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 التكوين والنشاط -1
تأسست الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك" أو "الشركة األم"( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم 

 مسجلة في مدينة الرياضهي (، و1976سبتمبر  6هـ )الموافق 1396رمضان  13بتاريخ  66الملكي الكريم رقم م/
(. إن سابك مملوكة 1977يناير  4هـ )الموافق 1397محرم  14الصادر بتاريخ  1010010813بالسجل التجاري رقم 

يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب. ٪ للقطاع الخاص. 30حكومة المملكة العربية السعودية ول٪ 70بنسبة 
 ، المملكة العربية السعودية.11422، الرياض 5101

 
 

بـ"المجموعة"( في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات،  مجتمعين إليهم ويشارسابك والشركات التابعة لها )تتمثل أنشطة 
 والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية. والبالستيكيات والبوليمرات

 
 
وفقا  2018 مارس 31المنتهية في  للفترةعة للمجمو األولية الموحدة الموجزةالموافقة على إصدار القوائم المالية  تتم

 .2018 إبريل 28 بتاريخاإلدارة لقرار مجلس 
 

 أسس اإلعداد -2
وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  2018مارس  31أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالثالموجزة أعدت هذه القوائم األولية الموحدة 

والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة  كة العربية السعودية( "التقرير المالي األولي" المعتمد في الممل34)
 . السعودية للمحاسبين القانونيين

 
الموحدة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية إن 

 . 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةالسنوية للمجموعة الموحدة ئم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنبا  إلى جنب مع القوا

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السياسات المحاسبية 
، فيما عدا إتباع المعايير 2017ديسمبر  31لموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في المتبعة في إعداد القوائم المالية ا

ر أو تفسيرات أو تعديالت أخرى ي. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معاي2018يناير  1الجديدة السارية كما في 
 صادرة وغير سارية المفعول بعد. 

 
( 15( "األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي )9ي للتقرير المالي )المجموعة، بتطبيق المعيار الدول قامت

 .2018يناير  1حيث أن تاريخ سريانهما هو  ،"اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"
 
ياس"، ويجمع ( "األدوات المالية: اإلثبات والق39( محل معيار المحاسبة الدولي )9ل المعيار الدولي للتقرير المالي )يح

في القيمة  واالنخفاضالخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف والقياس،  المعيار بين كافة النواحي الثالث
( "اإليرادات" 18( محل معيار المحاسبة الدولي )15يحل المعيار الدولي للتقرير المالي )كما و .ومحاسبة تغطية المخاطر

وقد تم اإلفصاح أدناه عن السياسات المحاسبية التي عن بيع البضاعة وتقديم الخدمات.  والذي يغطي اإليرادات الناتجة
 تأثرت بهذين المعيارين الجديدين.

 
 األدوات المالية 3-1

على نموذج األعمال الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية تصنيف الموجودات المالية يعتمد 
 بتصنيف موجوداتها المالية كما يلي:  تقوم المجموعة .للتدفقات النقدية

  وأالمقاسة بالتكلفة المطفأة، الموجودات المالية 

  المقاسة بالقيمة العادلةالموجودات المالية. 
 

يتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل الموحدة أو من خالل قائمة 
 الشامل اآلخر الموحدة. الدخل 

 
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقع أن تنتج عنها تدفقات المحتفظ بها القروض والذمم المدينة التجارية  إن

 نقدية تمثل سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
 

 تتمة  - دوات الماليةاأل 3-1
 

  األولي  القياس
الغير  كما في حالة الموجودات المالية المعامالت تكاليف زائدا   ،بالقيمة العادلة لها ،األصل في ،المالية الموجودات استق
ة العادلة . إن تكاليف المعامالت الخاصة بالموجودات المالية المدرجة بالقيمقائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل  ةدرجم

 .الموحدةالدخل  قائمةالعادلة من خالل  بالقيمةيتم إثباتها  قائمة الدخلمن خالل 

تفي بمتطلبات كانت تدفقاتها النقدية  عند تحديد ما إذا بالكامل ،مدرجة مشتقاتالموجودات المالية التي تتضمن اعتبار يتم 
 . فقط تمثل سداد أصل المبلغ والعمولةكونها 

  القياس الالحق

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

 التكلفة المطفأة 
التدفقات النقدية سداد أصل تلك والتي تمثل فيها  ،المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية المالية إن الموجودات

فة المطفأة. ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين بالتكل قياسها يتم ،المبلغ والعمولة فقط
وذلك عند  ،قائمة الدخل الموحدةفي المخاطر تغطية لمطفأة وال تشكل جزءا  من أداة والتي يتم قياسها الحقا  بالتكلفة ا

 إيرادات ضمنلموجودات المالية التوقف عن إثبات األصل أو انخفاض قيمته. يتم إدراج دخل العمولة من هذه ا
 باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.  التمويل

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
والتي تمثل فيها التدفقات  ،وبيع الموجودات المالية ةالمقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدي المالية إن الموجودات

يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم  ،المبلغ والعمولة فقطالنقدية للموجودات سداد أصل 
الشامل اآلخر، فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في  لإثبات التغيرات في القيمة الدفترية من خالل الدخ

في قائمة الدخل الموحدة. وعند التوقف  القيمة، وإيرادات العمولة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي، والتي يتم إثباتها
تصنيفها  يعاد ،قا  ضمن الدخل الشامل اآلخرعن اثبات األصل المالي، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة ساب

يتم إدراج دخل كما ويتم إثباتها ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى.  ،من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة
من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويتم إظهار أرباح العمولة 

 وخسائر الصرف األجنبي ضمن اإليرادات/ المصاريف األخرى. 

 القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل قياسها فأة أو بالتكلفة المط إثباتها الحقا  التي ال تفي بمعايير المالية إن الموجودات 
. كما أن األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمار في قائمة الدخليتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل  ،الشامل اآلخر

 ،لمخاطراتغطية تشكل جزءا  من أداة أدوات الدين والتي يتم قياسها الحقا  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال 
 في الفترة التي تنشأ فيها.  الموحدة الدخليتم إثباتها وإظهارها بالصافي في قائمة 

 
 أدوات الملكية

 لهذه االستثماراتعرض التغيرات في القيمة العادلة ت، وتقوم المجموعة بقياس كافة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
كإيرادات  قائمة الدخل الموحدةات توزيعات األرباح من تلك االستثمارات في في قائمة الدخل الشامل اآلخر. ويستمر اثب

الحق للتغيرات في القيمة العادلة  تصنيفأخرى وذلك عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها. لن يكون هناك إعادة 
 من خالل قائمة الدخل الموحدة. 
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
 

 تتمة  - ألدوات الماليةا 3-1
 

 التوقف عن اإلثبات
 : عند من أصل ماليأو جزء عن إثبات أصل مالي  فيتم التوق

  أو األصلانتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من ، 

 مة بالكامل قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستل
 :ذا مات" فورية" وإإلى طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبا

 المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو  معظمقامت المجموعة بتحويل  )أ( 

المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل  معظمأو اإلبقاء على المجموعة بالتحويل لم تقم  )ب( 
 السيطرة على األصل.

 
 االنخفاض في القيمة

المستقبلية، بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء النظرة تقوم المجموعة، بناء على 
من موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم تحديد خسائر االئتمان 

ا 12على مدى المتوقعة  ا تمثل  12. إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى خسائر االئتمان على مدى العمرو شهر  شهر 
ا، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من  12ذلك الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  شهر 

ا بعد تاريخ إعداد  12المحتمل حدوثها في غضون  المالي. وعند وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ  لتقريراشهر 
فيما يخص الذمم المدينة، تقوم  نشأتها، فإنه يتم تحديد المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

ذ القياس األولى للذمم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة، التي تتطلب اثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر من
 المدينة.

 

 إثبات اإليرادات  3-2

يتم إثبات اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي من المتوقع أن تستحقه المنشأة لقاء تحويل البضاعة أو الخدمات إلى 
لبضاعة أو الخدمات هذا المعيار على المبدأ الذي ينص على إثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على ايستند العمالء. 

 إلى العميل. 

مع األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة  ،للعوض المستلم أو المستحق القبض ةيتم قياس اإليرادات بالقيمة العادل
تقوم المجموعة بتقويم ترتيبات اإليرادات الخاصة بها وفق معايير محددة  وذلك باستثناء الضرائب أو الرسوم. ا  تعاقدي
 ما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.  لتحديد

يجب الوفاء بمعايير االثبات المحددة المبينة أدناه قبل إثبات اإليرادات. وفي حالة عدم وجود معايير محددة، فإنه يتم تطبيق 
 السياسة أعاله وتسجل اإليرادات عند تحققها واستحقاقها. 

 إيرادات المبيعات 
إلى العميل، وهو ما يتم أخذه بعين االعتبار في  المباعةانتقال السيطرة على المنتجات عند اإليراد تقوم المجموعة بإثبات 

 سياق طريقة إثبات اإليرادات المؤلفة من خمس خطوات وتطبيق شروط الشحن المعمول بها.

 حقوق اإلرجاع
بالمحاسبة عن حق عندما ينص عقد مبرم مع عميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، فإن المجموعة تقوم 

 اإلرجاع عند طلب ذلك من قبل العميل وعند الوفاء بالشروط التعاقدية.
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
 

 تتمة  -إثبات اإليرادات  3-2

 تتمة  –إيرادات المبيعات 

 توزيع التزامات األداء 
د مميز وقابل للتحديد بصور مستقلة عن بيع البضاعة. المجموعة بتحديد خدمات التسليم كبنتقوم في بعض الحاالت، 

ويحدث ذلك عند قيام المجموعة بتحويل السيطرة على البضاعة بموقع التحميل الخاصة بالمجموعة وتقديم خدمات التسليم 
لمعاملة على خدمات التسليم بناء على المجموعة بتوزيع جزء من إجمالي سعر ا تقومإلى الموقع الخاص بالمشتري. 

 أفضل تقدير للخدمات المستقلة المماثلة. 

 التسعير المبدئي –تسعير المتغير ال
أن السعر المبدئي  على في أسواق معينة بموجب ترتيبات تسعير متغيرة. وتنص تلك الترتيباتقد تباع بعض المنتجات  إن

السعر النهائي للمنتجات فقط على أساس يمكن تحديد لى المنتجات، بينما يتم تحميله على العميل وقت تحويل السيطرة ع
النظر عن الطريقة المستخدمة لتحديد األسعار  وبغضالفترة الزمنية المنتهية بعد ذلك الوقت. وفي مثل هذه الحاالت، 

بلغ يمثل المبلغ النهائي المتوقع المبدئية والنهائية، فإنه يتم إثبات اإليرادات وقت تحويل السيطرة على المنتجات وذلك بم
 للعوض الذي تستلمه المجموعة. 

وعند قيام المجموعة بتسجيل ذمم مدينة بشأن السعر المبدئي، فإن التغيرات الالحقة في السعر النهائي المقدر لن يتم 
ا أن هذه التغيرات تنتج عن تسجيلها كإيرادات حتى تلك النقطة من الزمن التي يتم فيها تحديد السعر النهائي الفعلي )طالم

السوق/ مؤشر سعر السوق للمنتجات(. وقد يتم اعتبار ذلك عند القياس الالحق كأصل مالي مدرج  سعرالتغيرات في 
 بالقيمة العادلة. وقد يتم إثبات إعادة القياس هذه كإيرادات مستقلة. 

يرادات المبلغ المستحق القبض اإلضافي المسجل إن كافة التحديثات األخرى على السعر المبدئي، يتم تسجيلها مقابل إ
عند نقطة الزمن التي  ،إثبات أصل أو التزام العقد ذلك مقابل الذمم المدينةالتوقف عن ضمن أصل أو التزام عقد ما. يتم 

 يتم فيها تحديد السعر النهائي الفعلي. 

 الحسومات الخاصة بحجم المبيعات  –التسعير المتغير 
تقديم الحسومات بأثر رجعي إلى عمالئها على المنتجات المشتراة من قبل العميل وذلك بمجرد تجاوز تقوم المجموعة ب

كمية المنتجات المشتراة خالل الفترة الحد المنصوص عليه في العقد. تقوم المجموعة بتقدير الحسومات المتوقعة الخاصة 
ت، ويتم مراجعتها على أساس منتظم وتحديثها إذا لزم األمر. بحجم المبيعات باستخدام تقييم متحفظ للمبلغ المتوقع للحسوما

ويتم الحقا  سداد هذه المبالغ نقدا  إلى العميل أو يتم مقاصتها مقابل المبالغ المستحقة من قبل العميل، إذا كان ذلك مسموحا  
 به بموجب العقد.

ة بحجم المبيعات عوض متغير. وتعتبر المجموعة (، ينتج عن الحسومات الخاص15ووفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 طريقة "المبلغ األكثر احتماال " هي أفضل تقدير لهذا العوض المتغير.

 تقديم الخدمات
تقوم المجموعة، في بعض الحاالت، بتقديم خدمات لوجيستية بشأن البضاعة المباعة. ويتم الوفاء بهذه الخدمة على مدى 

مجموعة بتأجيل اإليرادات الموزعة إلى الخدمات اللوجيستية وتقوم بإثباتها على مدى تلك فترة التسليم. عليه، تقوم ال
 الفترة. 

 
 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة   3-3

 (، يتعين على المجموعة إبداء األحكام بشأن:9بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

  متعلقة باألعمال التي يتعرض لها عمالء المجموعة وذلك إلجراء تقدير لخسائر والمخاطر ال اإلقليميةالمخاطر
 االئتمان المتوقعة عن الذمم المدينة التجارية.

  لتحديد القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية الخاصة بها بناء على استثمارات مماثلة يتم بيعها  االحتسابأساس
ات لتحديد أساس االحتساب، إبداء األحكام من قبل اإلدارة إلثبات استثمارات ويتطلب اختيار االستثمارفي السوق. 

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وفيما يتعلق بتحديد القيمة العادلة، فإن هذه االستثمارات 
 مؤهلة لتصنيفها ضمن بنود المستوى الثالث.

  



 والشركات التابعة لها )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
  )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -الموحدة الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31في تهية المن لفترة الثالثة أشهر

 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة  – ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3
 

 تتمة -التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  3-3

توقيت تقديم و اتوتقدير االيراد(، فإنه يتعين على اإلدارة إبداء األحكام 15وفيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي )
 لعمالء المجموعة.   اللوجستيةوتسليم الخدمات 

 
 ( 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9تقرير المالي )تطبيق المعيار الدولي لل -4

 
 األدوات المالية   –( 9)المعيار الدولي للتقرير المالي  4-1

 
بتطبيق المعيار الجديد ولم تقم بتعديل بيانات المقارنة. وقد تم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات  المجموعةقامت 

. 2018يناير  1واالحتياطيات كما في  ة( ضمن األرباح المبقا9المعيار الدولي للتقرير المالي )المالية الناتجة عن تطبيق 
(، 9ال تعكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2017عليه، فإن البيانات المعروضة لعام 

ينتج عن (. لم 9طبقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي ) 2018وبالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة مع البيانات المعروضة لعام 
 المطلوبات المالية. تطبيق المعيار الجديد أي أثر على 

 
 : تم إجراء عمليات التقويم التالية بناءا  على الظروف والحقائق السائدة بتاريخ التطبيق األولي للمعيار

  باألصل المالي. تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ 

 يمة العادلة من خالل القبفة سابقا  كموجودات مالية مقاسة تخصيص وإلغاء تخصيص الموجودات المالية المصن
 . قائمة الدخل

  استثمارات مدرجة بالقيمة ك ،حقوق الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرةأدوات  فيتخصيص بعض االستثمارات
 آلخر. العادلة من خالل الدخل الشامل ا

 إدراج أدوات الدين كأصول مالية بالتكلفة المطفأة 

والتصنيف ( والقياس 39الفئات المختلفة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي ) تصنيفو يوضح الجدول التالي التغيرات في قياس
 :2018ير ينا 1( كما في 9وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )بالمجموعة الجديد لفئات الموجودات الخاصة 

  
 

وفقاً لمعيار  القياس
المحاسبة الدولي 

(39)  

وفقاً للمعيار  القياس
الدولي للتقرير 

  (9المالي )

القيمة الدفترية 
وفقاً لمعيار 

الدولي المحاسبة 
(39)  

القيمة الدفترية 
وفقاً للمعيار الدولي 

 (9للتقرير المالي )

 ةالتغيرات الناتج 
عن تطبيق المعيار 

ير الدولي للتقر
  (9المالي )

          
           :ةالمالي الموجودات

           
استثمارات مقتناة 

حتى تاريخ 
 )*( االستحقاق

القيمة العادلة من   التكلفة المطفأة 
 خالل قائمة الدخل

 
375,000  388,404  13,404 

           
استثمارات مقتناة 

حتى تاريخ 
 )*( االستحقاق

 التكلفة المطفأة  فأةالتكلفة المط 
 

2,680,161  2,680,161  - 

           

موجودات مالية 
  التكلفة  )*( متاحة للبيع

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

 
696,243  1,085,543  389,300 

           
 (39,610)  22,569,822  22,609,432  (*)* التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  ذمم مدينة تجارية

           
   10,154  2,011,288  2,001,134  التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  ذمم مدينة أخرى

استثمارات في أدوات كاالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق والموجودات المالية المتاحة للبيع تصنيف تم  )*(
 . (5)إيضاح  لى التواليدين واستثمارات في أدوات حقوق ملكية، ع

 
تتضمن الذمم المدينة التجارية بعض الذمم المدينة التي يتم تسعيرها مؤقتا  وهي مؤهلة لقياسها بالقيمة العادلة من  (*)*

  خالل قائمة الدخل. 



 والشركات التابعة لها )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
  )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -الموحدة الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31في تهية المن لفترة الثالثة أشهر

 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة -( 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) -4
 

 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء –( 15الدولي للتقرير المالي )المعيار  4-2
( ونتج عن ذلك تغير في إثبات اإليرادات عن العقود المبرمة 15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

يانات المقارنة المالية المعروضة دون التعديل على ب ،معدلمع العمالء وقد اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي 
 .وتم تأجيل اإليرادات الموزعة إلى الخدمات اللوجيستية

 
 البيانات المالية المقارنة  4-3

حقوق الملكية غير ( تغير في 15رير المالي )( والمعيار الدولي للتق9نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 : على النحو التالي رباح المبقاةاالحتياطيات األخرى واألالمسيطرة و

 

 
حقوق الملكية غير 

 المسيطرة 
 األرباح المبقاة  االحتياطيات األخرى 

       

 10,282,264 (2,249,663) 46,216,859 2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

    

    (9) المالي للتقرير الدولي المعيار تسويات

ادلة من خالل قائمة إعادة قياس االستثمارات بالقيمة الع -
 - 389,300 - الدخل الشامل اآلخر

إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة  -
 13,404 - - الدخل 

 (30,995) - 1,539 على خسائر االئتمان المتوقعة  ا  إثبات مخصص بناء -

ذات والضرائب المؤجلة  إثبات ترجمة العمالت األجنبية -
 8,616 (275) - الصلة

 1,539 389,025 (8,975) 

    (15تسويات المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (39,435) - - تأجيل اإليرادات المتعلقة بالخدمات اللوجستية 
    

 (48,410) 389,025 1,539 (15( و )9إجمالي تسويات المعيار الدولي للتقرير المالي )
       

 10,233,854 (1,860,638) 46,218,398 )المعدل( 2018يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 
       

 
 الموجودات غير المتداولة األخرى  -5

 
 كما في 

2018مارس  31  

 كما في  

2017ديسمبر  31  
    

 3,055,161  - (4حتى تاريخ االستحقاق )إيضاح  مقتناة استثمارات

 696,243  - (4)إيضاح  للبيع متاحة استثمارات

 خالل من دلةمدرجة بالقيمة العا ملكيةحقوق في أدوات  راتاستثما
 اآلخر الشامل الدخل

1,104,436 
 

- 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  في أدوات دين استثمارات
 الدخل

388,404 
 

- 

 -  2,594,005 بالتكلفة المطفأة  في أدوات دين استثمارات

 4,219,500  5,328,329 أخرى

 9,415,174  7,970,904  

  



 والشركات التابعة لها )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
  )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -الموحدة الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31في تهية المن لفترة الثالثة أشهر

 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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  الربع السنويالتغيرات الهامة خالل  - 6
 

 االستحواذ على حصة في شركة كالرينت إيه جي 6-1

مليون سهم تقريبا  في شركة كالرينت إيه جي، شركة عالمية تعمل  83على  استحوذت سابك، 2018يناير  25بتاريخ 
 الموافقات يخضع إتمام هذه الصفقة إلى استكمال .يسريةمدرجة في سوق األسهم السوو في صناعة الكيماويات المتخصصة

ضمن المصاريف المدفوعة مقدما   ،بالتكلفة الدفعة المقدمة لقاء هذا االستحواذعليه، تم إثبات من الجهات النظامية. 
  والموجودات المتداولة األخرى.

 
  ةمبادرة تحقيق أقصى استفادة من القوى العاملة االستراتيجي 6-2

، قامت المجموعة 2018أقصى استفادة من القوى العاملة خالل الربع األول لعام استراتيجية لتحقيق نظرا  لوجود مبادرة 
خدمات مليار لاير سعودي يتعلق بشكل رئيسي بتكلفة إنهاء  1.38قدره غير متكرر إعادة هيكلة بتسجيل مصروف 

 . موظفين

 .مستقبال   المجموعةمن قاعدة تكاليف  راتيجيةمن المتوقع أن تقلل هذه المبادرة االست
 

 خالل الفترة تمويل ال 6-3

يوجد لدى المجموعة عدة مبادرات نمو استراتيجية عالمية. ونتيجة لذلك، أبرمت المجموعة اتفاقية قرض مرحلي قدره 
نقطة أساس  30زائدا  وذلك بمعدل عمولة وفقا  لمعدالت اليبور ، 2018فبراير  3مليار لاير سعودي بتاريخ  11.25

  .2019فبراير  3ويستحق السداد بتاريخ 

 
 قياس القيمة العالة  6-4

مليون لاير  26.81: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي )كما في  15.12يتم تقويم األدوات المالية المشتقة وقدرها 
 ة العادلة.سعودي( بالقيمة العادلة وتصنف ضمن المستوى الثاني من مستويات قياس القيم

(، تم تغيير قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع وفقا  لمعيار المحاسبة 9نظرا  لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
(. وحيث أنه تم اجراء عملية 5و  4 ي( من التكلفة إلى القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح39الدولي )

، فإنه تم تصنيف القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث من مستويات هامة الت غير قابلة للمالحظةالتقويم باستخدام مدخ
 قياس القيمة العادلة. 

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

 الحد مةاهلمدخالت غير القابلة للمالحظة الا طريقة التقويم

   
قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل العمولة   طريقة السوق

 وضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء.

 13.1إلى  7.9

   متوسط صافي قيمة الموجودات ونسبة السعر إلى
 مضاعف القيمة الدفترية.

0.76 

   
إلى  12.3 توزيع وصافي الموجودات.تقدير النقدية وشبة النقدية القابلة لل صافي الموجودات  طريقة

دوالر  13.3
 أمريكي

   
 0.73 قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليرادات. طريقة العائدات المتوقعة

 
، تقارب القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى الخاصة بالمجموعة القيمة 2018مارس  31كما في 

 الدفترية لها.
  



 والشركات التابعة لها )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
  )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -الموحدة الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31في تهية المن لفترة الثالثة أشهر

 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة   -لتغيرات الهامة خالل الربع السنوي ا - 6
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  6-5

 فيما يلي بيان بالمعامالت واألرصدة الهامة مع الجهات ذات العالقة:

مبيعات إلى  
ذات جهات 

  عالقة 

 مشتريات 

من جهات ذات 
  عالقة 

مبالغ مستحقة 
من جهات ذات 

  عالقة 

 مبالغ مستحقة
إلى جهات ذات 

  عالقة

قروض إلى 
جهات ذات 

  عالقة 

قروض من 
جهات ذات 

 عالقة 
            
 2018مارس  31كما في   2018مارس  31كما في   2018مارس  31للفترة المنتهية في  

            
 -  -  484,904  182,732  1,435,685  524 شركات زميلة 

مشاريع مشتركة 
 2,501,870  813,576  90,566  3,114,668  123,697  3,098,288 وشركاء 

            
 2017ديسمبر  31كما في   2017ديسمبر  31كما في   2017مارس  31للفترة المنتهية في  

            
 -  -  157,464  201,453  1,279,634  - شركات زميلة 

مشاريع مشتركة 
 2,491,245   814,850  40,614  2,976,637  163,924  3,963,033 وشركاء 

 

 المعلومات القطاعية - 7
 

يتم  .قطاعات ةومجمعة في ثالث لمنتجاتهاوفقا  استراتيجية  عمل ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من أربعة وحدات
 .صافي الدخل ويتم قياسه بصورة مماثلةتقييم أداء القطاع على أساس 

 
أو بأسعار متفق  إلى الجهات األخرىإما بقيم تقارب أسعار البيع  القطاعات قد يتم قيدها عادةبين  المتداخلةاإليرادات  إن

 .بين إدارة القطاعات عليها
 

 مماثلة للمعامالت مع الجهات األخرى. لشروط التعامل العادل بصورة إن أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية تتم وفقا  
 

  



 والشركات التابعة لها )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
  )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -الموحدة الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31في تهية المن لفترة الثالثة أشهر

 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 مةتت - المعلومات القطاعية - 7
 

 للمجموعة: ةفيما يلي التفاصيل المالية لوحدات العمل االستراتيجي
 

 2018مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 

البتروكيماويات / 

 التخصصات

المغذيات 

 المركز الرئيسي  المعادن الزراعية

الحذوفات/ 

 الموحدة التسويات

 41,861,596 (37,238,823) 23,879,107 3,277,631 1,320,713 50,622,968 اإليرادات

 (3,655,687) - (76,670) (242,066) (190,090) (3,146,861) استهالك وإطفاءمصاريف 

 (268,248) 130,695 702,435 (30,067) (7,139) (1,064,172) صافي  (/ إيرادات تمويل)تكاليف

 24,586 (429,766) 216,703 (392) (9,176) 247,217 ، صافيإيرادات )مصاريف( أخرى

الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع 
 366,223 (19,586) 103,683 - 19,586 262,540 مشتركة 

 (1,359,000) (439,852) (414,715) (30,000) (11,400) (463,033) زكاة وضريبة دخل

 5,508,081 (7,912,824) 5,632,905 27,875 274,633 7,485,492 صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم
 
 
 

 2017 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 

البتروكيماويات / 

 التخصصات

المغذيات 

 المركز الرئيسي  المعادن الزراعية

الحذوفات/ 

 الموحدة التسويات

 36,320,795 (31,582,362) 21,132,679 2,062,610 1,342,009 43,365,859 اإليرادات

 (3,425,989)    - (60,755) (255,781) (177,265) (2,932,188) استهالك وإطفاء

 (221,405) (107,087) 963,541 (29,423) (9,069) (1,039,367) ، صافيإيرادات تمويل)تكاليف(/ 

       

 237,345 (475,486) 295,693 88,298 395 328,445 ، صافيإيرادات )مصاريف( أخرى

ومشاريع  الحصة في نتائج شركات زميلة
 380,603 (27,247) 14,774    - 27,247 365,829 مشتركة 

 (1,000,000) (204,609) (537,227) (27,500) (7,905) (222,759) زكاة وضريبة دخل

 5,234,518 (8,021,687) 5,653,081 (34,654) 510,019 7,127,759 صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم
 
 

 

 
 2018مارس  31كما في 

 

البتروكيماويات / 

 الموحدة الحذوفات/ التسويات اإلدارة العامة المعادن المغذيات الزراعية التخصصات

 339,444,115 (198,708,822) 221,590,009 18,582,183 10,324,977 287,655,768 إجمالي الموجودات

زميلة استثمارات في شركات 
 14,889,435 (595,841) 6,563,381 - 596,329 8,325,566 ومشاريع مشتركة

صافي اإلضافات )اإلستبعادات( إلى 
 3,797,469 - (775,676) 57,507 272,940 4,242,698   الموجودات غير المتداولة

 121,558,137 (112,183,862) 51,505,662 5,299,203 3,044,075 173,893,059 إجمالي المطلوبات
 
 
 

 

 
 2017ديسمبر  31كما في 

 

كيماويات / البترو

 الموحدة الحذوفات/ التسويات اإلدارة العامة المعادن المغذيات الزراعية التخصصات

 322,455,422 (192,510,199) 220,337,241 19,338,137 12,968,454 262,321,789 إجمالي الموجودات

زميلة استثمارات في شركات 
 14,304,140 (563,528) 6,428,512 - 599,380 7,839,776 ومشاريع مشتركة

صافي اإلضافات )اإلستبعادات( إلى 
 9,506,383 - (576,409) 286,188 493,839 9,302,765  الموجودات غير المتداولة

 112,316,930 (109,498,582) 51,789,552 6,155,208 2,305,018 161,565,734 إجمالي المطلوبات
 

  



 والشركات التابعة لها )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
  )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -الموحدة الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31في تهية المن لفترة الثالثة أشهر

 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة - المعلومات القطاعية - 7
 

 في لإليراداتالتوزيع الجغرا

 
 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

2018مارس   
 الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة 

2017مارس  31  
      

 ٪14 5,142,629  ٪16 6,554,904 المملكة العربية السعودية
 ٪17 6,276,710  ٪18 7,477,270 الصين

 ٪22 7,823,393  ٪22 9,054,461  أسياباقي دول قارة 
 ٪25 8,998,836  ٪25 10,380,950 وباأور

 ٪9 3,378,363  ٪8 3,494,143 األمريكيتين 
 ٪13 4,700,864  ٪11 4,899,868 أخرى 

 41,861,596 100٪  36,320,795 100٪ 

 إن معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء. 
 

 والمعدات والمصانعالتوزيع الجغرافي للممتلكات 
 2017 ديسمبر 31في  كما  2018مارس  31 في كما 

      

 ٪86 143,163,921  ٪85 141,561,549 المملكة العربية السعودية

 ٪9 15,086,965  ٪9 15,450,806 أوروبا

 ٪4 7,383,489  ٪5 7,555,647 األمريكتين

 ٪1 1,718,893  ٪1 1,700,540 آسيا

 - 2,643  - 2,465 أخرى

 166,271,007 100٪  167,355,911 100٪ 

 
 
 األحداث الالحقة  - 8

( على 2018إبريل  17الموافق )هـ 1439 شعبان 1صادقت الجمعية العامة السنوية، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 
لاير سعودي للسهم الواحد(، ويتضمن ذلك توزيعات  4.2لاير سعودي )بواقع  مليار 12.6أرباح نقدية قدرها ات توزيع

لاير سعودي للسهم الواحد( تخص النصف األول من عام  2مليار لاير سعودي )بواقع  6قدية مرحلية قدرها أرباح ن
مكافأة ألعضاء مجلس ك ،مليون لاير سعودي 1.8صرف مبلغ قدره . كما صادقت الجمعية العامة أيضا  على 2017
 يتم تحميله على المصاريف العمومية واإلدارية. اإلدارة

 
 30المذكورة أعاله في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة التي تنتهي في  األرباح توزيعاتيتم قيد  سوف
 2017من عام صف األول نللمليار لاير سعودي  6المرحلية البالغة  األرباح بعد استبعاد أثر توزيعات 2018يونيو 
 المحاسبة عنها سابقا.تمت حيث 

 
قد يكون لها أثر هام  2018مارس  31منذ الفترة المنتهية في  أخرى داث الحقة جوهريةاإلدارة عدم وجود أح تعتقد

 هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. كما عرض فيعلى المركز المالي للمجموعة 
 


