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قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٤إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  جزءاً
-٥-

إیضاح

رأس المال
(بآالف الریـاالت 

السعودیة)

االحتیاطي 
النظامي

(بآالف الریـاالت 
السعودیة)

االحتیاطي العام
(بآالف الریـاالت 

السعودیة)

حتیاطیاتاال
األخرى

(بآالف الریـاالت 
السعودیة)

األرباح المبقاة
(بآالف الریـاالت 

السعودیة)

جمالياإل
(بآالف الریـاالت 

السعودیة)

١٠٫٠٤٠٫٧٠٥١٦١٫٩٢٤٫٠٤٩)٤٫٠٠٥٫٦٨٨(٢٠١٥٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١١٠٫٨٨٩٫٠٣٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 

)٠٠٠٫٠٠٠٫٩()٠٠٠٫٠٠٠٫٩(----٢٠١٥٢٩توزیعات أرباح سنویة لعام 

)٨٠٠٫١()٨٠٠٫١(----٢٩مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)٠٠٠٫٠٠٠٫٦()٠٠٠٫٠٠٠٫٦(----٢٠١٦٢٩توزیعات أرباح مرحلیة لعام 

٨٤٣٫٨٣٨٫١٧٨٤٣٫٨٣٨٫١٧----صافي الدخل

)٩٥٢٫٢٥٦٫١(-)٩٥٢٫٢٥٦٫١(---صافي التغیر في ترجمة العملة للعملیات األجنبیة

)٣٨٦٫٥١٨(-)٣٨٦٫٥١٨(---أثر إعادة تقویم التزامات منافع الموظفین

تقویم االستثمارات المتاحة إعادةصافي التغیر في
١٤١٫٦٢-١٤١٫٦٢---للبیع وأخرى

٧٤٨٫٨٧٧٫١٢٨٩٥٫٠٤٧٫١٦٣)٨٨٥٫١٨٧٫٥(٢٠١٦٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١١٠٫٨٨٩٫٠٣٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 





لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٧-

التكوین والنشاط-١

تأسست الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك") كشركة مساھمة سعودیة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم 
)، ومسجلة في مدینة الریاض بالسجل التجاري رقم ١٩٧٦سبتمبر ٦ھـ (الموافق ١٣٩٦رمضان ١٣بتاریخ ٦٦م/

لصندوق ٪٧٠). إن سابك مملوكة بنسبة ١٩٧٧ینایر ٤ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ١٤الصادر بتاریخ ١٠١٠٠١٠٨١٣
العامة المملوك بالكامل لحكومة المملكة العربیة السعودیة.االستثمارات

، راعیةوالمغذیات الزتتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لھا ("المجموعة") في تصنیع وتسویق وتوزیع الكیماویات، 
المركز الرئیس للمجموعة في الریاض، المملكة العربیة السعودیة.ومنتجات الحدید والصلب في األسواق العالمیة. یقع

أسس إعداد القوائم المالیة-٢

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة من قبل الھیئة  تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً
السعودیة للمحاسبین القانونیین.

من  للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن ،٢٠١٧ینایر ١اعتباراً سیتم إعداد قوائم مالیة موحدة للمجموعة طبقاً
الدولیةتطبیق المعاییروعند مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمدة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

) إتباع المعاییر ١رقم (االلتزام بمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة یتعین على المجموعة سوف ، للتقاریر المالیة
عند إعداد القوائم المالیة االفتتاحیة المعدة . ٢٠١٧ینایر ١التي تبدأ في للفترات المالیة ة،مرالدولیة للتقاریر المالیة ألول 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، ستقوم المجموعة بتحلی لمعاییر ل التأثیرات وإجراء بعض التعدیالت الناتجة عن اتباع اطبقاً
الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة.

العرف المحاسبي
لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا  لمشتقة، المتاحة للبیع واألدوات المالیة ااالستثماراتتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً

لمبدأي االستحقاق المحاسبي واالستمراریة. كما یتم احتساب منافع الموظفین ومزایا  حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، ووفقاً
.األكتواریةالتقاعد للشركات التابعة األجنبیة باستخدام القیمة الحالیة 

محاسبیةالحكام األوفتراضات االتقدیرات والاستخدام 
لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا استخدام اإلدارة لتقدیرات وافتراضات وأحكام  یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً
تؤثر على المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات. یتم تقویم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر 

على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم وھي مبنیة 
المجموعة بعمل تقدیرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل. إن النتائج الفعلیة النھائیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.

عالیة من عدم التأكد تتضمن االنخفاض في قیمة واالفتراضات التي تنطوي على درجة الھامةالتقدیرات المحاسبیة
الموجودات غیر المتداولة وبعض منافع الموظفین المتعلقة بالشركات األجنبیة.
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٨-

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
تم تطبیقھا بشكل ثابت.یإن السیاسات المحاسبیة الھامة التي تطبقھا سابك في إعداد قوائمھا المالیة الموحدة 

أسس توحید القوائم المالیة
ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للمجموعة بعد استبعاد األرصدة والمعامالت الجوھریة بین شركات تشمل 

المجموعة.

یزید عن  أو /ومن رأس المال٪٥٠الشركة التابعة ھي منشأة تمتلك فیھا سابك، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، استثماراً
فعالة. تم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة باستخدام سیاسات محاسبیة متسقة مع تلك تمارس علیھا سیطرة إداریة 

من التاریخ الذي تتمكن فیھ سابك من ممارسة سیطرة إداریة  المتبعة من قبل سابك. یتم توحید الشركات التابعة اعتباراً
بك ھذه السیطرة.فّعالة على تلك الشركات، ویتم التوقف عن توحیدھا، عندما تفقد سا

في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.تظھر وحقوق الملكیة غیر المسیطرةتحتسب  مستقالً بنداً

بالشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة: فیما یلي بیاناً
نسبة الملكیة المباشرة

وغیر المباشرة ٪
٢٠١٦٢٠١٥

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠سابك لالستثمارات الصناعیة والشركات التابعة لھاشركة 
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠شركة سابك لوكسمبورج (إس.إیھ.آر.إل.) والشركات التابعة لھا

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الشركة العربیة للبتروكیماویات (بتروكیمیا) والشركات التابعة لھا
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الشركة السعودیة للحدید والصلب (حدید)

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠شركة سابك للصكوك (صكوك)
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠شركة سابك للحفازات الصناعیة (سابكات)

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الشركة السعودیة لأللیاف الكربونیة (اس سي اف سي)
-١٠٠٫٠٠(اس اس سي اس)دودةلمحشركة سابك لخدمات االمدادات ا

٨٠٫٠٠٨٠٫٠٠األوروبیة للبتروكیماویات (ابن زھر)الشركة السعودیة 
٧٥٫٠٠٧٥٫٠٠شركة الجبیل المتحدة للبتروكیماویات (المتحدة)
٧١٫٥٠٧١٫٥٠الشركة الوطنیة لألسمدة الكیماویة (ابن البیطار)

٧٠٫٠٠٧٠٫٠٠الشركة الوطنیة للغازات الصناعیة (غاز)
٥١٫٩٥٥١٫٩٥(ینساب)شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات 

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة للمیثانول (الرازي)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠شركة الجبیل لألسمدة (البیروني)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠شركة ینبع السعودیة للبتروكیماویات (ینبت)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة الوطنیة للمیثانول (ابن سینا)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠*(صدف)الشركة السعودیة للبتروكیماویات 
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة الشرقیة للبتروكیماویات (شرق)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠شركة الجبیل للبتروكیماویات (كیمیا)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة الیابانیة لألكریلونیترایل (شروق)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة للمیثاكریلیت (سماك)
٤٨٫٠٧٤٨٫٠٧الصناعیة (ابن رشد)الشركة العربیة لأللیاف

٤٢٫٩٩٤٢٫٩٩شركة األسمدة العربیة السعودیة (سافكو)
٣٥٫٠٠٣٥٫٠٠شركة كیان السعودیة للبتروكیماویات (كیان السعودیة)
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٩-

تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

تتمة-أسس توحید القوائم المالیة 
في المملكة العربیة السعودیة، فیما عدا شركة سابك لوكسمبورج المملوكة مباشرة لسابكتم تأسیس كافة الشركات التابعة

(إس.إیھ.آر.إل) حیث تم تأسیسھا في لوكسمبورج. إن كل من شركات ینساب، وسافكو، وكیان السعودیة ھي شركات 
مساھمة مدرجة في سوق األسھم السعودیة.

، تم إنشاء شركة سابك لخدمات االمدادات المحدودة (تحت التطویر). یقع المركز الرئیس للشركة بمدینة ٢٠١٦خالل عام 
والنقل والتوزیع والتخزین للمنتجاتالشركة في خدمات االمداد ویتمثل نشاطالریاض، بالمملكة العربیة السعودیة 

.البتروكیماویة

ھیكل الملكیةتغییر على ٢٠١٦دیسمبر ٣١خالل الفترة الالحقة للسنة المنتھیة في فاالتفاق بین شركاء شركة صدتم *
).٣٢(ایضاح 

النقد وما یعادلھ
ثماراتاالستالنقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصیرة األجل، والودائع تحت الطلب، و،یتضمن النقد وما یعادلھ

عالیة السیولة ذات فترات استحقاق أصلیة مدتھا ثالثة أشھر أو أقل.

قصیرة األجلاالستثمارات
الودائع قصیرة األجل

تصّنف الودائع قصیرة األجل ذات فترات االستحقاق األصلیة التي تزید مدتھا عن ثالثة أشھر ولكن تقل عن اثني عشر 
ضمن  جھا ضمن الموجودات المتداولة. یتم إثبات اإلیرادات من ھذه الودائع قصیرة األجل ویتم إدرااالستثماراتشھراً

على أساس مبدأ االستحقاق.

الجزء المتداول–المقتناة حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات
المقتناة حتى تاریخ االستحقاق إلى استثمارات قصیرة األجل ویتم إدراجھا ضمن الموجوداتاالستثماراتیتم إعادة تصنیف 

المتداولة عندما یتبقى على استحقاقھا أقل من اثني عشر شھراً.

الذمم المدینة
المخصص لقاء أیة مبالغ مشكوك في تحصیلھا. یتم إجراء تقدیر  تظھر أرصدة الذمم المدینة بمبالغ الفواتیر األصلیة ناقصاً

فیھ. تشطب ا مشكوكاً د لدیون المعدومة في قائمة الدخل الموحدة عنللذمم المشكوك في تحصیلھا عندما یعتبر تحصیلھا أمراً
تكبدھا.

المخزون
یقّید المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل، وبعد خصم مخصص البضاعة المتقادمة 

توسط أساس طریقة الموبطیئة الحركة. یحدد سعر تكلفة المواد األولیة والمستھلكات وقطع الغیار والمنتجات الجاھزة على
المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات تحت التصنیع والمنتجات الجاھزة على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من تكالیف 

التصنیع المباشرة.

االستثمارات
الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة

في الشركات الزمیلةاالستثمارات
الشركة الزمیلة ھي منشأة یكون للمجموعة تأثیر فّعال علیھا. التأثیر الفّعال ھو المقدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة 
بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشأة المستثمر بھا، ولكن ال یرقى إلى درجة السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه 

السیاسات. 
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٠-

تتمة-ت المحاسبیة الھامة ملخص السیاسا-٣

تتمة-االستثمارات 

في المشاریع المشتركةاالستثمارات
المشاریع المشتركة تمثل عالقة تعاقدیة تقوم بموجبھا منشأة ما وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي خاضع لسیطرة مشتركة. 

القرارات المالیة والتشغیلیة.تتطلب ھذه العالقة التعاقدیة موافقة باإلجماع من األطراف المعنیة على 

بالتكلفة االستثماراتیتم تسجیل  في الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة الموحدة مبدئیاً
ثم یتم تعدیلھا بعد ذلك بالتغیر في حصة المجموعة بعد االقتناء أو التأسیس في صافي موجودات الشركات المستثمر بھا. 

االعتراف بحصة المجموعة في النتائج المالیة للشركات المستثمر بھا في قائمة الدخل الموحدة. یتم اإلفصاح عن یتم
ي في قائمة التغیرات فاالحتیاطیات األخرىضمنالتغیرات الھامة في بنود حقوق ملكیة ھذه الشركات المستثمر فیھا

حقوق المساھمین الموحدة. 

المتاحة للبیعاالستثمارات
المتاحة للبیع، استثمارات في موجودات مالیة مقتناة لغیر أغراض المتاجرة أو االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستثماراتتمثل 

منضبالقیمة العادلة. تدرج أیة فروقات بین القیمة العادلة والتكلفة، إذا كانت جوھریة، االستثماراتاالستحقاق. تظھر ھذه 
في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة. ُیدرج أي انخفاض غیر مؤقت في قیمة تلك خرىاالحتیاطیات األ

في قائمة الدخل الموحدة. یتم تحدید القیمة العادلة على أساس القیمة السوقیة في حالة وجود سوق مالیة لتداول االستثمارات
دم توفر أي من ذلك، تعتبر التكلفة بمثابة القیمة العادلة.األوراق المالیة أو باستخدام طرق تقویم بدیلة. وفي حال ع

المقتناة حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات
المقتناة بنیة االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع المقدرة على ذلك، وتظھر بالتكلفة (المعّدلة بالعالوة االستثماراتتمثل 

أي انخفاض غیر مؤقت في ق كموجودات غیر متداولة فیما عدا االستثماراتیمتھا. تصنف ھذه أو الخصم) ناقصاً
التالیةاالستثمارات لتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة.التي تستحق خالل االثني عشر شھراً

الممتلكات والمصانع والمعدات
االستھالكات المتراكمة واالنخفاض في القیمة فیما عدا األراضي  تظھر الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة ناقصاً

المملوكة واألعمال اإلنشائیة تحت التنفیذ والتي تظھر بالتكلفة. 

من تاریخ جاھزیتھا لالستخدام ویتم تي استھالك الموجودات الیتم استھالك عناصر الممتلكات والمصانع والمعدات ابتداًء
من تاریخ اتمامھا وجاھزیتھا للغرض الذي أنشأت من أجلھ. یتم احتساب االستھالك على أساس  ابتداًء یتم إنشاؤھا ذاتیاً
األعمار اإلنتاجیة المقّدرة للموجودات باستخدام طریقة القسط الثابت. تستھلك تحسینات المباني المستأجرة على مدى العمر 

المقّدر لھا أو فترة اإلیجار المتبقیة، أیھما أقصر. تستھلك الموجودات المستأجرة المرسملة على مدى العمر اإلنتاجي 
اإلنتاجي المقّدر لألصل أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر. إن األعمار اإلنتاجیة المقّدرة لفئات الموجودات الرئیسیة ھي كما 

یلي:
السنوات

٤٠-٣٣المباني
٢٠والمعداتالمصانع 

١٠-٤األثاث والتركیبات والسیارات

تعتبر مصاریف اإلصالح والصیانة مصاریف تشغیلیة، بینما یتم رسملة مصاریف التحسینات. یتم رسملة األعباء المالیة 
ملة الشاالمتعلقة بالموجودات المؤھلة إلى أن تصبح جاھزة للغرض الذي أنشأت من أجلھ. یتم رسملة تكالیف الصیانة 

الدوریة، وتكالیف الفحوصات الرئیسیة القابلة للرسملة ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات ومن ثم یتم استھالكھا خالل 
الفترة من تاریخ حدوثھا إلى الصیانة الدوریة الشاملة التالیة.
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عقود اإلیجار
علقة الملكیة المتلمخاطر ومنافعتصنف عقود اإلیجار كعقود إیجار رأسمالیة إذا ما ترتب على عقد اإلیجار تحویل جوھري 

باألصل موضوع العقد إلى المجموعة، بینما تصنف كافة عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تشغیلیة. 

أسمالیة كموجودات للمجموعة باستخدام القیمة الحالیة للحد یتم االعتراف بالموجودات المملوكة بموجب عقود اإلیجار الر
األدنى لدفعات اإلیجار أو القیمة السوقیة العادلة للموجودات عند بدء اإلیجار، أیھما أقل.

التمویل، التي تمثل الفرق بین إجمالي التزامات عقود اإلیجار والقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار أوأعباءتحّمل 
القیمة السوقیة العادلة للموجودات عند بدء اإلیجار، أیھما أقل، على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة اإلیجار للوصول 

تحّمل دفعات اإلیجار بموجب عقود إلى معدل عائد دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزامات لكل فترة محاسبیة.
موحدة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقود اإلیجار التشغیلیة.اإلیجار التشغیلیة على قائمة الدخل ال

الموجودات غیر الملموسة
اس الموجودات ، بینما یتم قیاالعتراف األوليیتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل بالتكلفة عند 

ة العادلة في تاریخ االستحواذ. بعد االعتراف األولي، غیر الملموسة المستحوذ علیھا ضمن عملیات تجمیع أعمال بالقیم
اإلطفاءات المتراكمة واالنخفاض في القیمة، إن وجد. تظھر الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً

یتم تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة على أن لھا عمر إنتاجي محدد أو غیر محدد. یتم إطفاء الموجودات 
یر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقّدرة للموجودات غ

ذات الصلة ویتم تقدیر االنخفاض في القیمة عندما یكون ھناك مؤشر لوجود انخفاض في قیمة الموجودات غیر الملموسة.

موسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة ھي كما یلي:إن فترات اإلطفاء للموجودات غیر المل

السنوات
٢٢عالمات تجاریة

١٨قوائم عمالء
١٠براءات اختراع تقنیة مسجلة وغیر مسجلة

١٥-٣تكالیف تطویر تقنیة المعلومات وموجودات التقنیة واالبتكار

أو یتم اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة  األخرى ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة سنویاً
أقصر من ذلك عندما تشیر الظروف إلى حدوث انخفاض في القیمة الدفتریة.

الشھرة
تقّید المبالغ المدفوعة بالزیادة عن القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا كــــ "شھرة". یتم اختبار الشھرة سنویاً

في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة الدفتریة بعد تعدیلھا بمقدار االنخفاض في قیمتھا، إن وجد.ویتم إظھارھا

الموجودات غیر الملموسة األخرىالتكالیف المؤجلة وتكالیف ما قبل التشغیل و
بلیة، ویتم إطفاءھا تقتؤجل التكالیف المتكبدة خالل تطویر مشاریع جدیدة والتي یتوقع أن ینتج عنھا منافع في الفترات المس

من تاریخ بدء العملیات التجاریة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى الفترة المقّدرة لالنتفاع بھا أو سبع سنوات،  اعتباراً
أیھما أقل. 
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة
تقوم المجموعة في تاریخ كل قائمة مركز مالي، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المتداولة الملموسة وغیر 
الملموسة للتأكد من وجود أي دلیل على وقوع خسارة ناتجة عن االنخفاض في قیمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل 

د لذلك األصل لتحدید حجم ھذه الخسارة. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالستردا
العادلة بعد خصم تكلفة البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى. وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لالسترداد 

المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. ألصل ما، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة
وفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ تخفض 

یمة ذلك األصل نخفاض في قالقیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى قیمتھ القابلة لالسترداد، ویتم إثبات اال
في قائمة الدخل الموحدة.

مراجعة ما إذا كان ھناك مؤشرات على أن االنخفاض في قیمة أي من الموجودات الذي تم  فیما عدا الشھرة، یتم دوریاً
قد انتفى أو قلت قیمتھ. عند وجود مثل ھذه المؤشرات، تقوم المجموعة بحساب القیمة القاب السترداد لة لاالعتراف بھ سابقاً

لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة ویتم عكس االنخفاض في القیمة الذي تم االعتراف بھ من َقبل، فقط في حالة تغیر 
االفتراضات المستخدمة في حساب القیمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تاریخ االعتراف باالنخفاض في قیمة األصل على 

تزید القیمة الدفتریة لألصل االستھالك، طالما أنھ لم یتم أالّ خسارة ثبات إعن قیمتھ قبل إثبات االنخفاض في القیمة ناقصاً
ناتجة عن االنخفاض في قیمة األصل في سنوات سابقة. ویتم االعتراف بذلك العكس في قائمة الدخل الموحدة.

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
ستحقة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة في تاریخ قائمة المركز الماليیتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الم

.الموحد

المخصصات
على أحداث في الماضي، ویكون  یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة التزام قانوني أو متوقع مبنیاً

یة ذلك االلتزام ومن الممكن قیاس مبلغ االلتزام بشكل من المحتمل أن یترتب على ذلك استخدام موارد اقتصادیة لتسو
موثوق.

توزیعات األرباح
تقّید توزیعات األرباح النھائیة كمطلوبات عند المصادقة علیھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین. تقّید توزیعات األرباح 

المرحلیة بعد إقرارھا من قبل مجلس اإلدارة.

الزكاة وضریبة الدخل
المملكة العربیة السعودیة وعلى أساس مبدأ االستحقاقوالدخل فيالھیئة العامة للزكاة خصص للزكاة وفقا لتعلیمات یجنب م

المحاسبي ویحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. یتم إجراء تسویات للفروقات الناتجة، إن وجدت، عند إجراء 
ل ھذه الربوط. كما یخضع الشركاء األجانب في الشركات التابعة الربوط النھائیة خالل السنة التي یتم فیھا إصدار مث

لضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة التي تدرج ضمن حقوق الملكیة غیر المسیطرة في القوائم المالیة الموحدة.

یبیة المتبعة لألنظمة الضربالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربیة السعودیة، یتم احتساب مخصص الضریبة، وفقاً
في البلدان التي تعمل فیھا تلك الشركات. یتم احتساب موجودات ومطلوبات الضریبة للفترة الحالیة والسابقة على أساس 

المبالغ المتوقع استردادھا أو دفعھا للسلطات الضریبیة.
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المؤجلةالدخلضرائب
ضرائب الدخل المؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات، وذلك بالنسبة للفروقات المؤقتة في تاریخ قائمة المركز المالي تقّید 

بین وعاء الضریبة للموجودات والمطلوبات وبین القیمة الدفتریة ألغراض التقاریر المالیة. یتم االعتراف بمطلوبات 
المؤقتة. یتم كذلك االعتراف بموجودات ضرائب الدخل المؤجلة ریبیةالضضرائب الدخل المؤجلة وذلك بالنسبة للفروقات

وكذلك المزایا الضریبیة والخسائر الضریبیة المرحلة غیر المستخدمة إلى القابلة للخصم وذلك بالنسبة للفروقات المؤقتة 
صمالقابلة للخالمؤقتةالحد الذي یحتمل أن یكون ھناك أرباح خاضعة للضریبة متاحة یمكن معھا استغالل تلك الفروق

والمزایا الضریبیة والخسائر الضریبیة المرحلة غیر المستخدمة مقابلھا.

ھا إلى المدى الذي ال یكون محتمالً ریبیة المؤجلة في تاریخ كل قائمة مركز مالي ویتم خفض یتم مراجعة الموجودات الض
تغالل كل أو بعض المو ریبة كافیة الس عة للض مراجعة الموجودات معھ وجود أرباح خاض اً ریبیة. ویتم أیض جودات الض

ریبة  عة للض معھ وجود أرباح خاض جلة واالعتراف بھا إلى المدى الذي یكون محتمالً ریبیة المؤجلة غیر المس الض
مستقبلیة تسمح بتغطیة الموجودات الضریبیة المؤجلة. 

القروض طویلة األجل
ة العادلة للمبالغ المستلمة بعد خصم تكالیف المعامالت. تسجل األعباء المالییتم إثبات القروض بالتكلفة والتي تمثل القیمة

كمصروف في قائمة الدخل الموحدة.

منافع الموظفین
لنظام العمل السعودي وسیاسات المجموعة. یجنب مخصص لتكالیف  یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً

لسیاسة المجموعة، ویحمل على قائمة الدخل الموحدة خالل السنة المالیة التي یتقاعد برامج التقاعد المبكر للموظفین وفقاً
فیھا الموظف. 

اھمة إما في  ات تقاعد لموظفیھا العاملین في الخارج. یقوم الموظفون المؤھلون بالمس یوجد لدى المجموعة برامج معاش
مان  ات التقاعد بعین االعتبار أنظمة العمل والض تراكات محددة أو في برامج مزایا محددة. تأخذ برامج معاش اش

عة. االجتماعي في البلدان التي تأسست فیھا الشركات التاب

افي  اھمات المحددة. إن ص إن برامج المزایا المحددة، ھي برامج مزایا ما بعد التقاعد وھي مختلفة عن برامج المس
ات المعترف بھا في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلقة ببرامج مزایا ما بعد التقاعد  موجودات أو مطلوبات المعاش

القیم الحالیة اللتزامات المزایا المحددة المتوقعة في تاریخ قائمة المحددة، تمثل القیم العادلة لموجودات الب اً رامج ناقص
المركز المالي. تقتصر الموجودات المثبتة على القیمة الحالیة ألیة تخفیضات في االشتراكات المستقبلیة أو أیة استردادات 

من قبل خبر نویاً ب التزامات المزایا المحددة المتوقعة س تقبلیة. تحتس تخدام طریقة ائتمان مس اء أكتواریین مؤھلین باس
الوحدة المتوقعة.

ضمن االحتیاطیات األخرى في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین ا، واظھارھتإعادة القیاس، إن وجدمبالغ یتم اثبات 
على التزامات برامج المزایا المحددة.األكتواریة كون من األرباح والخسائر تتالموحدة، و

سبة تحكالیف التقاعد للسنة على أساس الفترة من بدایة السنة حتى تاریخھ باستخدام معدالت تكلفة المعاشات المتحتسب ت
في نھایة السنة السابقة، بعد تعدیلھا بأیة تقلبات ھامة في السوق، وأیة أحداث ھامة غیر متكررة، مثل التعدیالت أكتواریاً

یدي العاملة، والسداد. وفي حالة عدم وجود أیة تقلبات ھامة في السوق وأحداث التي تطرأ على برامج التقاعد، وتقلیص األ
على االفتراضات التي تمت في بدایة السنة. وفي حالة وجود األكتواریة غیر متكررة، تدرج المطلوبات  في البرنامج بناءاً

إجراء دراسة للحصول علىاالعتبارأیة تغیرات ھامة في االفتراضات أو ترتیبات التقاعد خالل السنة، فإنھ یؤخذ في
لمطلوبات البرنامج. أكتواري تقویم 
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تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین
تدرج الوحدات السكنیة غیر المباعة والمقامة من أجل بیعھا للموظفین المؤھلین ضمن بند األراضي والمباني، وتستھلك 

سنة. وعند توقیع عقد البیع مع الموظفین المؤھلین، تصنف تكلفة ھذه الوحدات السكنیة ضمن الموجودات ٣٣على مدى 
غیر المتداولة األخرى.

االعتراف باإلیرادات
اد عتمثل اإلیرادات قیمة فواتیر البضاعة التي تم شحنھا والخدمات المقدمة للعمالء من قبل المجموعة خالل السنة، بعد استب

التفاقیات  الخصم التجاري وخصم الكمیات. تظھر المبیعات بشكل عام، بعد خصم مصاریف التسویق والتوزیع طبقاً
التسویق والبیع المبرمة.

المصاریف البیعیة والعمومیة واإلداریة
تضمن مصاریف تتصنف تكالیف اإلنتاج والمصاریف المباشرة كتكلفة مبیعات، بینما تصنف كافة المصاریف األخرى التي 

البیع والتوزیع التي ال تخصم من المبیعات كمصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة.

مصاریف التقنیة واالبتكار
نما قائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا. بیالمصاریف البیعیة والعمومیة واإلداریة فيعلىتحمل مصاریف التقنیة واالبتكار

موجودات للمجموعة وتظھر ضمن الیمكن قیاسھایتم رسملة تكالیف التطویر التي من المتوقع أن ینتج عنھا منافع اقتصادیة
غیر الملموسة ویتم إطفاءھا على فترة العمر اإلنتاجي المتوقع لھا.

تحویل العمالت األجنبیة
تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریـال السعودي بأسعار التحویل السائدة وقت حدوث المعامالت. ویعاد تحّول المعامالت التي 

تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة القائمة كما في تاریخ قائمة المركز المالي بأسعار 
ائر الناتجة عن التسدیدات أو تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل التحویل السائدة في ذلك التاریخ. تدرج األرباح والخس

الموحدة.

یتم ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة األجنبیة إلى الریـال السعودي بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي 
لفترة بالنسبة لإلیرادات والمصاریف. تحّول عناصربالنسبة للموجودات والمطلوبات وعلى أساس متوسط أسعار التحویل ل

حقوق الملكیة، فیما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج التسویات الناتجة عن ترجمة 
.قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدةاالحتیاطیات األخرى فيالقوائم المالیة، إذا كانت جوھریة، ضمن

األدوات المالیة المشتقة
تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة لتغطیة بعض أجزاء مخاطر أسعار العموالت الناتجة عن األنشطة التمویلیة. 
یخضع استخدام األدوات المالیة المشتقة لسیاسات المجموعة التي تنص على أنھ یجب استخدام األدوات المالیة المشتقة طبقاً
الستراتیجیة إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة. ال تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالیة المشتقة ألغراض المضاربة. 
بالقیمة العادلة في تاریخ العقد، ویعاد قیاسھا بالقیمة العادلة في الفترات المالیة  یتم قیاس األدوات المالیة المشتقة مبدئیاً

الالحقة.

وغیر المتداولةوالمطلوبات المتداولة تصنیف الموجودات
یتم تصنیف الموجودات والمطلوبات كأرصدة متداولة عندما یكون من المتوقع تحقیقھا أو سدادھا خالل اثني عشر شھراً

لتصن ف یمن تاریخ قائمة المركز المالي، باستثناء األدوات المالیة المشتقة ألغراض تغطیة المخاطر، والتي یتم تصنیفھا وفقاً
البند المتعلق بھا.
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تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

المقاصة
تتم مقاصة الموجودات بالمطلوبات ویدرج المبلغ بالصافي ضمن القوائم المالیة الموحدة، عندما یكون للمجموعة حق قانوني 

ت والمطلوبات في نفس الوقت.ملزم ونیة لتسویة ھذه المبالغ على أساس الصافي، أو االعتراف بھذه الموجودا

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
تقوم المجموعة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة باستخدام الطریقة غیر المباشرة. یتم تحویل التدفقات النقدیة بالعمالت 

األجنبیة إلى الریـال السعودي باستخدام متوسط سعر الصرف.

التقاریر القطاعیة
ھو جزء أساسي من المجموعة، یقوم ببیع منتجات أو بتقدیم خدمات معینة (قطاع أعمال) أو یقوم ببیع منتجات أو القطاع

ما یكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبیعة مختلفة عن القطاعات  بتقدیم خدمات في بیئة اقتصادیة معینة، وعادًة
األخرى.
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-١٦-

نقد وما یعادلھال-٤
٢٠١٦
یاالت (بآالف الر

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٢٩٫١٠١٫٨٤٣٢٩٫٩٨١٫٧٢٣ودائع ألجل

١١٫٦٦٥٫٢٢١٨٫٦٦٧٫٦٠٠أرصدة لدى البنوك

٤٠٫٧٦٧٫٠٦٤٣٨٫٦٤٩٫٣٢٣

: ٢٠١٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١ریـال سعودي كما في ملیار٠٫٩٤یشتمل النقد وما یعادلھ على أرصدة نقدیة مقّیدة تبلغ 
ملیار ریـال سعودي)، والتي تمثل ودائع متعلقة ببرامج االدخار للموظفین محتفظ بھا في حسابات بنكیة مستقلة غیر ٠٫٨٧

متاحة للمجموعة.

االستثمارات قصیرة األجل-٥
ن ثالثة استحقاق أصلیة تزید عاتلدى البنوك ذات فترتشتمل االستثمارات قصیرة األجل، بشكل رئیسي على ودائع ألجل 

للمعدالت السائدة في السوق.اثني أشھر وتقل عن  عشر شھراً. تحمل ھذه االستثمارات عمولة وفقاً

الذمم المدینة-٦
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٦٫٨٢٨٫٥٦٩١٧٫١٠٩٫٠٢٣ذمم مدینة تجاریة

٣٫٢٠٨٫٠٣٣٢٫٤٦٦٫٩٧٠)٢٧مبالغ مستحقة من شركاء أجانب في شركات تابعة (إیضاح 
٢٠٫٠٣٦٫٦٠٢١٩٫٥٧٥٫٩٩٣

)٢٠٠٫١٥١()٢٤٧٫٠٨٧(ناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

١٩٫٧٨٩٫٥١٥١٩٫٣٧٥٫٨٤٢

المخزون-٧
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٢٫٧٢٦٫٤١٠١٢٫٤٣٨٫٥١١مخزون تام الصنع

٥٫٩١٤٫٠٢٢٦٫١٦٣٫٩٨٣قطع غیار
٣٫٧٩٩٫٤٣٥٥٫٣٣٨٫٢٤٥مواد خام 

١٫٤٧٧٫٠٩٩٩٥٥٫٤٠٧بضاعة في الطریق
٧٠٤٫٨٣٠٩٠٠٫٠٢٤مخزون قید التصنیع 

٢٤٫٦٢١٫٧٩٦٢٥٫٧٩٦٫١٧٠
)١٫١٦٠٫٧٢١()١٫٥٠٠٫٠٢٦(ناقصاً: مخصص بضاعة متقادمة وبطیئة الحركة

٢٣٫١٢١٫٧٧٠٢٤٫٦٣٥٫٤٤٩
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-١٧-

والموجودات المتداولة األخرى-٨ المصاریف المدفوعة مقدماً
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
ً ١٫٨٥٥٫٢٥٥١٫٦٩١٫٠٧٠مبالغ مدفوعة مقدما

٥٥٠٫٠٠٢٣١١٫٤٦١ضرائب مدینة
٣٧٥٫٣٨٤٣١١٫٦٠٣سلف وذمم الموظفین

١٫٩٤٣٫٣٧٠٢٫١٧٧٫٤٥٠أخرى

٤٫٧٢٤٫٠١١٤٫٤٩١٫٥٨٤

تمل بند  كل "أخرى"یش ي بش اس تحقة، وعلى دفعات مقدمة لمقاولیناس تحقة، توزیعات أرباح مس ع من ودائوأرباح مس
ركات بعض اللوقروضألجل  تثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیةالش عودي (ملیار٠٫٢البالغة ومس ٣١لایر س

ألسعار العموالت السائدة في السوقملیار٠٫٢: ٢٠١٥دیسمبر  .وبنود متنوعةلایر سعودي) وفقاً

االستثمارات-٩

نسبة 
الملكیة 

٪

الحصة في الملكیة

الشركات الزمیلة

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٣٣٫٣٣٤٧٨٫١٥٠٤٨٥٫٣٦٩شركة الخلیج لصناعة البتروكیماویات

٣٠٫٤٠١٠٦٫٣٠٠١٢٤٫٦٧٧شركة الخلیج لدرفلة األلمنیوم
٣٠٫٠٠١٫٨٨٥٫٨١٥٢٫٣٧٢٫٨٧٣شركة معادن للفوسفات

٢٥٫٠٠٩٦٫٢٤٠١٢٥٫٠٠٠الشركة العربیة السعودیة لالستثمار الصناعي 
٢٤٫٨١١٫٦٤٣٫٢٨٨١٫٤٦٨٫٨٤٧شركة مرافق الطاقة والماء في الجبیل وینبع (مرافق)

٢٠٫٦٢٢٫٠١٧٫٢٨٤١٫٩٤٣٫٣٣٤ش.م.ب (ألبا)–شركة ألمنیوم البحرین 
٢٠٫٠٠٣١٩٫٧٦٨٢٩٤٫٩١٢الشركة الوطنیة لنقل الكیماویات

١٥٫٠٠١٫٥٨٧٫٥٤٠١٫٣٦٤٫٣٩٤شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 
٩٣٩٫٩٤٥٩٠٢٫٩٣٥أخـــرى

٩٫٠٧٤٫٣٣٠٩٫٠٨٢٫٣٤١
ةالمشتركالمشاریع 

شركة ساینوبیك/سابك تیانجین للبتروكیماویات 
٥٠٫٠٠٣٫٥٠٨٫٦٧٧٣٫٢٢١٫٥٥٥المحدودة

٥٠٫٠٠٣٩٦٫٩٩٨٤٥٤٫٠٧٣شركة سابك اس كي نكسلین المحدودة  
١٢٫٩٨٠٫٠٠٥١٢٫٧٥٧٫٩٦٩

حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات المقتناة
٣٫٤٨٥٫٩٦٥٣٫٣٧٧٫٨٤٧صكوك وسندات

االستثمارات المتاحة للبیع
٤٨٥٫٨٢٩٥٤٢٫٩٧٤استثمارات في أوراق مالیة مدرجة و غیر مدرجة

١٦٫٩٥١٫٧٩٩١٦٫٦٧٨٫٧٩٠
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-١٨-

تتمة-االستثمارات-٩

في الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة على النحو التالي:االستثماراتكانت حركة 

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٢٫٧٥٧٫٩٦٩١١٫٣٨٤٫٩٧١رصید بدایة السنة

٨٧٥٫٩٣٥١٫١٩٢٫٠٢٦الحصة في أرباح الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة
٥٩٫٧٨٧٩٧٩٫٤٥٥والتسویات اإلضافات 

)٧٩٨٫٤٨٣()٧١٣٫٦٨٦(توزیعات أرباح مستلمة

١٢٫٩٨٠٫٠٠٥١٢٫٧٥٧٫٩٦٩رصید نھایة السنة

الشركات الزمیلة
تم تأسیس الشركة الوطنیة لنقل الكیماویات، وشركة مرافق، وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للفوسفات

في المملكة العربیة السعودیة، بینما تم تأسیس شركة الخلیج لصناعة والشركة العربیة السعودیة لالستثمار الصناعي
شكل رئیسي األخرى باالستثماراتالبتروكیماویات، وشركة الخلیج لدرفلة األلمنیوم، وشركة ألبا في مملكة البحرین. تشمل 

استثمارات في شركات زمیلة لشركات تابعة لشركة سابك لوكسمبورج إس. إیھ. آر. إل.

المشاریع المشتركة

شركة سابك اس كي نكسلین المحدودة  
وشركة شركة سابك لالستثمارات الصناعیة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لسابك)، قامت كل من ٢٠١٥خالل عام 
. لمحدودةایات الكوریة (اس كي غلوبال كیمیكال) بتأسیس مشروع مشترك باسم شركة سابك اس كي نكسلینالبتروكیماو

وبولیمر باقة من مواد كتنتج نع انكسلین وإقامة مصالتتمثل أھداف ھذا المشروع المشترك في شراء العالمة التجاریة لتقنیة 
أولسان بجمھوریة كوریا الجنوبیة.اإلیثیلین/أولیفینات ألفا عالیة األداء في مدینة 

المتاحة للبیعاالستثمارات
.اماًھفي أوراق مالیة مدرجة وغیر مدرجة حصص ملكیة في شركات ال تمارس المجموعة علیھا تأثیراًاالستثماراتتمثل 



لھاوالشركات التابعةالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٩-

الممتلكات والمصانع والمعدات–١٠

األراضي والمباني
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

المصانع والمعدات
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

األثاث والتركیبات 
والسیارات

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

األعمال اإلنشائیة 
تحت التنفیذ

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

اإلجمــالي
٦٢٠١

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

اإلجمــالي
٥٢٠١

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

التكلفة:
٣٠٫٨٤٧٫٩٦٠٢٤٩٫٧٩٥٫٦٣٢٥٫٤٣٣٫٤٨٩٣٢٫٤٦٥٫٨٥٧٣١٨٫٥٤٢٫٩٣٨٣٠٣٫٧٦٤٫٤٠٦في بدایة السنة

٢٦١٫٠٦٤٤٫١٩٨٫٥٢٨١٢٥٫٣٤٣١١٫٥٤٥٫٢٦١١٦٫١٣٠٫١٩٦٢١٫٠٣٦٫٩٢١اإلضافات
)٣٫٣٩٢٫٢٨٦()٣٫٩٠٥٫٨٨٣()١٨٫١٢٢٫١٥٥(١٫١٩١٫٣٧٧١٢٫٧٦١٫٨٢٤٢٦٣٫٠٧١تحویالت/ استبعادات

)٢٫٨٦٦٫١٠٣()٢٫٣٤٥٫٣١٣()٣٣٨٫٦١٨()٤٠٫٢٠٩()١٫٧٧٣٫١٠٩()١٩٣٫٣٧٧(تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
٣٢٫١٠٧٫٠٢٤٢٦٤٫٩٨٢٫٨٧٥٥٫٧٨١٫٦٩٤٢٥٫٥٥٠٫٣٤٥٣٢٨٫٤٢١٫٩٣٨٣١٨٫٥٤٢٫٩٣٨في نھایة السنة

االستھالك واالنخفاض في القیمة: 
١٤٥٫٣٨٥٫٢٢١١٣٤٫٨٩٣٫٣٥٨-١٣٫٣٤٨٫٦٤٢١٢٨٫٨٥٥٫٥٨٥٣٫١٨٠٫٩٩٤في بدایة السنة 
١٣٫٨٥٦٫١٣٦١٣٫٧٥٨٫٢٤٤-١٫٠٣٦٫٢١٧١٢٫٣٤٣٫٣٤٨٤٧٦٫٥٧١المحمَّل للسنة 

١٫٤٦٧٫٥٠٦٧٨٠٫٦١٥--١٫٤٦٧٫٥٠٦-انخفاض في القیمة
)٢٫٤٩٤٫٩٥٤()١٫٢٠٦٫٠٩٠(-)٩٣٫٧٤٠()١٫٦٤٥٫٩٤٦(٥٣٣٫٥٩٦استبعاداتتحویالت/ 

)١٫٥٥٢٫٠٤٢()١٫٠٨٩٫٢٩١(-)٢٤٫٨٤٩()٩٦٠٫٤٤١()١٠٤٫٠٠١(تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
١٤٫٨١٤٫٤٥٤١٤٠٫٠٦٠٫٠٥٢٣٫٥٣٨٫٩٧٦١٥٨٫٤١٣٫٤٨٢١٤٥٫٣٨٥٫٢٢١في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٦١٧٫٢٩٢٫٥٧٠١٢٤٫٩٢٢٫٨٢٣٢٫٢٤٢٫٧١٨٢٥٫٥٥٠٫٣٤٥١٧٠٫٠٠٨٫٤٥٦دیسمبر ٣١في 
٢٠١٥١٧٫٤٩٩٫٣١٨١٢٠٫٩٤٠٫٠٤٧٢٫٢٥٢٫٤٩٥٣٢٫٤٦٥٫٨٥٧١٧٣٫١٥٧٫٧١٧دیسمبر ٣١في 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٠-

تتمة-الممتلكات والمصانع والمعدات -١٠

تمثل األعمال اإلنشائیة تحت التنفیذ، بشكل رئیسي، توسعة المصانع القائمة والمشاریع الجدیدة. بلغت النفقات المالیة 
ملیار ریـال سعودي).٠٫٢: ٢٠١٥(٢٠١٦ملیار ریـال سعودي خالل عام ٠٫٣المرسملة

٢: ٢٠١٥دیسمبر٣١ریـال سعودي (ملیار ٢تشتمل األراضي والمباني على مبلغ قدره ، ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
ملیار ریـال سعودي) ویمثل تكلفة األراضي المملوكة. إن األراضي المقام علیھا المصانع والمرافق الخاصة ببعض 

تراوح تالشركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة مستأجرة بعقود قابلة للتجدید من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع لفترات 
سنة. تم رھن بعض الممتلكات والمصانع والمعدات لبعض الشركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة ٣٠إلى ٢٥من 

للقروض  ألجل الممنوحة لھا.طویلة الصالح صندوق التنمیة الصناعیة السعودي ضماناً

ترداد إلى القیمة القابلة لالس(شركة تابعة)االنخفاض في القیمة اعاله، ھبوط قیمة بعض آالت ومعدات شركة ابن رشدیمثل
نتیجة لزیادة المعروض في السوق مما أدى إلى تدني مستویات الربحیة في شركة ابن رشد.

:یتعلق ھذا االنخفاض في القیمة بما یلي

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٧٠٥٫٣٦٢٣٧٥٫٢٠٦المتعلق بسابك في القیمةاالنخفاض 
٧٦٢٫١٤٤٤٠٥٫٤٠٩المتعلق بحقوق الملكیة غیر المسیطرةفي القیمةاالنخفاض 

١٫٤٦٧٫٥٠٦٧٨٠٫٦١٥

، على أساس قیمة ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٦٫٣٦٨تم احتساب القیمة القابلة لالسترداد والبالغة 
االستخدام للوحدة المدرة للنقدیة كما تم تحدیدھا من قبل إدارة شركة ابن رشد، والتي تتكون من صافي الموجودات التشغیلیة 

لموازنات التي تم تحدیدھا باستخدام ا–قیمة االستخدام للوحدة المدرة للنقدیة، تم خصم التدفقات النقدیة تحدید للشركة. عند 
٢٠٣٥قبل احتساب الزكاة حتى عام ٪٤٩٫٩بواقع –لمعتمدة من قبل إدارة شركة ابن رشد لفترة خمس سنوات المالیة ا

لألعمار االنتاجیة المقدرة لآلالت والمعدات ذات الصلة. إن احتساب قیمة االستخدام یتأثر بشكل ھام بالتغیرات  وذلك وفقاً
في االفتراضات الرئیسیة التالیة: 

المستقبلیة تحسینات األداء·
معدل الخصم المستخدم في تقدیرات التدفقات النقدیة ·
أسعار وكمیات البیع·

الموجودات غیر الملموسة-١١
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١١٫٨٠٧٫٥٦٦١١٫٩٧٧٫٢٩١شھرة

ائم عمالء وبراءات اختراع وعالمات تجاریة وق
٣٫٩٥٥٫٩٧٨٣٫٥٥٩٫٧٨٦وموجودات غیر ملموسة أخرى

٤٧٠٫٦٢٠١٫٠٠٨٫٩٤١تكالیف ما قبل التشغیل

١٦٫٢٣٤٫١٦٤١٦٫٥٤٦٫٠١٨



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢١-

تتمة-الموجودات غیر الملموسة -١١

الشھرة
دیسمبر كاآلتي:٣١كانت حركة الشھرة المسجلة من قبل المجموعة كما في 

٢٠١٦
الریاالت (بآالف 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١١٫٩٧٧٫٢٩١١٢٫٥٢٤٫٢٢٠في بدایة السنة

)٥٤٦٫٩٢٩()١٦٩٫٧٢٥(فروقات تحویل عمالت أجنبیة
١١٫٨٠٧٫٥٦٦١١٫٩٧٧٫٢٩١في نھایة السنة

مراجعة االنخفاض في القیمة
على اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة الذي تم إجراؤه على مستوى المجموعة خالل السنة المنتھیة في  دیسمبر ٣١بناًء

أي انخفاض في قیمتھا. وال یوجد، ٢٠١٦

على احتساب  ة وموذلك على أساس التدفقات النقدیة المخصالقیمة المستخدمةتم تحدید قیمة الشھرة القابلة لالسترداد بناًء
المبنیة على التدفقات النقدیة المتوقعة للوحدات المولدة للنقدیة ذات الصلة والمعتمدة من اإلدارة لفترة خمس سنوات. وقد تم 

على مدى فترة توقعات التدفقات النقدیة التي تزید عن خمس سنوات. تعتقد اإلدارة بأن نھائياستخدام معدل نمو تقدیري
عن متوسط معدل النمو للمدى طویل األجل المستخدم في النشاط ذو الصلة. إن معدل الخصم معدل النمو التقدیري ال یزید 

أن ستخدمة القیمة المالمستخدم كان قبل احتساب الضریبة ویعكس مخاطر محددة تتعلق بالنشاط ذو الصلة. تبین من طریقة 
بالتغیرات في افتراضات أ ومعدل داء النشاط ومعدالت النمو على المدى الطویلاحتساب القیمة القابلة لالسترداد یتأثر كثیراً

الرأسمالیة خالل الفترة النھائیة.األعباءافتراضات والنمو النھائي ومعدل الخصم ورأس المال العامل 

الموجودات غیر المتداولة األخرى-١٢
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٫٦٦٠٫١٦٢١٫٥٠٢٫٨٢٩من الموظفین لقاء تملیك وحدات سكنیةمبالغ مستحقة

١٫٤٩٧٫٨٠١٦٦٢٫٣٠٣ضرائب مؤجلة
٥٦٢٫٧٤٣٥٠٢٫١٨٨سلف للموظفین

٢٠٤٫٨٤٤٥١٣٫٧٣١مدفوعات ضرائب مستردة
١٫٢٦٥٫٦٧١١٫٥٩٣٫٥٦٩أخرى

٥٫١٩١٫٢٢١٤٫٧٧٤٫٦٢٠

برنامج تملیك الوحدات السكنیة 
قامت سابك وبعض الشركات التابعة بتطبیق برامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین، وبموجبھا یمنح الموظفون المؤھلون 
فرصة شراء وحدات سكنیة یتم إنشاؤھا من قبل سابك وبعض الشركات التابعة. تسدد تكلفة األراضي وتكالیف اإلنشاء 

لكیة ھذه الوحدات السكنیة للموظفین بعد سداد كامل المبلغ المستحق.سنة. تنتقل م٢٠المباشرة من قبل الموظفین على مدى 

الضرائب المؤجلة
ارج ختتعلق الضرائب المؤجلة بشركات تابعة لشركة سابك لوكسمبورج إس. إیھ. آر. إل. العاملة في العدید من الدول

العربیة السعودیة.ةالمملك



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٢-

تتمة-الموجودات غیر المتداولة األخرى -١٢

مدفوعات ضرائب مستردة
یتعلق ھذا الرصید باسترداد مدفوعات الضرائب من شركة (جنرال الیكتریك) نتیجة التفاقیة سعر الشراء المتعلقة 

ھولدینغ بي. في. وھي شركة تابعة لشركة سابك لكسمبورج إس إیھ. آر. انوفیتف بالستیكسباالستحواذ على شركة سابك 
إل.

أخرى
لمقاولین وبشكل أساسي على "أخرى"یشتمل بند  ا بطریقة المستثمر فیھالشركات بعضلةض مقدموقرمبالغ مدفوعة مقدماً

ألسعار العموالت السائدة لایر سعودي) ملیار٠٫٦: ٢٠١٥دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیار٠٫٦بلغت حقوق الملكیة  وفقاَ
.متنوعةوبنود في السوق 

القروض طویلة األجل-١٣
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
قروض ألجل

٤٢٫٠٦٠٫٣٩١٤٩٫٠٠٧٫٦٠٩قروض تجاریة-
٣٫٥٦١٫٠٠٠٤٫٤٤١٫٢١٩صندوق االستثمارات العامة-
٢٫٣٧٥٫٩٥٠٢٫٧٩٠٫٦٨٣صندوق التنمیة الصناعیة السعودي-

٤٧٫٩٩٧٫٣٤١٥٦٫٢٣٩٫٥١١

٨٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠سندات دین
٦٫٧٠٦٫٧٨١٦٫٨٢٣٫٧٨١سندات

٦٢٫٧٠٤٫١٢٢٧٣٫٠٦٣٫٢٩٢طویلة األجلإجمالي قروض

 : ً )١٣٫٣٠٦٫٠٥٦()١٣٫٢٢٦٫٨٩٥(الجزء المتداول من القروض طویلة األجلناقصا
)٤٧٧٫٨٥٩()٣٧٦٫٣٩٥(تكالیف معامالت

٤٩٫١٠٠٫٨٣٢٥٩٫٢٧٩٫٣٧٧

القروض ألجل
حصلت المجموعة على قروض لتمویل استثماراتھا. یستحق سداد ھذه القروض بمعدالت عمولة متفاوتة، تتماشى مع 
األحكام المنصوص علیھا بكل اتفاقیة. تم رھن بعض ممتلكات ومصانع ومعدات لبعض الشركات التابعة مقابل قروض 

ممنوحة لھم. 

العامة وصندوق التنمیة الصناعیة السعودي تسدد على أقساط راتاالستثماإن القروض ألجل الممنوحة من قبل صندوق 
العامة ألعباء مالیة بمعدالت متفاوتة بینما تخضع قروض صندوق االستثماراتنصف سنویة. تخضع قروض صندوق 

على اتفاقیات تلك القروض.وأتعاب إداریةالتنمیة الصناعیة السعودي ألتعاب مدفوعة مقدماً سنویة بناًء

داتالسن
:٢٠١٦دیسمبر ٣١فیما یلي السندات القائمة كما في 

بي. في. وھي شركة تابعة لسابك لكسمبورج إس. إیھ. آر. إل. ٢أصدرت شركة سابك كابیتال ،٢٠١٣أكتوبر ٣بتاریخ 
ین . تم استخدام المتحصالت في سداد د٪٢٫٦٢٥ملیار دوالر أمریكي بمعدل عمولة ١سندات (مدتھا خمس سنوات) بمبلغ 

خارجي.
ملیون یورو ٧٥٠بي. في. سندات (مدتھا سبع سنوات) بمبلغ ١أصدرت شركة سابك كابیتال ،٢٠١٣نوفمبر ٢٠بتاریخ 
نوفمبر ٢٨ملیون یورو تاریخ استحقاقھا في ٧٥٠بمبلغ سابقة. تم استخدام المتحصالت لتسویة سندات٪٢٫٧٥بمعدل 
٢٠١٣ .



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٣-

تتمة-القروض طویلة األجل -١٣

تتمة-السندات
٢٨٫٧قدمت سابك ضمانات للسندات ولبعض القروض ألجل التي حصلت علیھا بعض الشركــات التابعة، والتي بلغت 

ملیار ریـال سعودي).٢٩٫٢: ٢٠١٥دیسمبر ٣١(٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیار ریـال سعودي كما في 

سندات الدین
االستثماراتسندات دین غیر مضمونة (طرح خاص) مع صندوق اصدار ، اتفاقیة ٢٠٠٩دیسمبر ٢٩وقعت سابك، بتاریخ 

بالكامل وتستحق الدفع االصدارات ملیار ریـال سعودي، تم سحب تلك ١٠العامة على عدة إصدارات بمبلغ إجمالي قدره 
٢٠١٦ر دیسمب٣١ملیار لایر سعودي كما في ٣تم إعادة تبویب ثالثة اصدارات بقیمة سنوات من تاریخ إصدارھا.٧بعد 

تحت بند الجزء المتداول من القروض طویلة األجل. 

جدول السداد للقروض طویلة األجل

للقروض طویلة األجل:اإلجماليفیما یلي جدول السداد
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٣٫٣٠٦٫٠٥٦-٢٠١٦
٢٠١٧١٣٫٢٥٣٫٧٢٣١٥٫٩١٩٫٨٦٢
٢٠١٨١٥٫٣٤٤٫٥٧٦١٣٫٩٠٤٫٢٩٧
٢٠١٩٥٫٨١٠٫٥٨٠٣٫٥٣٠٫٩٢٠
٢٠٢٠٦٫٥٤١٫٧٨٢٨٫٣٨٨٫٦٥٧

٢١٫٧٥٣٫٤٦١١٨٫٠١٣٫٥٠٠ما بعدھا
٦٢٫٧٠٤٫١٢٢٧٣٫٠٦٣٫٢٩٢اإلجمالي

الذمم الدائنة-١٤
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٦٫٣٢٩٫٩١١١٦٫٤٧٥٫٣٧٦ذمم دائنة تجاریة

٢٩٫٧٩٤٣٩٫٨١٠)٢٧مبالغ مستحقة إلى شركاء أجانب في شركات تابعة (إیضاح 

١٦٫٣٥٩٫٧٠٥١٦٫٥١٥٫١٨٦



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٤-

المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرىالمبالغ -١٥
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٫١٠٨٫٦٣٧٤٫٢٣١٫٠٧٨مطلوبات مستحقة 

١٫٧١٢٫٤٥٠١٫٩٧٢٫٩٦٢مستحقات تتعلق بالموظفین
١٫٢٢٥٫٦٣٦١٫١٣٩٫٣٩٤توزیعات أرباح مستحقة 

٨٢٠٫٢٦٦٨٨٢٫٩٠٣ضرائب مستحقة
٣٧٤٫٥٥٩٤٢٥٫٧١٠محتجزات عقود دائنة

٤٢٨٫٢٠١-تسھیالت بنكیة قصیرة األجل
٧٨٫٠٢٢١٥٤٫٧٥٨)٣١المتداول (ایضاح الجزء -إیجار رأسمالي 

٨١٨٫٢٨٨١٫٩١٥٫٠٠٤أخـرى
٩٫١٣٧٫٨٥٨١١٫١٥٠٫٠١٠

الضرائب المستحقة على الشركاء األجانب وكذلك على بعض الشركات األجنبیة.على اعالهتشمل الضرائب المستحقة
دائنة متنوعة.أعباء مالیة مستحقة على القروض وذمم خرى" بشكل أساسي على "أیشتمل بند

الزكاة-١٦
تتلخص حركة مخصص الزكاة الخاص بالمجموعة بما یلي:

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٫٦٣٣٫٤٧٣٢٫٢٠١٫٦٥١في بدایة السنة

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫١٠٠٫٠٠٠مجنب خالل السنة
)٢٫٦٦٨٫١٧٨()٢٫٢٤٧٫١٣٧(مدفوع خالل السنة

٣٣٦٫٣٨٦٫٢١٫٦٣٣٫٤٧٣في نھایة السنة

وحدة بناء على قوائم مالیة مللھیئة العامة للزكاة والدخلتقدم سابك وشركاتھا التابعة المملوكة بالكامل إقراراتھا الزكویة 
ة.بالكامل إقراراتھا الزكویة بشكل مستقل لكل شركلھامنفصلة تعد فقط لھذا الغرض. تقدم الشركات التابعة غیر المملوكة

وسددت الزكاة ٢٠١٥دیسمبر ٣١السنوات حتى والدخل لكافةللھیئة العامة للزكاة قامت سابك بتقدیم اإلقرارات الزكویة 
لھذه اإلقرارات وتم الحصول على شھادات الزكاة المتعلقة بھذه السنوات. تم إنھاء الربوط الزكویة مع  لھیئة االمستحقة وفقاً

.٢٠١٥دیسمبر ٣١والدخل حتىالعامة للزكاة 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٥-

ىالمطلوبات غیر المتداولة األخر-١٧
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٧٩٤٫٩٦٠٨٥٦٫٩٦٤)٣١التزامات بموجب عقود إیجار رأسمالي (ایضاح 

٩٩٧٫٨٥٠٩٩٣٫٨٢٦ضریبة مؤجلة
١٫٣٩٢٫٣٢٦١٫٨٨٤٫٧٤٩أخرى

٣٫١٨٥٫١٣٦٣٫٧٣٥٫٥٣٩

اسي . بینما یشتمل بند "أخرى" بشكل أسضرائب مؤجلة مسجلة في الشركات التابعة األجنبیةالمؤجلة أعاله،تمثل الضرائب 
)١٢إیضاح-مستردة من شركة جنرال إلیكتریك مدفوعات ضرائب مستحقة بالنیابة عن شركة جنرال إلیكتریك (على 

األجل.ومطلوبات أخرى طویلةومخصصات ضرائب متعلقة بشركات تابعة أجنبیة

منافع الموظفین-١٨
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٢٫٠٨٢٫١٢٩١١٫٤٨٤٫٥٤٩مكافأة نھایة الخدمة 

١٫٠٢٠٫٨٦٤٩٣١٫٩٤٤برنامج ادخار الموظفین
٦٦٫٤٨٠٣٢٥٫٨٣٤برنامج التقاعد المبكر 

١٣٫١٦٩٫٤٧٣١٢٫٧٤٢٫٣٢٧

رأس المال-١٩
ریـال سعودي كما في ١٠ملیار سھم، قیمة كل سھم ٣ملیار ریـال سعودي من ٣٠یتكون رأس مال شركة سابك البالغ 

.٢٠١٥و٢٠١٦دیسمبر٣١

االحتیاطیات-٢٠

االحتیاطي النظامي
ألحكام نظام الشركات السعودي، یجب على سابك أن تحول  من صافي الدخل السنوي الموحد إلى االحتیاطي ٪١٠طبقاً

وحیث أنھ تم تحقیق ذلك فعالً، قررت سابك التوقف عن النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي نصف رأس المال.
إجراء مثل ھذا التحویل. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

االحتیاطي العام
للنظام األساسي  معیة العامة للمساھمین تكوین احتیاطي عام وذلك بالتخصیص من األرباح المبقاة. یحق للجلسابك،طبقاً

یمكن زیادة أو تخفیض ھذا االحتیاطي العام بقرار من المساھمین. إن ھذا االحتیاطي قابل للتوزیع. 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٦-

حقوق الملكیة غیر المسیطرة-٢١
بالشتتعلقتم إظھار حقوق الملكیة غیر المسیطرة والتي  ز ركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة في قائمة المركأساساً

المالي الموحدة ضمن حقوق الملكیة. تم إظھار حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في صافي نتائج الشركات التابعة كبند 
وحدة كاآلتي:مستقل في قائمة الدخل الموحدة. كانت حركة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في قائمة المركز المالي الم

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٧٫٩٣٣٫١٣٧٤٨٫٨٨٦٫٠١١في بدایة السنة

٧٫٢١٠٫٠٤١٨٫٦٤٥٫١١٨حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة خالل السنة
)٩٫٥٩٧٫٩٩٢()٧٫٨٦٤٫٤٥٠(توزیعات أرباح مدفوعة وأخرى 

٤٧٫٢٧٨٫٧٢٨٤٧٫٩٣٣٫١٣٧نھایة السنةفي 

المصاریف البیعیة والعمومیة واإلداریة-٢٢
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٫٩٨٢٫٣٩٩٥٫٣٢٩٫١١٧بیع وتوزیع

٣٫٢٣٦٫٦٧٧٣٫٤٣٤٫٧٦٨تكالیف موظفین
٢٫٠٨٠٫٧١٠٢٫٣٥٠٫٣٠٩إداریة وعمومیة

١٫٩٩٦٫٩١٤٢٫٢٥٧٫٢٦٨تقنیة وابتكار
٣٦٧٫٥٤٣٣٥٦٫٣٦٢استھالك وإطفاء

١٢٫٦٦٤٫٢٤٣١٣٫٧٢٧٫٨٢٤

اإلیرادات األخرى، صافي -٢٣
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٫٥٦٩٫٠٣٧٦٥٤٫٤٩٩إیرادات ودائع ألجل

٥١٦٫٠٢٠٦٥٦٫٩٧٦متنوعة
٢٫٠٨٥٫٠٥٧١٫٣١١٫٤٧٥

یشتمل بند "متنوعة" على مطالبات تأمین مستحقة ونتائج استبعاد الممتلكات والمصانع والمعدات وفروقات تحویل العمالت 
األجنبیة وبنود أخرى.

ربح السھم-٢٤
.٢٠١٥و٢٠١٦دیسمبر٣١متوسط عدد األسھم القائمـة كما في تم احتســاب ربح السھم على أساس



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
سعودیة)(شركة مساھمة 

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٧-

المعلومات القطاعیة-٢٥
تتكون عملیات المجموعة من قطاعات األعمال الرئیسة التالیة:

یشتمل على الكیماویات والبولیمرات والبالستیكیات المبتكرة.:قطاع الكیماویات
یشتمل على منتجات األسمدة.:قطاع المغذیات الزراعیة

یشتمل على منتجات الحدید والصلب.:قطاع المعادن
یشتمل على عملیات المركز الرئیس ومراكز التقنیة واالبتكار واألنشطة االستثماریة وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة.:الرئیسالمركز

قطـــــاع الكیماویات
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

قطـاع المغذیات 
الزراعیة

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

قطـاع المعــادن
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

المركـــز الـرئیس
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

تسویات وحذوفات عند 
توحید القوائم المالیة
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

اإلجـمالــي
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٦دیسمبر ٣١

٦٠٥٫٨٢٦٫١٣٢)٣٣١٫٨٢٣٫٤٤(٨٤٠٫٣١٥٫١٥٦٣١٢٫٧٠١٫٤٣٢٢٫٠٠٩٫٩٤٦٢٫٦٢٣٫٧المبیعات

٩١٠٫٧٨٦٫٣٥٠٢٫٦٨٩٫١٩١٠٫٠٧١٫٤٠)٣٥٩٫٧٥٤(٤٢٨٫٩٩٥٫٣٤٥٩٠٫١٩٢٫١)ةخسارال(إجمالي الربح

٨٤٣٫٨٣٨٫١٧)٧٥٦٫٧٢٢٫٢٣(٠٥٩٫٩٧٩٫١٨)١٧٧٫٣٤٦٫١(٦٢٣٫٧٩١٫٢٢٠٩٤٫١٣٧٫١)ةخسارال(صافي الدخل

٨٥٨٫٨٩٢٫٣١٦)٣٨٨٫٣٥٦٫١٦٤(٠٤٧٫٤٨٩٫٢٢٨٦٩١٫٨٩٥٫١٢٩٣٠٫٤٩٠٫١٩٣٧٣٫٥٧٨٫٢٢٠إجمالي الموجودات

٢٣٥٫٥٦٦٫١٠٦)٤٤٨٫١٥٩٫٩٩(٥٦٥٫٤١٦٫١٤٨٨٤١٫٠٠٢٫٢٥٥٧٫٤٥١٫٤٧٢٠٫٨٥٤٫٥٠إجمالي المطلوبات

٢٠١٥دیسمبر ٣١

١٤٨٫٠٨٥٫٧٤١)٤٧٫٨٧٥٫٦٥٥(١٧٠٫٧١٨٫١٣٢٥٫٩٦٥٫٥٠٩١٠٫٦٦٨٫٤٦٨٨٫٦٠٩٫٢٨٧المبیعات

٣٫٧٠٤٫٠١١٣٫٣٥٦٫٣٠٥٤٣٫٠٢٧٫٧٦٠)٧٣٨٫٣٤٣(٣٣٫٩٩٣٫٥٠٨٢٫٧١٢٫٢٧٩)ةراخسال(إجمالي الربح

١٨٫٧٦٨٫٦٩٠)٢٥٫١٣٨٫٣٤٧(٢١٫٥٣١٫٠٩٦)١٫٤٥٧٫٦٤٥(٢١٫٢٨٨٫٩١٣٢٫٥٤٤٫٦٧٣)ةخسارال(صافي الدخل

٣٢٨٫٢١٩٫١٥٤)١٦٤٫٦٥٢٫١٤٠(٢٣٠٫٠٦٨٫٦٢٩١٣٫٧٩٧٫١٧٢٢١٫٠٣٢٫٩٩٠٢٢٧٫٩٧٢٫٥٠٣إجمالي الموجودات

١١٨٫٣٦١٫٩٦٨)٩٨٫٣٨٠٫١٥٢(١٥٢٫٦٦٩٫١٠٨٢٫٣٠٨٫٣٧٦٤٫٦٤٧٫٤٤١٥٧٫١١٧٫١٩٥إجمالي المطلوبات
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(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٨-

تتمة-المعلومات القطاعیة-٢٥

یتضمن إجمالي صافي النتائج للقطاعات أعاله الحصص في نتائج الشركات التابعة والزمیلة. كما تتضمن مبالغ إجمالي 
في الشركات التابعة.االستثماراتالموجودات للقطاعات أرصدة حسابات 

الرئیسیة لمنتجاتیتركز جزء كبیر من الموجودات التشغیلیة للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة. إن األسواق 
المجموعة من الكیماویات ھي أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة والشرق األوسط ودول آسیا والمحیط الھادئ. تتركز 
األسواق الرئیسیة لقطاع المغذیات الزراعیة بالمجموعة، بشكل رئیسي، في جنوب شرق آسیا واسترالیا ونیوزلندا وأمریكا 

ق األوسط. أما مبیعات قطاع المعادن فتتركز، بشكل رئیسي، في المملكة العربیة السعودیة ودول الجنوبیة وأفریقیا والشر
مجلس التعاون الخلیجي. إن أنشطة المركز الرئیس تتركز في المملكة العربیة السعودیة.

األدوات المالیة وإدارة المخاطر-٢٦
ة ، والذمم المدینة واألرصدة المدینواالستثمارات قصیرة األجل، نقد وما یعادلھالتتكون األدوات المالیة، بشكل رئیسي، من 

في األوراق المالیة، والدفعات المقدمة، والتسھیالت البنكیة قصیرة االستثماراتاألخرى، واألدوات المالیة المشتقة، و
.المستحقة الدفع، والقروض طویلة األجل، والمطلوبات األخرىوالمبالغ األجل، والذمم الدائنة، 

تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالیة. ال -مخاطر االئتمان
یوجد لدى المجموعة تركیز ھام لمخاطر االئتمان. یتم االحتفاظ بالنقدیة لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید. یتم إظھار 

المشكوك في تحصیلھا.رصید الذمم المدینة بعد خصم مخصص الدیون

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتقلبات في أسعار العموالت -مخاطر أسعار العموالت 
السائدة في السوق. ال یوجد لدى المجموعة موجودات ھامة طویلة األجل مرتبطة بعموالت، لكن لدیھا مطلوبات مرتبطة 

. تقوم المجموعة بإدارة قروضھا ذات أسعار العموالت العائمة باستخدام مقایضات ٢٠١٦ر دیسمب٣١بعموالت كما في 
) والتي لھا تأثیر اقتصادي على تحویل القروض من قروض بعمولة متقلبة إلى قروض ٢٨أسعار العموالت (إیضاح 

ر المجموعة مع الطرف اآلختتبادلالحق في أن ، ات أسعار العموالت، عند ممارستھااتفاقیات مقایضتمنح بعمولة ثابتة. 
السمیة والتي یتم احتسابھا على أساس المبالغ ا–في فترات محددة –الفرق بین أسعار العقود بعمولة ثابتة وبعمولة متقلبة 

األصلیة المتفق علیھا. 

مالیة. المتعلقة باألدوات التمثل الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھا -مخاطر السیولة 
تحدث مخاطر السیولة عند عدم التمكن من بیع أصل مالي ما خالل فترة قصیرة، بمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. تدار مخاطر 

السیولة وذلك بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأیة التزامات مستقبلیة.

تم تالناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي. تمثل المخاطر-مخاطر العمالت 
تقوم المجموعة بمراقبة التغیرات في أسعار معظم معامالت المجموعة باللایر السعودي والیورو والدوالر األمریكي. 

لذلك. الصرف األجنبي وتحمل آثارھا على القوائم المالیة الموحدة وفقاً

ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة -قیمة العادلة لألدوات المالیة ال
لمبدأ التكلفة التاریخیة، فإنھ یمكن أن تنتج  في ذلك وبشروط تعامل عادلة. وحیث أنھ یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً

والقیمة العادلة. تعتقد اإلدارة بأن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف كثیراًفروقات بین القیمة الدفتریة 
عن قیمتھا الدفتریة.

المعامالت مع الشركاء األجانب في الشركات التابعة-٢٧
تقوم بعض الشركات التابعة لشركة سابك، خالل دورة أعمالھا العادیة، ببیع منتجاتھا إلى الشركاء األجانب بموجب اتفاقیات 

٢٠١٦دیسمبر ٣١ریـال سعودي خالل السنة المنتھیة في ملیار٩٫١التسویق والبیع. بلغت المبیعات للشركاء األجانب 
ملیار ریـال سعودي). كما یقوم بعض الشركاء األجانب بتقدیم خدمات التقنیة واالبتكار وخدمات أخرى ١٠٫٥: ٢٠١٥(

لالتفاقیات المبرمة. تم إظھار المبالغ المستحقة من/ إلى الشركاء األجانب في  لبعض الشركات التابعة لشركة سابك طبقاً
، على التوالي.١٤و٦اإلیضاحین 
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٩-

مشتقةاألدوات المالیة ال-٢٨

أدوات مالیة مشتقة تشمل مقایضات أسعار عموالت. بلغ الرصید المتبقي من القیمة االسمیة والقائم كما في المجموعةلدى 
ملیار ریـال سعودي).٣٫٩: ٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیار ریـال سعودي (٢٫٥بموجب ھذه االتفاقیات ٢٠١٦دیسمبر ٣١

توزیع صافي الدخل-٢٩

إبریل ١١ھـ (الموافق ١٤٣٧رجب ٤العمومیة للمساھمین، خالل اجتماعھا السنوي المنعقد بتاریخ صادقت الجمعیة 
على النحو التالي:٢٠١٥دیسمبر ٣١) على توزیع صافي دخل السنة المنتھیة في ٢٠١٦

یعات ریـال سعودي للسھم الواحد) تضمنت توز٥٫٥ملیار ریـال سعودي (بواقع ١٦٫٥توزیع أرباح نقدیة بمبلغ ·
ریـال سعودي للسھم الواحد) تخص النصف األول ٢٫٥ملیار ریـال سعودي (بواقع ٧٫٥ارباح نقدیة مرحلیة بمبلغ 

.٢٠١٥من عام 
ملیون ریـال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.١٫٨صرف مبلغ قدره ·

نقدیة مرحلیة عن النصف األول من )، أعلنت سابك عن توزیع أرباح ٢٠١٦یولیو ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٧شوال ٢٢في 
لایر سعودي عن السھم الواحد).٢ملیار لایر سعودي (بواقع ٦بمبلغ ٢٠١٦عام 

أرباح نقدیة عن النصف سابك توزیع )، اقترح مجلس إدارة ٢٠١٦دیسمبر ١٨(الموافق ھـ ١٤٣٨ربیع األول ١٩في 
لایر سعودي للسھم الواحد) على أن ٢ملیار لایر سعودي (بواقع ٦بمبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١الثاني من العام المنتھي في 

للسنة إجمالي توزیعات األرباحعلیھ، سیبلغ یتم المصادقة على تلك التوزیعات المقترحة من الجمعیة العمومیة للمساھمین. 
للسھم الواحد).سعوديلایر٤ملیار لایر سعودي (بواقع ١٢مبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في 

االلتزامات المحتملة -٣٠
تحدید النتیجة النھائیة  ھناك قضایا مقامة ضد المجموعة خالل دورة أعمالھا العادیة، ویتم الترافع بشأنھا. ال یمكن حالیاً
لھذه القضایا بشكل مؤكد، كما ال تتوقع اإلدارة أن یكون لھذه القضایا أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

ریـال سعودي ملیار٢٫٨صدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، ضمانات بنكیة نیابة عن المجموعة بلغ إجمالیھا أ
ملیار ریـال سعودي) وذلك خالل دورة أعمال المجموعة العادیة.٢٫٣: ٢٠١٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

االرتباطات-٣١
ملیار لایر سعودي)١٠٫٣: ٢٠١٥لایر سعودي (ملیار٩٫٥لدى سابك تعھدات تتعلق بمصاریف رأسمالیة قدرھا 

في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ("مشروع وعد ٪١٥لدى سابك التزامات تجاه حصتھا في حقوق الملكیة البالغة 
سعودي ریـال ملیار ٠٫٢١، بلغت االلتزامات تجاه المشروع مبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١الشمال" أو "المشروع"). كما في 

لشروط االتفاقیات المبرمة مع المساھمین االخرین والمقرضین سعوديلایرملیار ٠٫٤٤: ٢٠١٥دیسمبر ٣١( ). وفقاً
الخارجیین للمشروع، فقد وافقت سابك على المساھمة بتمویل إضافي للمشروع، في ظل ظروف معینة، وبالقدر المطلوب 

یة.وذلك في حال الزیادة في تكلفة المشروع التقدیر

بالمساھمة في حقوق ملكیة بنسبة  في الشركة العربیة السعودیة لالستثمارات الصناعیة. كما ٪٢٥ان سابك ملتزمة أیضاً
: ٢٠١٥دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیار ٠٫٣٨، بلغ االلتزام القائم لقاء ھذا االستثمار ما مقداره ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

).لایر سعوديملیار ٠٫٣٨
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-٣٠-

تتمة-االرتباطات -٣١

التزامات بموجب عقود ایجارات تشغیلیة
بااللتزامات بموجب عقود االیجارات التشغیلیة غیر قابلة لإللغاء ولفترات أولیة تزید عن سنة واحدة: فیما یلي بیاناً

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

١٫٤٤٠٫٣٦٣-٢٠١٦
٢٠١٧١٫٣٧٤٫٣٣٨١٫٢٧٩٫٩٩٠
٢٠١٨١٫١٦٠٫٥٤٩١٫٠٥٠٫٠٦٨
٢٠١٩٩١٨٫٧٢٨٨٨٩٫٨٤٧
٢٠٢٠٨٤٧٫٦٠٥٨٣٦٫٠٨٤

٢٫٣١٦٫٨١٣٢٫٤٤٦٫٠٢٧بعد ذلك
٦٫٦١٨٫٠٣٣٧٫٩٤٢٫٣٧٩

التزامات بموجب عقود اإلیجار الرأسمالي
بااللتزامات بموجب عقود اإلیجار الرأسمالي ولفترة  أولیة تزید عن سنة واحدة:فیما یلي بیاناً

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

١٨٠٫١٨٥-٢٠١٦
٢٠١٧١٣٩٫٩٨٢١٤٣٫٠٠٥
٢٠١٨١٤٠٫٧٢٨١٤١٫٤٢٤
٢٠١٩١٤٠٫٥٩٣١٤١٫٢٤٤
٢٠٢٠١١٧٫٩٦٦١١٧٫٦٨٤

٧٠٩٫٩٠٩٧١٢٫٣١١بعد ذلك
١٫٢٤٩٫١٧٨١٫٤٣٥٫٨٥٣الحد األدنى لدفعات االیجار 

)٤٦٤٫٦٤٦()٣٧٦٫١٩٦(ناقصاً: أعباء مالیة 
)١١٤٫٢٤٣()٧٨٫٠٢٢()١٥القسط المتداول (ایضاح 

٧٩٤٫٩٦٠٨٥٦٫٩٦٤)١٧القسط غیر المتداول (ایضاح 

األحداث الالحقة-٣٢
ذات المسؤولیة المحدودة (شیل)، شریك سابك في العربیة للكیماویات ، قامت سابك وشركة شیل ٢٠١٧ینایر ٢٢بتاریخ 

الشركة السعودیة للبتروكیماویات (صدف)، بإبرام اتفاقیة تنص على شراء سابك لحصة شیل بالكامل في صدف مقابل 
ع لموافقة الجھات الرقابیة.ملیون دوالر أمریكي. اتمام المعاملة المقترحة تخض٨٢٠

قد یكون لھا أثر جوھري ٢٠١٦دیسمبر ٣١تعتقد اإلدارة بعدم وجود أیة أحداث الحقة ھامة منذ نھایة السنة المالیة في 
.في ھذه القوائم المالیة الموحدةوكما ھو مبینعلى المركز المالي للمجموعة 

اعتماد القوائم المالیة الموحدة-٣٣
).٢٠١٧فبرایر ٢١الموافق (ھـ ١٤٣٨جمادى األول ٢٤تاریخ بمجلس اإلدارة القوائم المالیة الموحدة اعتمد
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-٣١-

أرقام المقارنة-٣٤
أعید تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالیة.


