح  الممل ساند  سهما حديثا. تقوم  شأت تم تأس ساند وسانك م م الما إن 

س . تم تأس ةوغ الما ات الزراع لة أعمال المغذ ل إعادة ه سه .سانك بهدف 
ة · س ات المتخصصة مملوكة ب ماو ة لل كة السعود ة ٩٩إن ال س ا و م وك كة ١٪ من ب ة، إن ال ثمارات الصناع ك لالس كة سا ٪ مملوكة من 

ة  س ة مملوكة ب ة المعدن ات العض ماو ة لل كة الس٥٠السعود ات المتخصصة. ٪ بواسطة ال ماو ة لل عود
ارا من · ر ١اعت ت ا٢٠١٩أ م وك كة ب .، اندمجت صدف مع 
· . ِّ ل الُمص ة، وتتم إدارتهم من ق وق تحت التصف كة  ة و ون اف ال ة لألل كة السعود ات وال كة سا ل من  إن 



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

١٠٤

عة (تتمة)-٤٢ ات التا ال

ك لوكسمبورج إس. أي١-٤٢ عة لها: كة سا ات التا .آر. إل وال

س لد التأس

ة وغ  ا ة (الم ة المل س
ما   ة)  ا الم

سم ٣١ ٢٠١٩د
٪

ة وغ  ا ة (الم ة المل س
ما   ة)  ا الم

سم ٣١ ٢٠١٨د
٪

عة ات التا ال
ات المبتكرة األرجنت أس أر أل ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠األرجنت سا

ا   واي المحدودة ال ك أس اسا ال ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠أس
ا   واي المحدودة ال ات المبتكرة اس ك الس ك لل ا)أ(سا ال ١٠٠٫٠٠-أس

ش ات المبتكرة النمسا  ام  ا ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠النمساسا
ش و  ات المبتكرة  ام  ا ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠النمسااؤهاسا

ة  ا الجن ات المبتكرة أم ك الس ك لل سيو دي –سا ا اي كوم اندوس
كوس المحدودة ازلالس ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ال

ن  دنغ أنت ل اي مبورغ –إن   ال)–ل ك ( ال ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠لج
ا ان   لج ك  اسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠لج

ك  ات المبتكرة كنداسا ك الس ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠كندالل
ات المبتكرة المحدودة الص  ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الص سا

ات المبتكرة المحدودة  ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الص جونج -سا
ة للتجارة المحدودة شنغهاي ات المبتكرة الدول ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الص سا

ات المبتكرة المحدودة  ك الس ك إلدارة ال ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الص شنغهاي-سا
ات المبتكرة المحدودة  ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الص شنغهاي-سا
ك شنغهاي للتجارة المحدودة ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الص كة سا

ر المحدودة حاث والتط ) لأل ك (الص ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الص سا
ك شنغهاي للصناعات المحدودةس ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الص ا

ك أس آر أو  ش ات المبتكرة ال ك الس ك لل كسا ش ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ال
ه  أس ات المبتكرة الدنمارك أ ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الدنماركسا

أس ه ك أ ك نورد ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الدنماركسا
ات المبتكرة  ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠فنلندافنلندا أو وايسا

ه أس ك فرسا أس أ ساسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠فر
ه إس سا اس إ ات المبتكرة فر ك الس ك لل ساسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠فر

ش ا  أم  أ ك ألمان اسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ألمان
ش ضة  إم  إ شالند القا ادو ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ألمان

الس ك لل شسا ات المبتكرة  ان  ا اك ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ألمان
ش ا  ام  ا ضة ألمان ات المبتكرة القا ك الس ك لل اسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ألمان

ش ك للبو أولفينات  ام  ا اسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ألمان
ك اليونان ام إي  إي ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠اليونانسا

ات ال ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هونغ كونغمبتكرة هونج كونجسا
ضة المحدودة ات المبتكرة اس آي  القا ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هونغ كونغسا

ضة تايوان المحدودة ات المبتكرة القا ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هونغ كونغسا

ة (أ) ا   واي تم تصف ال ات المبتكرة اس ك الس ك لل . ٢٠١٩ عام المحدودة سا



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

١٠٥

عة (تتمة)-٤٢ ات التا ال

عة لها (تتمة)١-٤٢ ات التا ك لوكسمبورج إس. أي.آر. إل وال كة سا

س لد التأس

ة وغ  ا ة (الم ة المل س
ما   ة)  ا الم

سم ٣١ ٢٠١٩د
٪

ة وغ  ا ة (الم ة المل س
ما   ة)  ا الم

سم ٣١ ٢٠١٨د
٪

عة ات التا ال
ك هنغارا  اف   ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هنغاراسا

ات المبتكرة هنغارا  اف   ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هنغاراسا
ك الهند    المحدودة ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الهندسا

ات المبتكرة الخاصة الهند المحدودة ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الهندسا
ة    المحدودة حاث والتقن ك لأل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الهندسا

ا اس آر إل طال ات المبتكرة إ ك الس ك لل اسا طال ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠إ
ا اس ار إل طال ك إ اسا طال ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠إ

ا أس ار إل طال ك إ عات سا امب طال ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠إ
ان المحدودة ا ك ال انسا ا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ال

ك كورا المحدودة ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠كوراسا
ك لوكسمبورج إس أي آر إل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠لوكسمبورجسا

ا ات المبتكرة مال ك الس ك لل اسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠مال
ك ات المبتكرة المكس ك الس ك لل كسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠المكس

ات المبتكرة للخد ك الس ك لل كسا كمات المكس ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠المكس
يج يو هاي فاي ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولندا  اس

٩٥٫٠٠٩٥٫٠٠هولندااف أر    
س    ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولندااف ار  تي

تال    اب ك  ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا
تال  اب ك  ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولندا  ١سا

تا اب ك  ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولندا  ٢ل سا
ات المبتكرة      ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا

ضة    ات المبتكرة القا ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا
ات المبتكرة للمرافق    ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا

ص    اخ ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا
مبورج    ك ل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا

ا    عات أورو ك مب ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا
ات    ماو وك ك للب ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا
ة ـــع التضامن ـ ك للمشار ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا

ك للتعدين    ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا
وك ب نقل الب ات   خدمات خط أناب ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداماو

ا    ك أورو ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا
ضة    ة القا ك العالم ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا

ات المبتكرة    ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا
ة    ات العالم ك للتقن ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠هولنداسا
ات المبتكر  ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠بولنداة بولندا سا

ك بولندا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠بولنداسا
ة المحدودة ق ا ال ك أورو اسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠روس

ا ات المبتكرة روس ك الس ك لل اسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠روس



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

١٠٦

عة (تتمة)-٤٢ ات التا ال

عة ١-٤٢ ات التا ك لوكسمبورج إس. أي.آر. إل وال لها (تتمة)كة سا

ضاح:  إ

ما  · موندس إ المجموعة  الك دا كة  طرة ع  ز المحدودة: نظرا النتقال الس كس موندس س ، ونظرا ٢٠١٨يناير ١الك دا
ارا من  ة اعت قة حقوق المل ة عنه وفقا لط ثمار الذي يتم المحاس د هذا االس طرة، تم توح ضاح ٢٠١٨يناير ١للتغ  الس ). ١٠(إ

ــــخ  ثمار بتار اير ٢تم بيع هذا االس . ٢٠٢٠ف

ة ل· ت النظام ش ل الم لة من شأنها أن تؤثر ع ه ــــع إعادة ه ك ع مشار ك لوكسمبورج ونموذج األعمال تعمل سا مجموعة سا
ــــع  ٢٠٢٠سنةالخاصة بها   ث من المتوقع االنتهاء من أحد المشار لة معظم األعمال ٢٠٢٠سنة، ح وع إعادة ه مثل الم  .

ات المبتكرة. سوف ك الس ة األداء، والمدرجة ضمن مجموعة ال مرات عال طلق عليها البول ة ال  تج عن إعادة المتخصصة الحال ي
شاء حوا  لة هذە إ ة٣٦اله ة إضاف شأة نظام . م

س لد التأس

ة وغ  ا ة (الم ة المل س
ما   ة)  ا الم

سم ٣١ ٢٠١٩د
٪

ة وغ  ا ة (الم ة المل س
ما   ة)  ا الم

سم ٣١ ٢٠١٨د
٪

عة ات التا ال
ات المبتكرة   إي المحدودة سنغافورة ك الس ك لل ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠سنغافورةسا

ضة   إي المحدودة سنغافورةكسا ات المبتكرة القا ك الس ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠سنغافورةلل
ك ات المبتكرة   إي، المحدودةسنغافورة سا ك الس ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠سنغافورةلل

ك    ف اس ا  ك آس ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠سنغافورةالمحدودةإيسا
ا ات المبتكرة اس ك الس ك لل اسا ان ان ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠اس

ات المبتكرة      ك الس ك لل اسا ان ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠اس
ا  ان ك اس عات اس إلسا اللمب ان ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠اس

ا ان ق اس س ك لل اسا ان ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠اس
ه   د ا ات المبتكرة الس ك الس ة لل كة السعود دال ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الس

الند) ات المبتكرة المحدودة (تا ك الس ك لل الندسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠تا
ة المحدودة ك العالم ة المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل

ضة المحدودة س القا ك ت ة المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل
ة المتحدة ه  اس المحدودة الممل ات المبتكرة ا ك الس ك لل ة المتسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠حدةالممل

ات المبتكرة المحدودة ك الس ك لل ة المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل
ة المتحدة المحدودة ك الممل ة المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل

ة المتحدة ك لضمان التقاعد الممل ة المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل
ات المحدود ماو وك ة المتحدة للب ك الممل ة المتحدةةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الممل

ك المحدودة سات ات المتحدةا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال
نون فينول ام   ات المتحدةك مصنع ف ٥١٫٠٠٥١٫٠٠الوال

كيت  ك األم ات المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال
ا ضة أم ات المبتكرة القا ك الس ك لل ات المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال

نون المحدودة ات المبتكرة ام  ف ك الس ك لل ات المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال
ا المحدودة ات المبتكرة أم ك الس ك لل ات المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال

ا ضة أم ات القا ماو وك ك للب ات المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال
ة ا ـــع التضامن ـ ك للمشار ا المحدودةسا ضة أم ات المتحدةلقا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال

ة المحدودة ك ــــع األم ك للمشار ات المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال
ه ك أوراغوي اس ا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠أوراغويسا
نام المحدودة ك في نامسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠في

از جروث المحدودة ك ام ات المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال
ك يو أس ميثانول المحدودة ات المتحدةسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الوال

ز المحدودة كس موندس س ات المتحدةالك دا ٥٠٫١٠٥٠٫١٠الوال



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

١٠٧

عة (تتمة)-٤٢ ات التا ال

ة: ٢-٤٢ ثمارات الصناع ك لالس كة سا عة ل ات التا ال

ضاحات:  إ

ــــخ· سم ٢٧بتار ل ٢٠١٨د ك بتح كتها  من %٩٩، قامت سا ك لخدمات االمدادات المحدودةكةمل ك إ سا كة سا
ة ثمارات الصناع . لالس

ك لإلعارة واالنتقاالت خالل · كة سا س  ل ٢٠١٨سنةتم تأس ة المحددة من ق ات العالم م الخدمات اإلدارة لل ، وتقوم بتقد
ة.  ا تحت التصف كة حال المجموعة وأن هذە ال

س لد التأس

ة وغ  ا ة (الم ة المل س
ما   ة)  ا الم

سم ٣١ ٢٠١٩د
٪

ة وغ  ا ة (الم ة المل س
ا ما  الم ة) 

سم ٣١ ٢٠١٨د
٪

اب للتأم  نزيالمحدودةكة سا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ج
ا) ك ترك متد (سا ارت ل ا ت م وك ك ب اكة سا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ترك

ست أوفشور دل إ ك م ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠لبنانكة سا
ا ق ك جنوب أف اكة سا ق ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠جنوب أف

ق س ا للتجارة وال ق ك أف ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠مكة سا
ك المغرب ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠المغربكة سا

ة ك لإلعارة و االنتقاالت الدول ة المتحدةكة سا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠اإلمارات الع
ك لإلعارة و االنتقاالت ة المتحدةكة سا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠اإلمارات الع

س ك تو سكة سا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠تو
ا  ك كي اسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠كي

( ستان (   ا ك  ستانسا ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠ا
ة للشحن والنقل المحدودة كة العالم ةال ة السعود ة الع ٩٩٫٠٠٩٩٫٠٠الممل

ك لخدمات االمدادات المحدودة ة اكة سا ة الع ةالممل -٩٩٫٠٠لسعود
ن (سابتانك) ك لخدمات التخ ةكة سا ة السعود ة الع ٩٠٫٠٠٩٠٫٠٠الممل

متانك) ة (ك ماو ن المنتجات ال ل لخدمات وتخ ةكة الجب ة السعود ة الع ٧٥٫٠٠٧٥٫٠٠الممل



عة لها ات التا ك) وال ة (سا ة للصناعات األساس كة السعود ال
ة) كة مساهمة سعود )

ضاحات  ةحولإ )الموحدة (تتمةالقوائم المال
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٩د

ة ما لم يرد خالف ذلك) االت السعود الف ال الغ  افة الم )

١٠٨

ا-٤٣ ثمارات  ال كةاالس ات المش ت لة وال ت الزم

ة للمجمو  ج ات ثمارات اس ثمارات اس كة. تعت هذە االس ات المش ت لة وال ات الزم ثمارات المجموعة  ال اس انا  ما  ب عة. ف

س ةلد التأس س شطة الرئ األ

ة  ة المل س
ة وغ  ا (الم
ما   ة)  ا الم

سم ٣١ ٢٠١٩د
٪

ة  ة المل س
ة وغ  ا (الم
ما   ة)  ا الم

سم ٣١ ٢٠١٨د
٪

لة ات الزم ال
ات ماو وك نكة الخليج لصناعة الب ح ة ال اتممل ماو وك ٣٣٫٣٣٣٣٫٣٣ب

نكة الخليج لدرفلة األلمنيوم ح ة ال ٣٠٫٤٠٣٠٫٤٠ألمنيومممل
ةالممكة معادن للفوسفات ة السعود ة الع ةل ات زراع ٣٠٫٠٠٣٠٫٠٠مغذ

بع (مرافق) ل و ةكة مرافق الطاقة والماء  الجب ة السعود ة الع ٢٤٫٨١٢٤٫٨١منافع عامة الممل
ن  ح ا)–كة ألمنيوم ال نش.م.ب (أل ح ة ال ٢٠٫٦٢٢٠٫٦٢ألمنيومممل

ات ماو ة لنقل ال كة الوطن ةال ةالممل ة السعود ٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠نقلالع
ةكة معادن وعد الشمال للفوسفات ة السعود ة الع ةالممل ات زراع ١٥٫٠٠١٥٫٠٠مغذ

( ثمار الصنا (د ة لالس ة السعود كة الع ةال ة السعود ة الع ثماراتالممل ٢٥٫٠٠٢٥٫٠٠اس
ا هإتالر  ات متخصصةس ماو ٢٤٫٩٩٢٤٫٩٩ك

ة للبيوتانول المحدودة كة السعود ة)سابوكو(ال ة السعود ة الع اتالممل ماو وك ٣٣٫٣٣٣٣٫٣٣ب

كة ــــع المش المشار
ات المحدودة ماو وك انج للب ك ت ك سا اتالص كة ساني ماو وك ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠ب

ك  لسل المحدودة–كة سا اتنغافورةسأس.  ن ماو وك ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠ب
ةكوزمار انك ك ات المتحدة األم اتالوال ماو وك ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠ب

كة ات المش العمل
  . لي سبورت جروب  اتهولندايوت ماو وك ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠ب

ةجولف كوست جروث فين إل. إل.   ك ات المتحدة األم مالوال وك اتب ٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠او

ضاحات:  إ
ضا. · كة أ س المقر الرئ لل لد التأس مثل 

ت: خالل · ك ع حصة قدرها ٢٠١٨سنةالر ة متخصصة  الصناعات ٢٤٫٩٩، استحوذت سا كة عالم ت، و  الر كة  ٪ من 
ضاح  ة (إ ة ومدرجة  سوق األسهم الس ماو ). ١-١٠ال

ة: مجالساهم · كة التال ات المش موعة  العمل
o  . لي سبورت جروب  كة مع جهات أخرى إلنتاج منافع عامة لموقع إنتاج. –يوت صورة مش كة تعمل  ، هولندا،  ل ج

o  ال -جولف كوست جروث فين إل إل م ل ك سون م كة ا كة تعمل مع  ة،  ك ات المتحدة األم ، الوال هيوس
ة. لل ة األول ل ومصانع مراحل اإلنتاج شاء مصنع تكس االث تحقق من جدوى إ

اء ٥٠تمتلك المجموعة حصة قدرها  قوم ال  . اء المعني كة مع ال صورة مش طر عليها  س كة و ات المش ل من هذە العمل   ٪
ق المنافع ات وذلك إما عن ط ل المستمر لل د من توف التم ف. التأ ال اء أو تقاسم الت ة لل ا اعة م العامة الم


