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معلومات حول الشركة
تأسست الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك" أو "الشركة األم") كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم
رقم م 66/بتاريخ  13رمضان 1396هـ (الموافق  6سبتمبر  ،)1976وهي مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم
 1010010813الصادر بتاريخ  14محرم 1397هـ (الموافق  4يناير  .)1977إن سابك مملوكة بنسبة  ٪70لحكومة المملكة
العربية السعودية و ٪30للقطاع الخاص.
يقع المكتب المسجل في حي قرطبة ،ص.ب ،5101 .الرياض  ،11422المملكة العربية السعودية.
تتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لها (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة") في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات ،والبوليمرات
والبالستيكيات العالية األداء والمغذيات الزراعية ،ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.
تمت الموافقة علــى إصــدار القوائم المالية الموحــدة للمجموعــة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018وفقا لقــرار مجلس اإلدارة
في  12مارس .2019
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية

2ـ1

أسس اإلعداد
أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير
المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية").
أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية (إيضاح .)38
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة
مالية .تحدد التكلفة التاريخية عادة على أساس القيمة العادلة للعوض المدفوع مقابل البضاعة والخدمات بتاريخ المعاملة.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال للمالحظة بصوره مباشرة أو غير مباشرة أو يمكن تقديره
باستخدام طرق تقويم أخرى .وعند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار خصائص
الموجودات والمطلوبات إذا كان المتعاملين في السوق يأخذون تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير الموجودات أو المطلوبات
بتاريخ القياس .وألغراض قياس القيمة العادلة و /أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية الموحدة ،تحدد القيمة العادلة وفق هذا األساس،
فيما عدا معامالت اإليجار التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  – 17عقود اإليجار ،وأن لطرق القياس بعض الخصائص
المماثلة للقيمة العادلة ،لكنها ال تعتبر قيمة عادلة مثل صافي القيمة الممكن تحقيقها المذكورة في معيار المحاسبة الدولي  :2المخزون،
أو القيمة الحالية المذكورة في معيار المحاسبة الدولي  :36االنخفاض في قيمة الموجودات.
تصنف المجموعة موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية إلى ثالثة مستويات للقيمة العادلة وذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى
القابلة للمالحظة وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة ككل وطبقا لما هي مبينة أدناه:
 المستوى األول :األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
 المستوى الثاني :طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة.
 المستوى الثالث :طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
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أسس التوحيد
تتضمن القوائم المالية الموحدة ،القوائم المالية لسابك والمنشآت التي تسيطر عليها سابك ،باستثناء العمليات المشتركة حيث يتم
إدراجها على أساس حصصها للمجموعة في الترتيب.
يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى سابك ويتم التوقف عند فقدان سابك مثل هذه السيطرة .تدرج
موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتبارا
من تاريخ انتقال السيطرة إلى سابك ولحين توقف سابك عن ممارسة مثل هذه السيطرة .يرجى الرجوع إلى اإليضاح 2-2-3
بخصوص األحكام المطبقة من قبل سابك لتقويم السيطرة .تقوم سابك بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على
الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عناصر السيطرة.
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  -تتمة

2-2

أسس التوحيد  -تتمة
ينسب صافي الدخل أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير
المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة .وعند الضرورة ،يتم اجراء تسويات على القوائم
المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات
المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد
القوائم المالية.
تظهر حقوق الملكية غير المسيطرة في نتائج وحقوق الملكية للشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة ،وقائمة
الدخل الموحدة ،وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة .تتم المحاسبة عن التغير في حقوق ملكية
شركة تابعة ،دون فقدان السيطرة عليها ،كمعاملة حقوق ملكية.
وفي حالة فقدان سابك السيطرة على شركة تابعة ما ،فأنها تتوقف عن إثبات الموجودات ذات العالقة (بما في ذلك الشهرة ،إذا انطبق
ذلك) ،والمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية األخرى ،وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عند ذلك في
قائمة الدخل الموحدة.

3-2

العمالت األجنبية
تم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة األم .بالنسبة لكل منشأة ،تحدد المجموعة
العملة الوظيفية ،ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية.

المعامالت واألرصدة
يتم ،في األصل ،تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعمالت الوظيفية بتاريخ المعاملة.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعمالت الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم
المالية الموحدة.
يتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الموحدة ،باستثناء البنود النقدية التي تم تخصيصها
كجزء من تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية ،ويتم اثباتها في بنود الدخل الشامل االخرى لحين استبعاد صافي
االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ التراكمي إلى قائمة الدخل الموحدة .كما يتم تسجيل الضريبة المحملة واإلعفاءات الضريبية
المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود النقدية في بنود الدخل الشامل األخرى.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية ،باستخدام أسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت
األولية .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية ،باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي
يتم فيه تحديد القيمة العادلة .تتم معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما
يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند.

شركات المجموعة
عند توحيد القوائم المالية ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد
القوائم المالية الموحدة ،وتحول قوائم الدخل الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت .يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة
عن تحويل العمالت ألغراض التوحيد في بنود الدخل الشامل األخرى .عند استبعاد أي عملية أجنبية ،يتم إثبات بنود الدخل الشامل
األخرى المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
يتم اعتبار الشهرة الناتجة عن االستحواذ على عملية أجنبية وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات
الناتجة عن االستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملية الخارجية ،وتحول بسعر التحويل الفوري بتاريخ إعداد القوائم المالية
الموحدة.
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التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ،التي
قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .وقد يترتب عن
عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري في المستقبل على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي
ستتأثر بذلك.
تستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف وتستخدم لقياس القيم الدفترية
للموجودات والمطل وبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى .يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة
مستمرة .يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر
على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.
تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة وحاالت عدم التأكد على:
• إدارة رأس المال ،وإدارة وسياسات مخاطر األدوات المالية (إيضاح )36
• اإلفصاحات المتعلقة بتحاليل الحساسية (إيضاحي  23و )36
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التقديرات واإلفتراضات
تم أدناه اإلفصاح عن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد
القوائم المالية الموحدة ،والتي لها تأثير هام قد يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل
الفترة المالية التالية .استخدمت المجموعة هذه االفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .ومع ذلك ،قد تتغير
الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة
المجموعة .تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
 1-1-3االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يحدث االنخفاض عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة العادلة
ناقصة تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية ،أيهما أعلى .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة
لمعامالت البيع الملزمة ،التي تتم بشروط تعامل عادل ،لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية
الستبعاد األصل .تحدد القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة .تحدد التدفقات النقدية على أساس الموازنة
التقديرية وخطة العمل للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات
المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد
بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل
النمو المستخدم ألغراض االستقراء .وقد تم اإلفصاح عن االفتراضات األساسية المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لمختلف
الموحدات المدرة للنقدية في اإليضاحين  7و .8
 2-1-3توزيع سعر الشراء في كالرينت
عند االستحواذ على السيطرة أو التأثير الهام على شركة ما ،يجب على المجموعة إتباع سياسة عمليات تجميع األعمال .وفي الحالة
الخاصة باالستحواذ على التأثير الهام على كالرينت ،كان من الواجب على المجموعة توزيع العوض المدفوع إلى القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات بتاريخ االستحواذ .وحيث أن كالرينت شركة مدرجة ،فقد كان على المجموعة االعتماد فقط على المعلومات
المتاحة للجمهور لتقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات في ذلك الوقت .تم الحصول على القيمة العادلة للموجودات غير
المتداولة ورأس المال العامل من معامالت مماثلة في صناعة البتروكيماويات ،ويشمل ذلك تقدير قيمة قوائم العمالء ،والتراخيص،
واألعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة والمصانع والمعدات.
 3-1-3قياس األدوات المالية (اإليضاحات  10و  11و  13و )15
بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يتعين على المجموعة تبني أحكام بشأن:
• المخاطر اإلقليمية ومخاطر األعمال المتعلقة بعمالء المجموعة لتقويم خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية.
• أسس تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالرجوع إلى أنواع مماثلة لالستثمارات التي يتم بيعها في
السوق .إن اختيار االستثمارات لتحديد األساس يتطلب من اإلدارة إجراء األحكام الثبات االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر .ولتحديد القيمة العادلة ،فإن هذه االستثمارات مؤهلة إلدراجها ضمن المستوى 3
(أنظر إيضاح .)1-2
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التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  -تتمة

1-3

التقديرات واإلفتراضات  -تتمة
 4-1-3المخصصات
يعتمد قياس المخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد مما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات ،بما في ذلك تقدير
المبالغ المحتمل سدادها .تستند تقديرات اإلدارة بخصوص المخصصات المتعلقة باألمور البيئية إلى طبيعة التلوث وخطورته ،وكذلك
إلى التكنولوجيا الالزمة للمعالجة .تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعين االعتبار ،المشورة
القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة.
 5-1-3برامج منافع الموظفين المحددة (إيضاح )23
تمثل برامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء التوظيف وبرامج مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المدفوعة ومستحقات الموظفين طويلة
األجل األخرى ،االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب إجراء عمليات اكتوارية لتحديد هذه اإللتزامات .يتعين على
المجموعة إجراء افتراضات متعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب وطول العمر ومعدل دوران الموظفين
وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية ،إذ ينطبق ذلك .يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات
المنافع المتوقعة وتكاليف منافع الموظفين المحددة .يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ كل قوائم مالية موحدة.
تخصم التزامات المنافع المحددة بالرجوع إلى عائدات السوق في نهاية الفترة المالية ،على سندات الشركات عالية الجودة أو سندات
الحكومة .يجب إبداء أحكام هامة عند وضع ضوابط ومعايير للسندات الواجب إدراجها في المجتمع الذي استخرج منه منحنى العائد.
تشتمل أهم الضوابط والمعايير الواجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار السندات على حجم السندات وجودة سندات الشركات وتحديد
االستثناءات المستبعدة ،إن وجدت.
 6-1-3المحاسبة عن ضريبة الدخل (إيضاح )2-31
كجزء من عملية إعداد القوائم المالية الموحدة ،تقوم المجموعة بتقدير ضريبة الدخل في كل بلد من البلدان التي تعمل فيها .تتطلب
هذه العملية تقدير مصروف الضريبة الحالية والفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض إعداد التقارير
المالية واألسس الضريبية ذات العالقة .ينتج عن الفروقات المؤقتة موجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة يتم إدراجها في قائمة المركز
المالي الموحدة .تقيد موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بالقيمة األسمية.
تقوم المجموعة دوريا بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا سيتم استرداد موجودات الضريبة المؤجلة من الدخل الخاضع للضريبة مستقبال
وذلك بالقدر الذي تم قيد موجودات الضريبة المؤجلة هذه .يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة بشأن الخسائر الضريبية غير
المستخدمة بالقدر الذي يحتمل فيه توفر ربحا خاضعا للضريبة يمكن مقابله استخدام الخسائر .يتعين على اإلدارة إبداء أحكام هامة
لتحديد مبلغ موجودات الضريبة المؤجلة والتي يمكن اثباتها على أساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة
مستقبال ،واستراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلي.

2-3

األحكام الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية
باإلضافة إلى استخدام األحكام على التقديرات واالفتراضات أعاله ،إن لألحكام الهامة التالية أكبر األثار أهمية على المبالغ المدرجة
في القوائم المالية الموحدة:
 1-2-3مكونات المصانع والمعدات
تم تحديد المصانع والمعدات للمجموعة إلى مكونات هامة وتستهلك بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية .يتطلب األمر
اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الهامة للموجودات الكبرى .وأثناء تحديد أهمية المكون ،فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية
الكمية لهذا المكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل المرتبط به.
 2-2-3تحديد السيطرة والسيطرة المشتركة والتأثير الهام
إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة .تعتبر اإلدارة بأن المجموعة تسيطر على منشأة
ما عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في معظم العوائد المتغيرة ناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر
فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على تلك العوائد من خالل قدرتها على
توجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها.
وبشكل عام ،هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة .وتأييدا لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى
المجموعة حقوق تصويت مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق
والظروف المتعلقة بذلك عند تقويم فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية واألخرى
التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عائدات الشركات المستثمر فيها.
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التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  -تتمة

2-3

األحكام الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية  -تتمة
2-2-3

تحديد السيطرة والسيطرة المشتركة والتأثير الهام  -تتمة

 1-2-2-3تقويم السيطرة على الشركات التابعة الموحدة
إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق
المجموعة في الشركات المستثمر فيها.
هناك بعض الحاالت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من  ٪50من حقوق التصويت ،بينما ال تزال تعتبر أكبر مساهم وحيد ولديها
حضور وتمثيل يعطيها السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها ،بينما ال يمتلك المساهمون اآلخرون حقوق
تصويت كافية وسيطرة تمكنهم من تجاوز توجهات المجموعة .ال توجد حاالت سابقة لمساهمين آخرين تعاونوا للتصويت بشكل
فردي وقاموا بالتصويت ضد المجموعة.
أخذت اإلدارة في االعتبار ،التكامل بين جميع الشركات المستثمر فيها في المملكة العربية السعودية (عندما تكون لدى المجموعة
أغلبية مساوية أو أقل من أغلبية حقوق التصويت) ضمن هيكل المجموعة والمتواجدة في المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية
وقدرة المجموعة على التأثير على العوائد المتغيرة للشركات المستثمر فيها من خالل تقديم مختلف الخدمات الرئيسية للشركات
المستثمر فيها ،وعالقة المجموعة بالمنشآت األخرى التي قد تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها ،وتعيين بعض كبار موظفي
اإلدارة الرئيسيين ،وعوامل أخرى مختلفة.
وبناء على االعتبارات المذكورة أعاله ،تعتقد المجموعة:
• وجود نمط من الممارسات السابقة والحالية لمشاركة المجموعة في األنشطة ذات العالقة لهذه الشرکات المستثمر فيها مما ينتج
عنه تأثير علی عوائدها ويشير أيضا إلی وجود أكثر من حصة غير فعالة للمجموعة في هذه الشركات المستثمر فيها ،و
• إن المجموعة قد قامت بخلق بيئة ذات تركيبة وهيكل عمل لهذه الشركات المستثمر فيها وخلق عالقات متبادلة مع المجموعة
أدى إلى الحکم بوجود "سيطرة".
وبالتالي قامت المجموعة بتوحيد تلك الشركات المستثمر فيها في المملكة العربية السعودية والتي تستوفي الشروط المذكورة أعاله
كجزء من القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
-4

التغيرات في السياسات المحاسبية
اعتبارا من  1يناير  ،2018طبقت المجموعة معيارين محاسبيين جديدين هما :المعيار الدولي للتقرير المالي  :9األدوات المالية،
والمعيار الدولي للتقرير المالي  :15اإليرادات من العقود مع العمالء.

1-4

المعيار الدولي للتقرير المالي  :9األدوات المالية
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9واختارت التطبيق بأثر رجعي دون تعديل بيانات المقارنة المعروضة .تم اثبات
الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9في األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى
كما في  1يناير  .2018عليه ،ال تعكس المعلومات المعروضة لعام  2017المتطلبات المذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي
 ،9وبالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لعام  2018طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  .9لم تتأثر المطلوبات
المالية.
تم إجراء عمليات التقويم التالية بناءا على الظروف والحقائق السائدة بتاريخ التطبيق األولي للمعيار:


تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ باألصل المالي.



تخصيص وإلغاء تخصيص الموجودات المالية المصنفة سابقا كموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.



تخصيص بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرة ،كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر.



تخصيص أدوات الدين كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة.
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التغيرات في السياسات المحاسبية

1-4

المعيار الدولي للتقرير المالي  :9األدوات المالية  -تتمة

يوضح الجدول التالي التغيرات في قياس وتصنيف الفئات المختلفة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  :39األدوات المالية :القياس
والتصنيف ،والقياس والتصنيف الجديد لفئات الموجودات الخاصة بالمجموعة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  9كما في  1يناير
:2018
القياس وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي
39
الموجودات المالية:
استثمارات مقتناة حتى
تاريخ االستحقاق (أ)

القياس وفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي
9

التكلفة المطفأة

القيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

استثمارات مقتناة حتى
تاريخ االستحقاق (أ)

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

موجودات مالية متاحة
للبيع (أ)

التكلفة

القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

القيمة الدفترية
وفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير
المالي 9

القيمة الدفترية
وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي
39

التغيرات الناتجة
عن تطبيق المعيار
الدولي للتقرير
المالي 9
13.404

375.000

388.404

3.070.481

3.070.481

-

696.243

1.085.543

389.300

ذمم مدينة تجارية

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

22.609.432

22.569.822

()39.610

ذمم مدينة أخرى

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

2.001.134

2.011.288

10.154

(أ) تم تصنيف االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق والموجودات المالية المتاحة للبيع كاستثمارات في أدوات دين
واستثمارات في أدوات حقوق ملكية ،على التوالي.
2-4

المعيار الدولي للتقرير المالي  :15اإليرادات من العقود مع العمالء
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي  ،15ونتج عن ذلك تغير في اثبات اإليرادات من العقود مع العمالء .اختارت
المجموعة تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي معدل دون تعديل بيانات المقارنة المعروضة ،وقامت بتأجيل اإليرادات المخصصة
للخدمات اللوجستية.

3-4

البيانات المالية المقارنة
نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  15تغيرا في حقوق الملكية غير المسيطرة
واالحتياطيات األخرى واألرباح المبقاة كما يلي:
حقوق الملكية غير
المسيطرة
46.216.859

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

االحتياطيات األخرى
()2.249.663

األرباح المبقاة
10.282.264

تسويات طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
 -إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

389.300

 -إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

-

13.404

-

()30.995

1.539

 -إثبات مخصص بناءا على خسائر االئتمان المتوقعة

-

 -إثبات ترجمة العمالت األجنبية والضرائب المؤجلة ذات الصلة

1.539

-

()275

8.616

389.025

()8.975

تسوية طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ()15
-

تأجيل اإليرادات المتعلقة بالخدمات اللوجستية

()39.435

-

إجمالي التسويات طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  9والمعيار الدولي
للتقرير المالي 15

1.539

389.025

الرصيد االفتتاحي كما في  1يناير ( 2018المعدل)

46.218.398

()1.860.638
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المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات التالية الصادرة ذات الصلة بالمجموعة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ
إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة .سيتم تطبيق هذه المعايير من قبل المجموعة عند سريانها.
المعيار الدولي للتقرير المالي  - 16عقود اإليجار
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارا جديدا إلثبات عقود اإليجار ،وسوف يحل هذا المعيار محل:
معيار المحاسبة الدولي  :17عقود اإليجار ،والتفسير ( )4الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي :التأكد فيما إذا
كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار ،والتفسير ( )15الصادر عن لجنة التفسيرات السابقة :عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز،
والتفسير ( )27الصادر عن لجنة التفسيرات السابقة :تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.
بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،17يتعين على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي (داخل قائمة المركز المالي) وعقد
اإليجار التشغيلي (خارج قائمة المركز المالي) .بينما سيتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" من المستأجرين
إثبات التزام عقد اإليجار الذي يعكس دفعات اإليجار المستقبلية و "أصل حق االستخدام" لكافة عقود اإليجار باستثناء اإلعفاء
االختياري لبعض عقود اإليجار القصيرة األجل والموجودات المنخفضة القيمة.
باإلضافة إلى ذلك ،بموجب معيار عقود اإليجار الجديد ،يعتبر العقد عقد إيجار ،أو ينطوي على إيجار ،إذا ما تم بموجب العقد نقل
الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة بمقابل.
سوف تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16اعتبارا من تاريخ التطبيق اإللزامي له بتاريخ  1يناير  2019من
خالل تطبيق الطريقة االنتقالية المبسطة المعدلة المسموح بها بموجب األحكام االنتقالية المحددة الواردة في المعيار .ونتيجة لذلك،
لن يتم تعديل أرقام المقارنة للسنة المالية .2018
لم تقم المجموعة باستخدام الوسائل العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16فقط على تلك العقود التي تم تحديدها سابقا
كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي  .17وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16ألول مرة ،استخدمت المجموعة
الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار:


استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متماثلة بصورة معقولة،



المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي التي تقل مدتها المتبقية عن  12شهرا كما في  1يناير  2019كعقود إيجار قصيرة األجل،



استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام بتاريخ التطبيق األولي،



استخدام االدراك المتأخر عند تحديد مدة اإليجار عندما يتضمن العقد خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار ،و



اختيار عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية ،حسب فئة األصل المعني ،والمحاسبة بدال من ذلك عن
كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة لألصل كمكون إيجاري واحد.

وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16ستقوم المجموعة بإثبات التزامات عقود إيجار وموجودات حق استخدام فيما يتعلق
بالعقود التي تم تحديدها كعقود إيجار طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي  .16سيتم قياس االلتزامات
بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية ،وخصمها باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في  1يناير  .2019وسيتم
قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ يعادل التزام عقد اإليجار ،وتعديلها بقيمة أي دفعات إيجار مدفوعة مقدما أو مستحقة الدفع بشأن
ذلك اإليجار تم إثباتها في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  .2018إن المجموعة بصدد االنتهاء من احتساب المبلغ النهائي
لموجودات حق االستخدام والتزام اإليجار كما في  1يناير  .2019ومن المتوقع أن يتراوح األثر بين  ٪3-1من إجمالي الموجودات
و  ٪7-5من إجمالي المطلوبات .لن يكون هناك أثر على األرباح المبقاة في  1يناير  .2019إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  16على صافي دخل المجموعة لسنة  2019لن يكون جوهريا.
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المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد – تتمة
التفسير  23الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي  -عدم التأكد من المعالجات الضريبية
يتناول التفسير المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما يصاحب المعالجات الضريبية شكوكا تؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي 12
"ضرائب الدخل" ،وال يطبق هذا التفسير على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي  .12كما أنه ال
يشتمل بشكل محدد على المتطلبات المتعلقة بالعمولة والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة.
يتناول التفسير تحديدا ما يلي:





ما إذا كانت المنشأة تنظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل مستقل.
االفتراضات التي تجريها منشأة ما بشأن فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية.
كيفية قيام المنشأة بتحديد النتائج الخاضعة للضريبة واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة ،واالعفاءات
الضريبية غير المستخدمة ،والشرائح الضريبية.
الكيفية التي تأخذ فيها المنشأة بعين االعتبار التغيرات في الوقائع والظروف.

يجب على المنشأة أن تقرر فيما إذا كان من الواجب النظر في كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدة أو سويا مع معالجة ضريبية
غير مؤكدة واحدة أو أكثر .ينبغي اتباع الطريقة التي يتوقع بموجبها حل عدم التأكد هذا بشكل أفضل .يسري التفسير على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2019لكن يوجد هناك بعض اإلعفاءات االنتقالية .تتوقع المجموعة عدم وجود أثر جوهري
لهذا التفسير وستقوم بتطبيقه اعتبارا من تاريخ سريانه.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :19تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته
تبين التعديالت على معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظفين" كيفية تحديد الشركات مصاريف التقاعد عند حدوث تغيرات في
برنامج منافع التقاعد المحددة.
تتطلب التعديالت من الشركة استخدام االفتراضات المحدثة الناتجة عن عملية إعادة القياس لتحديد تكلفة الخدمة الحالية وصافي
العمولة للفترة المتبقية من الفترة المالية بعد حدوث تغير في البرنامج .تسري التعديالت في أو بعد ا يناير  .2019وتتوقع المجموعة
عدم وجود أثر جوهري لتلك التعديالت وستقوم بتطبيقها من تاريخ سريانها.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  :3عمليات تجميع األعمال
قلصت التعديالت وبينت تعريف األعمال .كما تسمح بإجراء تقويم مبسط لتحديد ما إذا كانت مجموعة من األنشطة والموجودات
المستحوذ عليها تمثل مجمو عة من الموجودات وليس أعمال .تسري التعديالت على عمليات تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ
االستحواذ في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في أو بعد  1يناير  .2020ستقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت من تاريخ
سريانها.
-6

ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة والمطبقة بشكل ثابت على النحو التالي:
عمليات تجميع األعمال والشهرة
تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول ،والذي
يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل عملية من
عمليات تجميع األعمال ،تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة
التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة
عند تكبدها.
عند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقدير الموجودات المالية المستحوذ عليها والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من
أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها وفقا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ .سيتم اثبات
العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .يتم قياس العوض المحتمل المصنف
كموجودات أو مطلوبات والذي يمثل أداه مالية تقع ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي  – 9األدوات المالية ،بالقيمة العادلة ،وتدرج
التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو الدخل الشامل اآلخر.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية
عمليات تجميع األعمال والشهرة
يتم ،في األصل ،قياس الشهرة بالتكلفة ،والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة
وأي حصص مملوكة سابقا ،عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها .وفي حالة
زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول ،تقوم المجموعة بإعادة التقدير للتأكد من قيامها
بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير
هذه ،زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول ،يتم إثباتها كأرباح في قائمة الدخل الموحدة.
بعد اإلثبات األولي لها ،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمة ،إذا انطبق ذلك .ولغرض إجراء االختبار للتأكد من
وجود انخفاض في القيمة ،تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال – اعتبارا من تاريخ االستحواذ – إلى كل وحدة من
الوحدات المدرة للنقدية الخاصة بالمجموعة التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال ،بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات
أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المست حوذ عليها إلى تلك الوحدات .وعند تخصيص الشهرة إلى الوحدة المدرة للنقدية واستبعاد
جزء من العملية ضمن تلك الوحدة ،يتم عندئذ إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد أرباح
أو خسائر االستبعاد .تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من
الوحدة المدرة للنقدية.
االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة
االستثمارات في الشركات الزميلة
الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا هاما .يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات
والقرارات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها ،وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات .يجب إبداء األحكام
خاصة عندما تمتلك المجموعة حصص ملكية وحقوق تصويت بنسبة  ٪15فأكثر ،وقد تبين للمجموعة أنه ال يوجد لديها سيطرة أو
سيطرة مشتركة على تلك الشركات المستثمر فيها.
االستثمارات في الترتيبات المشتركة
يتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة .يتوقف التصنيف على الحقوق وااللتزامات
التعاقدية لكل مستثمر ،وليس الهيكل القانوني للترتيب المشترك .إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديا للسيطرة
على ترتيب ما ،وتتواجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة موافقة باإلجماع من األطراف التي تتقاسم
السيطرة.

 العمليات المشتركة
إن العملية المشتركة هي ترتيب مشترك وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في الموجودات
والتزامات بشأن المطلوبات المتعلقة بالترتيب .تقوم المجموعة بإثبات حقها المباشر في الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة وحصتها في أي موجودات مملوكة أو مطلوبات متكبدة بصورة مشتركة أو إيرادات أو
مصاريف لعملياتها المشتركة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية – تتمة
االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة  -تتمة
االستثمارات في الترتيبات المشتركة  -تتمة

 المشاريع المشتركة
المشروع المشترك هو شكل من أشكال الترتيبات المشتركة ،وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب حقوق
في صافي موجودات المشروع المشترك .تتم المحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد
إثباتها في األصل بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة.
وبموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم إثبات االستثمارات في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في األصل بالتكلفة ويتم تعديلها بعد
ذلك إلثبات حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها لما بعد االستحواذ في قائمة الدخل الموحدة ،وحصة المجموعة من
التغيرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم إثبات توزيعات األرباح المستلمة أو
المستحقة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.
وعندما تتساوى أو تتجاوز حصة المجموعة في خسائر االستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة لحقوق الملكية حصتها في
المنشأة ،بما في ذلك أي ذمم مدينة طويلة األجل أخرى غير مضمونة ،فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل خسائر إضافية ،ما لم تكن
ملتزمة بالتزامات قانونية أو متوقعة نيابة عن المنشأة األخرى.
تحذف األرباح غير المحققة عن المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة بقدر حصة المجموعة في هذه
المنشآت .كما يتم حذف الخسائر غير المحققة ما لم تقدم المعاملة دليال على حدوث انخفاض في قيمة األصل المحول.
عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار
محتفظ به بقيمته العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو
السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.
عندما تتوقف المجموعة عن توحيد أو المحاسبة عن االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة المشتركة
أو التأثير الهام ،يعاد قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة ،ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الدخل
الموحدة .تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفترية األولية ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع
مشترك أو أصل مالي .إضافة إلى ذلك ،فإن أية مبالغ مثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنها
كما لو أن المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة .وقد يعني هذا أن المبالغ التي تم إثباتها سابقا
في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة.
وإذا تم تخفيض حصة الملكية في المشروع المشترك أو الشركة الزميلة مع االحتفاظ بالسيطرة المشتركة أو التأثير الهام ،يتم عندئذ
إعادة تصنيف حصة تناسبية فقط من المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة ،حسبما هو مالئم ،باستثناء
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة.
تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كـ "متداولة  /غير متداولة" .تعتبر الموجودات
متداولة وذلك:
 عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية،
 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا بعد الفترة المالية ،أو
 عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر
شهرا بعد الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا بعد الفترة المالية .تصنف المجموعة كافة المطلوبات
األخرى كمطلوبات غير متداولة.
تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
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الزكاة والضريبة
الزكاة
يتم جباية الزكاة على أساس الدخل المعدل الخاضع للزكاة أو الوعاء الزكوي ،أيهما أعلى ،وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
("الهيئة") في المملكة العربية السعودية .تقوم المجموعة باحتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي ،وليس على أساس الدخل
الخاضع للزكاة .يحمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموحدة .يتم تسوية الفروقات ،إن وجدت ،الناتجة عن الربوط النهائية خالل
الفترة التي يتم فيها إصدار هذه الربوط.
ضريبة الدخل الحالية
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية المعنية.
الضريبة المؤجلة
يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المركز المالي بشأن الفروقات المؤقتة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة بين
األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات
أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم
المالية الموحدة .تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية
ومطلوبات الضريبة الحالية ،وأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.
يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال تتوفر فيه أرباحا كافية
خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها.
المنح الحكومية
يتم إثبات المنح الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم تلك المنح ،وبأنه سيتم االلتزام بكافة الشروط المتعلقة بها.
وعندما تتعلق المنحة الحكومية ببند من بنود المصاريف ،يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة على مدى الفترة الضرورية لمضاهاة
المنحة على أساس منتظم مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها.
وعندما تتعلق المنحة بأصل ما ،يتم إثباتها في قائمة المركز المالي الموحدة كإيرادات مؤجلة ويتم إظهارها في قائمة الدخل الموحدة
بمبالغ متساوية على مدى العمر االنتاجي المتوقع لألصل المعني .وعند استالم المجموعة منحا غير نقدية ،يتم تسجيل الموجودات
والمنح بإجمالي قيمتها العادلة ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع وطريقة استنقاذ منافع األصل
المعني بأقساط سنوية متساوية.
الممتلكات والمصانع والمعدات
تظهر الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل
هذه التكاليف على تكلفة استبدال جزء من المصانع والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في
حالة الوفاء بمعايير االثبات .وعندما يتعين استبدال أجزاء هامة من المصانع والمعدات على فترات زمنية مختلفة ،فإن المجموعة
تقوم بإثبات واستهالك هذه األجزاء بشكل منفصل وفقا لألعمار اإلنتاجية لها .وبالمثل ،عندما يتم إجراء فحص رئيسي ،يتم إثبات
التكلفة المتعلقة به مباشرة في القيمة الدفترية للمصانع والمعدات كاستبدال في حالة استيفاء معايير اإلثبات .يتم إثبات كافة تكاليف
اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها .يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة الموجودات بعد
استخدامها في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير إثبات المخصص.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي:
 13إلى  40سنة
 4إلى  50سنة
 3إلى  10سنوات

المباني
المصانع والمعدات
األثاث والتركيبات والسيارات
ال يتم استهالك األراضي والموجودات قيد اإلنشاء ،والتي ليست جاهزة للغرض المقصود منها.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند
عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي
أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الموحدة وذلك عند التوقف
عن إثبات األصل.
تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات بشكل دوري ويتم تعديلها بأثر مستقبلي في حالة وجود
تغير جوهري في القدرات التقنية للموجودات أو االستخدام المقدر لها.
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الممتلكات والمصانع والمعدات  -تتمة

عقود اإليجار
يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجارا (أو تنطوي على إيجار) على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد .يتم تقويم
الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق استخدام األصل أو
الموجودات حتى لو لم يكن هذا الحق منصوصا عليه صراحة في الترتيبات.
تصنف عقود اإليجار ،عند نشأتها ،كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية .تصنف عقود اإليجار التي تحول بموجبها الى
المجموعة كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للملكية كعقود إيجار تمويلية.
ترسمل عقود االيجارات التمويلية عند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو ،إذا كانت أقل ،بالقيمة الحالية للحد األدنى
لدفعات اإليجار .يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في التزامات االيجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على
الرصيد المتبقي من االلتزام .يتم إثبات األعباء المالية في تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة.
يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل .لكن في حالة عدم وجود قناعة معقولة بأنه سيتم نقل الملكية إلى المجموعة
في نهاية فترة االيجار ،يستهلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار ،أيهما أقصر.
إن عقد االيجار التشغيلي هو ايجار يختلف عن عقد االيجار التمويلي .يتم اثبات دفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية
كمصاريف تشغيلية في قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار.

تكاليف االقتراض
تتكون تكاليف االقتراض من العمولة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة نتيجة اقتراض األموال .يتم رسملة تكاليف االقتراض
التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والذي يستغرق وقتا طويال كي يكون جاهر للغرض الذي أنشئ من أجله أو
البيع وذلك كجزء من تكاليف تلك الموجودات ،حتى ذلك الوقت الذي تصبح فيه تلك الموجودات جاهزة للغرض التي تم إنشاؤها من
أجله.
يتم خصم دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين صرفها على الموجودات المؤهلة ،من تكاليف
االقتراض المؤهلة للرسملة .تقيد تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف في الفترة التي تتكبد فيها.
الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة بالتكلفة عند اإلثبات األولي لها ،بينما تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية
تجميع أعمال بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء
المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ،إن وجدت .تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية
المقدرة لها ،ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة
العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية ،ويتم المحاسبة عن أثر أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.
يدرج مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الدخل الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى
مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
تقيد تكاليف البحث كمصاريف عند تكبدها .يتم إثبات مصاريف التطوير على مشروع معين كأصل غير ملموس عندما يكون بإمكان
المجموعة إظهار:
 الجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملموس كي يكون األصل جاهزا لالستخدام أو البيع.
 نيتها لإلكمال ومقدرتها وعزمها على استخدام أو بيع األصل.
 كيفية تحقيق األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية.
 مدى توفر الموارد إلكمال األصل.
 المقدرة على قياس المصاريف بصورة موثوق بها أثناء التطوير.
يبدأ إطفاء األصل غير الملموس عند إكمال تطويره وتوفره لالستخدام ،ويتم إطفاؤه على مدى فترة االنتفاع المستقبلية المتوقعة له.
يقيد اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة .وخالل فترة التطوير ،يتم إجراء اختبار لألصل سنويا للتأكد من وجود انخفاض في قيمته.
تقيد مصاريف الموجودات التقنية واالبتكارية المتعلقة بتطوير المنتجات في قائمة الدخل الموحدة ضمن المصاريف التشغيلية األخرى،
بينما يقيد المصروف المتعلق بعملية التحسين ضمن تكلفة المبيعات.
إن فترات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة هي كما يلي:
التراخيص
العالمات التجارية
قوائم العمالء
التقنية غير المسجلة كبراءة اختراع
أخرى ،بما في ذلك برامج الحاسب اآللي المطورة داخليا والموجودات التقنية واالبتكارية
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما .وفي
حالة وجود مثل هذا الدليل ،أو عندما يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة
بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل ،والتي تمثل القيمة األعلى بين القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصة تكاليف
البيع والقيمة الحالية ،ويتم تحديدها لألصل بشكل فردي ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستقلة بشكل كبير عن
الموجودات األخرى أو مجموعات من الموجودات .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل ،أو الوحدة المدرة للنقدية ،عن القيمة
القابلة لالسترداد ،فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدية ،يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له.
وعند تقدير القيمة الحالية ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما بعد الضريبة والذي
يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل
وحدة من الوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية .تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة
خمس سنوات .يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد فترة الموازنة.
يتم إثبات خسائر االنخفاض للعمليات المستمرة ،بما في ذلك االنخفاض في قيمة رأس المال العامل ،إذا انطبق ذلك ،في قائمة الدخل
الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة ،يتم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر
االنخفاض المثبتة سابقا لم تعد موجودة أو أنها نقصت .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد
لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقا فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة
في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إجراء اختبار للشهرة سنويا للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها أو عندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في
قيمتها الدفترية .يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية (أو مجموعة الوحدات المدرة
للنقدية) التي تتعلق بها الشهرة .وعندما تنخفض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية ،يتم إثبات خسارة
االنخفاض .ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في الشهرة في السنوات المستقبلية.
الموجودات المالية
يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات
النقدية .تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية كما يلي:



موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ،أو
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة.

يتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل الموحدة أو من خالل قائمة الدخل الشامل
اآلخر الموحدة.
القياس األولي
تقاس الموجودات المالية ،في األصل ،بالقيمة العادلة لها ،زائدا تكاليف المعامالت .إن تكاليف المعامالت الخاصة بالموجودات المالية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.
يتم اعتبار الموجودات المالية التي تتضمن مشتقات مدمجة ،بالكامل عند تحديد فيما إذا كانت تدفقاتها النقدية تفي بمتطلبات اثباتها
على أنها "تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة".
القياس الالحق

أدوات الدين
تقوم المجموعة بإثبات ثالث فئات تصنيف للقياس الالحق ألدوات الدين الخاصة بها.


التكلفة المطفأة
إن الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي تمثل تدفقات نقدية تعد فقط دفقات من المبلغ األصلي
والعمولة ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة .ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي يتم قياسها
الحقا بالتكلفة المطفأة وال تشكل جزءا من أداة تحوط في قائمة الدخل الموحدة ،وذلك عند التوقف عن إثبات األصل أو انخفاض
قيمته .يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية – تتمة
الموجودات المالية – تتمة


القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إن الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،والتي تمثل تدفقات نقدية تعد فقط
دفقات من المبلغ األصلي والعمولة ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم إثبات التغيرات في القيمة
الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة ،وإيرادات العمولة وأرباح
وخسائر تحويل العمالت األجنبية ،والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة .وعند التوقف عن اثبات األصل المالي ،فإن
األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة،
ويتم إثباتها ضمن األرباح( /الخسائر) األخرى .كما يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل
باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إظهار أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات /المصاريف األخرى.



القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والموجودات
المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو الموجودات المالية التي يجب قياسها بالقيمة
العادلة بشكل إلزامي .يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي
والعمولة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،بصرف النظر عن نموذج األعمال.
تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة ،ويدرج
صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة .تشتمل هذه الفئة على األدوات المالية المشتقة.

أدوات حقوق الملكية
تقوم المجموعة بقياس كافة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة ،وتعرض التغيرات في القيمة العادلة لهذه
االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر .ويستمر إثبات توزيعات األرباح من تلك االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة كإيرادات
أخرى وذلك عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها .لن يكون هناك إعادة تصنيف الحق للتغيرات في القيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الموحدة.
التوقف عن اإلثبات
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند:


انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل ،أو



قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف
آخر دون أي تأخير وفق ترتيبات "فورية" وإذا ما:
(أ)

قامت المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل ،أو

(ب) لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على
األصل.
االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة ،بناء على النظرة المستقبلية ،بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من
موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرا أو على مدى العمر .تنتج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر
عن أحداث تعثر يتعلق بأداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها خالل  12شهرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .وعند وجود
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االثبات األولي ،فإنه يجب تجنيب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي
للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر).
بالنسبة للذمم المدينة ،تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم المجموعة بتتبع
التغيرات في مخاطر االئتمان ،لكن تقوم بدال من ذلك باثبات مخصص خسارة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادا إلى الخبرة السابقة بشأن خسائر االئتمان،
والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
السياسة المحاسبية حتى نهاية عام 2017
حتى نهاية عام  ،2017كانت الموجودات المالية تصنف كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،وقروض وذمم
مدينة ،واستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق ،وموجودات مالية متاحة للبيع ،أو مشتقات مخصصة كأدوات تحوط في عمليات
تحوط فعالة ،حسبما هو مالئم .تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند االثبات األولي لها.
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المطلوبات المالية
االثبات األولي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن أي من الفئتين التاليتين:
 مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 مطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
تشتمل فئة المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على فئتين فرعيتين:
 مخصصة :مطلوبات مالية مخصصة من قبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلثبات
األولي ،و
 مقتناة ألغراض المتاجرة :مطلوبات مالية مصنفة كمقتناة ألغراض المتاجرة ،مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية المقترضة
في عملية بيع قصيرة ،والتي يجب إعادتها في المستقبل .تتضمن هذه الفئة أيضا األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل
المجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط .يتم أيضا تصنيف المشتقات المدمجة المنفصلة كمقتناة ألغراض المتاجرة ما لم
يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.
يتم ،في األصل ،إثبات كافة المطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام وااللتزامات التعاقدية ألداه مالية ما .تقيد
المطلوبات بالقيمة العادلة ،وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة ،فيتم إظهارها بالمبالغ المستلمة ،بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة
بها مباشرة.
القياس الالحق
يستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة ،وتدرج التغيرات في قائمة الدخل
الموحدة.
بالنسبة للمطلوبات المالية األخرى ،بما في ذلك القروض ،بعد اإلثبات األولي لها ،فإنه يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من
خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ال يتجزأ
من طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الموحدة.
الذمم الدائنة التجارية واألخرى
تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة ولم يتم دفعها قبل نهاية الفترة المالية .إن هذه المبالغ
غير مضمونة وتدفع عادة ما بين  30إلى  60يوما من تاريخ اإلثبات .يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية واألخرى في األصل بالقيمة
العادلة ،وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
عقود الضمانات المالية
يتم إثبات عقود الضمانات المالية كمطلوبات مالية بتاريخ إصدار الضمان .يتم ،في األصل ،قياس المطلوبات بالقيمة العادلة المعدلة
بتكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بإصدار الضمان .يتم تحديد القيمة العادلة للضمانات المالية على أنها القيمة الحالية للفرق في
صافي التدفقات النقدية بين المدفوعات التعاقدية بموجب أدوات الدين والمدفوعات التي قد تكون مطلوبة بدون الضمان أو المبلغ
المقدر المستحق الدفع لطرف آخر نظير التعهد بااللتزامات.
في حالة تقديم ضمانات بشأن القروض أو الذمم الدائنة األخرى الخاصة بالشركات الزميلة دون أي مقابل ،تتم المحاسبة عن القيمة
العادلة للضمانات كمساهمات ويتم إثباتها كجزء من تكلفة االستثمار.
التوقف عن االثبات
يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام أو إلغائه .وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة
المقرضة بشروط مختلفة تماما ،أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل شبه كامل ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل
كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلية وإثبات مطلوبات جديدة .يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الموحدة.
مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة ،فقط عند وجود حق نظامي
حالي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعند وجود نية للسداد على أساس الصافي ،أو بتسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
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األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
يتم في األصل إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ،ويعاد قياسها الحقا بالقيمة العادلة .تقيد
المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية ،وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية .تدرج
األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات خالل الفترة التي ال تعتبر فيها مؤهلة لمحاسبة التحوط وكذلك
الجزء غير الفعال من عمليات التحوط الفعالة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
تمثل القيمة العادلة لعقود الصرف اآلجلة الفرق بين سعر الصرف اآلجل وسعر العقد .ويشير سعر الصرف اآلجل إلى أسعار
الصرف اآلجلة الحالية لعقود لها تواريخ استحقاق مماثلة .تحدد القيمة العادلة لعقود مقايضات أسعار العموالت بالرجوع إلى منحنيات
العائد ألدوات مماثلة.
المخزون
يتم تقويم المخزون ،بما في ذلك المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات تامة الصنع والمواد المستهلكة وقطع الغيار بالتكلفة
(أي أسعار الشراء التاريخية على أساس طريقة المتوسط المرجح زائدا التكاليف المتعلقة بها مباشرة) أو صافي القيمة الممكن
تحقيقها ،أيهما أقل.
تشتمل المنتجات تحت التصنيع وتامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاريف غير المباشرة.
توزيعات األرباح النقدية المدفوعة لمساهمي الشركة األم
تقوم المجموعة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة األم وذلك عند اعتماد التوزيع وإن التوزيع لم
يعد يتم بحسب رغبة المجموعة .طبقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتم اعتماد توزيعات األرباح عند المصادقة
عليها من قبل المساهمين .يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية ،إن وجدت ،عند المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة .يتم إثبات
المبلغ المقابل مباشرة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
المخصصات
عــــام
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل أن
يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ هذا االلتزام بشكل موثوق به .وإذا
كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عندما
يكون ذلك مالئما ،المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت
كتكاليف تمويل.
االلتزامات البيئية
وفقا للسياسة البيئية للمجموعة والمتطلبات النظامية المعمول بها ،تقوم المجموعة بإثبات مخصص لتكاليف التنظيف البيئي عندما
يستحق االلتزام القانوني والمتوقع ،وأنه يمكن تقدير المبلغ المراد دفعه بشكل معقول.
العقود التي تعتبر تكاليفها أكبر من منافعها
يتم إثبات مخصص العقود التي تعتبر تكاليفها أكبر من منافعها عندما تكون المنافع التي تتوقعها المجموعة من العقد أقل من التكلفة
التي ال يمكن تجنبها والتي تفي بالتزامها بموجب العقد.
االلتزام المتعلق بإزالة الموجودات
تقوم المجموعة بتجنيب مخصص للتكاليف المتعلقة بإزالة مرافق التصنيع عند وجود االلتزام .تحسب التكاليف المتعلقة بإزالة
الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لسداد االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إثباتها كجزء من تكلفة األصل
المعني .يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس المخاطر المصاحبة لاللتزام المتعلق بإزالة الموجودات.
يتم قيد الزيادة في الخصم كمصاريف عند تكبدها ،ويتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة كتكاليف تمويل .تتم مراجعة التكاليف
المستقبلية المقدرة المتعلقة بإزالة الموجودات سنويا ويتم تعديلها حسبما هو مالئم .إن التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في
معدل الخصم المستخدم ،يتم إضافتها إلى أو خصمها من تكلفة األصل.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية – تتمة
منافع الموظفين
االلتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل
إن االلتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل ،يتم قياسها بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة التي سيتم إجراؤها بشأن
الخدمات التي يقدمها الموظفين حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ،وتسجل
كمطلوبات غير متداولة .يتم األخذ بعين االعتبار الزيادة المستقبلية المتوقعة في الرواتب ،ومعدالت تقليص األيدي العاملة السابقة.
يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد السوق في نهاية فترة إعداد القوائم المالية على سندات الحكومة أو سندات
الشركات ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة .يتم إثبات إعادة
القياس الناتج عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل الموحدة .تقدم المجموعة العديد من برامج ما بعد
انتهاء الخدمة ،بما في ذلك برامج المساهمات المحددة وبرامج المنافع المحددة وبرامج التأمين الطبي والتأمين على الحياة لما بعد
انتهاء الخدمة للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم.

برامج المساهمات المحددة
يمثل برنامج المساهمات المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة تدفع بموجبه المجموعة مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة وال
يكون عليها التزام قانوني أو متوقع .يتم إثبات المساهمات كمصاريف منافع الموظفين في قائمة الدخل الموحدة عند استحقاقها.
تقدم المجموعة ،داخل المملكة العربية السعودية ،برنامج ادخار لتشجيع موظفيها السعوديين على االدخار بطريقة تضمن زيادة دخلهم
والمساهمة في تأمين مستقبلهم وفقا للبرنامج المقرر .يتم إيداع مساهمات االدخار المودعة من المشاركين في حساب بنكي مستقل
بخالف الحسابات البنكية التشغيلية العادية للمجموعة (ولكن ليس في أي منشأة نظامية مستقلة) .إن هذا النقد هو رصيد مقيد،
وألغراض العرض في القوائم المالية ،يتم تسويته مقابل المطلوبات ذات العالقة بموجب برنامج االدخار ويدرج صافي االلتزام تجاه
الموظفين ضمن مطلوبات منافع الموظفين.

برامج المنافع المحددة
يمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة بخالف برنامج المساهمات المحددة .لدى المجموعة بشكل أساسي
مكافأة نهاية الخدمة ،وبرامج تقاعد ،وبرامج التأمين الطبي والتأمين على الحياة لما بعد التقاعد وهي مؤهلة العتبارها برامج منافع
محددة.

مكافأة نهاية الخدمة وبرامج التقاعد
في المملكة العربية السعودية ،وفيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام
نظام العمل السعودي باإلضافة إلى سياسة المجموعة .وفي البلدان األخرى ،تؤخذ أنظمة العمل المعنية بعين االعتبار.
إن صافي موجودات أو مطلوبات التقاعد المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلقة ببرنامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء
الخدمة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة ناقصة القيمة العادلة لموجودات البرنامج ،إن وجدت ،بتاريخ إعداد القوائم
المالية الموحدة.
يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .يتم تحديد
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات
عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع ،وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة .وفي البلدان التي ال
يوجد فيها أسواق عميقة لهذه السندات ،تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية .يتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل
الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج.
يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتواريا في نهاية السنة السابقة ،بعد تعديلها بالتقلبات
الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليصه أو تسويته .وفي حالة عدم وجود تلك
التقلبات الهامة في السوق واألحداث لمرة واحدة ،يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استنادا لالفتراضات في بداية السنة .وفي حالة
وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة األولية ،فإنه يتم اعتبارها إلعادة قياس هذه االلتزامات والتكاليف
المتعلقة بها.
يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية خالل الفترة التي تحدث فيها في بنود الدخل
الشامل اآلخر  .يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليصه مباشرة في
قائمة الدخل الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية – تتمة

منافع الموظفين – تتمة
برامج المنافع المحددة  -تتمة
مكافأة نهاية الخدمة وبرامج التقاعد  -تتمة
في حالة تعديل خطة منافع ما ،يتم إثبات الجزء المتغير من الخطة المتعلق بالخدمة السابقة للموظفين كمصروف أو إيرادات ،إذ
ينطبق ذلك ،بطريقة القسط الثابت على مدى متوسط الفترة ولحين اكتساب المنافع ،في قائمة الدخل الموحدة .وبالقدر الذي تصبح فيه
المنافع مكتسبه فورا ،يتم إثبات المصروف أو اإليرادات ،إذا ينطبق ذلك ،مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ،بينما يتم تسجيل
الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويل .إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية
والتغيرات في االفتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في بنود الدخل الشامل اآلخر.
برنامج تملك المنازل للموظفين
قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بوضع برامج تملك المنازل للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات
السكنية التي شيدتها هذه الشركات التابعة من خالل سلسلة من الدفعات على مدى عدد معين من السنوات .يتم نقل ملكية المنازل عند
إتمام السداد بالكامل.
بموجب برامج تملك المنازل للموظفين ،فإن المبالغ التي يدفعها الموظف لقاء المنزل تدفع ثانية إلى الموظف في حالة استقالة الموظف
وإعادة المنزل إلى المجموعة .يتم إثبات برنامج تملك المنازل للموظفين كأصل مدفوع مقدما غير متداول عند تخصيص الوحدات
السكنية إلى الموظفين ويتم إطفاؤها على مدى فترة سداد التسهيالت المستحقة من الموظفين.
برنامج قروض السكن للموظفين
تقدم المجموعة قروضا سكنية بدون عمولة لموظفيها المؤهلين لشراء أو بناء منزل أو شقة .يتم سداد القرض على أقساط شهرية عن
طريق خصم رواتب الموظفين.
يتم إثبات قروض السكن كموجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة
الفعلي .يتم إثبات الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقدا للموظف باعتباره "منافع موظفين مدفوعة مقدما غير متداولة"
ويتم إطفاؤه كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة .كما يتم إطفاء نفس المبلغ كإيرادات تمويل على الذمم المستحقة من
الموظفين.
إثبات اإليرادات
إيرادات المبيعات
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على المنتجات المباعة إلى العميل ،وهو ما يتم أخذه بعين االعتبار في سياق
طريقة إثبات اإليرادات المؤلفة من خمس خطوات وتطبيق شروط الشحن المعمول بها.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض ،مع األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة تعاقديا وذلك
باستثناء الضرائب أو الرسوم .يتم تقويم ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة لتحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كأصيل أو وكيل.

حقوق اإلرجاع
عندما ينص عقد مبرم مع عميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة ،فإن المجموعة تقوم بالمحاسبة عن حق اإلرجاع عند
طلب ذلك من قبل العميل وعند الوفاء بالشروط التعاقدية.

توزيع التزامات األداء
في بعض الحاالت ،تقوم المجموعة بتحديد خدمات التسليم كبند مميز وقابل للتحديد بصورة مستقلة عن بيع البضاعة .يتم إثبات
اإليرادات من تلك الخدمات عند قيام المجموعة بتحويل السيطرة على البضاعة بموقع التحميل الخاصة بالمجموعة وتقديم خدمات
التسليم إلى الموقع الخاص بالمشتري .تقوم المجموعة بتوزيع جزء من إجمالي سعر المعاملة على خدمات التسليم بناء على أفضل
تقدير للخدمات المستقلة المماثلة.
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إثبات اإليرادات – تتمة

التسعير المتغير – التسعير المبدئي
يجوز بيع بعض المنتجات في أسواق معينة بموجب ترتيبات تسعير متغيرة .وتنص تلك الترتيبات على أن يحمل السعر المبدئي على
العميل وقت تحويل السيطرة على المنتجات ،بينما يمكن تحديد السعر النهائي للمنتجات فقط على أساس الفترة الزمنية المنتهية بعد
ذلك الوقت .وفي مثل هذه الحاالت ،وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة لتحديد األسعار المبدئية والنهائية ،يتم إثبات اإليرادات
وقت تحويل السيطرة على المنتجات وذلك بمبلغ يمثل المبلغ النهائي المتوقع للعوض الذي تستلمه المجموعة.
وعند قيام المجموعة بتسجيل ذمم مدينة بشأن السعر المبدئي ،فإن التغيرات الالحقة في السعر النهائي المقدر لن يتم تسجيلها كإيرادات
حتى تلك النقطة من الزمن التي يتم فيها تحديد السعر النهائي الفعلي (طالما أن هذه التغيرات تنتج عن التغيرات في سعر السوق/
مؤشر سعر السوق للمنتجات) .وقد يتم اعتبار ذلك عند القياس الالحق كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة .وقد يتم إثبات إعادة القياس
هذه كإيرادات مستقلة.
إن كافة التحديثات األخرى على السعر المبدئي ،يتم تسجيلها مقابل إيرادات ،ويقيد المبلغ المستحق القبض اإلضافي ضمن أصل أو
التزام عقد ما .يتم التوقف عن إثبات أصل أو التزام العقد ذلك مقابل الذمم المدينة ،عند نقطة الزمن التي يتم فيها تحديد السعر النهائي
الفعلي.

التسعير المتغير – الحسومات الخاصة بحجم المبيعات
تقوم المجموعة بتقديم الحسومات بأثر رجعي إلى عمالئها على المنتجات المشتراة من قبل العميل وذلك بمجرد تجاوز كمية المنتجات
المشتراة خالل الفترة الحد المنصوص عليه في العقد .تقوم المجموعة بتقدير الحسومات المتوقعة الخاصة بحجم المبيعات باستخدام
تقييم متحفظ للمبلغ المتوقع للحسومات ،ويتم مراجعتها وتحديثها على أساس منتظم .ويتم الحقا سداد هذه المبالغ نقدا إلى العميل أو
يتم مقاصتها مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل ،إذا كان ذلك مسموحا به بموجب العقد.
ينتج عن الحسومات الخاصة بحجم المبيعات عوض متغير .تعتبر المجموعة طريقة "المبلغ األكثر احتماال" هي أفضل تقدير لهذا
العوض المتغير.
تقديم الخدمات
تقوم المجموعة ،في بعض الحاالت ،بتقديم خدمات لوجيستية بشأن البضاعة المباعة .يتم الوفاء بهذه الخدمة على مدى فترة التسليم.
عليه ،تقوم المجموعة بتأجيل اإليرادات الموزعة إلى الخدمات اللوجيستية وتقوم بإثباتها على مدى تلك الفترة.
السياسة المحاسبية حتى نهاية عام 2017
حتى نهاية عام  ،2017كانت المجموعة تقوم بإثبات اإليرادات طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  :18اإليرادات .كان إثبات اإليرادات
يتم عند بيع البضاعة وانتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري ويكون ذلك عادة عند تسليم البضاعة.
كان قياس اإليرادات من بيع البضاعة يتم بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض ،بعد خصم المرتجعات والمخصصات،
والخصومات التجارية ،والتخفيضات المتعلقة بحجم المبيعات.
إيرادات التمويل
بالنسبة لكافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المرتبطة بعمولة المصنفة كاستثمارات في أدوات
حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم تسجيل إيرادات التمويل باستخدام معدل العمولة الفعلي .يمثل
معدل العمولة الفعلي ،المعدل الذي يخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية
أو لفترة أقصر ،حيثما كان ذلك مالئما ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية.
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الممتلكات والمصانع والمعدات
األراضي والمباني

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
تحويالت (أ)
استبعادات
تسويات تحويل عمالت
في نهاية السنة

31.853.024
207.171
975.707
()165.221
()302.680
32.568.001

المصانع والمعدات
281.502.829
2.090.600
13.426.401
()985.644
()1.605.634
294.428.552

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
اإليجارات التمويلية
السيارات
األثاث والتركيبات
1.016.897
17.238
39.453
()14.111
()12.498
1.046.979

755.245
16.655
4.659
()29.584
()1.293
745.682

1.217.233
29.858
79.795
()578
()45
1.326.263

الموجودات قيد اإلنشاء
24.894.448
11.812.453
()16.235.952
()146.612
()56.394
20.267.943

اإلجمالي
341.239.676
14.173.975
()1.709.937
()1.341.750
()1.978.544
350.383.420

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:
في بداية السنة
المحمل للسنة
االنخفاض في القيمة
تحويالت
استبعادات
تسويات تحويل عمالت
في نهاية السنة

()14.807.964
()1.054.903
()22.193
143.179
125.847
()15.616.034

()156.161.828
()13.230.628
()303.750
()1.046.616
936.681
975.049
()168.831.092

()754.507
()64.986
5.853
12.388
8.462
()792.790

()554.027
()45.421
()48
20.620
()444
()579.320

()633.818
()76.499
577
()161
()709.901

()971.621
937.022
()34.599

()173.883.765
()14.472.437
()303.750
()125.982
1.113.445
1.108.753
()186.563.736

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018

16.951.967

125.597.460

254.189

166.362

616.362

20.233.344

163.819.684

17.045.060

125.341.001

262.390

201.218

583.415

23.922.827

167.355.911

في  1يناير 2018

(أ) يشتمل هذا البند على تحويالت ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات و تحويل وحدات سكنية تم إنشاؤها للموظفين إلى الموجودات غير المتداولة األخرى.
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الممتلكات والمصانع والمعدات  -تتمة
األراضي والمباني

المصانع والمعدات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
اإليجارات التمويلية
السيارات
األثاث والتركيبات

الموجودات قيد اإلنشاء

اإلجمالي

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
تحويالت
استبعادات
تخفيضات
تسويات تحويل عمالت
في نهاية السنة

30.135.060
96.779
992.607
()90.017
()14.362
732.957
31.853.024

269.962.131
3.473.092
6.898.846
()2.030.891
()59.811
3.259.462
281.502.829

937.676
11.151
59.797
()10.141
18.414
1.016.897

747.204
11.935
2.215
()8.437
()538
2.866
755.245

1.217.969
()867
131
1.217.233

25.670.957
7.504.425
()8.343.989
()45.781
()103.414
212.250
24.894.448

328.670.997
11.097.382
()390.524
()2.186.134
()178.125
4.226.080
341.239.676

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:
في بداية السنة
المحمل للسنة
االنخفاض والتخفيض في القيمة
تحويالت
استبعادات
تسويات تحويل عمالت
في نهاية السنة

()13.237.142
()1.043.519
()105.527
()142.450
88.640
()367.966
()14.807.964

()142.658.096
()12.689.525
()976.939
289.860
1.936.588
()2.063.716
()156.161.828

()662.491
()74.505
()15
()13.550
9.947
()13.893
()754.507

()508.372
()52.154
538
8.182
()2.221
()554.027

()585.907
()68.514
()921
21.022
867
()365
()633.818

()669.007
()302.614
()971.621

()158.321.015
()13.928.217
()1.385.478
154.882
2.044.224
()2.448.161
()173.883.765

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2017

17.045.060

125.341.001

262.390

في  1يناير 2017

16.897.918

127.304.035

275.185
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201.218
238.832

583.415

23.922.827

167.355.911

632.062

25.001.950

170.349.982
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الممتلكات والمصانع والمعدات  -تتمة
توزيع قسط االستهالك للسنة
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
──────────
13.903.349
59.737
509.351
──────────
14.472.437
══════════

تكلفة المبيعات
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
اإلجمالي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
──────────
13.268.321
74.328
585.568
──────────
13.928.217
══════════

األراضي والمباني
إن األراضي المقام عليها مصانع ومرافق تابعة لبعض الشركات التابعة في المملكة العربية العسودية مستأجرة من الهيئة الملكية
للجبيل وينبع بموجب عقود إيجار قابلة للتجديد لفترة تصل إلى  30عاما .تشتمل األراضي والمباني كما في  31ديسمبر  2018على
مبلغ قدره  2.04مليار لاير سعودي ( 2.04 :2017مليار لاير سعودي) يتعلق بتكلفة األراضي المملوكة.
الموجودات قيد االنشاء
تمثل الموجودات قيد االنشاء بشكل أساسي توسعة المصانع القائمة والمشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها من قبل بعض الشركات التابعة.
إن االرتباطات الرأسمالية ذات الصلة مبينة في اإليضاح .37
تكاليف االقتراض المرسملة
بلغت تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018مبلغ  0.04مليار لاير سعودي ( 0.18 :2017مليار
لاير سعودي) ،منها مبلغ  0.02مليار لاير سعودي ( 0.10 :2017مليار لاير سعودي) يتعلق بتسهيالت تمويل غير تقليدية.
تستخدم المجموعة معدل رسملة قدره  )٪4 :2017( ٪4لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
عقود اإليجار التمويلية
إن الموجودات المستأجرة مرهونة كضمان لعقود اإليجار التمويلية ذات الصلة والتزامات الشراء المنتهي بالتمليك.
الممتلكات والمصانع والمعدات المرهونة
تم رهن الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة ببعض الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية لصالح صندوق التنمية الصناعية
السعودي ضمانا للقروض ألجل الممنوحة لها وقدرها  34.62مليار لاير سعودي ( 36.86 :2016مليار لاير سعودي).
االنخفاض والتخفيض في قيمة المصانع والمعدات
بلغ اجمالي االنخفاض والتخفيض في قيمة المصانع والمعدات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018مبلغ  0.30مليار لاير
سعودي ( 1.56 :2017مليار لاير سعودي) تم تسجيله بشكل أساسي كما يلي:


خالل  ،2018تم تحديد االنخفاض في القيمة على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة استبعاد الوحدة المدرة للنقدية المعنية (إيضاح
.)8



خالل  ،2017تم تسجيل خسارة انخفاض قدرها  0.48مليار لاير سعودي في قيمة بعض المصانع والمعدات لشركات تابعة
عن قيمتها القابلة لالسترداد نظرا النخفاض معدالت الربحية والطلب .وقد تم احتساب القيمة القابلة لالسترداد للمصانع والمعدات
بمبلغ قدره  1.37مليار لاير سعودي كما في  31ديسمبر  2017بناء على طريقة "القيمة الحالية" على مستوى الوحدة المدرة
للنقدية وفقا لما تم تحديده من قبل إدارات الشركات التابعة المعنية .وعند تحديد القيمة الحالية للوحدة المدرة للنقدية ،تم خصم
التدفقات النقدية – المحددة باستخدام خطط عمل وموازنات معتمدة لمدة خمس سنوات – بمعدالت خصم تتراوح بين ٪7.48
و ٪9.49على أساس معدل الخصم لما قبل الزكاة وتم توقعها حتى عام  2047وفقا للعمر اإلنتاجي المقدر للمصانع والمعدات
المعنية.



خالل  ،2017تم إجراء تخفيض قدره  1.08مليار لاير سعودي في قيمة بعض المصانع والمعدات التي اعتبرت راكدة أو غير
عاملة بسبب الظروف االقتصادية حولها ولعدم توقع تشغيل هذه المصانع والمعدات في المستقبل القريب ،وبالتالي تم اثبات
المبلغ أعاله في قائمة الدخل الموحدة ضمن تكلفة المبيعات .وقد تم هذا التخفيض في القيمة لتخفيض إجمالي القيمة الدفترية
لبعض المصانع والمعدات إلى ال شيء.
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الموجودات غير الملموسة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
الشهرة
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
إضافات – من خالل عملية تجميع أعمال
(إيضاح )9
تحويالت
انخفاض وتخفيض في القيمة
تسويات تحويل عمالت
في نهاية السنة

برامج حاسب آلي
وتطوير تقنية

تراخيص

أخرى (أ)

موجودات غير ملموسة
قيد التطوير

اإلجمالي

9.089.745
-

2.328.153
1.310

9.906.856
65.611

105.741
1.092

32.950
3.045

21.463.445
71.058

()97.500
()248.350
8.743.895

44.376
()202.867
()17.524
2.153.448

201.668
65.514
()649
()57.231
10.181.769

()49.145
()836
()2.598
54.254

()28.903
()4.047
3.045

201.668
31.842
()305.899
()325.703
21.136.411

اإلطفاء المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
تحويالت
تخفيضات
تسويات تحويل عمالت
في نهاية السنة

-

()6.215.522
()471.084
101.862
649
38.644
()6.545.451

()1.651.660
()192.560
202.867
10.343
()1.631.010

()53.866
40.649
478
()12.739

-

()7.921.048
()663.644
101.862
244.165
49.465
()8.189.200

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018

8.743.895

522.438

3.636.318

41.515

3.045

12.947.211

في  1يناير 2018

9.089.745

676.493

3.691.334

51.875

32.950

13.542.397
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الموجودات غير الملموسة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
الشهرة
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
تحويالت
تخفيضات
تسويات تحويل عمالت
في نهاية السنة

8.432.788
656.957
9.089.745

اإلطفاء المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
تحويالت
تخفيضات
تسويات تحويل عمالت
في نهاية السنة

-

برامج حاسب آلي
وتطوير تقنية

تراخيص
9.079.283
269.531
549.047
()129.616
138.611
9.906.856

2.461.065
23.339
()60.800
()139.028
43.577
2.328.153

()5.530.686
()663.768
()67.701
128.030
()81.397
()6.215.522

()1.571.844
()235.318
35.617
139.028
()19.143
()1.651.660

أخرى (أ)
20.605
6.652
76.684
()4.634
6.434
105.741

()10.219
()18.481
()28.561
4.634
()1.239
()53.866

موجودات غير ملموسة
قيد التطوير
44.916
74.200
()86.166
32.950

-

اإلجمالي
20.038.657
373.722
478.765
()273.278
845.579
21.463.445

()7.112.749
()917.567
()60.645
271.692
()101.779
()7.921.048

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2017

9.089.745

676.493

3.691.334

51.875

32.950

13.542.397

في  1يناير 2017

8.432.788

889.221

3.548.597

10.386

44.916

12.925.908

(أ) يشتمل بند "أخرى" على العالمات التجارية وقوائم العمالء وبراءات اختراع تقنية مسجلة وغير مسجلة وتكاليف برامج مطورة داخليا وموجودات تقنية وابتكار.
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الموجودات غير الملموسة  -تتمة
توزيع قسط اإلطفاء للسنة
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
──────────
529.906
133.738
──────────
663.644
══════════

تكلفة المبيعات
مصاريف عمومية وإدارية
اإلجمالي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
──────────
818.741
98.826
──────────
917.567
══════════

الشهرة
تم تخصيص الشهرة الناتجة عن عمليات االستحواذ التي أجرتها المجموعة خالل عامي  2002و 2007إلى الوحدات المدرة للنقدية
بالمجموعة الذي تدار بها الشهرة .لغرض اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة ،تمثل الوحدات المدرة للنقدية هذه قطاع البتروكيماويات
وقطاع المنتجات المتخصصة .بلغت الشهرة المخصصة إلى قطاع البتروكيماويات  5.99مليار لاير سعودي وإلى قطاع المنتجات
المتخصصة  2.82مليار لاير سعودي .تبلغ تكلفة المتوسط المرجح لرأس المال  ٪7.1بالنسبة للبتروكيماويات ()٪6.4 :2017
وبالنسبة للمنتجات المتخصصة .)٪7.3 :2017( ٪7.7
يتم احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال على أساس المتوسط المتحرك الشهري للمدى طويل األجل الذي يعكس تقديرات
السوق للمخاطر الخاصة بكل وحدة مدرة للنقدية .تم إدراج المخاطر المالزمة للقطاع باستخدام متوسط معامل بيتا .يتم تقويم معامل
بيتا سنويا باستخدام المعلومات المنشورة في السوق لشركات مماثلة لسابك .تم االفتراض بأن متوسط معدل الضريبة الفعلية -٪23
 .)٪25 :2017( ٪25تم الحصول على توقعات التدفقات النقدية من خطط العمل المعنية .تم احتساب توقعات التدفقات النقدية لخطط
العمل التي تزيد عن خمس سنوات باستخدام معدل نمو مفترض قدره .)٪2 -٪1.8 :2017( ٪2-٪1.1
خالل عام  ،2018اشتمل االنخفاض والتخفيض في القيمة على مبلغ قدره  0.098مليار لاير سعودي ( :2017ال شيء) تم تحديدها
على أساس القيمة العادلة ناقصا تكاليف استبعاد الوحدة المدرة للنقدية المعنية (إيضاح .)7
فيما يتعلق بتقويم القيمة الحالية ،تعتقد اإلدارة بأن أي تغير محتمل مقبول في افتراضاتها المستخدمة لن يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية
للشهرة عن القيمة القابلة لالسترداد لها.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-9

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
يلخص الجدول أدناه استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة:

أسماء الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الشركات الزميلة
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم
شركة معادن للفوسفات
شركة مرافق الطاقة والماء في الجبيل وينبع
(مرافق)
شركة ألمنيوم البحرين – ش.م.ب (ألبا)
الشركة الوطنية لنقل الكيماويات
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي
(دسر)
شركة كالرينت أيه جي (كالرينت) (إيضاح
)1-9
بالك دايموند ستركستشرز (بالك داينوند) (أ)

نسبة الملكية
٪
33.33
30.40
30.00

البحرين
البحرين
المملكة العربية السعودية

بتروكيماويات
ألمنيوم
مغذيات زراعية

697.515
2.125.868

628.503
83.059
1.960.276

24.81
20.62
20.00
15.00

المملكة العربية السعودية
البحرين
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

خدمات
ألمنيوم
نقل
مغذيات زراعية

1.696.036
2.227.253
301.975
1.876.238

1.719.222
2.152.435
331.604
1.799.877

25.00

المملكة العربية السعودية

استثمارات

115.706

144.687

24.99

سويسرا
الواليات المتحدة
األمريكية
-

كيماويات متخصصة

50.00
أخرى

المشاريع المشتركة
شركة ساينوبيك/سابك تيانجين للبتروكيماويات
المحدودة
شركة سابك اس كي نكسلين المحدودة

مكان العمل /بلد المنشأ

طبيعة النشاط

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

50.00
50.00

الصين
سنغافورة

تخصصات
-

بتروكيماويات
بتروكيماويات

10.550.156
874.588

103.926
766.199

4.770.486
544.729

4.031.268
583.084

25.780.550

14.304.140

(أ) استحوذت المجموعة على حصة سيطرة في بالك دايموند في  1يناير  .2018نتيجة للتغيير في السيطرة  ،تم توحيد هذا االستثمار الذي
تمت المحاسبة عنه وفقا لطريقة حقوق الملكية اعتبار من  1يناير  .2018إن القيمة الدفترية إلجمالي الموجودات البالغة  0.2مليار لاير
سعودي تعكس القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -تتمة

1-9

االستحواذ على شركة كالرينت
في  10سبتمبر  ، 2018استحوذت سابك على  83مليون سهم تقريبا (ما يعادل حصة ملكية قدرها  )٪24.99في شركة كالرينت،
شركة عالمية تعمل في صناعة الكيماويات المتخصصة ومدرجة في سوق األسهم السويسرية وكمساهم رئيسي ،تعتقد اإلدارة بأنها
تمارس تأثيرا هاما وليس سيطرة على شركة كالرينت .عليه ،يتم المحاسبة عن هذا االستثمار في الشركة الزميلة وفقا لطريقة حقوق
الملكية.
طبقا للقوانين واألنظمة السويسرية السائدة ،تم توزيع سعر الشراء األولي على أساس المعلومات المتاحة للجمهور فقط .ومن خالل
خبير تقويم مستقل ،قامت اإلدارة باستخدام تحليل استرشادي ،وبموجبه قامت بمراجعة أسعار شراء أولية حديثة لصفقات في مجال
الصناعات الكيماوية ،وطبقت نتيجة هذا التحليل على قيمة كالرينت .يخضع هذا األمر لتقويم إضافي للقيمة العادلة لـ (صافي)
موجودات كالرينت خالل األثني عشر شهرا القادمة.
دفعت المجموعة عوضا قدره  10.82مليار لاير سعودي والذي يشتمل على شهرة أولية قدرها  5.38مليار لاير سعودي .بلغ سعر
السوق لسهم كالرينت  18.09فرنك سويسري ( 68لاير سعودي تقريبا) كما  28ديسمبر  ،2018أي آخر يوم تداول في سوق
األسهم السويسرية ،وبإجمالي قيمة عادلة متداولة قدرها  5.72مليار لاير سعودي تقريبا .تعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة للسهم كوحدة
حساب ال تمثل قيمة االستثمار .إنه من المالئم وجود عالوة على هذا االستثمار نظرا ألن سابك تمارس تأثيرا هاما من خالل حصتها
البالغة  ٪24.99في كالرينت ،وباإلضافة إلى انه في  18سبتمبر  ،2018أعلنت سابك وكالرينت عن عالقة استراتيجية طويلة
األجل بينهما ،والتي بموجبها يجري الطرفان حاليا مناقشات للوصول إلى اتفاقيات استراتيجية بينهما .وفي نهاية السنة ،قامت اإلدارة
بتقويم القيمة الدفترية الستثمارها باستخدام القيمة األعلى بين القيمة العادلة ناقصة تكلفة االستبعاد والقيمة الحالية وباستخدام المعلومات
المتاحة للمجهور ،ومتوسط ما اتفق عليه المحللون ،وبإجراء افتراضات معقولة .بناء على تقويمها ،تبين لإلدارة بأن القيمة الدفترية
لهذا االستثمار كما في  31ديسمبر  2018مدعمة ومؤيدة بالمنهجيات المتبعة في كال عمليات التقويم.

41

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -تتمة
كانت حركة االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة كاآلتي:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
الشركات الزميلة

شركة الخليج
شركة الخليج
لصناعة
البتروكيماويات لدرفلة األلمنيوم
الرصيد في بداية السنة
مساهمات في رأس المال
خالل السنة

628.503
106.803

الحصة في النتائج
الحركة في بنود الدخل الشامل
()291
اآلخرى
توزيعات أرباح مستلمة
أخرى (أ)
الرصيد في نهاية السنة

83.059

()37.500
697.515

-

شركة مرافق
الطاقة والماء شركة ألمنيوم
شركة معادن في الجبيل وينبع البحرين – الشركة الوطنية
ش.م.ب (ألبا) لنقل الكيماويات
(مرافق)
للفوسفات
1.960.276
-

1.719.222
-

()83.026

163.160

()7.977

()33

2.432

20.185

-

-

-

-

-

2.125.868

()35.394
1.696.036

2.152.435

331.604

150.543
()75.725
2.227.253

الشركة العربية
السعودية
شركة معادن
لالستثمار
وعد الشمال
للفوسفات الصناعي (دسر)
1.799.877

-

كالرينت

144.687
-

-

-

132.683 10.822.077
()24.292

831.728

1.297

1.049.850

-

236.920

()39.652

53.777

-

()29.677

77.169

48

()808

()76

()164.948

-

-

-

-

-

-

-

-

301.975

()103.928

874.588 10.550.156

(أ) يشتمل بند "أخرى" على الحصول على حصة السيطرة على شركة بالك دايموند ستركستشرز ال ال سي وحركات أخرى في المشاريع المشتركة.
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14.304.140

190.475

()28.905

1.876.238

870.125

4.031.268

583.084

اإلجمالي

-

()106.973

115.706

أخرى

المشاريع المشتركة
شركة
ساينوبيك/سابك
شركة سابك اس
تيانجين
للبتروكيماويات كي نكسلين
المحدودة
المحدودة

11.145.235

()504.217

-

()652.836

()15.688

-

()119.616

4.770.486

544.729

25.780.550

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-9

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
الشركات الزميلة
شركة مرافق
الطاقة والماء في
شركة الخليج
الجبيل وينبع
شركة الخليج شركة معادن
لصناعة
(مرافق)
البتروكيماويات لدرفلة األلمنيوم للفوسفات

الرصيد في بداية السنة
مساهمات في رأس المال خالل
السنة
الحصة في النتائج

الحركة في بنود الدخل الشامل
األخرى

478.150

106.300

-

-

-

43.853

()23.241

74.460

-

-

-

23.241

-

-

()31.012

توزيعات أرباح بعد خصم
ضريبة االستقطاع وتسويات (أ) 106.500
الرصيد في نهاية السنة

628.503

83.059

1.643.288 1.885.816

شركة ألمنيوم
البحرين –
ش.م.ب (ألبا)

1.587.540

96.240

808.382

-

-

-

140.625

92.550

119.820

-

-

83.705

196.314

11.836

71.712

()44.103

()35.453

1.059.693

()19.096

-

-

-

-

()56.294

()265.171

-

-

-

33.670

()271.931

870.125

4.031.268

()61.163
2.152.435

319.768

أخرى

3.508.677

1.719.222 1.960.276

2.017.284

الشركة العربية
السعودية
لالستثمار
الشركة الوطنية شركة معادن وعد
لنقل الكيماويات الشمال للفوسفات الصناعي (دسر)

المشاريع المشتركة
شركة
ساينوبيك/سابك
شركة سابك اس
تيانجين
كي نكسلين
للبتروكيماويات
المحدودة
المحدودة

331.604

1.799.877

144.687

(أ) تتعلق التسويات بتوزيعات األرباح المعلنة للسنة السابقة من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والتي تم إلغاؤها في  2017بالتالي تم عكسها.
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488.879

113.301
583.084

اإلجمالي
12.940.324
352.995
1.419.680
()184.923
()223.936
14.304.140

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -تتمة

-9

المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة
تقدم الجداول أدناه المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة الهامة الخاصة بالمجموعة .تعكس المعلومات الملخصة المبالغ
الظاهرة في القوائم المالية المتاحة للشركات المستثمر فيها المعنية وليس حصة سابك في تلك المبالغ:

شركة معادن
للفوسفات

شركة مرافق الطاقة
والماء في الجبيل
وينبع (مرافق)

شركة ألمنيوم
البحرين – ش.م.ب
(ألبا)

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات (أ)

كالرينت (ب)

كما في  31ديسمبر 2018
موجودات متداولة

2.837.269

3.349.284

4.507.876

3.763.582

12.727.365

موجودات غير متداولة

14.624.827

19.186.046

17.034.081

27.180.114

31.803.920

مطلوبات متداولة

1.547.546

2.959.695

4.204.279

2.330.057

8.770.556

مطلوبات غير متداولة

8.828.324

12.739.537

6.536.255

19.705.388

14.746.700

صافي الموجودات

7.086.226

6.836.098

10.801.423

8.908.251

21.014.029

تسوية:
حصة المجموعة ()٪

٪30.00

٪24.81

٪20.62

٪15.00

٪24.99

حصة المجموعة في الشركة الزميلة

2.125.868

1.696.036

2.227.253

1.336.238

5.251.406

-

-

-

القيمة الدفترية

2.125.868

1.696.036

2.227.253

موجودات غير ملموسة  /شهرة

540.000

5.298.750

1.876.238

10.550.156

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
إيرادات
صافي دخل السنة – من العمليات المستمرة
بالكامل

5.215.648

4.053.837

9.075.806

1.163.825

25.393.900

705.082

228.214

594.270

415.816

1.364.975

حصة المجموعة ()٪

٪30.00

٪24.81

٪20.62

٪15.00

٪24.99

حصة المجموعة في الشركة الزميلة

211.525

56.620

122.538

62.372

341.107

الحصة في األرباح (الخسائر) (ج)

163.160

()7.977

150.543

77.169

()106.973

تسوية:

إيضاحات:
(أ) يشمل استثمار المجموعة في شركة شركة معادن وعد الشمال للفوسفات مساهمة إضافية مقدمة ألحد المساهمين فيما يتعلق بحقوق
التعدين.
(ب) تم تسجيل حصة خسائر المجموعة في صافي دخل كالرينت خالل الفترة من  10سبتمبر  2018حتى نهاية السنة بعد تسويات القيمة
العادلة.
(ج) تشمل حصة المجموعة من األرباح (الخسائر) بعض التعديالت التي تتم في حصة المجموعة من االستثمارات واألرباح (الخسائر).
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االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -تتمة
المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة  -تتمة
شركة ألمنيوم
شركة مرافق الطاقة
والماء في الجبيل وينبع البحرين – ش.م.ب
(ألبا)
(مرافق)
شركة معادن للفوسفات
كما في  31ديسمبر 2017

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

موجودات متداولة

2.388.835

3.967.877

4.356.845

2.175.416

موجودات غير متداولة

15.219.205

21.443.315

12.337.072

26.328.595

مطلوبات متداولة

1.824.375

2.772.990

1.764.673

2.111.058

مطلوبات غير متداولة

9.249.412

15.708.648

4.490.666

17.993.770

صافي الموجودات

6.534.253

6.929.554

10.438.578

8.399.183

تسوية:
حصة المجموعة ()٪

٪30

٪24.81

٪20.62

٪15

حصة المجموعة في الشركة الزميلة

1.960.276

1.719.222

2.152.435

1.259.877

-

-

-

القيمة الدفترية

1.960.276

1.719.222

2.152.435

موجودات غير ملموسة

540.000
1.799.877

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إيرادات

4.253.916

3.983.429

8.494.263

1.096.917

صافي دخل السنة – من العمليات المستمرة بالكامل

248.200

337.384

952.056

478.080

تسوية:
حصة المجموعة ()٪

٪30

٪24.81

٪20.62

٪15

حصة المجموعة في الشركة الزميلة

74.460

83.705

196.314

71.712

الحصة في األرباح

74.460

83.705

196.314

71.712
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االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -تتمة
المعلومات المالية الملخصة للمشاريع المشتركة
تقدم الجداول أدناه المعلومات المالية الملخصة لشركة ساينوبيك /سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة ،مشروع مشترك هام خاص
بالمجموعة .تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية للمشروع المشترك وليس حصة سابك في تلك
المبالغ:
كما في
 31ديسمبر 2018

كما في
 31ديسمبر 2017

نقدية وأرصدة لدى البنوك
إجمالي الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة

2.778.440
4.956.637
8.384.204

3.759.990
5.321.463
8.460.766

مطلوبات مالية متداولة (فيما عدا الذمم الدائنة التجارية)
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

785.666
1.634.680
2.165.189

1.507.095
2.620.246
3.099.448

صافي الموجودات

9.540.972

8.062.535

تسوية:
حصة المجموعة ()٪
حصة المجموعة في المشروع المشترك
القيمة الدفترية

٪50.00
4.770.486
4.770.486

٪50.00
4.031.268
4.031.268

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2017

إيرادات
استهالك وإطفاء
دخل عمولة
مصاريف عمولة
مصروف ضريبة دخل
صافي دخل السنة – من العمليات المستمرة بالكامل

10.334.966
483.784
94.355
()95.467
()559.773
1.663.456

12.844.702
()446.064
57.921
()123.731
()709.951
2.119.386

تسوية:
حصة المجموعة ()٪
حصة المجموعة في أرباح المشروع المشترك
الحصة في األرباح

٪50.00
831.728
831.728

٪50.00
1.059.693
1.059.693

المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير الهامة بمفردها:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
الشركات الزميلة غير
الهامة بمفردها
صافي دخل (خسارة) السنة –
من العمليات المستمرة
556.571
بالكامل

المشاريع المشتركة
غير الهامة بمفردها

20.013

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
المشاريع المشتركة غير
الشركات الزميلة غير
الهامة بمفردها
الهامة بمفردها

72.364

()43.995

القيمة العادلة للشركات الزميلة المدرجة
بلغت القيمة العادلة الستثمار المجموعة في شركة ألبا وشركة كالرينت 1.75 :مليار لاير سعودي و  5.72مليار لاير سعودي
(إيضاح  )1-9على التوالي ( :2017ألبا  1.79مليار لاير سعودي).
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االستثمارات في أدوات الدين
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

متداولة (في استثمارات قصيرة األجل)
93.750
481.460
575.210

أدوات بعمولة ثابتة
أدوات بعمولة عائمة

390.320
390.320

غير متداولة
1.146.865
1.347.015
2.493.880
3.069.090

أدوات بعمولة ثابتة
أدوات بعمولة عائمة

1.755.531
1.299.630
3.055.161
3.445.481

كما في عام  ،2017صنفت االستثمارات في أدوات الدين كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (إيضاح .)4
 31ديسمبر 2018
1.641.779
1.427.311
3.069.090

التعرض للعمالت
لاير سعودي
دوالر أمريكي

-11

 31ديسمبر 2017
2.029.856
1.415.625
3.445.481

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
فيما يلي القيمة الدفترية لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

األوراق المالية المدرجة
-

استثمارات في أدوات حقوق ملكية

20

األوراق المالية غير المدرجة
784.815
305.294
1.090.109
1.090.109

استثمارات في أدوات حقوق ملكية
وحدات في صناديق استثمارية
اإلجمالي

396.817
299.406
696.223
696.243

كما في عام  ،2017تم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية متاحة للبيع (إيضاح .)4
-12

الموجودات غير المتداولة األخرى
 31ديسمبر 2018
3.585.847
620.029
112.500
808.080
5.126.456

سلف موظفين
قروض مستحقة من جهات ذات عالقة
رسوم تعدين مدفوعة مقدما
استرداد ضريبة دخل مدينة
أخرى

 31ديسمبر 2017
2.576.031
576.090
112.500
244.112
710.767
4.219.500

سلف موظفين
تمثل سلف الموظفين مبالغ مستحقة من الموظفين تتعلق ببرنامج تملك المنازل ومنافع أخرى.
قروض مستحقة من جهات ذات عالقة
تتعلق القروض المستحقة من جهات ذات عالقة ببعض الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة باألسعار العادية السائدة في السوق.
استرداد ضريبة مدينة
يتعلق هذا البند باسترداد ضريبة مدفوعة من شركة جنرال إلكتريك بموجب اتفاقية سعر الشراء المتعلقة باالستحواذ على شركة سابك
للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي .في ،.شركة تابعة لشركة سابك لوكسمبورج .خالل عام  ،2018تم تحويل المبلغ إلى المصاريف
المدفوعة مقدما والموجودات المتداولة األخرى ألنه يتوقع تحصيله خالل األثني عشر شهرا القادمة.
أخرى
يشتمل بند "أخرى" بشكل أساسي على دفعات مقدمة لمقاولين وبنود متنوعة.
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية

اإلجمالي

 31ديسمبر 2018
موجودات /مطلوبات موجودات مالية مدرجة
موجودات /مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة بالقيمة العادلة من خالل
القيمة العادلة (ج)
بالتكلفة المطفأة العادلة في قائمة الدخل الدخل الشامل اآلخر

الموجودات المالية
استثمارات في أدوات دين:
 بعمولة ثابتة بعمولة عائمةاستثمارات في أدوات حقوق الملكية
 غير متداولةموجودات مالية مشتقة
ذمم مدينة تجارية
استثمارات قصيرة األجل
ودائع ألجل
نقدية وأرصدة لدى البنوك
 أرصدة لدى البنوك ودائع ألجلموجودات مالية أخرى (ب)
اإلجمالي

1.240.615
1.828.475

1.240.615
1.441.498

386.977

1.090.109
29.651
21.821.849

21.821.849

29.651
-

9.240.289

9.240.289

13.152.820
29.437.610
1.780.085
79.621.503

13.152.820
29.437.610
1.780.085
78.114.766

المطلوبات المالية
قروض
مطلوبات مالية مشتقة
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات مالية أخرى (ب)
اإلجمالي

47.263.241
381
14.969.357
3.357.882
65.590.861

47.263.241
14.969.357
3.357.882
65.590.480

1.090.109
-

-

-

416.628

1.090.109

-

381
381
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المستوى 1

المستوى 2

1.720.920
1.692.752

-

1.720.920
1.692.752

1.090.109
29.651
ال ينطبق

-

305.294
29.651
-

ال ينطبق

-

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
4.533.432

-

3.748.617

45.715.403
381
ال ينطبق
ال ينطبق
45.715.784

-

45.715.403
381
45.715.784

-

المستوى 3

784.815
784.815

-
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -تتمة

اإلجمالي

قروض وسلف/
مطلوبات بالتكلفة
المطفأة

 31ديسمبر 2017
موجودات /مطلوبات موجودات مالية متاحة
مالية مدرجة بالقيمة للبيع من خالل الدخل
القيمة العادلة (ج)
الشامل اآلخر
العادلة في قائمة الدخل

الموجودات المالية
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
موجودات مالية متاحة للبيع
 متداولة غير متداولة (أ)موجودات مالية مشتقة
ذمم مدينة تجارية
استثمارات قصيرة األجل
نقدية وأرصدة لدى البنوك
موجودات مالية أخرى (ب)
اإلجمالي

3.445.481

3.445.481

20
696.223
26.806
22.609.432
3.960.752
59.038.656
2.001.134
91.778.504

22.609.432
3.960.752
59.038.656
2.001.134
91.055.455

26.806
26.806

المطلوبات المالية
قروض
مطلوبات مالية مشتقة
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات مالية أخرى (ب)
اإلجمالي

58.063.188
16.236
18.061.464
2.347.871
78.488.759

58.063.188
18.061.464
2.347.871
78.472.523

16.236
16.236

-

-

20
696.223
696.243

-

المستوى 1

3.856.110
20
299.406
26.806
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

20

4.182.342

20

56.939.299
16.236
ال ينطبق
ال ينطبق
56.955.535

المستوى 2

المستوى 3

-

3.856.110

-

-

299.406
26.806
4.182.322

-

-

56.939.299
16.236
56.955.535

-

(أ) يشمل استثمارات قدرها  396.817ألف لاير سعودي من أدوات حقوق الملكية غير المتداولة للشركات العاملة داخل وخارج المملكة العربية السعودية .ال يمکن قياس القيمة العادلة لهذه األسهم
بصورة موثوقة بسبب عدم وجود سوق نشط متاح لهذه األسهم .تعتزم سابك اقتناء هذه االستثمارات ألغراض استراتيجية.
(ب) تتضمن الموجودات المالية األخرى مبالغ عقود إيجار مدينة والقروض المستحقة إلى جهات ذات عالقة وعموالت مدينة ،بينما تتضمن المطلوبات المالية األخرى توزيعات أرباح مستحقة ومبالغ
مستحقة إلى جهات ذات عالقة وعموالت مستحقة.
(ج) قدرت المجموعة بأن الذمم المدينة التجارية واالستثمارات قصيرة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم الدائنة التجارية والموجودات والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية إلى
حد كبير نظرا لتواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -تتمة
تمت مناقشة تعرض المجموعة لمختلف المخاطر المتعلقة باألدوات المالية في اإليضاح  .36ان الحد األقصى للتعرض لمخاطر
االئتمان في نهاية السنة المالية يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية أعاله.
لم يكن هناك تحويالت بين المستوى ( )1و ( )2خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018والسنة المنتهية في  31ديسمبر :2017
تعتقد المجموعة بأن النقدية والودائع قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى
تقارب قيمتها الدفترية وذلك يعود بشكل كبير إلى تواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:
 يتم تقويم الذمم المدينة والقروض طويلة األجل المرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة من قبل المجموعة بناء على معايير مثل أسعار
العمولة وعوامل المخاطر الخاصة بدولة معينة والجدارة االئتمانية للعمالء وخصائص المخاطر للمشروع الممول .وبناء على
هذا التقويم ،تؤخذ المخصصات بعين االعتبار إزاء الخسائر المتوقعة على هذه الذمم المدينة والقروض .كما في  31ديسمبر
 2018و  ،2017لم تختلف القيمة الدفترية لصافي الذمم المدينة والقروض هذه عن قيمتها العادلة المحتسبة.


يتم تحديد القيمة العادلة للسندات المتداولة على أساس عروض األسعار بتاريخ إعداد القوائم المالية .يتم تقدير القيمة العادلة
لألدوات غير المتداولة والقروض البنكية والمطلوبات المالية األخرى وااللتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلي ،باإلضافة
إلى المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المعدالت السائدة حاليا للديون
بنفس الشروط ومخاطر االئتمان وتواريخ االستحقاق المتبقية.



تقوم المجموعة بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة مع أطراف أخرى مختلفة وبشكل رئيسي مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني
جيد .إن المشتقات التي يتم تقويمها بأساليب التقويم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة تتكون أساسا من عقود مقايضات أسعار
العموالت وعقود الصرف األجنبي اآلجلة وعقود السلع اآلجلة .تشتمل طرق التقويم األكثر تطبيقا على التسعير اآلجل
والمقايضات باستخدام المعلومات المستخدمة في حساب القيمة الحالية .تتضمن طرق التقويم هذه مدخالت متنوعة تشتمل على
الجودة االئتمانية لألطراف األخرى واسعار الصرف األجنبي الفورية واآلجلة ومنحنيات أسعار العموالت ومنحنيات األسعار
اآلجلة للسلع المعنية.



تتطلب عملية التقويم من المجموعة إجراء بعض االفتراضات بشأن مدخالت طرق التقويم ،بما في ذلك التدفقات النقدية
المتوقعة ،ومعدل الخصم ومخاطر االئتمان والتقلبات في األسعار .إن احتمال وجود تقديرات مختلفة ضمن هذه المدخالت يمكن
تقويمها بصورة معقولة واستخدامها في تقدير المجموعة للقيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المتداولة.
يتم الحصول على القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة من األسعار المتداولة في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر في األسواق النشطة.



نظرا لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9تم تغيير قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
( )39من التكلفة إلى القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح  .)4وحيث أنه تم اجراء عملية التقويم باستخدام
مدخالت غير قابلة للمالحظة الهامة ،فقد تم تصنيف القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث من مستويات قياس القيمة العادلة.

فيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقويم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية:
طريقة التقويم

المدخالت غير القابلة للمالحظة الهامة

طريقة السوق




قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل العمولة
وضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء
متوسط صافي قيمة الموجودات ونسبة السعر إلى مضاعف
القيمة الدفترية

الحد
 7.9إلى 13.1
0.76

طريقة صافي الموجودات

تقدير النقدية واألرصدة لدى البنوك القابلة للتوزيع

 46.1لاير سعودي إلى
 49.9لاير سعودي

طريقة العائدات المتوقعة

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليرادات

0.73
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-14

المخزون
مخزون تام الصنع
مواد خام
قطع غيار
بضاعة في الطريق
مخزون قيد التصنيع

ناقصا :مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

 31ديسمبر 2018
17.561.580
4.202.729
5.890.142
2.260.171
46.227
29.960.849

 31ديسمبر 2017
15.547.664
4.445.988
5.560.723
2.163.711
121.183
27.839.269

()1.716.046
28.244.803

()1.776.274
26.062.995

كانت حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم كاآلتي:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
1.776.274
()60.228
1.716.046

الرصيد في  1يناير
(عكس) المحمل للسنة
الرصيد في  31ديسمبر

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
1.500.026
276.248
1.776.274

تم اإلفصاح عن مخاطر أسعار السلع التي تتعرض لها المجموعة في اإليضاح .36
-15

الذمم المدينة التجارية
 31ديسمبر 2018
19.111.571
3.116.951
22.228.522
()406.673
21.821.849

ذمم مدينة تجارية
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
ناقصا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 31ديسمبر 2017
19.838.279
3.134.896
22.973.175
()363.743
22.609.432

إن الذمم المدينة بدون عمولة ولمدة تتراوح ما بين  120 – 30يوم.
فيما يلي تحليال ألعمار الذمم المدينة التجارية وخسائر االئتمان المتوقعه ذات العالقة كما في  31ديسمبر:

اإلجمالي
 31ديسمبر 2018
معدل خسائر االئتمان المتوقعة
(مقرب)
إجمالي القيمة الدفترية
خسائر االئتمان المتوقعة

٪0.15

إجمالي القيمة الدفترية

٪1.72

968.193 20.442.712 22.228.522
406.673

 1يناير 2018
معدل خسائر االئتمان المتوقعة
(مقرب)
خسائر االئتمان المتوقعة

غير متأخرة
السداد ولم
تنخفض قيمتها أقل من  60يوم

30.095

٪0.11

16.655

٪1.94

822.558 21.414.369 22.973.175
403.353

22.860

15.940
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 90-61يوم

180-91يوم

 365-181يوم

أكثر من سنة

٪29.16

٪17.34

٪35.28

٪52.07

34.856

114.193

108.073

560.495

10.165

19.797

38.132

291.829

٪19.78

٪23.96

٪36.77

٪61.34

36.824

91.353

159.645

448.426

7.284

21.886

60.300

275.083

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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الذمم المدينة التجارية  -تتمة
كانت حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كاآلتي:
الرصيد االفتتاحي
مخصص خسائر ائتمان متوقعة إضافي عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي ( 9إيضاح )4
كما في  1يناير
المحمل للسنة
مبالغ مشطوبة /عكس خالل السنة
كما في  31ديسمبر

-16

2018
363.743
39.610
403.353
70.411
()67.091
406.673

2017
247.087
247.087
175.774
()59.118
363.743

المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات المتداولة األخرى
 31ديسمبر 2018
1.897.589
1.198.681
184.760
152.964
76.569
1.604.294
5.114.857

مصاريف مدفوعة مقدما
ضرائب وإعانات مدينة
قسط متداول من قروض مستحقة من جهات ذات عالقة
إيرادات تمويل مستحقة
سلف وذمم موظفين
أخرى

 31ديسمبر 2017
1.811.990
920.506
238.760
147.627
91.267
2.491.166
5.701.316

 -17االستثمارات قصيرة األجل

ودائع ألجل
استثمارات في أدوات دين /استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
(إيضاح )10

 31ديسمبر 2018
9.240.289

 31ديسمبر 2017
3.960.752

575.210
9.815.499

390.320
4.351.072

ان للودائع ألجل لدى البنوك فترات استحقاق أصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر شهرا وتحمل أسعار عمولة على
أساس أسعار العمولة السائدة في السوق.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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نقدية وأرصدة لدى البنوك
 31ديسمبر 2018
390
13.152.820
29.437.610
42.590.820

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل

 31ديسمبر 2017
413
14.566.314
44.471.929
59.038.656

تمثل الودائع ألجل ،ودائع لدى البنوك تقل فترة استحقاقها األصلية عن ثالثة أشهر.
1-18

اإلفصاحات المتعلقة بالتدفقات النقدية
نقدية وشبه نقدية
نقدية وأرصدة لدى البنوك
ناقصا :حسابات مكشوفة لدى البنوك
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

42.590.820
()1.167.589
41.423.231

59.038.656
()1.065.000
57.973.656

تسوية المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية
كما في  1يناير
2018
قروض

57.198.175

إيجارات تمويلية مسددة

865.013

توزيعات أرباح مستحقة الدفع للمساهمين 1.633.220
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية
غير المسيطرة
إجمالي األنشطة التمويلية

-

محملة خالل السنة
-

قروض

62.254.380

إيجارات تمويلية مسددة

855.369

(19.956 )10.693.815

46.524.316

61.025

()187.113

-

738.925

13.200.000

()12.059.538

-

2.773.682

8.629.709

()8.736.246

106.537

21.890.734 59.696.408

كما في  1يناير
2017

تدفقات نقدية

تحويل عمالت
أجنبية وأخرى
غير نقدية

كما في  31ديسمبر
2018

محملة خالل السنة
-

(126.493 )31.676.712

تدفقات نقدية
()5.612.441

تحويل عمالت
أجنبية وأخرى
غير نقدية
556.236

50.036.923

كما في  31ديسمبر
2017
57.198.175

63.320

()53.676

-

865.013

12.000.000

()11.592.416

-

1.633.220

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية
غير المسيطرة

-

5.390.185

()5.390.185

-

-

استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة

-

3.075.000

()3.075.000

-

-

20.528.505

(556.236 )25.723.718

توزيعات أرباح مستحقة الدفع للمساهمين 1.225.636

إجمالي األنشطة التمويلية

64.335.385
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
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نقدية وأرصدة لدى البنوك  -تتمة

1-18

اإلفصاحات المتعلقة بالتدفقات النقدية  -تتمة
يتحقق عن األرصدة البنكية ،عمولة بسعر ثابت وعائم على أساس الودائع اليومية لدى البنوك .تودع الودائع قصيرة األجل لفترات
متفاوتة تتراوح ما بين يوم واحد وثالثة أشهر ،ويتوقف ذلك على المتطلبات النقدية المباشرة للمجموعة ،ويتحقق عليها عمولة أو
عائد على أساس أسعار العمولة المتعلقة بالودائع قصيرة األجل.
كما في  31ديسمبر  ،2018كان لدى المجموعة تسهيالت قروض ملتزم بها وغير مسحوبة قدرها  10.06مليار لاير سعودي (31
ديسمبر  7.1 :2017مليار لاير سعودي).
يوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ الموضوعة بعمالت مختلفة:
لاير سعودي
دوالر أمريكي
أخرى

-19

-20

 31ديسمبر 2018
15.700.877
25.304.981
1.584.962
42.590.820

 31ديسمبر 2017
30.398.916
25.342.450
3.297.290
59.038.656

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

رأس المال
أسهم مصرح بها
أسهم عادية ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي

3.000.000

3.000.000

أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي

3.000.000

3.000.000

أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل (بآالف الرياالت السعودية)

30.000.000

30.000.000

االحتياطيات
االحتياطي النظامي
طبقا ألحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على سابك أن تحول  ٪10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ
مجموع هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال .وحيث أن االحتياطي قد وصل الحد األدنى المطلوب ،قررت سابك التوقف عن إجراء
مثل هذا التحويل .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
االحتياطي العام
طبقا للنظام األساسي لسابك ،يحق للجمعية العامة للمساهمين تكوين احتياطي عام وذلك بالتحويل من األرباح المبقاة .يمكن زيادة أو
تخفيض هذا االحتياطي العام بقرار من المساهمين .إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع.
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-20

االحتياطيات  -تتمة
االحتياطيات األخرى
يوضح الجدول أدناه تحليال لـ "االحتياطيات األخرى" والحركات التي طرأت عليها خالل السنة:

 31ديسمبر 2018
في بداية السنة
اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي
( 9إيضاح )4
في  1يناير 2018
صافي التغير في ترجمة العمالت
المتعلقة بالعمليات األجنبية
أثر إعادة قياس منافع التزامات
الموظفين
أثر إعادة قياس قياس االستثمارات
في أدوات حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
الحصة في بنود الدخل الشامل
األخرى للشركات الزميلة والمشاريع
المشتركة

أدوات حقوق ملكية
وأخرى مدرجة
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر

ترجمة عمالت
أجنبية

مكاسب (خسائر)
اكتوارية

تحوط التدفقات
النقدية

اإلجمالي

28.956

()1.430.422

()792.486

()55.711

()2.249.663

389.300
418.256

()275
()1.430.697

()792.486

()55.711

389.025
()1.860.638

-

()1.301.215

-

-

4.880

1.744.012

-

-

1.744.012

-

4.880

31.996

1.596

20.185

53.777

اجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

4.880

()1.269.219

1.745.608

20.185

501.454

في نهاية السنة

423.136

()2.699.916

953.122

()35.526

()1.359.184

 31ديسمبر 2017
في بداية السنة
صافي التغير في ترجمة العمالت
المتعلقة بالعمليات األجنبية
أثر إعادة قياس التزامات منافع
الموظفين
أثر إعادة قياس قياس االستثمارات
في أدوات حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
الحصة في بنود الدخل الشامل
األخرى للشركات الزميلة والمشاريع
المشتركة

-

-

-

()1.301.215

موجودات مالية
متاحة للبيع
38.979

ترجمة عمالت
أجنبية
()4.213.936

-

3.021.606

-

-

()10.023

-

مكاسب (خسائر)
اكتوارية
()1.024.146
-

تحوط التدفقات
النقدية
()108.880

اإلجمالي
()5.307.983

-

3.021.606

-

231.660

-

-

()10.023

-

53.169

()184.923

53.169

3.058.320

()55.711

()2.249.663

231.660

-

()238.092

اجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

()10.023

2.783.514

231.660

في نهاية السنة

28.956

()1.430.422

()792.486

يشتمل أثر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين ،على صافي (ضريبة) منافع ضريبية قدرها  0.01مليار لاير سعودي (:2017
 0.06مليار لاير سعودي).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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حقوق الملكية غير المسيطرة
تم إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة في شركات المجموعة في قائمة المركز المالي الموحدة كجزء من حقوق الملكية .كما تم
إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي نتائج الشركات التابعة بصورة مستقلة في قائمة الدخل الموحدة.

1-21

االستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة
بتاريخ  22يناير "( 2017تاريخ الحق") ،أبرمت سابك وشركة شل كيميكلز العربية ("شل") ،شريك سابك في الشركة السعودية
للبتروكيماويات ("صدف") ،اتفاقية ،بموجبها وافقت سابك على شراء كامل حصة شل في صدف مقابل مبلغ قدره  3.075مليار
لاير سعودي ("الصفقة") ،مما أدى إلى زيادة حصة سابك في صدف من  ٪50إلى  .٪100وقد أتمت سابك وشل الصفقة بتاريخ
 16أغسطس .2017
نظرا لعدم وقوع تغير في السيطرة على صدف ،تم اعتبار الحصة اإلضافية المستحوذ عليها في صدف كمعاملة حقوق ملكية،
وبالتالي تم إثبات الزيادة في العوض المدفوع عن القيمة الدفترية لحصة شل في صدف في األرباح المبقاة.
وطبقا لما تم االتفاق عليه من قبل سابك وشل ،أعيد توزيع حصة شل في نتائج عمليات صدف للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2017إلى سابك.
بلغت القيمة الدفترية لصافي موجودات صدف بتاريخ الحق  2.34مليار لاير سعودي .فيما يلي تفاصيل الحصة اإلضافية المستحوذ
عليها في صدف:
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العوض المدفوع نقدا لشريك حقوق الملكية غير المسيطرة ( 0.82مليار دوالر أمريكي)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
()3.075.000

القيمة الدفترية للحصة اإلضافية في صدف

2.335.205

الفرق المثبت في األرباح المبقاة

()739.795

تحمل خسارة نيابة عن حقوق ملكية غير مسيطرة
لدعم واستمرار عمل شركة ابن رشد لأللياف الصناعية (ابن رشد) ،وهي شركة تابعة ،وفقا لمبدأ االستمرارية وضمان االمتثال
باألحكام النظامية التي نص عليها نظام الشركات السعودي ،قرر وأوصى مجلس إدارة سابك ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2017بما يلي:
 تحويل مبلغ قدره  4.58مليار لاير سعودي ،ويمثل قيمة المستحقات على الشركة التابعة إلى سابك كما في  1إبريل ،2017
كـ "استثمارات غير نقدية إضافية" وذلك من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة في الشركة التابعة ،بدون التأثير على عدد األسهم
الحالية للشركة التابعة ونسب الملكية للمساهمين فيها.
 تخفيض رأسمال الشركة التابعة بمبلغ  6.51مليار لاير سعودي ،لغرض تحمل خسائر متراكمة إضافية في الشركة التابعة،
دون التأثير على نسب الملكية في الشركة التابعة.
 تحويل الكيان القانوني للشركة التابعة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
وفقا لما آلت إليه نتائج الجمعية العمومية غير العادية لشركة ابن رشد والمنعقدة في  31ديسمبر  2017فيما يخص إعادة هيكلة رأس
المال وتحويل الكيان القانوني للشركة ،تم تطبيق هذه القرارات/التوصيات بتاريخ  31ديسمبر  .2017ونظرا لعدم حدوث أي تغير
في السيطرة ،تم اعتبار ما تقدم كمعاملة حقوق ملكية طبقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)10القوائم المالية الموحدة.
وقد نتج عن ذلك تخفيضا قدره  2.36مليار لاير سعودي في األرباح المبقاة العائدة لمساهمي الشركة األم تمت تسويته مقابل حقوق
الملكية غير المسيطرة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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حقوق الملكية غير المسيطرة  -تتمة
قائمة المركز المالي الملخصة
فيما يلي المعلومات المالية الملخصة لكل شركة تابعة لها حقوق ملكية غير مسيطرة تعتبر جوهرية بالنسبة للمجموعة .تم اإلفصاح عن المبالغ لكل شركة تابعة قبل الحذوفات المتداخلة.
كما في  31ديسمبر 2018
شركة ينبع الوطنية الشركة السعودية
للميثانول
للبتروكيماويات
(الرازي)
(ينساب)

شركة ينبع
السعودية
للبتروكيماويات
(ينبت)

الشركة الشرقية
للبتروكيماويات
(شرق)

شركة الجبيل
للبتروكيماويات
(كيميا)

الشركة العربية
لأللياف الصناعية
(ابن رشد)

شركة األسمدة
العربية السعودية
(سافكو)

شركة كيان
السعودية
للبتروكيماويات
(كيان السعودية)

موجودات متداولة

6.227.525

3.428.862

5.941.261

8.044.262

3.690.629

2.165.665

2.249.981

9.173.922

مطلوبات متداولة

1.343.865

2.938.323

2.494.188

1.560.340

2.138.286

984.443

855.264

3.295.944

صافي الموجودات المتداولة

4.883.660

490.539

3.447.073

6.483.922

1.552.343

1.181.222

1.394.717

5.877.978

موجودات غير متداولة

12.844.534

2.818.632

4.415.143

13.867.515

13.129.797

4.074.091

7.254.486

31.521.004

مطلوبات غير متداولة

472.499

775.785

847.336

2.439.668

4.701.917

3.752.541

743.154

21.700.622

صافي الموجودات غير المتداولة

12.372.035

2.042.847

3.567.807

11.427.847

8.427.880

321.550

6.511.332

9.820.382

صافي الموجودات

17.255.695

2.533.386

7.014.880

17.911.769

9.980.223

1.502.772

7.906.049

15.698.360

حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة (أ)

8.143.373

1.109.028

3.392.926

8.596.724

4.852.558

712.967

4.183.245

9.620.400

(أ)

تشتمل حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة على تسويات مثل حذف أرباح متداخلة بين شركات المجموعة ،وتحمل ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها.

57

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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حقوق الملكية غير المسيطرة  -تتمة
قائمة المركز المالي الملخصة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
شركة ينبع الوطنية
للبتروكيماويات
(ينساب)

الشركة السعودية شركة ينبع السعودية
للميثانول
للبتروكيماويات
(ينبت)
(الرازي)

الشركة الشرقية
للبتروكيماويات
(شرق)

شركة الجبيل
للبتروكيماويات
(كيميا)

الشركة العربية
لأللياف الصناعية
(ابن رشد)

شركة األسمدة شركة كيان السعودية
للبتروكيماويات
العربية السعودية
(كيان السعودية)
(سافكو)

موجودات متداولة

6.582.991

1.668.841

4.795.571

8.867.168

4.439.751

2.050.745

1.192.281

6.811.410

مطلوبات متداولة

2.323.147

583.217

1.899.696

1.647.884

2.969.987

1.046.139

785.304

3.350.402

صافي الموجودات المتداولة

4.259.844

1.085.624

2.895.875

7.219.284

1.469.764

1.004.606

406.977

3.461.008

موجودات غير متداولة

13.181.539

2.832.730

4.418.245

14.656.409

13.611.878

4.356.819

7.154.587

33.499.880

مطلوبات غير متداولة

703.953

854.018

983.466

2.716.243

5.798.158

4.016.225

700.939

23.052.842

صافي الموجودات غير المتداولة

12.477.586

1.978.712

3.434.779

11.940.166

7.813.720

340.594

6.453.648

10.447.038

صافي الموجودات

16.737.430

3.064.336

6.330.654

19.159.450

9.283.484

1.345.200

6.860.625

13.908.046

حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة (أ)

7.898.003

1.393.102

3.027.742

9.003.506

4.419.052

631.311

3.645.208

8.555.340

(أ)

تشتمل حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة على تسويات مثل حذف أرباح متداخلة بين شركات المجموعة ،وتحمل ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-21

حقوق الملكية غير المسيطرة  -تتمة
قائمة الدخل الشامل الملخصة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
شركة ينبع
الوطنية
للبتروكيماويات
(ينساب)

الشركة السعودية
للميثانول
(الرازي)

شركة ينبع
السعودية
للبتروكيماويات
(ينبت)

الشركة الشرقية
للبتروكيماويات
(شرق)

شركة الجبيل
للبتروكيماويات
(كيميا)

الشركة العربية
لأللياف الصناعية
(ابن رشد)

شركة األسمدة شركة كيان السعودية
العربية السعودية للبتروكيماويات (كيان
السعودية)
(سافكو)

إيرادات
صافي دخل السنة
دخل شامل آخر
إجمالي الدخل الشامل

7.628.470
2.413.978
73.037
2.487.015

5.249.864
3.045.453
55.640
3.101.093

7.859.468
2.944.221
124.006
3.068.227

11.383.526
2.859.182
93.484
2.952.666

8.766.320
1.965.479
67.696
2.033.175

6.302.650
130.862
53.508
184.370

3.859.836
1.738.438
140.320
1.878.758

12.263.159
1.702.248
88.645
1.790.893

صافي الدخل العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير المسيطرة

1.156.336
946.063

1.360.836
1.938.503

1.304.256
1.424.437

1.406.008
2.131.029

946.798
696.144

67.784
-

874.950
475.083

1.007.816
-

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إيرادات
صافي دخل السنة
دخل شامل آخر
إجمالي الدخل الشامل

7.220.906
2.376.365
()6.978
2.369.387

3.631.472
1.778.390
()1.699
1.776.691

7.510.101
2.993.537
7.378
3.000.915

10.066.000
2.735.429
()5.814
2.729.615

7.910.236
1.604.213
()2.219
1.601.994

5.704.262
()608.807
1.088
()607.719

2.759.455
878.628
44.113
922.741

9.983.926
668.174
()11.473
656.701

صافي الدخل العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير المسيطرة

996.942
793.083

787.865
1.080.100

1.496.174
1.996.505

1.150.915
814.688

856.623
540.229

()316.182
-

429.438
415.698

352.992
-

يشتمل صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة ،على تسويات مثل حذف أرباح متداخلة بين شركات المجموعة ،وتحمل ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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حقوق الملكية غير المسيطرة  -تتمة
قائمة التدفقات النقدية الملخصة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
شركة ينبع الوطنية الشركة السعودية
للميثانول
للبتروكيماويات
(الرازي)
(ينساب)

شركة ينبع
السعودية
للبتروكيماويات
(ينبت)

الشركة الشرقية
للبتروكيماويات
(شرق)

شركة الجبيل
للبتروكيماويات
(كيميا)

الشركة العربية
لأللياف الصناعية
(ابن رشد)

شركة األسمدة
العربية السعودية
(سافكو)

شركة كيان
السعودية
للبتروكيماويات
(كيان السعودية)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

3.928.161

3.202.785

2.881.894

3.966.259

2.553.916

526.637

2.083.578

3.432.919

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

()1.857.714

()294.522

()547.071

()408.623

()310.722

()86

()802.588

()2.115.782

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

()3.096.501

()1.558.860

()1.711.058

()4.341.786

()2.935.188

()210.573

()833.080

()1.454.539

صافي الزيادة ( /النقص) في النقدية وشبه النقدية

()1.026.054

1.349.403

623.765

()784.150

()691.994

315.978

447.910

()137.402

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

3.235.901

2.110.365

3.900.893

3.325.029

2.051.289

432.166

1.395.787

3.592.324

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

()716.755

()303.434

()314.653

()425.839

()863.816

()291.734

()703.277

()905.316

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

()3.143.125

()1.873.585

()3.777.386

()1.779.483

()1.604.184

()160.972

()732.898

()1.560.010

صافي الزيادة ( /النقص) في النقدية وشبه النقدية

()623.979

()66.654

()191.146

1.119.707

()416.711

()20.540

()40.388

1.126.998
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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القروض
معدل العمولة

 31ديسمبر  31 2018ديسمبر 2017

متداولة
قروض قصيرة األجل

قسط متداول من قروض طويلة األجل
التزامات بموجب عقود إيجار تمويلية (إيضاح )37
سندات
سندات دين
إجمالي القروض  -متداولة

اليبور بسعر متغير بالدوالر
األمريكي
سايبور واليبور بالدوالر
األمريكي
 ٪5.7إلى ٪9.6
٪2.63
سايبور بسعر متغير

1.167.589

1.065.000

3.664.754
85.502
3.750.256

8.535.254
93.301
3.744.901
3.000.000
15.373.456

غير متداولة
قروض طويلة األجل
التزامات بموجب عقود إيجار تمويلية (إيضاح )37
سندات دين
سندات

سايبور واليبور بالدوالر
األمريكي
 ٪5.7إلى ٪9.6
سايبور بسعر متغير
٪2.75

إجمالي القروض

31.058.023
653.423
10.633.950
42.345.396
47.263.241

35.500.304
771.712
2.000.000
3.352.716
41.624.732
58.063.188

قروض طويلة األجل
حصلت المجموعة على قروض تجارية من مؤسسات مالية مختلفة لتمويل توسعاتها والمشاريع الجديدة ،وعمليات االستحواذ والتي
تستحق السداد وفقا التفاقيات القروض المعنية بأسعار عموالت متفاوتة.
تسدد قروض صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي على أقساط نصف سنوية ،وتحمل أعباء تمويل
بمعدالت متفاوتة.
السندات
كانت السندات التالية قائمة كما في  31ديسمبر :2018


خالل شهر أكتوبر  ،2018أصدرت سابك كابيتال  2بي في ،شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لسابك ،سندات
لمدة  5سنوات و 10سنوات ،بمبلغ قدره  1مليار دوالر أمريكي لكل منهما وبمبلغ إجمالي يعادل  7.5مليار لاير سعودي .إن
هذه السندات غير مضمونة ،وتحمل معدل عمولة قدره  ٪4و ٪4.5على تلك التي تستحق خالل  5سنوات و 10سنوات ،على
التوالي .تم إصدار هذه السندات بموجب القانون /144أ ،ومتطلبات الطرح طبقا ً لقانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933
المعدل .إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم األيرلندية (يورونكست دبلن) ،وتم استخدام المتحصالت إلعادة تمويل قروض
استحق سدادها مؤخرا.



في  20نوفمبر  ،2013أصدرت سابك كابيتال  1بي .في ،سندات لمدة  7سنوات بقيمة  0.75مليار يورو وبمعدل عمولة قدره
 .٪2.75تم استخدام المتحصالت السترداد سندات باليورو قدرها  0.75مليار يورو.

سندات الدين
بتاريخ  29ديسمبر  ،2009أبرمت المجموعة اتفاقية مع صندوق االستثمارات العامة إلصدار سندات غير مضمونة باللاير السعودي
بطرح خاص على شكل شرائح متعددة بمبلغ  10مليار لاير سعودي .تم سحب هذه السندات بشكل كامل وتستحق السداد دفعة واحدة
بعد  7سنوات من تاريخ إصدار كل منها .كما في  31ديسمبر  ،2018تم سداد كافة السندات القائمة بالكامل.
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القروض  -تتمة
فيما يلي جدول سداد القروض طويلة األجل:
 31ديسمبر 2018
4.832.343
7.388.859
25.510.327
8.792.787
738.925
47.263.241

خالل سنة واحدة
سنة  -سنتان
سنتان –  5سنوات
أكثر من ذلك
التزامات بموجب عقود إيجار (إيضاح )37
اإلجمالي
-23

 31ديسمبر 2017
16.345.155
6.676.568
26.970.381
7.206.071
865.013
58.063.188

منافع الموظفين
فيما يلي تحليال لمخصص منافع الموظفين:
 31ديسمبر 2018
التزامات المنافع المحددة
مكافأة نهاية الخدمة
برامج منافع التقاعد المحددة
منافع طبية ما بعد انتهاء الخدمة
منافع الموظفين طويلة األجل األخرى ومنافع انتهاء الخدمة
برنامج التقاعد المبكر
مكافأة الخدمة طويلة األجل
أخرى

 31ديسمبر 2017

10.598.972
2.226.295
1.154.575
13.979.842

12.846.175
2.690.085
1.038.172
16.574.432

37.311
125.340
857.532
1.020.183
15.000.025

49.937
155.227
855.440
1.060.604
17.635.036

تقوم اإلدارة بمتابعة مخاطر كافة برامج التقاعد بالمجموعة وإصدار التعليمات بشأن الحوكمة وإدارة المخاطر المتعلقة ببرامج
التقاعد ،وخاصة فيما يتعلق بتمويلها وهيكل محفظة موجودات البرامج الحالية .تخضع التزامات وموجودات برامج الموجودات
المستخدمة لتمويل االلتزامات لمخاطر ديموغرافية وقانونية واقتصادية .تعزى المخاطر االقتصادية أساسا للتطورات غير المتوقعة
في السلع وأسواق المال .تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلقفال برامج المنافع المحددة المتعلقة بالخدمة المستقبلية .وقد أدى ذلك إلى
تخفيض المخاطر المتعلق بمستويات المنافع المستقبلية.
التزامات المنافع المحددة
تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة أو منافع التقاعد لموظفيها مع األخذ في االعتبار قوانين العمل المحلية وسوق العمل
والقوانين الضريبية في البلدان التي تتواجد فيها الشركات .خارج المملكة العربية السعودية ،تقوم المجموعة بالحد من مخاطر تغير
ظروف السوق المالية والتطورات الديموغرافية ،حيث يمنح الموظفون الجدد برامج تقاعد محددة ،وكما تم في السنوات األخيرة
إغالق العديد من برامج المنافع المحددة لحساب مستحقات المنافع المستقبلية ،سيتم إغالق البرامج األمريكية والكندية لحساب
مستحقات المنافع المستقبلية اعتبارا من  31ديسمبر .2019
مكافأة نهاية الخدمة
إن هذه المكافأة إلزامية لكافة الموظفين المقيمين في المملكة العربية السعودية طبقا لقانون العمل السعودي وسياسات التوظيف
الخاصة بالمجموعة .تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس رواتب الموظفين وفترات خدماتهم المتراكمة وتستحق الدفع عند انتهاء
الخدمة أو االستقالة أو التقاعد .يتم احتساب التزام المنافع المحددة بشأن مكافأة نهاية الخدمة وذلك بتقدير قيمة المنافع المستقبلية التي
اكتسبها الموظفين عن خدمتهم ،ومن ثم يتم خصم هذا المبلغ باستخدام معدل خصم مالئم لتحديد القيمة الحالية لصافي التزام
المجموعة .إن هذه المكافأة غير ممولة.
يتم إثبات عمليات إعادة القياس ،فورا في قائمة المركز المالي الموحدة ،ويتم قيد النقص أو الزيادة المقابلة لها على األرباح المبقاة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في الفترة التي تحدث فيها .ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل الموحدة
في الفترات الالحقة.
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منافع الموظفين  -تتمة
التزامات المنافع المحددة  -تتمة
برامج منافع التقاعد المحددة
لدى المجموعة عدد من برامج المنافع التقاعدية المحددة خارج المملكة العربية السعودية ،ان أكثر البرامج أهمية تقع في الواليات
المتحدة األمريكية وفي المملكة المتحدة .إن برامج التقاعد هذه ممولة .تشمل برامج التقاعد األخرى ،برامج ممولة في الغالب في
ألمانيا والنمسا واليابان وتايوان وكندا وفرنسا وبلجيكا ،وهي برامج مموله .تستند المنافع التي تقدمها برامج التقاعد هذه أساسا على
سنوات الخدمة وتعويضات الموظفين.
يتماشى تمويل البرامج مع المتطلبات المحلية في البلدان التي أنشئت فيها .تخضع التزامات التقاعد ألنظمة حكومية ،وحدود دنيا من
متطلبات التمويل في كثير من البلدان .إضافة إلى ذلك ،يوجد قيود على شكل شروط كمية ونوعية بخصوص االستثمار في مختلف
فئات الموجودات .وقد ينتج عن ذلك تقلب في اشتراكات أصحاب العمل ،ومتطلبات التمويل واالفتراض المتعلق بأن االلتزامات
تجاه صناديق التقاعد تتماشى مع المتطلبات النظامية.
فيما يلي وصفا موجزا لبرامج منافع التقاعد المحددة الرئيسية الخاصة بالمجموعة:

الواليات المتحدة األمريكية
في الواليات المتحدة األمريكية ،تمنح المجموعة برنامج منافع تقاعد محددة .يخضع هذا البرنامج ألحكام قانون ضمان دخل تقاعد
الموظفين المعدل لعام  .1974تتمثل سياسة تمويل البرامج األمريكية في القيام باشتراكات منتظمة كل سنة وبالمبالغ الضرورية
التي تفي أو تتجاوز الحد األدنى المطلوب طبقا لما نصت عليه قوانين منافع الموظفين والقوانين الضريبية في الواليات المتحدة
األمريكية .وكما في  1يناير  ،2014تم إقفال البرامج أمام المشتركين الجدد .أما الموظفين الذين سبق وأن اشتركوا في البرنامج
األمريكي ،كما في  31ديسمبر  2013فقد استمروا في اكتساب المنافع لغاية  31ديسمبر  .2019واعتبارا من  1يناير ،2020
سيتم إقفال البرنامج وسيشترك الموظفين في ترتيبات مساهمات محددة بديلة .وبمقارنة المشتركين األساسيين إلى إجمالي التغير في
المطلوبات ،هناك تسوية لمره واحدة مرتبطة بقرار إقفال المستحقات المستقبلية .تم إثبات الربح ضمن تكلفة الخدمة.
تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل جهات بالوكالة والتي تمثل مصالح الجهات المستفيدة وتضمن سداد المنافع مستقبال.

المملكة المتحدة
لدى شركات المجموعة برامج معاشات تقاعد ختامية في المملكة المتحدة تم إقفالها من أجل الحصول على زيادات إضافية في
المنافع لسنوات الخدمة في المستقبل .إن جزء كبير من األيدي العاملة ال يزال يتلقى زيادات في المنافع استنادا إلى زيادات الرواتب
واألجور .وبعد إقفال مستحقات الخدمة ،كانت لدى كافة الموظفين فرصة سانحة لالشتراك في برامج المساهمات المحددة.
تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل جهات بالوكالة ،وتمثل فيها مجلس األمناء  -طبقا لالتفاقية المبرمة مع هذه الجهات وطبقا
للقانون – مصالح المستفيدين والتأكد بأنه يمكن سداد المنافع في المستقبل .يحدد التمويل المطلوب وفق عمليات تقويم فنية طبقا
لألنظمة المحلية كل ثالثة سنوات .تعدل معاشات التقاعد سنويا تعويضا عن الزيادة في تكاليف المعيشة.
منافع الموظفين طويلة األجل األخرى

برنامج التقاعد المبكر
يتم احتساب تكاليف برامج التقاعد المبكر للموظفين وفقا لسياسات المجموعة .وإذا ما تم االتفاق على التعويض على شكل أقساط،
يتم خصم االلتزام في األصل إلى القيمة الحالية ومن ثم يتم توزيعها على فترة التعويض التي يمكن أن تصل إلى سن التقاعد العادي
للموظف.
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منافع الموظفين  -تتمة
منافع الموظفين طويلة األجل األخرى  -تتمة

مكافأة الخدمة طويلة األجل
تقدم المجموعة لموظفيها مكافأة الخدمة طويلة األجل على أساس سنوات الخدمة ،ويتم قياسها على نحو مماثل اللتزامات المنافع
المحددة .ومع ذلك ،يتم إثبات مبالغ إعادة القياس في قائمة الدخل الموحدة للسنة الحالية.
يوضح الجدول أدناه حركة صافي التقاعد:

في بداية السنة
تكلفة خدمة حالية
تكلفة خدمة سابقة
أعباء تمويل ،بعد خصم إيرادات التمويل
تغيرات اكتوارية نتجت عن:
 افتراضات مالية تغيرات ديموغرافية تسويات على أساس الخبرة العائد الفعلي على موجودات البرامجمدفوعات خالل السنة
مساهمات في برامج التقاعد
تسويات ترجمة عمالت أجنبية وأخرى
إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد
في نهاية السنة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
16.551.957
1.489.315
()283.821
557.467

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
15.596.799
1.290.975
44.175
581.024

()1.863.573
()101.639
()404.933
222.252
()2.147.893
()1.980.715
()308.526
72.551
13.950.335
29.507
13.979.842

()21.966
()37.125
95.005
()249.147
()213.233
()627.038
()313.995
193.250
16.551.957
22.475
16.574.432

بالنسبة لصافي التقاعد ،يتم عرض الموجودات تحت بند موجودات غير متداولة.
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منافع الموظفين  -تتمة
يوضح الجدول أدناه مكونات منافع الموظفين في المملكة العربية السعودية:

في بداية السنة
تكلفة خدمة حالية
أعباء تمويل
تغيرات اكتوارية نتجت عن:
 افتراضات مالية تسويات على أساس الخبرةمدفوعات خالل السنة
أخرى
في نهاية السنة

في بداية السنة
تكلفة خدمة حالية
أعباء تمويل
تغيرات اكتوارية نتجت عن:
 افتراضات مالية تسويات على أساس الخبرةمدفوعات خالل السنة
أخرى
في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
منافع طبية لما بعد انتهاء
اإلجمالي
الخدمة
مكافأة نهاية الخدمة
13.435.638
589.463
12.846.175
1.275.368
425.964
849.404
464.136
20.195
443.941
17.104
()158.423
()141.319
()52.602
()14.441
827.260

()1.602.947
()183.674
()1.786.621
()1.894.134
140.207
10.598.972

مكافأة نهاية الخدمة
12.046.025
1.043.387
464.664
()82.200
()78.379
()160.579
()561.757
14.435
12.846.175

()1.585.843
()342.097
()1.927.940
()1.946.736
125.766
11.426.232

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
منافع طبية لما بعد انتهاء
الخدمة
اإلجمالي
12.323.763
277.738
1.066.883
23.496
474.440
9.776
()46.428
176.074
129.646
()576.108
17.014
13.435.638

35.772
254.453
290.225
()14.351
2.579
589.463

يوضح الجدول أدناه مكونات التزامات المنافع المحددة خارج المملكة العربية السعودية كما في  31ديسمبر :2018
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

في بداية السنة
تكاليف خدمة حالية
تكاليف خدمة سابقة
أعباء تمويل
منافع مدفوعة
تغيرات اكتوارية ناتجة عن:
 افتراضات مالية تغيرات ديموغرافية تسويات على أساس الخبرةعمالت أجنبية
إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد
في نهاية السنة

الواليات المتحدة
األمريكية
3.227.844
191.740
()275.757
116.607
()168.006

المملكة المتحدة
2.850.210
716
73.036
()149.753

بلدان أخرى
946.352
22.207
()8.780
21.942
()30.092

اإلجمالي
7.024.406
213.947
()283.821
211.585
()347.851

()247.148
()10.559
()67.629
()325.336
2.767.092
2.767.092

()14.921
()87.670
6.324
()96.267
()161.838
2.516.104
2.516.104

()15.661
()3.410
()1.531
()20.602
()49.087
881.940
()198.271
683.669

()277.730
()101.639
()62.836
()442.205
()210.925
6.165.136
()198.271
5.966.865
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منافع الموظفين  -تتمة
تم أدناه تبيان التطورات في موجودات البرامج الرئيسية في مختلف البلدان:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

موجودات البرامج في بداية السنة
دخل عمولة
مساهمات أصحاب العمل
العائد على موجودات البرامج (ما عدا دخل
العمولة)
منافع مدفوعة
مصاريف إدارية
عمالت أجنبية
موجودات البرامج في نهاية السنة
إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد
موجودات البرامج في نهاية السنة
التزامات المنافع المحددة ،صافي

الواليات المتحدة
األمريكية
1.463.419
53.377
262.013

المملكة المتحدة
2.165.539
55.425
39.069

بلدان أخرى
279.129
9.452
7.444

اإلجمالي
3.908.087
118.254
308.526

()136.807

()75.375

()10.070

()222.252

()149.621
()13.516
1.478.865
1.478.865
1.288.227

()149.755
()123.030
1.911.873
1.911.873
604.231

()14.496
()510
()20.654
250.295
()227.778
22.517
661.152

()313.872
()14.026
()143.684
3.641.033
()227.778
3.413.255
2.553.610

يوضح الجدول أدناه مكونات التزامات المنافع المحددة خارج المملكة العربية السعودية كما في  31ديسمبر :2017
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

في بداية السنة
تكاليف خدمة حالية
تكاليف خدمة سابقة
أعباء تمويل
منافع مدفوعة
مساهمات مشتركين
تغيرات اكتوارية ناتجة عن:
 افتراضات مالية تغيرات ديموغرافية -تسويات على أساس الخبرة

الواليات المتحدة
األمريكية
3.040.708
200.498
18.307
119.284
()251.914

-

()156.096
258.478
2.850.210

3.227.844

إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد
في نهاية السنة

()156.096

()27.983
()61
()10.553
()38.597
108.252
946.352
()235.349
711.003

24.462
()37.125
()81.069
()93.732
366.730
7.024.406
()235.349
6.789.057

12.960
79.250
()180.253

-

208.541
()37.064
()70.516
100.961

عمالت أجنبية

المملكة المتحدة
2.835.871

بلدان أخرى
854.189
23.594
12.908
20.814
()35.019
211

اإلجمالي
6.730.768
224.092
44.175
219.348
()467.186
211

-

-

2.850.210

3.227.844

تم أدناه تبيان التطورات في موجودات البرامج الرئيسية في مختلف البلدان:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

موجودات البرامج في بداية السنة
إيرادات تمويل
مساهمات أصحاب العمل
العائد الفعلي على موجودات البرامج
منافع مدفوعة
مصاريف إدارية
عمالت أجنبية

الواليات المتحدة
األمريكية
1.246.675
47.675
260.343
143.180
()218.805
()15.649

-

188.163
2.165.539

1.463.419
إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد
موجودات البرامج في نهاية السنة
التزامات المنافع المحددة ،صافي

المملكة المتحدة
1.969.282
55.509
43.276
89.562
()180.253

-

-

2.165.539
684.671

1.463.419
1.764.425
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بلدان أخرى
241.775
9.580
10.587
16.405
()17.198
()506
18.486
279.129
()257.824
21.305
689.698

اإلجمالي
3.457.732
112.764
314.206
249.147
()416.256
()16.155
206.649
3.908.087
()257.824
3.650.263
3.138.794

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-23

منافع الموظفين  -تتمة
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
صافي مصاريف المنافع
تكاليف الخدمة الحالية
أعباء تمويل على التزامات المنافع
صافي مصاريف المنافع

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

1.205.494
557.467
1.762.961

1.335.150
581.024
1.916.174

موجودات برامج تقاعد الموظفين
يمثل الجدول أدناه فئات موجودات برامج التقاعد الرئيسية خارج المملكة العربية السعودية:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
متداولة وغير متداولة
أسهم
سندات ديون

 سندات حكومية سندات أخرىصناديق استثمارية وشركات تأمين
استثمارات أخرى
نقدية وشبه نقدية
اإلجمالي

٪33.54
٪1.09
٪1.09
٪46.56
٪18.26
٪0.55
٪100.00

٪36.90
٪29.27
٪29.27
٪31.14
٪2.69
٪100.00

بلدان أخرى

٪37.02
٪60.17
٪60.17
٪1.58
٪1.23
٪100.00

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
متداولة وغير متداولة
أسهم
سندات ديون

 سندات حكومية سندات أخرىصناديق استثمارية وشركات تأمين
استثمارات أخرى
نقدية وشبه نقدية
اإلجمالي

٪33.67
٪24.25
٪23.22
٪1.03
٪23.04
٪17.28
٪1.76
٪100.00

٪38.86
٪48.46
٪48.46

٪9.90
٪2.78
٪100.00
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بلدان أخرى

٪39.90
٪54.05
٪54.05
٪1.41
٪4.64

٪100.00

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-23

منافع الموظفين  -تتمة
فيما يلي االفتراضات االقتصادية واالكتوارية الرئيسية المستخدمة في احتساب التزامات المنافع:
 31ديسمبر 2018
المملكة العربية
السعودية
معدل الخصم
متوسط الزيادة في الرواتب
الزيادة في دفعات التقاعد
معدل التضخم (تكلفة الرعاية الصحية)

الواليات المتحدة األمريكية

٪4.40
 ٪5.50إلى٪7.00
ال ينطبق
 ٪9في عام  2019إلى
نقص بنسبة  ٪5في
عام  2023وما بعدها

المملكة المتحدة

٪4.16
٪3.22
ال ينطبق

٪2.90
٪3.21
٪3.25

ال ينطبق

ال ينطبق

 31ديسمبر 2017

معدل الخصم
متوسط الزيادة في الرواتب
الزيادة في دفعات التقاعد
معدل التضخم (تكلفة الرعاية الصحية)

المملكة المتحدة

المملكة العربية السعودية

الواليات المتحدة األمريكية

٪3.60
 ٪5.00إلى٪7.00
ال ينطبق
 ٪10في عام 2018
إلى نقص بنسبة  ٪5في
عام  2023وما بعدها

٪3.70
٪3.28
ال ينطبق

٪2.70
٪2.76
٪3.15

ال ينطبق

ال ينطبق

تحليل الحساسية
يوضح الجدول أدناه األثر التقريبي على التزامات المنافع المحددة في حالة قيام المجموعة بتغيير افتراض رئيسي واحد ،مع بقاء
كافة االفتراضات االكتوارية األخرى ثابتة .يهدف تحليل الحساسية إلى توضيح عدم التأكد المالزم لتقويم التزامات المنافع المحددة
في ظروف السوق بتاريخ القياس .وال يمكن استقراء نتائجه بسبب اآلثار المختلفة للتغيرات في االفتراضات االكتوارية األساسية
على إجمالي التزامات المنافع المحددة .تنطبق الحساسية فقط على التزامات المنافع المحددة وليس على صافي المبالغ المثبتة في
قائمة المركز المالي .ومن المتوقع أن يتم تسوية الحركات في القيمة العادلة لموجودات البرامج – بقدر معين – في التغيرات في
التزامات المنافع المحددة الناتجة عن التغيرات في االفتراضات.
المملكة العربية
السعودية

 31ديسمبر 2018
الواليات المتحدة
المملكة المتحدة
األمريكية

بلدان أخرى

الزيادة
معدل الخصم ( 25 +نقطة أساس)
الراتب ( 25 +نقطة أساس)
التقاعد ( 25+نقطة أساس)
العمر المتوقع للمتقاعدين (1+سنة)
تكاليف الرعاية الصحية ( 25 +نقطة أساس)

()287.462
278.079
ال ينطبق
ال ينطبق
23.010

()104.965
133
38.245
ال ينطبق

()129.394
30.668
94.662
71.718
ال ينطبق

()33.532
7.745
17.641
()14.807
ال ينطبق

النقص
معدل الخصم ( 25 -نقطة أساس)
الراتب ( 25 -نقطة أساس)
التقاعد ( 25-نقطة أساس)
العمر المتوقع للمتقاعدين (1-سنة)
تكاليف الرعاية الصحية ( 25 -نقطة أساس)

299.478
()268.468
ال ينطبق
ال ينطبق
()21.991
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111.092
()131
()39.562
ال ينطبق

138.607
()29.895
()89.594
()71.355
ال ينطبق

35.715
()7.358
()16.685
14.511
ال ينطبق

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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منافع الموظفين  -تتمة
تحليل الحساسية  -تتمة
المملكة العربية
السعودية

 31ديسمبر 2017
الواليات المتحدة
المملكة المتحدة
األمريكية

بلدان أخرى

الزيادة
معدل الخصم ( 25 +نقطة أساس)
الراتب ( 25 +نقطة أساس)
التقاعد ( 25+نقطة أساس)
العمر المتوقع للمتقاعدين (1+سنة)
تكاليف الرعاية الصحية ( 25 +نقطة أساس)

()362.579
313.884
ال ينطبق
ال ينطبق
21.255

()138.858
16.841
42.608
ال ينطبق

()150.558
34.170
112.018
80.372
ال ينطبق

()36.689
9.370
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

معدل الخصم ( 25 -نقطة أساس)
الراتب ( 25 -نقطة أساس)
التقاعد ( 25-نقطة أساس)
العمر المتوقع للمتقاعدين (1-سنة)
تكاليف الرعاية الصحية ( 25 -نقطة أساس)

338.388
()341.056
ال ينطبق
ال ينطبق
()20.268

147.656
()16.546
()44.040
ال ينطبق

162.140
()33.309
()105.766
()79.939
ال ينطبق

39.109
()15.291
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

النقص

دفعات المنافع المستقبلية المتوقعة
 31ديسمبر 2018
خارج المملكة العربية
المملكة العربية السعودية السعودية
خالل سنة
سنة – سنتان
سنتان –  3سنوات
 4 – 3سنوات
 5 – 4سنوات
 5سنوات قادمة

591.513
585.755
644.072
737.023
810.999
5.229.918

317.973
339.374
352.686
370.104
387.863
2.067.327

اإلجمالي

8.599.280

3.835.327

 31ديسمبر 2017
خارج المملكة العربية
المملكة العربية السعودية السعودية
خالل سنة
سنة – سنتان
سنتان –  3سنوات
 4 – 3سنوات
 5 – 4سنوات
 5سنوات قادمة

720.507
665.140
741.461
839.591
901.619
5.920.141

371.901
397.270
419.623
444.219
472.071
2.724.245

اإلجمالي

9.788.459

4.829.329

بلغت األقساط السنوية المدفوعة لبرامج االشتراكات المحددة  0.39مليار لاير سعودي ( 0.33 :2017مليار لاير سعودي) ،وتتعلق
أساسا ببرامج اشتراكات محددة في هولندا.
تبلغ اشتراكات أصحاب العمل المتوقعة والمتعلقة ببرامج التقاعد المحددة المنافع للسنة القادمة  0.15مليار لاير سعودي (:2017
 0.14مليار لاير سعودي).
يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزامات المنافع المحددة  10سنوات بالنسبة للبرامج داخل المملكة العربية السعودية ،و  20سنة بالنسبة
للبرامج خارج المملكة العربية السعودية ( 31ديسمبر  12 :2017سنة بالنسبة للبرامج داخل المملكة العربية السعودية ،و  20سنة
بالنسبة للبرامج خارج المملكة العربية السعودية).
69

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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الذمم الدائنة التجارية
 31ديسمبر 2018
ذمم دائنة تجارية
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 31ديسمبر 2017

14.938.392
30.965

17.886.738
174.726

14.969.357

18.061.464

تم اإلفصاح عن مخاطر العمالت ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة بشأن الذمم الدائنة في اإليضاح .36
-25

المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى
 31ديسمبر 2018
مطلوبات مستحقة
مستحقات للموظفين
توزيعات أرباح مستحقة
ضريبة مبيعات وأخرى مستحقة
محتجزات عقود
أخرى

-26

 31ديسمبر 2017

6.250.270
2.461.530
2.773.681
401.584
112.201
1.017.618

5.087.426
1.904.510
1.633.220
303.879
227.109
968.102

13.016.884

10.124.246

المشتقات
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

الموجودات المشتقة

غير مخصصة في عالقة تحوط
29.651
-

2.828
3.472
20.506

إجمالي المشتقات المالية

29.651

26.806

القيمة األسمية

615.342

1.070.622

-

عقود الصرف األجنبي اآلجلة
مشتقات بالحد األعلى ألسعار العموالت – متداولة (أ)
مشتقات بالحد األعلى ألسعار العموالت – غير متداولة (أ)

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

المطلوبات المشتقة

غير مخصصة في عالقة تحوط
-

عقود الصرف األجنبي اآلجلة
مشتقات بالحد األعلى ألسعار العموالت – متداولة
مشتقات بالحد األعلى ألسعار العموالت – غير متداولة

381
-

14.258
1.978

إجمالي المشتقات المالية

381

16.236

القيمة األسمية

291.967

716.645

(أ) عند اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9تم دمج هذه المشتقات مع العقود المضيفة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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اإليرادات

بيع بضاعة
خدمات لوجستية
تقديم خدمات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

164.896.782
3.518.301
713.256

149.242.828
523.140

169.128.339

149.765.968

ال يوجد إيراد هام تم اثباته خالل عام  2018من التزامات األداء التي تم الوفاء بها في السنوات السابقة .ومن المتوقع الوفاء بجميع
التزامات األداء المتبقية التي لم يتم الوفاء بها حتى  31ديسمبر  2018في السنة التالية.
يرجى الرجوع إلى اإليضاح  35بخصوص توزيع اإليرادات حسب القطاعات والتوزيع الجغرافي.
أرصدة العقود
ان شروط الدفع فورية وبحد أقصى  120يوما من تاريخ الفاتورة .عادة ما يكون تاريخ الفاتورة قبل أو بتاريخ الوفاء بالتزامات
األداء ذات الصلة .وبالتالي  ،فإن المجموعة ال تحتفظ بموجودات عقود المواد هامة وتقوم باثبات التزمات العقود عند إصدار فاتورة
بالمبالغ قبل الوفاء بالتزامات األداء.
ال توجد تغييرات جوهرية في موجودات العقود أو أرصدة التزامات العقود خالل السنة .تقوم المجموعة بتحديد جميع التکاليف
اإلضافية للحصول علی العقود كمصاريف عند تکبدها ألن فترة إطفاء الموجودات التي لم يتم اثباتها من قبل المجموعة ستكون سنة
واحدة أو أقل.
معلومات المقارنة
ال يتم عرض المعلومات المقارنة بخصوص االفصاحات للسنة الحالية ،ألن المجموعة طبقت المعيار الدولي للتقرير المالي  15بأثر
رجعي معدل (إيضاح .)4
-28

المصاريف
بناء على طبيعة المصاريف تشمل تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على المصاريف التالية:

1-28

تكلفة المبيعات

التغير في المنتجات تامة الصنع ومواد خام ومواد مستهلكة
تكاليف موظفين
استهالك مصانع ومعدات
انخفاض وتخفيض في قيمة مصانع ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة

2-28

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

83.322.735
13.294.298
13.903.349
470.183
529.906

72.029.578
12.178.000
13.268.321
1.563.603
818.741

111.520.471

99.858.243

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

5.923.083
1.163.468
1.834.609
514.064
643.089
288.079
578.515

5.488.822
1.130.223
1.666.168
572.642
684.394
242.453
785.099

10.944.907

10.569.801

المصاريف العمومية واإلدارية

تكاليف موظفين (أ)
تكاليف أبحاث وتقنية
خدمات مهنية واستشارية أخرى
دعم إداري
استهالك وإطفاء
صيانة
أخرى
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
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المصاريف  -تتمة

3-28

مصاريف البيع والتوزيع

نقل وشحن
تكاليف موظفين (أ)
مصاريف إيجار وتأجير
تكاليف تسويق
استهالك
أخرى

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

7.995.009
1.578.477
389.374
153.468
59.737
223.872

7.810.112
1.438.797
586.197
158.645
74.328
271.458

10.399.937

10.339.537

(أ) نتيجة لمبادرة تحقيق أقصى استفادة من القوى العاملة االستراتيجية خالل الربع األول من عام  ،2018قامت المجموعة بتسجيل
مصروف إعادة هيكلة غير متكرر قدره  1.38مليار لاير سعودي يتعلق بشكل رئيسي بتكلفة إنهاء خدمات موظفين .من المتوقع
أن تقلل هذه المبادرة االستراتيجية من قاعدة تكاليف المجموعة مستقبال.
أعباء التمويل
-29
للسنة المنتهية في
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017
أعباء تمويل على القروض
أعباء تمويل تتعلق ببرامج المنافع المحددة (إيضاح )23

-30

2.646.115

2.329.716

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

61.631
147.216
()193.489
39.010
()179.700
()281.079

44.364
279.973
200.921
39.831
()88.512
()187.240

()406.411

289.337

(المصاريف) اإليرادات األخرى ،صافي

توزيعات أرباح عن استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مطالبات تأمين
فروقات تحويل عمالت أجنبية
دخل إيجارات
خسائر استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
أخرى

-31

2.088.648
557.467

1.748.692
581.024

الزكاة وضريبة الدخل
كانت الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الخاصة بالمجموعة كاآلتي:
زكاة
2.619.140
2.600.000
()2.375.997

في بداية السنة
مجنب خالل السنة
مدفوع خالل السنة ،صافي
حركات أخرى (ترجمة العمالت األجنبية
وإعادة التصنيف)
2.843.143
في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
اإلجمالي
ضريبة دخل
3.675.240
1.056.100
4.103.406
1.503.406
()4.007.987
()1.631.990
433.658
1.361.174
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433.658
4.204.317

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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الزكاة وضريبة الدخل  -تتمة

في بداية السنة
مجنب خالل السنة
مدفوع خالل السنة ،صافي
حركات أخرى
في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
اإلجمالي
ضريبة دخل
2.833.582
447.246
4.066.329
1.466.329
()3.222.906
()855.710
()1.765
()1.765
3.675.240
1.056.100

زكاة
2.386.336
2.600.000
()2.367.196
2.619.140

كانت الحركة في الضريبة المؤجلة الخاصة بالمجموعة كاآلتي:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
مطلوبات ضريبية
موجودات
مؤجلة
ضريبية مؤجلة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
موجودات ضريبية مطلوبات ضريبية
مؤجلة
مؤجلة

في بداية السنة

1.518.599

2.597.059

678.221

1.858.820

تغيرات خالل السنة (أ)

()653.443

()932.921

()4.238

()106.377

في نهاية السنة

865.156

1.664.138

673.983

1.752.443

(أ)

تشتمل على أثر تحويل العمالت وحقوق الملكية غير المسيطرة.
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الزكاة
تقدم اإلقرارات الزكوية الخاصة بسابك والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل ،إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل على أساس قوائم
مالية مستقلة معدة ألغراض الزكاة فقط .تقوم الشركات التابعة األخرى غير المملوكة بالكامل لسابك بتقديم إقراراتها الزكوية بشكل
منفصل.
قامت سابك بتقديم إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل واستلمت شهادات الزكاة وسددت الزكاة المستحقة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2017وقامت بإنهاء موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في 31
ديسمبر .2016

2-31

ضريبة الدخل
فيما يلي تحليال للعناصر الرئيسية لضريبة الدخل المدرجة في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

1.503.406
-

1.466.329
-

ضريبة الدخل الحالية للشركات:
للسنة الحالية
تسويات الضريبة الحالية للسنة السابقة

ضريبة الدخل المؤجلة للشركات:
(النقص) الزيادة في الضريبة المؤجلة ،صافي

()305.745

73.671

إجمالي مصروف ضريبة الدخل المدرج في قائمة الدخل الموحدة

1.197.661

1.540.000

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة في الدخل الشامل األخر
خالل السنة
مصروف ضريبة مؤجلة على المكاسب والخسائر االكتوارية

5.204

61.349

الضريبة المؤجلة المحملة على الدخل الشامل االخر

5.204

61.349
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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الزكاة وضريبة الدخل  -تتمة

2-31

ضريبة الدخل  -تتمة
يعرض الجدول أدناه تسوية لمصروف ضريبة الدخل المستخرج من الربح المحاسبي:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

35.683.068

29.624.745

ناقصا :الدخل الخاضع للزكاة

()27.830.507

()23.521.746

الدخل الخاضع لضريبة الدخل

7.852.561

6.102.999

الشريحة الضريبية المحلية (في المملكة العربية السعودية)

٪20

٪20

ضريبة الدخل وفقا ً للشريحة الضريبية المحلية (المملكة العربية
السعودية)

1.570.512

1.220.600

اآلثار الضريبية لـ:
 منافع ضريبيه للسنة الحالية ،غير المثبتة نتائج ترجمة العمالت األجنبية معدالت االنحراف التغير في الشريحة الضريبية الضريبة المستحقة المحملة على المطلوبات األخرى عكس /تصحيح مخصصات وبنود معفاة مصاريف غير قابلة للخصم الضريبي إثبات المنافع الضريبية غير المثبتة سابقا ضريبة استقطاع -ضرائب حكومية ،ومحلية ،وأخرى

342.686
()405.308
()26.800
()94.415
183.229
()566.923
198.135
()81.560
67.998
10.107

498.436
433.424
280.638
()118.201
12.739
()74.551
62.667
()818.022
30.120
12.150

مصروف ضريبة الدخل
مصروف الزكاة

1.197.661
2.600.000

1.540.000
2.600.000

إجمالي مصروف الزكاة وضريبة الدخل

3.797.661

4.140.000
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الزكاة وضريبة الدخل  -تتمة

2-31

ضريبة الدخل  -تتمة
فيما يلي عناصر الضريبة المؤجلة:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

الفرق في األساس المحاسبي والضريبي المتعلق بـ:
 الموجودات الملموسة والغير ملموسة المخزون االحتياطيات -أخرى

()3.466.676
()29.120
()204.670
()23.997

()3.200.976
()27.413
()195.011
()27.011

مطلوبات الضريبة المؤجلة

()3.724.463

()3.450.411

مقاصة مع الموجودات الضريبية المؤجلة

2.060.325

1.697.968

صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة

()1.664.138

()1.752.443

 صافي الخسائر التشغيليةالفرق في األساس المحاسبي والضريبي المتعلق بـ:
 الموجودات الملموسة والغير ملموسة منافع الموظفين مصاريف مؤجلة مخصص الذمم المدينة والمخزون إعفاءات ضريبية -أخرى

7.279.239

6.824.447

445.332
583.956
10.912
355.480
145.754
76.571

320.871
967.003
164.163
286.524
151.241
41.512

موجودات الضريبة المؤجلة

8.897.244

8.755.761

موجودات ضريبية مؤجلة غير مثبتة

()5.971.763

()6.383.810

مقاصة مع المطلوبات الضريبية المؤجلة

()2.060.325

()1.697.968

صافي موجودات الضريبة المؤجلة

865.156

673.983

تقوم المجموعة بمقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية
ومطلوبات الضريبة الحالية وموجودات الضريبة المؤجلة إلى الضرائب المفروضة من قبل نفس السلطة الضريبية.
كان لدى المجموعة خسائر ضريبية قدرها  27.74مليار لاير سعودي ( 25.25 :2017مليار لاير سعودي) مرحلة لفترات من
عام  2021وألجل غير مسمى ،وهي متاحة الستخدامها مقابل األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة للشركات التي نشأت فيها
الخسائر.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
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(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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الربح األساسي والمخفض للسهم
يتم احتساب الربح األساسي للسهم وذلك بتقسيم صافي دخل السنة المتعلق بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية خالل السنة.
يتم احتساب الربح المخفض للسهم وذلك بتقسيم صافي الدخل العائد إلى المساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد
األسهم القائمة في نهاية السنة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادلة التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع األسهم المخفضة
المحتملة إلى أسهم عادية.
يعكس الجدول أدناه بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

الدخل من العمليات (بآالف الرياالت السعودية)

36.263.024

28.998.387

صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم (بآالف الرياالت
السعودية)

21.520.678

18.430.236

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)

3.000.000

3.000.000

ربح السهم من الدخل من العمليات (بالرياالت السعودية)

12.09

9.67

ربح السهم من صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم (بالرياالت
السعودية)

7.17

6.14

لم يكن هناك أي من بنود التخفيض تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
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التمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية
توضح الجداول أدناه تحليال بالتمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية الخاصة بالمجموعة:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

نقدية وأرصدة لدى البنوك
 تقليدية تحت الطلب (باستثناء الودائع ألجل) ودائع ألجل تقليديةنقدية وأرصدة لدى البنوك تقليدية

11.221.338
3.556.550
14.777.888

12.485.139
4.318.927
16.804.066

 مرابحة (بما في ذلك الودائع ألجل) حسابات جارية (باستثناء الودائع ألجل)نقدية وأرصدة لدى البنوك غير تقليدية
إجمالي النقدية واألرصدة لدى البنوك

25.881.062
1.931.870
27.812.932
42.590.820

40.153.002
2.081.588
42.234.590
59.038.656

استثمارات قصيرة األجل واستثمارات في أدوات دين
 سندات وسندات ديون بعمولة عائمة ودائع ألجل تقليديةاستثمارات قصيرة األجل واستثمارات في أدوات دين تقليدية

556.151
478.075
1.034.226

543.750
123.963
667.713

 مرابحة (بما في ذلك الودائع ألجل) صكوك ودائع مرابحة مركبةاستثمارات قصيرة األجل واستثمارات في أدوات دين غير تقليدية
إجمالي االستثمارات قصيرة األجل واالستثمارات في أدوات الدين

8.762.214
1.861.143
651.796
11.275.153
12.309.379

3.836.790
2.264.140
637.590
6.738.520
7.406.233

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
 صناديق استثمارية استثمارات في أدوات حقوق ملكيةإجمالي االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر التقليدية
إجمالي االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة
في الدخل الشامل اآلخر
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305.294
784.815

299.407
396.836

1.090.109

696.243

1.090.109

696.243

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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التمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية  -تتمة
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

القروض قصيرة األجل
1.167.589
1.167.589

قروض قصيرة األجل تقليدية
إجمالي القروض قصيرة األجل
القروض قصيرة وطويلة األجل
 قروض تقليدية سندات /سندات ديون عقود إيجار تمويليةالقروض طويلة األجل التقليدية

 تسهيالت إجارة قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي مرابحة القروض طويلة األجل غير التقليديةإجمالي القروض طويلة األجل
إجمالي القروض

1.065.000
1.065.000

11.796.848
10.633.950
738.925
23.169.723

24.071.844
12.097.616
865.013
37.034.473

4.761.727
1.678.192
16.486.010
22.925.929
46.095.652
47.263.241

5.073.886
2.012.726
12.877.103
19.963.715
56.998.188
58.063.188

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

تكاليف التمويل المرسملة خالل السنة
 قروض تقليديةتكاليف تمويل مرسملة من قروض تقليدية

23.568
23.568

75.867
75.867

 قروض مرابحة وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي تكاليف تمويل مرسملة من قروض غير تقليديةإجمالي تكاليف التمويل المرسملة خالل السنة

15.151
15.151
38.719

102.482
102.482
178.349
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التمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية  -تتمة
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

إيرادات التمويل
3.555
187.680
28.513
()11.577
76.484
284.655

3.838
74.574
31.244
54.064
24.665
188.385

 مرابحة تحت الطلب (بما في ذلك الودائع ألجل) صكوك ودائع مرابحة مركبةإجمالي إيرادات التمويل غير التقليدية
إجمالي إيرادات التمويل

1.035.951
82.571
19.543
1.138.065
1.422.720

949.056
98.980
10.636
1.058.672
1.247.057

 قروض تقليدية قروض تقليدية (جهة ذات عالقة) سندات /سندات ديون عقود إيجار تمويلي مطلوبات مشتقة صافي العمولة على منافع الموظفين أخرىأعباء التمويل التقليدية

695.355
108.158
359.675
61.025
557.467
146.795
1.928.475

669.872
383.987
91.889
10.797
581.024
124.759
1.862.328

 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي مرابحة تسهيالت إجارة أخرىأعباء التمويل غير التقليدية
إجمالي أعباء التمويل

68.381
575.235
74.024
717.640
2.646.115

61.331
117.286
288.771
467.388
2.329.716

-

حسابات تحت الطلب تقليدية
ودائع ألجل تقليدية
ودائع مركبة تقليدية
مشتقات
أخرى
إجمالي إيرادات التمويل التقليدية

أعباء التمويل
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تم إظهار حصص الملكية في الشركات التابعة في اإليضاح .41

شركات زميلة
مشاريع مشتركة

المبيعات إلى الجهات المشتريات من الجهات ذات
العالقة
ذات العالقة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
15.871
5.937.172
14.300.850

1.229.386

شركات زميلة
-

قروض من جهات ذات عالقة
قروض إلى جهات ذات عالقة

35.135

المبالغ المستحقة إلى
المبالغ المستحقة من الجهات
الجهات ذات العالقة
ذات العالقة
كما في  31ديسمبر 2018
27.818
3.098.870

23.499
24.025

 31ديسمبر 2018
مشاريع مشتركة

2.309.743
769.654

اإلجمالي

2.309.743
804.789

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
شركات زميلة

توزيعات أرباح مدفوعة إلى جهات ذات عالقة
توزيعات أرباح مستلمة من جهات ذات عالقة

شركات زميلة
مشاريع مشتركة

650.000
148.619

المبيعات إلى الجهات المشتريات من الجهات ذات
العالقة
ذات العالقة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
8.881
5.285.739
12.160.154

476.172

قروض من جهات ذات عالقة
قروض إلى جهات ذات عالقة

شركات زميلة
62.135

مشاريع مشتركة

5.099.221
504.217

اإلجمالي

5.749.221
652.836

المبالغ المستحقة من الجهات المبالغ المستحقة إلى الجهات
ذات العالقة
ذات العالقة
 31ديسمبر 2017
201.453
2.976.637

157.464
40.614

 31ديسمبر 2017
مشاريع مشتركة
2.491.245
752.715

اإلجمالي
2.491.245
814.850

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
شركات زميلة

توزيعات أرباح مدفوعة إلى جهات ذات عالقة
توزيعات أرباح مستلمة من جهات ذات عالقة

250.000
92.175

مشاريع مشتركة

4.262.696
271.931

اإلجمالي

4.512.696
364.106

الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
تتم عمليات البيع إلى والشراء من الجهات ذات العالقة وفقا لشروط التعامل العادية .إن األرصدة القائمة غير مضمونة وبدون عمولة
ويتم سدادها نقدا .لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة .وفيما يتعلق بالسنة
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018لم تسجل المجموعة أي انخفاض في المبالغ المستحقة من الجهات ذات عالقة .يتم إجراء هذا التقويم
في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها.

مشتريات بضاعة وخدمات
مبيعات بضاعة وخدمات
مبالغ مستحقة إلى منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية
مبالغ مستحقة من منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية
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للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

39.272.783
7.135.370
3.079.962
705.569

31.612.060
6.660.941
1.618.469
756.573
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -تتمة
كبار موظفي اإلدارة
إضافة لتعويضات كبار موظفي اإلدارة ،تقدم المجموعة أيضا منافع غير نقدية ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ،وتساهم
في برامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء الخدمة بالنيابة عنهم .فيما يلي تفاصيل تعويضات كبار موظفي اإلدارة:
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للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع ما بعد انتهاء الخدمة
منافع طويلة األجل أخرى

70.040
494
8.727

43.501
452
11.880

اإلجمالي

79.261

55.833

المعلومات القطاعية
ألغراض اإلدارة ،تتكون المجموعة من ثالثة وحدات عمل استراتيجية وحديد (نشاط تصنيع مملوك بالكامل) وفقا لمنتجاتها ،ويتم
تجميعها في ثالثة قطاعات ورفع التقارير بشأنها:
وحدة عمل البتروكيماويات  -يتم إنتاج المنتجات من المواد األولية (اللقيم) الهيدروكربونية بما في ذلك الميثان واإليثان والبروبان
والبيوتان والنافثا الخفيفة ،مع مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون واإليثيلين وميثيل تيرت بيوتيل أثير
والمواد الكيماوية األخرى .خالل عام  ،2017تم دمج المنتجات المتعلقة بالبوليمرات في قطاع واحد مع المنتجات الكيماوية ،وشملت
البولي إثيلين والبولي بروبيلين .تشتمل مجموعة البولي ايثيلين على كافة البوليمرات الحرارية السلعية :البولي إثيلين الخطي منخفض
الكثافة ،البولي إثيلين منخفض الكثافة ،والبولي إيثيلين عالي الكثافة .تشتمل مجموعة منتجات البولي بروبيلين على مجموعة عشوائية،
هوموبوليمر ،كوبوليمر ودرجات متخصصة في السيارات .تشتمل المنتجات الرئيسية األخرى على البولي كربونات ،والبوليستر،
وبولي فينيل كلوريد ،والبوليسترين ،والبولي بروبيلين المركب وستامكس.
وحدة عمل التخصصات  -ويشتمل على تقنيات البوليمر ،وتطوير التطبيقات على نطاق عالمي ،وتقنيات عملية مبتكرة ،والحلول
المسؤولة بيئيا عن السيارات والطيران وااللكترونيات إلى البناء والطاقة البديلة والرعاية الصحية .وتشتمل على محفظة متنوعة من
المنتجات من الراتنجات بالحرارة ،والمركبات المتخصصة ،واألفالم والمنتجات الورقية ،والطالء .وحيث أن وحدة عمل التخصصات
ال تفي بمتطلبات إعداد التقارير الفردية المذكورة بمعيار المحاسبة الدولي  :8المعلومات القطاعية ،تم إدراج المبالغ المتعلقة بوحدة
العمل االستراتيجية هذه كجزء من قطاع البتروكيماويات.
وحدة عمل المغذيات الزراعية  -ويشتمل على إنتاج مجموعة من األسمدة ،بما في ذلك اليوريا واألمونيا والفوسفات ،وكذلك األسمدة
المركبة.
حديد  -يقوم بإنتاج منتجات الصلب والمنتجات الطويلة (مثل حديد التسليح) والمنتجات المسطحة.
تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية ،التي يرأسها الرئيس التنفيذي ،بمراقبة نتائج القطاعات لغرض اتخاذ القرارات بشأن توزيع الموارد وتقييم
األداء .يتم تقييم أداء القطاع على أساس قائمة الدخل ويتم قياسه وفق أسس ثابتة على أساس الربح أو الخسارة في القوائم المالية
الموحدة.
بناءا على قرار اإلدارة وتماشيا مع التغيرات في تقارير اإلدارة ،فقد تم توزيع الدخل والمصاريف والموجودات والمطلوبات المتعلقة
بقطاع "اإلدارة العامة" في السنوات السابقة على وحدات عمل البتروكيماويات والتخصصات والمغذيات الزراعية وحديد وفقا ألسس
ثابتة متفق عليها داخليا .وعليه ،تم تعديل المعلومات القطاعية للسنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.
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المعلومات القطاعية  -تتمة
تم حذف كافة المعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها بشكل مالئم .فيما يلي
التفاصيل المالية للقطاعات:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
البتروكيماويات
والتخصصات

المغذيات الزراعية

150.422.057
إيرادات
استهالك وإطفاء وانخفاض وتخفيض في القيمة ()13.636.068
33.708.253
الدخل من العمليات
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع
مشتركة
تكاليف تمويل ،صافي
مصاريف أخرى ،صافي

7.938.052
()745.312
2.262.772
347.132

702.718

حديد

الموحدة

10.768.230
()1.120.185
291.999

169.128.339
()15.501.565
36.263.024

-

1.049.850
()1.223.395
()406.411
35.683.068

الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
البتروكيماويات
والتخصصات

المغذيات الزراعية
5.909.386
()722.828
782.710

135.301.994
إيرادات
استهالك وإطفاء وانخفاض وتخفيض في القيمة ()14.244.571
29.781.574
الدخل من العمليات
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع
1.229.655
مشتركة
تكاليف تمويل ،صافي
إيرادات أخرى ،صافي

190.025

حديد

الموحدة

8.554.588
()1.443.574
()1.565.897

149.765.968
()16.410.973
28.998.387

-

1.419.680
()1.082.659
289.337
29.624.745

الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
كما في  31ديسمبر 2018
البتروكيماويات
والتخصصات
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

المغذيات الزراعية
13.963.504
3.037.431

284.711.898
90.775.228

حديد
21.035.472
4.461.740

الموحدة
319.710.874
98.274.399

كما في  31ديسمبر 2017
البتروكيماويات
والتخصصات
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

المغذيات الزراعية
13.143.050
3.202.599

286.050.389
102.860.422
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حديد

الموحدة

22.417.367
5.409.293

321.610.806
111.472.314
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المعلومات القطاعية  -تتمة
التوزيع الجغرافي لإليرادات
 31ديسمبر 2018
المملكة العربية السعودية
الصين
باقي دول قارة أسيا
أوروبا
األمريكيتين
أخرى (أ)

25.270.853
29.713.216
36.386.396
39.449.558
14.796.092
23.512.224
169.128.339

٪15
٪17
٪22
٪23
٪9
٪14
٪100

 31ديسمبر 2017
22.751.799
25.404.525
32.595.863
35.913.940
12.744.946
20.354.895
149.765.968

٪15
٪17
٪22
٪24
٪8
٪14
٪100

إن معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء.
التوزيع الجغرافي للممتلكات والمصانع والمعدات
 31ديسمبر 2018
المملكة العربية السعودية
أوروبا (ب)
األمريكيتين (ب)
أسيا (ب)
أخرى (ب)

138.563.584
13.948.735
9.759.324
1.545.226
2.815
163.819.684

٪85
٪8
٪6
٪1
٪100

 31ديسمبر 2017
143.163.921
15.086.965
7.383.489
1.718.893
2.643
167.355.911

٪86
٪9
٪4
٪1
٪100

(أ) يشمل بند "أخرى" مبيعات قامت بها بعض الشركات التابعة لمساهميها األجانب قدرها  14.32مليار لاير سعودي (:2017
 13.31مليار لاير سعودي) ،وال تتوفر لدى المجموعة أي بيانات جغرافية تفصيلية عن المبيعات للمستهلك النهائي.
(ب) في أوروبا ،تتركز القيم الهامة للممتلكات والمصانع والمعدات في هولندا والمملكة المتحدة والمانيا واسبانيا .وفي األمريكيتين،
تتركز في الواليات المتحدة االمريكية ،وفي آسيا ،تتركز في الصين والهند .يشتمل بند "أخرى" على بلدان في أفريقيا وأوقيانوسيا.
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إدارة المخاطر المالية
نظرة عامة
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن استخدام األدوات المالية:
• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق
• المخاطر التشغيلية
يبين هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله ،وأهداف وسياسات وإجراءات المجموعة بشأن
قياس وإدارة المخاطر ،وإدارة رأسمال المجموعة .كما تم إدراج إفصاحات كمية إضافية في هذه القوائم المالية الموحدة.
أطر إدارة المخاطر
تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن وضع أطر إدارة المخاطر للمجموعة واإلشراف عليها .لقد قام مجلس اإلدارة
بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي يقع على عاتقها إعداد ومتابعة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة .تقوم اللجنة برفع تقارير
بانتظام إلى مجلس اإلدارة بشأن أنشطتها.
تم وضع سياسات إدارة المخاطر في المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ،ووضع حدود وضوابط مالئمة
للمخاطر ،ومراقبة المخاطر وااللتزام بتلك الحدود .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات
في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .ومن خالل إجراءات ومعايير التدريب واإلدارة الخاصة بها ،فإن المجموعة تهدف إلى وجود
بيئة رقابية بناءة ومنتظمة يكون الموظفين فيها على علم بمسئولياتهم والتزاماتهم.
تقوم لجنة المراجعة بالمجموعة باإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة االمتثال للسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر
بالمجموعة ،ومراجعة مدى كفاية أطر إدارة المخاطر بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة .يقوم قسم المراجعة الداخلية بمساعدة
لجنة المراجعة في المجموعة في تأدية دورها اإلشرافي ويقوم بمراجعات منتظمة وخاصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ،ويتم
رفع نتائجها إلى لجنة المراجعة .تشتمل األدوات المالية أساسا على النقدية واألرصدة لدى البنوك ،والذمم المدينة التجارية واألخرى،
واألدوات المالية المشتقة ،واالستثمارات في األوراق المالية ،والقروض والسلف ،والقروض البنكية قصيرة األجل ،والذمم الدائنة
والمصاريف المستحقة والقروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى.
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن تكبد المجموعة لخسارة مالية في حالة إخفاق العميل أو الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته
التعاقدية بشأن أداة مالية ما ،وتنشأ بصورة أساسية من المبالغ المستحقة من العمالء واألدوات االستثمارية الخاصة بالمجموعة.

الذمم المدينة التجارية
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل .كما تأخذ المجموعة بعين االعتبار الظروف
الديموغرافية لقواعد العمالء ،بما في ذلك مخاطر التعثر المتعلق بالصناعة والبلد الذي يعمل فيه العمالء ،ألن لهذه العوامل أثر على
مخاطر االئتمان وخاصة في ظل الظروف االقتصادية المتراجعة حاليا .وجغرافيا ،ال يوجد تركز في مخاطر االئتمان.
تتعامل المجموعة فقط مع أطراف معروفه ذات جداره إئتمانية قوية .تتمثل سياسة المجموعة بأن يخضع كافة العمالء الذين يودون
التعامل باألجل معها إلجراءات التحقق االئتماني .يتم تقويم الجودة االئتمانية للعميل وفق نظام تصنيف ائتماني مكثف مبني على
النقاط .إضافة إلى ذلك ،يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة بانتظام ،وذلك بالرغم من أن نتائج تعرض المجموعة للديون المعدومة تعتبر
غير هامة.
تدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من قبل وحدة العمل الخاضعة لسياسات وإجراءات وضوابط المجموعة بشأن إدارة مخاطر
االئتمان المتعلقة بالعمالء  .تم وضع حدود ائتمان لكافة العمالء باستخدام معايير وضوابط تصنيف داخلية وخارجية .يتم تقويم جودة
االئتمان المتعلقة بالعمالء وفق نظام تصنيف ائتماني مكثف مبني على النقاط .يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة بانتظام.
قامت لجنة إدارة المخاطر بوضع سياسة ائتمان ،وبموجبها يتم تحليل المالءة االئتمانية لكل عميل جديد قبل تحديد شروط الدفع
المعتمدة وشرط وأحكام التسليم الخاصة بالمجموعة .تشتمل المراجعة التي تقوم بها المجموعة على درجات تصنيف خارجية ،عند
توفرها ،وفي بعض األحيان ،على أساس األفضلية االئتمانية التي توليها البنوك لهم .توضع حدود مشتريات لكل عميل ويمثل ذلك
أقصى مبلغ مفتوح ال يتطلب الحصول على موافقة لجنة إدارة المخاطر .يتم مراجعة هذه الحدود كل ربع سنة .يمكن للعمالء الذين
ال يوفون بمعايير الجدارة االئتماينة الموضوعة من قبل المجموعة التعامل مع المجموعة عن طريق الدفع مقدما فقط.
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إدارة المخاطر المالية  -تتمة
مخاطر االئتمان  -تتمة

االستثمارات
تراقب اإلدارة بنشاط درجات تصنيف االئتمان .ونظرا الستثمار المجموعة في أوراق مالية ذات تصنيف ائتماني عالي فقط ،تتوقع
اإلدارة عدم إخفاق أي طرف آخر عن الوفاء بالتزاماته.

الضمانات
تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر النقص في السيولة باستخدام نماذج التوقعات على آثار األنشطة التشغيلية على توفر السيولة بشكل
كلي .يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على التوازن بين استمرار التمويل والمرونة من خالل استخدام الحسابات المكشوفة لدى
البنوك والتسهيالت االئتمانية المتجددة ومصادر السيولة األخرى.

جودة مخاطر االئتمان
 31ديسمبر 2018
درجة التصنيف الخارجي

أرصدة لدى البنوك
استثمارات في أدوات حقوق
ملكية مردجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في أدوات دين

+أأ

208.350

أأ

426.408

-

اإلجمالي

583.350

-

-

-

-

11.038

426.408

+أ

-أ

42.590.430 3.910.773 7.905.030 9.792.158 18.769.664 1.578.047

-

استثمارات قصيرة األجل (فيما
عدا االستثمارات في أدوات
375.000
الدين)
مشتقات مالية

-أأ

أ

أخرى

القيمة الدفترية
المدرجة في
قائمة المركز
المالي

305.294
388.404 2.668.285

-

212.500 2.350.990 2.660.318
-

3.424

-

784.815
12.401

1.090.109
3.069.090

9.240.289 3.641.481
15.189

29.651

56.019.569 8.364.659 8.117.530 12.531.552 24.406.985 1.589.085

 31ديسمبر 2017
درجة التصنيف الخارجي

أرصدة لدى البنوك

+أأ

-أأ

أأ

74.190

80.236

4.032.418

أ

+أ

-أ

8.399.650 24.702.761

موجودات مالية متاحة للبيع
استثمارات مقتناة حتى تاريخ
االستحقاق

-

-

-

299.406

-

-

-

-

3.070.481

-

استثمارات قصيرة األجل (فيما
عدا االستثمارات المقتناة حتى
تاريخ االستحقاق)

-

-

مشتقات مالية

-

اإلجمالي

74.190

-

أخرى

2.876.268 18.872.720
-

396.837

375.000

1.157.672

-

489.655

1.624.252

22.498

1.013

2.920

326

102.734

4.033.431

3.962.327 20.405.392 10.024.228 28.565.223

-

القيمة الدفترية
المدرجة في
قائمة المركز
المالي
59.038.243
696.243
3.445.481

689.173

3.960.752

49

26.806
67.167.525

تم تحديد درجات تصنيف االئتمان أعاله وفق درجات تصنيف البيان الصادر عن وكاالت تصنيف ائتمان عالمية متعارف عليها.
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إدارة المخاطر المالية  -تتمة
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بمطلوباتها المالية التي يتم سدادها نقدا أو
باستخدام موجودات مالية أخرى .تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان ،قدر اإلمكان ،توفر السيولة الكافية
للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في ظل الظروف العادية والحرجة ،بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمعة المجموعة.
تقوم المجموعة بالتأكد بأنه يوجد لديها النقدية الكافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة ،بما في ذلك خدمة التزاماتها
المالية ،وال يشمل ذلك األثر المحتمل للظروف الطارئة التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول كالكوارث الطبيعية .إضافة إلى ذلك،
تحتفظ المجموعة بخطوط ائتمان مختلفة.
تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود
خصائص اقتصادية لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تأثرت بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو
الظروف األخرى .تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.
ولتجنب التركز المفرط للمخاطر ،تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالمجموعة بعض اإلرشادات التي تركز على اإلبقاء على
محفظة متنوعة .يتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وفقا لذلك تستخدم عمليات تحوط مختارة ضمن المجموعة
إلدارة تركزات المخاطر على مستوى كل من العالقة والصناعة.
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:
 31ديسمبر 2018
قروض
قروض قصيرة األجل
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات أخرى
مشتقات

خالل سنة واحدة

بين سنة –  5سنوات

أكثر من  5سنوات

اإلجمالي

4.098.894
1.167.589
14.969.357
3.357.882
381

35.426.705
-

6.019.150
-

45.544.749
1.167.589
14.969.357
3.357.882
381

23.594.103

35.426.705

6.019.150

65.039.958

 31ديسمبر 2017
قروض
قروض قصيرة األجل
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات أخرى
مشتقات

خالل سنة واحدة

بين سنة –  5سنوات

أكثر من  5سنوات

اإلجمالي

15.599.125
1.065.000
18.061.464
2.230.384
1.978

33.152.024
14.258

9.078.533
-

57.829.682
1.065.000
18.061.464
2.230.384
16.236

36.957.951

33.166.282

9.078.533

79.202.766

مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق ،المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية ،وأسعار العموالت،
وأسعار األسهم التي قد تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في
إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.
تقوم المجموعة بشراء وبيع المشتقات وتتكبد أيضا مطلوبات مالية في إدارة مخاطر السوق .تتم كافة هذ المعامالت طبقا للتعليمات
واالرشادات الصادرة عن لجنة إدارة المخاطر .وبشكل عام تقوم المجموعة باستخدام المحاسبة عن عمليات التحوط إلدارة التغيرات
في قائمة الدخل الموحدة.
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إدارة المخاطر المالية  -تتمة
مخاطر أسعار حقوق الملكية
تنشأ تعرضات المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية عن االستثمارات المقتناة من قبل المجموعة والمصنفه كاستثمارات
في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .إلدارة مخاطر األسعار الناتجة عن االستثمارات في
أدوات حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتنويع محفظتها ،ويتم هذا التنوع طبقا للحدود الموضوعة من قبل المجموعة.
تزداد أو تنقص عناصر حقوق الملكية نتيجة مكاسب /خسائر أدوات حقوق الملكية المصنفه كاستثمارات في أدوات حقوق الملكية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
مخاطر العمالت
تعمل المجموعة على نطاق عالمي ،وتتعرض لمخاطر الصرف األجنبي الناتجة عن التعرض لمخاطر مختلف العمالت وخاصة
تذبذب سعر صرف العمالت األخرى مقابل اللاير السعودي .تنشأ مخاطر العمالت األجنبية بشكل أساسي عن المعامالت التجارية
واألنشطة االستثمارية والتمويلية.
تتطلب سياسة المجموعة بأن تقوم كافة الشركات التابعة بإجراء مراجعة منتظمة للتعرضات لمخاطر العمالت وتفوض عملية اتخاذ
قرارات التحوط إلدارة الخزينة العالمية التي تقوم سابك بتنفيذ كافة عمليات المتاجرة بالمشتقات مركزيا .وبالنسبة للموجودات
والمطلوبات النقدية المسجلة بعمالت أجنبية ،تقوم المجموعة بالتأكد أن صافي التعرض للمخاطر المصاحبة ضمن المستويات المقبولة
وذلك من خالل شراء وبيع عمالت أجنبية باألسعار الفورية عند الضرورة ،لمقابلة فروقات عدم التوازن قصيرة األجل.
تتعرض المجموعة حاليا لمخاطر العمالت على األرصدة بما في ذلك الذمم المدينة مقابل المبيعات ،والمبالغ المستحقة الدفع للموردين،
واإليداعات لدى البنوك والقروض المسجلة بعمالت عدا اللاير السعودي .تشتمل العمالت التي تتم بها هذه المعامالت بشكل أساسي
على الدوالر األمريكي ،واليورو ،والجنيه اإلسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
إن مخاطر العمالت التي تم التعرض لها بشأن الدوالر امريكي ال تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة ألن سعر صرف الدوالر األمريكي
مثبت مقابل اللاير السعودي.
يوضح الجدول أدناه حساسية المجموعة تجاه التغيرات المحتملة المعقولة في سعر صرف اللاير السعودي مقابل العمالت األجنبية -
مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة – بشأن الموجودات والمطلوبات النقدية الخاصة بالمجموعة ،بعد خصم عمليات التحوط
المبرمة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
المكاسب (الخسائر) من خالل قائمة الدخل
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017
الزيادة في سعر صرف اليورو مقابل اللاير السعودي بنسبة ٪10
الزيادة في سعر صرف الجنية اإلسترليني مقابل اللاير السعودي بنسبة ٪10
الزيادة في سعر صرف اليوان الصيني مقابل اللاير سعودي بنسبة ٪10
الزيادة في سعر صرف الين الياباني مقابل اللاير سعودي بنسبة ٪10
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إدارة المخاطر المالية  -تتمة
مخاطر العمالت  -تتمة
كانت التعرضات لمخاطر العمالت األجنبية في نهاية السنة كاآلتي (محولة بآالف الرياالت السعودية):
كما في  31ديسمبر 2018
يوان صيني
جنيه إسترليني

يورو

ين ياباني

نقدية وأرصدة لدى البنوك (بما في ذلك الودائع ألجل)
ذمم مدينة تجارية
قروض
ذمم دائنة تجارية
ذمم نقدية دائنة أخرى

988.961
3.577.112
()3.216.375
()1.054.166
()1.015.837

()892.503
284.624
()92.681
-

1.092.707
477.540
()54.718
()22.547

90.467
137.828
()56.841
()59.735

إجمالي صافي التعرضات النقدية

()720.305

()700.560

1.492.982

111.719

كما في  31ديسمبر 2017
يوان صيني
جنيه إسترليني

يورو

ين ياباني

نقدية وأرصدة لدى البنوك (بما في ذلك الودائع ألجل)
ذمم مدينة تجارية
قروض
ذمم دائنة تجارية
ذمم نقدية دائنة أخرى

1.015.186
3.840.916
()3.373.875
()1.419.887
()2.837.559

()1.003.738
257.776
()75.902
()342.174

562.710
125.293
()41
-

904.078
606.856
-

إجمالي صافي التعرضات النقدية

()2.775.219

()1.164.038

687.962

1.510.934

مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية إلداة مالية ما نتيجة التغيرات
في أسعار العموالت السائدة في السوق .تتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض لها المجموعة
بشكل أساسي بالتزامات القروض طويلة األجل الخاصة بالمجموعة والمرتبطة بعمولة عائمة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار
العموالت من خالل االحتفاظ بمحفظة متوازنة من القروض التسهيالت المرتبطة بعمولة ثابتة ومتغيره .ولتقليل التقلبات وزيادة
التوقعات بشأن مصاريف العموالت ،تقوم المجموعة بإبرام مشتقات مالية بسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت.
يبين الجدول التالي حساسية المجموعة تجاه التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت بعد األخذ بعين االعتبار أثر تحوط
مقايضات أسعار العموالت ،مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،على ربح المجموعة قبل الضريبة (من خالل األثر على القروض
المرتبطة بعمولة عائمة) للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2018
المكاسب (الخسائر) من خالل قائمة الدخل الموحدة
 3أشهر سايبور
 6أشهر سايبور
 9أشهر سايبور
 1شهر اليبور
 6أشهر اليبور
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 100 +نقطة أساس

 100 -نقطة أساس
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()2.129
()778
()94
()6.394
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إدارة المخاطر المالية  -تتمة
مخاطر أسعار العموالت  -تتمة
 31ديسمبر 2017
المكاسب (الخسائر) من خالل قائمة الدخل الموحدة
 3أشهر سايبور
 6أشهر سايبور
 9أشهر سايبور
 1شهر اليبور
 3أشهر اليبور
 6أشهر اليبور

 100 +نقطة أساس

 100 -نقطة أساس

()73
()2.063
()546
()679
()200
()4.795

73
2.063
546
679
200
4.795

مخاطر السلع
تتعرض المجموعة ألثر التقلبات في السوق على أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج بما في ذلك النافثا والبنزين والغاز الطبيعي
والكهرباء .ومن حين آلخر ،تقوم المجموعة بإدارة بعض عناصر مخاطر أسعار السلع باستخدام عقود أسعار ثابتة وأدوات مشتقة.
إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو دعم أعمالها وزيادة العائد على المساهمين.
تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين في السوق والحفاظ على التطور
المستقبلي لألعمال .تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .يقوم
مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي تحدده المجموعة بالناتج عن األنشطة التشغيلية مقسوما على إجمالي حقوق
المساهمين ،باستثناء األسهم الممتازة الغير قابلة لالسترداد وحقوق الملكية غير المسيطرة .لم تطرأ أية تغيرات على طريقة المجموعة
في إدارة رأس المال خالل السنة .كما يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح للمساهمين العاديين وإدارة رأس المال.
لم تخضع المجموعة أو أي من الشركات التابعة لها لمتطلبات رأس مال مفروضة خارجيا.
فيما يلي تحليال بنسب دين المجموعة إلى حقوق الملكية في نهاية السنة المالية:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إجمالي المطلوبات
ناقصا :نقدية وأرصدة لدى البنوك

98.274.399
()42.590.820

111.472.314
()59.038.656

صافي الدين

55.683.579

52.433.658

إجمالي حقوق الملكية

221.436.475

210.138.492

نسبة الدين إلى حقوق الملكية كما في  31ديسمبر

٪25

٪25
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التعهدات وااللتزامات المحتملة
اإلرتباطات الرأسمالية
كما في  31ديسمبر  ،2018كان لدى المجموعة ارتباطات قدرها  9.92مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر  9.11 :2017مليار لاير
سعودي) تتعلق بمصاريف رأسمالية.
لدى سابك التزامات تجاه حصتها في حقوق ملكيتها البالغة  ٪15في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات .كما في  31ديسمبر
 ،2018بلغت االلتزامات القائمة تجاه هذا االستثمار  0.07مليار لاير سعودي (كما في  31ديسمبر  0.07 :2017مليار لاير
سعودي) .وفقا لشروط االتفاقيات المبرمة مع المساهمين اآلخرين والمقرضين الخارجيين للمشروع ،فقد وافقت سابك على المساهمة
بتمويل إضافي للمشروع ،في ظل ظروف معينة ،وبالقدر المطلوب ،وذلك في حال الزيادة في تكلفة المشروع التقديرية.
لدى سابك التزامات تجاه حصتها البالغة  ٪25في الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي (دسر) .كما في  31ديسمبر ،2018
بلغت االلتزامات القائمة تجاه هذا االستثمار  0.28مليار لاير سعودي (كما في  31ديسمبر  0.28 :2017مليار لاير سعودي).
وقعت المجموعة اتفاقيات مع الموردين ،وتستحق على مدى سنوات مختلفة حتى عام  2025لقاء االرتباطات الرأسمالية للعمليات
الجارية ضمن أعمالها .وبموجب شروط هذه االتفاقيات ،التزمت المجموعة بالحد األدنى المنصوص عليه تقاعديا على مدى فترات
العقود.
الضمانات
قدمت سابك ضمانات بشأن السندات وبعض القروض ألجل الممنوحة لبعض الشركات التابعة والتي بلغت  29.4مليار لاير سعودي
كما في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  31.0 :2017مليار لاير سعودي).
االلتزامات المحتملة
أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ،نيابة عنها ،ضمانات بنكية بمبلغ  2.72مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر :2017
 2.86مليار لاير سعودي) خالل دورة األعمال العادية.
اإللتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية
أبرمت المجموعة عقود إيجارات تشغيلية بشأن بعض السيارات وبنود اآلالت .فيما يلي تحليال للحد األدنى لدفعات اإليجارات
التشغيلية المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2018
خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

 31ديسمبر 2017

1.520.312
3.929.788
3.455.462

1.012.977
2.886.844
2.657.715

8.905.562

6.557.536

عقود اإليجارات التمويلية
المجموعة كمستأجر
لدى المجموعة عقود إيجارات تمويلية بشأن مختلف بنود المصانع واالالت.
فيما يلي تحليال بالحد األدنى لدفعات اإليجارات المستقبلية بموجب عقود اإليجارات التمويلية والقيمة الحالية لصافي الحد األدنى لهذه
الدفعات:
 31ديسمبر 2018
الحد األدنى لدفعات
اإليجار

القيمة الحالية
لدفعات اإليجار

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

138.709
497.430
356.093

85.502
348.325
305.098

إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار
ناقصا :المبالغ التي تمثل أعباء التمويل

992.232
()253.307

738.925
-

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

738.925

738.925
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التعهدات وااللتزامات المحتملة – تتمة
عقود اإليجارات التمويلية – تتمة
المجموعة كمستأجر  -تتمة
 31ديسمبر 2017
الحد األدنى لدفعات
اإليجار

القيمة الحالية
لدفعات اإليجار

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

102.230
517.629
564.113

93.301
439.798
331.914

إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار
ناقصا :المبالغ التي تمثل أعباء التمويل

1.183.972
()318.959

865.013
-

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

865.013

865.013

المجموعة كمؤجر
فيما يلي تحليال بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض بموجب هذه العقود والقيمة الحالية لصافي الحد األدنى لهذه
الدفعات:
 31ديسمبر 2018
الحد األدنى لدفعات
اإليجار المستحقة القبض

القيمة الحالية

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

37.919
132.851
242.150

18.103
84.306
153.666

إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض
ناقصا :المبالغ التي تمثل إيرادات تمويل

412.920
()156.845

256.075
-

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض

256.075

256.075
 31ديسمبر 2017

الحد األدنى لدفعات
اإليجار المستحقة القبض

القيمة الحالية

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

41.673
163.845
253.235

16.389
108.671
162.818

إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض
ناقصا :المبالغ التي تمثل إيرادات تمويل

458.753
()170.875

287.878
-

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض

287.878

287.878

تعتبر المجموعة كمؤجر في بعض عقود التوريد ،وبموجبها يتم نقل حق استخدام المعدات ذات العالقة وبشكل أساسي أنابيب الغاز
وملحقاتها األخرى .تتراوح فترات عقود اإليجار ما بين  15إلى  20سنة وتمثل غالبية هامة من األعمار اإلنتاجية للموجودات
المعنية .إن المؤجر مسؤول عن الصيانة والتأمين على الموجودات.
وبشكل عام ،هناك حد أدنى من الدفعات المستحقة من المستأجرين بصرف النظر عن االنتهاء المحتمل لالتفاقيات .عليه ،فإن تجديد
اتفاقيات اإليجار ممكن ،ويتم ذلك بموجب اتفاق متبادل.
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إعادة تصنيف أرقام المقارنة
خالل السنة ،قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض األرصدة كما هو مبين أدناه .وترى اإلدارة بأن ذلك يعكس طبيعة األرصدة ذات
الصلة بشكل أكثر دقة .ال يوجد لعمليات إعادة التصنيف هذه أثر على صافي الدخل أو األرباح المبقاه كما ورد سابقا:
كما ورد سابقا

-39

قائمة المركز المالي الموحدة
موجودات ضريبية مؤجلة
مطلوبات ضريبية مؤجلة

1.518.599
2.597.059

قائمة الدخل الموحدة
تكلفة المبيعات
المصاريف العمومية واإلإدارية

99.785.144
10.642.900

المبالغ بعد إعادة التصنيف

673.983
1.752.443

99.858.243
10.569.801

مبلغ إعادة التصنيف

844.616
844.616

73.099
73.099

التوزيعات
صادقت الجمعية العامة السنوية ،خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ  1شعبان 1439هـ (الموافق  17إبريل  )2018على توزيعات
أرباح نقدية قدرها  12.6مليار لاير سعودي (بواقع  4.2لاير سعودي للسهم الواحد) ،ويتضمن ذلك توزيعات أرباح نقدية أولية
قدرها  6مليار لاير سعودي (بواقع  2لاير سعودي للسهم الواحد) تخص النصف األول من عام  .2017كما صادقت الجمعية العامة
السنوية أيضا على صرف مبلغ قدره  1.8مليون لاير سعودي ،كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة تم تحميلها على المصاريف العمومية
واإلدارية.
في  20رمضان 1439هـ (الموافق  5يونيو  ،)2018أعلنت سابك عن توزيع أرباح نقدية أولية عن النصف األول من عام 2018
قدرها  6.6مليار لاير سعودي (بواقع  2.2لاير سعودي للسهم).
تم إظهار التوزيعات المذكورة أعاله في هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة للفترة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018باستثناء توزيعات
األرباح المرحلية البالغة  6مليار لاير سعودي عن النصف األول من عام  2017حيث تم المحاسبة عنها سابقا في القوائم المالية
الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
في  11ربيع الثاني 1440هـ (الموافق  18ديسمبر  ،)2018اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من سنة
 2018قدرها  6.6مليار لاير سعودي (بواقع  2.2لاير سعودي للسهم الواحد) على أن يتم المصادقة على تلك التوزيعات المقترحة
من الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في ابريل .2019

-40

األحداث الالحقة
في رأي اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على
المركز المالي للمجموعة كما هو موضح في هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركات التابعة
فيما يلي بيانا بالشركات التابعة للمجموعة:

شركة سابك لوكسمبورج (اس .إيز آر.إل ).والشركات التابعة
لها (إيضاح )1-41
شركة سابك لالستثمارات الصناعية والشركات التابعة لها
(إيضاح )2-41
الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)
الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)
شركة سابك للصكوك (صكوك)
شركة سابك للحفازات الصناعية (سابكات)
الشركة السعودية لأللياف الكربونية
شركة سابك لخدمات االمدادات المحدودة
الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)
الشركة السعودية اليابانية لألكريلونيترايل (شروق)
الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر)
شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة)
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (ابن البيطار)
الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
الشركة السعودية للميثانول (الرازي)
شركة الجبيل لألسمدة (البيروني)
شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)
الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا)
الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)
شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)
الشركة السعودية للميثاكريليت (سماك)
الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد)
شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة
الشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية

بلد التأسيس

نسبة الملكية (المباشرة
وغير المباشرة) كما في
 31ديسمبر 2018
٪

نسبة الملكية (المباشرة
وغير المباشرة) كما في
 31ديسمبر 2017
٪

لوكسمبورج

100.00

100.00

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
75.00
71.50
70.00
51.95
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
48.07
42.99
35.00
100.00
50.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
80.00
75.00
71.50
70.00
51.95
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
48.07
42.99
35.00
100.00
50.00

إيضاحات:
 يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضا.
 تتمثل األنشطة الرئيسية لغالبية الشركات التابعة للمجموعة في تصنيع وتسويق وتوزيع البتروكيماويات والتخصصات والمنتجات ذات
الصلة باستثناء ما يلي:
 oشركات سافكو والبيروني وابن البيطار التي تشارك في أعمال المغذيات الزراعية؛
 oشركة حديد التي تقوم بأعمال المعادن.
 إن شركات ينساب ،وسافكو ،وكيان السعودية ،شركات مساهمة سعودية مدرجة في سوق األسهم السعودية (تداول).
 شروق :خالل عام  ،2018استحوذت المجموعة على  ٪20من حقوق الملكية غير المسطيرة في شركة شروق.
 الرازي :في  4ديسمبر  ،2018أبرمت المجموعة والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول ،شريك في الرازي ،اتفاقية تقوم بموجبها
المجموعة بشراء  ٪50من حصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي (ما يعادل  ٪25من إجمالي الحصص في
شركة الرازي) مقابل مبلغ قدره  0.15مليار دوالر أمريكي .يتوقع أن يتم تحويل الحصص والسداد في عام  2019ويخضع ذلك للموافقات
النظامية .ونظرا لعدم وجود تغير في السيطرة ،سيتم اعتبار عملية االستحواذ كعملية حقوق ملكية.
 إن الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة مملوكة بنسبة  ٪99من بتروكيميا وبنسبة  ٪1مملوكة من شركة سابك لالستثمارات الصناعية،
إن الشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية مملوكة بنسبة  ٪50بواسطة الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة.
 إن شركة صكوك هي تحت التصفية حاليا.
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1-41

شركة سابك لوكسمبورج إس .أي.آر .إل والشركات التابعة لها:

الشركات التابعة
سابك للبالستيكيات المبتكرة األرجنتين أس أر أل
سابك أستراليا بي تي واي المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة استراليا بي تي واي المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة النمسا جي ام بي اتش
سابك للبالستيكيات المبتكرة جي ام بي اتش وشركاؤها
سابك للبالستيكيات المبتكرة أمريكا الجنوبية – اندوستريا اي
كوميرسيو دي بالستيكوس المحدودة
إن في بايبليدنغ أنتويربن –ليمبورغ – لويك (بال)
سابك بلجيكا ان في
سابك للبالستيكيات المبتكرة كندا
سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة الصين
سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة  -جونجين
سابك للبالستيكيات المبتكرة الدولية للتجارة المحدودة شنغهاي
سابك إلدارة البالستيكيات المبتكرة المحدودة  -شنغهاي
سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة  -شنغهاي
شركة سابك شنغهاي للتجارة المحدودة
سابك (الصين) لألبحاث والتطوير المحدودة
سابك شنغهاي للصناعات المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة التشيك أس آر أو
سابك للبالستيكيات المبتكرة الدنمارك أيه بي أس
سابك نورديك أيه/أس
سابك للبالستيكيات المبتكرة فنلندا أو واي
سابك فرنسا أس أيه أس
سابك للبالستيكيات المبتكرة فرنسا اس إيه إس
سابك ألمانيا جي أم بي أتش
دويتشالند القابضة جي إم بي إتش
سابك للبالستيكيات المبتكرة جي ان بي اتش
سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة ألمانيا جي ام بي اتش
سابك للبولي أولفينات جي ام بي اتش
سابك اليونان ام إي بي إي
سابك للبالستيكيات المبتكرة هونج كونج
سابك للبالستيكيات المبتكرة اس آي تي القابضة المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة تايوان المحدودة

بلد التأسيس

نسبة الملكية (المباشرة
وغير المباشرة) كما في
 31ديسمبر 2018
٪

األرجنتين
أستراليا
أستراليا
النمسا
النمسا

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

البرازيل
بلجيكا
بلجيكا
كندا
الصين
الصين
الصين
الصين
الصين
الصين
الصين
الصين
جمهورية التشيك
الدنمارك
الدنمارك
فنلندا
فرنسا
فرنسا
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
اليونان
هونج كونج
هونج كونج
هونج كونج

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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٪
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الشركات التابعة – تتمة

1-41

شركة سابك لوكسمبورج إس .أي.آر .إل والشركات التابعة لها  -تتمة:

الشركات التابعة

بلد التأسيس

سابك هنغاريا كي اف تي
سابك للبالستيكيات المبتكرة هنغاريا كي اف تي
سابك الهند بي في تي المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة الخاصة الهند المحدودة
سابك لألبحاث والتقنية بي في تي المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة إيطاليا اس آر إل
سابك إيطاليا اس ار إل
مبيعات سابك إيطاليا أس ار إل
سابك اليابان المحدودة
سابك كوريا المحدودة
سابك لوكسمبورج إس أي آر إل
سابك للبالستيكيات المبتكرة ماليزيا
سابك للبالستيكيات المبتكرة المكسيك
سابك للبالستيكيات المبتكرة للخدمات المكسيك
بي في اسنيج يوني هاي فاي
اف أر تي بي في
اف ار تي تيبس بي في
سابك كابيتال بي في
سابك كابيتال  1بي في
سابك كابيتال  2بي في
سابك للبالستيكيات المبتكرة جي بي بي في
سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي في
سابك للبالستيكيات المبتكرة للمرافق بي في
سابك للتراخيص بي في
سابك ليمبورج بي في
سابك مبيعات أوروبا بي في
سابك للبتروكيماويات بي في
سابك للمشاريع التضامنية
سابك للتعدين بي في
خدمات خط أنابيب نقل البتروكيماويات بي في
سابك أوروبا بي في
سابك العالمية القابضة بي في
سابك للبالستيكيات المبتكرة بي في
سابك للتقنيات العالمية بي في
سابك للبالستيكيات المبتكرة بولندا
سابك بولندا
سابك أوروبا الشرقية المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة روسيا

هنغاريا
هنغاريا
الهند
الهند
الهند
ايطاليا
ايطاليا
ايطاليا
اليابان
كوريا
لوكسمبورج
ماليزيا
المكسيك
المكسيك
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
بولندا
بولندا
روسيا
روسيا
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نسبة الملكية (المباشرة وغير نسبة الملكية (المباشرة وغير
المباشرة) كما في
المباشرة) كما في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017
٪
٪
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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1-41

شركة سابك لوكسمبورج إس .أي.آر .إل والشركات التابعة لها  -تتمة:

الشركات التابعة
سابك للبالستيكيات المبتكرة بي تي إي المحدودة سنغافورة
سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي تي إي المحدودة سنغافورة
سابك للبالستيكيات المبتكرة سنغافورة بي تي إي ،المحدودة
سابك آسيا باسيفيك بي ت أي المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة اسبانيا
سابك للبالستيكيات المبتكرة جي بي بي في
مبيعات سابك اسبانيا
سابك للتسويق اسبانيا
الشركة السعودية للبالستيكيات المبتكرة السويد ايه بي
سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة (تايالند)
سابك العالمية المحدودة
سابك تيس القابضة المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة ايه بي اس المحدودة المملكة المتحدة
سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة
سابك المملكة المتحدة المحدودة
سابك لضمان التقاعد المملكة المتحدة
سابك المملكة المتحدة للبتروكيماويات المحدودة
اكساتيك المحدودة
شريك مصنع فيرنون فينول ام تي
سابك األمريكيتين
سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة أمريكا
سابك للبالستيكيات المبتكرة ام تي فيرنون المحدودة
سابك للبالستيكيات المبتكرة أمريكا المحدودة
سابك للبتروكيماويات القابضة أمريكا
سابك للمشاريع التضامنية القابضة أمريكا المحدودة
سابك للمشاريع األمريكية المحدودة
سابك أوراغوي اس ايه
سابك فيتنام المحدودة
سابك امريكاز جروث المحدودة
سابك يو أس ميثانول المحدودة
بالك دايموندس ستركستشرز المحدودة

بلد التأسيس
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
أسبانيا
أسبانيا
أسبانيا
أسبانيا
السويد
تايالند
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
أوراغوي
فيتنام
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة

نسبة الملكية (المباشرة وغير نسبة الملكية (المباشرة وغير
المباشرة) كما في
المباشرة) كما في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017
٪
٪
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.1

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

إيضاح:
 بالك دايموندس :نظرا النتقال السيطرة على شركة بالك دايموندس إلى المجموعة كما في  1يناير  ،2018ونظرا للتغير في السيطرة تم توحيد هذا
االستثمار الذي يتم المحاسبة عنه وفقا لطريقة حقوق الملكية اعتبارا من  1يناير ( 2018إيضاح )9
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الشركات التابعة لشركة سابك لالستثمارات الصناعية:

بلد التأسيس

شركة سابكاب للتأمين
شركة سابك بتروكيميا تيكاريت ليمتد (سابك تركيا)
شركة سابك ميدل إيست أوفشور
شركة سابك جنوب أفريقيا
شركة سابك أفريقيا للتجارة والتسويق
شركة سابك المغرب
شركة سابك لإلعارة و االنتقاالت الدولية
شركة سابك لإلعارة و االنتقاالت
شركة سابك تونس
سابك كينيا
سابك باكستان (بي في تي)
الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة
شركة سابك لخدمات التخزين (سابتانك)
شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية
(كيمتانك)

جيرنزي
تركيا
لبنان
جنوب أفريقيا
مصر
المغرب
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
تونس
كينيا
باكستان
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

نسبة الملكية (المباشرة وغير نسبة الملكية (المباشرة وغير
المباشرة) كما في
المباشرة) كما في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017
٪
٪

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.00
90.00

100.00
100.00
100.00
99.00
90.00

75.00

75.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

إيضاحات:
 تم تأسيس شركة سابك لإلعارة واالنتقاالت خالل عام  ،2018وتقوم بتقديم الخدمات اإلدارية للشركات العالمية المحددة من قبل المجموعة وأن هذه
الشركة حاليا تحت التصفية.


كيمتانك :خالل عام  ،2018قررت اإلدارة تعديل األسم القانوني لشركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية إلى (كيمتانك).
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االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة
فيما يلي بيانا باستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة .تعتبر هذه االستثمارات استثمارات استراتيجية
للمجموعة.
نسبة الملكية (المباشرة نسبة الملكية (المباشرة
وغير المباشرة)
وغير المباشرة)
كما في
كما في
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017
األنشطة الرئيسية
٪
٪

بلد التأسيس
الشركات الزميلة
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم
شركة معادن للفوسفات
شركة مرافق الطاقة والمياه في الجبيل وينبع
(مرافق)
شركة المنيوم البحرين – ش.م.ب (البا)
الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي (دسر)
كالرينت إيه جي
كوزمار انك
بالك دايموند ستركتشرز ال .ال .سي
المشاريع المشتركة
شركة سانيوبيك /سابك تيانجين للبتروكيماويات
المحدودة
شركة سابك – أس .كي نكلسلين المحدودة
العمليات المشتركة
يوتيليتي سبورت جروب بي .في
جولف كوست جروث فيننشر إل .إل .سي

مملكة البحرين
مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية

بتروكيماويات
ألمنيوم
مغذيات زراعية

المملكة العربية السعودية
منافع عامة
مملكة البحرين
ألمنيوم
نقل
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
مغذيات زراعية
المملكة العربية السعودية
استثمارات
تخصصات كيماوية
سويسرا
الواليات المتحدة األمريكية
بتروكيماويات
الواليات المتحدة األمريكية
تخصصات

33.33
30.40
30.00

33.33
30.40
30.00

24.81
20.62
20.00
15.00
25.00
24.99
50.00
-

24.81
20.62
20.00
15.00
25.00
50.00
50.00

الصين
سنغافورة

بتروكيماويات
بتروكيماويات

50.00
50.00

50.00
50.00

هولندا
الواليات المتحدة األمريكية

بتروكيماويات
بتروكيماويات

50.00
50.00

50.00
50.00

إيضاحات:
 يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضا.
 كالرينت :خالل عام  ،2018استحوذت سابك على حصة قدرها  ٪24.99من شركة كالرينت ،وهي شركة عالمية متخصصة في الصناعات
الكيماوية ومدرجة في سوق األسهم السويسرية (إيضاح .)1-9
 بالك دايموندس :نظرا النتقال السيطرة على شركة بالك دايموندس إلى المجموعة كما في  1يناير  ،2018ونظرا للتغير في السيطرة تم توحيد هذا
االستثمار الذي يتم المحاسبة عنه وفقا لطريقة حقوق الملكية اعتبارا من  1يناير ( 2018إيضاح .)9
 تساهم مجموعة سابك لوكسمبورج في العمليات المشتركة التالية:
 oيوتيليتي سبورت جروب بي .في – جيلين ،هولندا ،شركة تعمل بصورة مشتركة مع جهات أخرى إلنتاج منافع عامة لموقع إنتاج.
 oجولف كوست جروث فيننشر إل إل سي  -هيوستن ،الواليات المتحدة األمريكية ،شركة تعمل مع شركة اكسون موبيل كيمكال للتحقق من جدوى
إنشاء مصنع تكسير االثيلين ومصانع مراحل اإلنتاجية األولية.
تمتلك المجموعة حصة قدرها  ٪50في كل من هذه العمليات المشتركة وتسيطر عليها بصورة مشتركة مع الشركاء المعنيين .يقوم الشركاء بالتأكد
من توفير التمويل المستمر للشركات وذلك إما عن طريق المنافع العامة المباعة مباشرة للشركاء أو تقاسم التكاليف.
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