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معلومات حول الشركة
إن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم
 1010156910الصادر بتاريخ  14رمضان 1420هـ الموافق  22ديسمبر 1999م .يقع المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ولديها فرع بمدينة
الخبر ،حيث يوجد المقر الرئيسي لإلدارة التنفيذية ،وهو مسجل بموجب السجل التجاري رقم  2051023922الصادر بتاريخ  30شوال 1420هـ
الموافق  6فبراير 2000م ،وفرع بمدينة الجبيل الصناعية بموجب السجل التجاري رقم  2055007570الصادر بتاريخ  4جمادى األولى 1427هـ
الموافق  1يونيو 2006م.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في امتالك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخصوصا في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
تتكبد الشركة تكاليف على مشاريع تحت التطوير وفيما بعد يصبح لكل مشروع شركة مستقلة لها سجلها التجاري .ويتم تحويل التكاليف المتكبدة من
قبل الشركة إلى الشركات المستقلة عند إنشاءها.
كما في  31ديسمبر ،يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية (ويشار إلى الشركة والشركات التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"):
نسبة الملكية في  31ديسمبر
2017م
2018م
%65
%65
%53.91
%53.91
%87
%87
%87
%87
%72
%97
%100
%100
%68.58
%68.58
%75
%75
%100
%100
%100
%100
%50
%50
%75
%75
%100
%100
%100

الشركات التابعة
الشركة العالمية للميثانول
الشركة العالمية للدايول
الشركة العالمية لألستيل المحدودة ()1.1
الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة ()1.1
الشركة العالمية للغازات ()1.2
شركة سبكيم للتسويق
الشركة العالمية للمنافع
الشركة العالمية للبوليمرات
شركة سبكيم للكيماويات
شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه والشركات التابعة لها
شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ()1.3
مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
شركة سبكيم آسيا (بي تي أي) ()1.4
شركة سبكيم للتقنيات المتخصصة ()1.5

إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للميثانول هو تصنيع وبيع الميثانول .بدأت الشركة العالمية للميثانول أنشطتها التجارية في عام 2004م.
إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للدايول هو تصنيع وبيع البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهايدرايد واورباعي هايدروفيوران و جاما
بوتيرالكتون .بدأت الشركة العالمية للدايول أنشطتها التجارية في عام 2006م.
إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة هو تصنيع وبيع حمض الخليك وانهيدريد حمض
الخليك وخالت الفينيل األحادي على التوالي .بدأت الشركتان أنشطتهما التجارية في عام 2010م.
إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للغازات هو تصنيع وبيع أول أوكسيد الكربون .بدأت الشركة العالمية للغازات أنشطتها التجارية في عام
2010م.
إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للتسويق وشركتها التابعة شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه هو تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التي يتم
تصنيعها من قبل شركات المجموعة وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.
إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للمنافع هو القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع والمرافق للشركات التابعة لسبكيم.
إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للبوليمرات هو تصنيع وبيع بولي اسيتات الفينيل وبولي فينيل الكحولي  ،وبولي ايثيلين واكس ،وبولي اثيلين
منخفض الكثافة وكوبوليمرات االيثيلين اسيتات الفينيل .بدأت الشركة العالمية للبوليمرات أنشطتها التجارية في  1إبريل 2015م ،وذلك بعد نجاح
عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم من المقاولين الرئيسيين.
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معلومات حول الشركة (تتمة)
إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للكيماويات هو تصنيع وبيع خالت أثيل األسيتات وبيوتيل آسيتات وبولي بيوتيلين تيرافثليت ورباعي هيدروفيوران.
بدأ مصنع أثيل األسيتات وبيوتيل آسيتات نشاطه التجاري في 2013م بينما بدأ مصنع بولي بيوتيلين تيرافثليت ورباعي هيدروفيوران نشاطه
التجاري في  1يوليو 2018م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم.
إن النشاط الرئيسي لشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة هو تصنيع وبيع البولي إيثيلين متقاطع الربط وواقيات موصالت األسالك الكهربائية.
بدأت الشركة أنشطتها التجارية في  1يونيو 2015م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم من المقاولين
الرئيسيين.
إن النشاط الرئيسي لمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة ،والتي تأسست في عام 2014م ،هو تصنيع وبيع القوالب والسبائك والمنتجات
ذات الصلة إلى جانب إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلين .إن مصنع إنتاج األدوات بدأ أنشطته التجارية من  1نوفمبر 2016م .بدأ مصنع أفالم خالت
فينيل اإليثيلين التشغيل التجاري في  1يناير 2019م.
 1.1قامت المجموعة في فبراير 2016م باالستحواذ على حصص إضافية بنسبة  %11في الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية
لخالت الفينيل المحدودة من حقوق الملكية غير المسيطرة (شركة إيكاروس للصناعات النفطية) ،مقابل  375.3مليون لاير سعودي وعليه ،زادت
نسبة ملكية الشركة في تلك الشركتين من  %76إلى  .%87قامت الشركة باالعتراف بانخفاض في حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ 339.4
مليون لاير سعودي وانخفاض في حقوق ملكية المساهمين بمبلغ  35.9مليون لاير سعودي .وعالوة على ذلك ،وافق أحد المساهمين في  22يونيو
2009م على المساهمة بمساهمة أقل من المطلوب في قروض من المساهمين ،ووافقت شركة سبكيم على المساهمة بأكثر من المستوى المطلوب
لدعم المشروع .ونتيجة لذلك ،فقد أصبحت نسبة الملكية الفعلية للمجموعة في الشركتين .%89.52
 1.2وقعت شركة سبكيم اتفاقية بيع وشراء ("االتفاقية") بتاريخ  24يوليو 2018م مع الشركة الوطنية للطاقة لشراء كامل حصة الشركة الوطنية
للطاقة البالغة  %25في رأس مال الشركة العالمية للغازات وفقا لشروط تجارية متفق عليها .دفعت شركة سبكيم مبلغ  262.5مليون لاير سعودي
لهذا الشراء .تم االنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية المتعلقة بصفقة الشراء وبتاريخ  17أكتوبر 2018م ،زادت ملكية شركة سبكيم في الشركة
العالمية للغازات من  %72إلى .%97
 1.3لدى المجموعة حصة بنسبة  %50فقط في شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة .ومع ذلك ،وفقا التفاقية المساهمين ،فإن السيطرة علی
األنشطة ذات العالقة وأعمال شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة هي مع المجموعة .وعليه ،تمت المحاسبة عن الشركة المستثمر فيها على
أنها شركة تابعة للمجموعة.
 1.4تأسست الشركة المستثمر فيها في سنغافورة في عام 2013م .وتاريخ عقد تأسيسها هو  13جمادى األولى 1434هـ الموافق  25مارس
2013م .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المجموعة.
 1.5خالل سنة 2018م ،قامت شركة سبكيم بتأسيس شركة سبكيم للتقنيات المتخصصة وهي شركة مسجلة في الرياض .كما في في  31ديسمبر
2018م ،يبلغ رأس مال الشركة المذكورة  5,000,000لاير سعودية لم يتم سدادها بعد .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع المعدات المعدنية
وقطع الغيار.

.2

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

2-1

أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ("القوائم المالية الموحدة") وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ما لم يذكر خالف ذلك ،باستثناء بعض
االستثمارات قصيرة األجل التي تم قياسها بالقيمة العادلة والتزام المنافع المحددة الذي يتم قياسه بطريقة ائتمان الوحدة المتوقعة .تم عرض القوائم
المالية باللاير السعودي.
إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة مدرجة في إيضاح .3-2
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

2-2

أساس التوحيد
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية الموحدة للمجموعة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر 2018م .تتحقق السيطرة عندما تتعرض
المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات
من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.
تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها ،على وجه التحديد ،عندما يكون للمجموعة:
• القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها).
• تعرضات أو حقوق على العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و
• القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد.
بصورة عامة ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة .عندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية التصويت أو حقوق
مشابهة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة
المستثمر فيها ،بما في ذلك:
• الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛
• الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
• حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.
تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال ،إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات
على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة
ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة
أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على الشركة التابعة.
ينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الشركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة،
حتى إذا أدت النتائج إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.
أينما استلزم األمر ،يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات المحاسبية للمجموعة .تم استبعاد الموجودات
والمطلوبات والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة،
سينتج عنها ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

استبعاد الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛
استبعاد القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة؛
استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛
إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي المستلم؛
إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛
إثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛
إعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثبتة مسبقا ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة ،أيهما أنسب .حيث
سيكون مطلوبا إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة.

تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ.
يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامالت حقوق الملكية.
يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .يتم استبعاد األرباح
غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة مصلحة المجموعة في الشركة
المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى حد عدم
وجود دليل على انخفاض في القيمة.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة

(أ)

عمليات تجميع المنشآت والشهرة
تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ .وتقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع المقابل المحول ،وذلك كما
في تاريخ االستحواذ ،باإلضافة إلى قيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .وبالنسبة لكل عملية تجميع منشآت ،يقوم المشتري
بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي الموجودات التي يمكن تحديدها
بذاتها للشركة المستحوذ عليها .وتدرج تكاليف االستحواذ المتكبدة ضمن المصروفات اإلدارية.
عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على منشأة أخرى ،فإنها تقوم بتحديد مدى مالئمة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة وذلك وفقا
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ .يتضمن ذلك فصل المشتقات الضمنية في العقود الرئيسية
من قبل الشركة المشتراة.
إن أي مقابـل محتمـل يتـم تحويلـه مـن قبـل المشـتري يتم إدراجه بالقيمة العادلـة كما في تاريخ االقتناء .يتـم إدراج التغيـرات الالحقة فـي القيمـة
العادلـة للمقابـل المحتمـل والتـي قـد تكـون أصـل أو التزام وفقـا لمعيـار المحاسـبة الدولـي رقـم " 39األدوات الماليـة :التحقـق والقيـاس" ويت م
قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.
يتم قياس الشهرة أوليّا بالتكلفة (اعتبارها تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المادي المحول والمبلغ المدرج مقابل حقوق الملكية غير المسيطرة) وأي
حصة مملوكة مسبقا تزيد عن صافي الموجودات المقتناة والمطلوبات المحتملة .إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة تزيد عن إجمالي
المقابل المادي المحول ،تقوم المجموعـة بإعـادة تقييـم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المشتراة والمطلوبات المحتملة على نحو صحيح
وقامت بمراجعـة اإلجراءات المستخدمة في قيـاس المبالغ التي سيتم االعتراف بها في تاريخ االقتناء .إذا نتج عن إعادة القياس زيادة في القيمة
العادلة لصافي الموجودات المشتراة على إجمالي المقابل المادي المحول ،يتم االعتراف بالربح في األرباح أو الخسائر.
بعد االعتراف األولي ،تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحا منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة .ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة ،يتم
توزيع الشهرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت ،إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد
والتي من المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمنشأة المشتراة إلى تلك
الوحدات أو مجموعة الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة ،يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة
في القيمة الدفترية للعمليات المستبعدة وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة
على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.
يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع حصص في الشركات التابعة ،عندما تستمر المجموعة في ممارسة سيطرة على الشركة التابعة ،في
احتياطي نتائج بيع  /شراء الحصص في الشركات التابعة.
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(ب)

إعادة التصنيف المتداول وغير المتداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناء على تصنيف متداول  /غير متداول .يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات
المتداولة عندما:
• يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة.
• محتفظ بها أساسا لغرض المتاجرة.
• يتوقع أن تتحقق خالل اثنتي عشر شهرا بعد فترة القوائم المالية ،أو
• نقد أو ما في حكمه ما لم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثنا عشر شهرا بعد فترة القوائم المالية.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى غير متداولة.
يتم تصنيف المطلوبات المتداولة عندما:
• يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.
• محتفظ بها أساسا لغرض المتاجرة.
• تكون مستحقة التسوية خالل اثنتي عشر شهر بعد تاريخ القوائم المالية ،أو
• ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثنتي عشر شهر بعد تاريخ القوائم المالية.
وتصنف المجموعة جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

(ج)

قياس القيمة العادلة
تعرف القيمة العادلة باعتبارها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة نظامية فيما بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما:
• في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
• في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.
وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ،وهذا على
افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى .يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين
في السوق على تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى
وأفضل منفعة.
تستخدم المجموعة طرق تقييم مالئمة وفقا للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة
وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية
الموحدة مصنفة ضمن تدرج القيمة العادلة .وبيان ذلك كما يلي بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى  - 1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.
• المستوى  : 2تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• المستوى  :3أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين المستويات في
هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف (بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة قوائم
مالية .تحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.
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(ج)

قياس القيمة العادلة (تتمة)
تشترك جهات التقييم الخارجي في تقييم الموجودات الجوهرية ،عند الضرورة .ويتم إشراك جهة التقييم الخارجي من قبل المجموعة بعد مناقشة
وموافقة لجنة المراجعة بالشركة .وتشتمل معايير االختيار المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللية وما إذا كانت المعايير المهنية قد تم الحفاظ عليها.
تناقش المجموعة وتدرس مع جهة التقييم الخارجي للمجموعة أساليب وافتراضات التقييم التي تستخدم لكل حالة.
وفي تاريخ كل قوائم مالية ،تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا للسياسات
المحاسبية للمجموعة .ولهذا التحليل ،تتولى اإلدارة التحقق من المدخالت الرئيسية في أحدث تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة في حسابات
التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات العالقة .كما تقوم اإلدارة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية وذلك لتحديد
ما إذا كان التغيير معقوال.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله.

(د)

اإليرادات من العقود مع العمالء
أصدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيارا جديدا لالعتراف باإليرادات ،وهو المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة (" )15اإليرادات من
عقود العمالء" بتاريــخ  28مايــو 2014م .إن قواعد وتعريفات المعيــار الدولــي إلعداد التقاريــر الماليــة ( )15تلغي معيار المحاسبة الدولي
(" )11عقود اإلنشاء" ومعيار المحاسبة الدولي (" )18اإليرادات" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي (" )13برامج والء
العميل" .ويهدف المعيار المعدل بشكل خاص إلى توحيد اللوائح القائمة وبالتالي تحسين شفافية وقابلية مقارنة المعلومات المالية .أصبح التغير ساريا
على المجموعة من  1يناير 2018م .طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي ( )15باستخدام طريقة األثر التراكمي ،مع أثر تطبيق هذا
المعيار المعترف به في تاريخ التطبيق األولي (وهو  1يناير 2018م) .وعليه ،لم يتم تعديل المعلومات المعروضة للسنة السابقة ،أي أنه يتم عرضها
كما هو مفصح سابقا ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  18والتفسيرات ذات العالقة.
يضع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )15نموذج شامل موحد للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء .وهو يضع
نموذجا جديدا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء .وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)15يتم إثبات
اإليرادات عندما تستوفي المنشأة التزام أداء عن طريق نقل البضائع أو الخدمات الموعود بها إلى العميل .عندما يتم نقل الموجودات يتم نقل السيطرة
سواء بمرور الوقت أو عند نقطة زمنية معينة .تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة بالمبالغ التي لها الحق في إصدار فواتير بها.

بيع البضائع
)1

مبيعات مباشرة  -جهات التسويق /المشترون
يتم إثبات اإليرادات عند تسليم أو شحن المنتجات ،حسب الشروط التعاقدية المتفق عليها ،عندما تنتقل السيطرة على البضاعة إلى جهات التسويق /
المشترين وعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة المباعة.
تقوم جهات التسويق  /المشترون بالسيطرة على المنتجات عندما يتم تسليم البضائع أو شحنها إليهم (أي في وقت وضع البضائع على السفن) وقبول
البضائع بتوقيع سند الشحن .يتم إصدار الفاتورة في تلك النقطة الزمنية .عادة ما تكون الفواتير مستحقة الدفع خالل  90يوما .يتم تقديم خصومات
لجهات التسويق /المشترين بناء على شروط متفق عليها .يتم اثبات الجزء من المبيعات الذي يتم من خالل جهات التسويق /المشترين بأسعار أولية
يتم االتفاق عليها مع جهات التسويق /المشترين وقت شحن البضائع ،ويتم في وقت الحق تعديلها استنادا إلى أسعار البيع الفعلية من قبل جهات
التسويق /المشترين إلى مستهلكيها النهائيين ،بعد خصم تكلفة الشحن والتوزيع (سعر التسوية) .تقوم المجموعة بتقدير المقابل المادي المتغير باعتباره
المبلغ األكثر احتماال بناء على معلومات السوق المتاحة واألسعار المنشورة مؤخرا لمنتجات البترو كيماويات .تدرج المجموعة في سعر المعاملة
يعضا من أو كل مبلغ المقابل المادي المتغير فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن ال يحدث رد جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة
المعترف بها عند حل عدم اليقين المرتبط بالمقابل المتغير في وقت الحق.
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(د)

اإليرادات من العقود مع العمالء (تتمة)

بيع البضاعة (تتمة)
)2

مبيعات مباشرة  -العمالء النهائيون
يتم إثبات اإليرادات عند تسليم أو شحن المنتجات ،حسب الشروط التعاقدية المتفق عليها ،عندما تنتقل السيطرة على البضاعة إلى المشتري وعندما
ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة المباعة.
يتم البيع مباشرة إلى المستهلكين النهائيين .تقوم شركة سبكيم وشركة سبكيم للتسويق والشركات الزميلة لشركة سبكيم للتسويق بتقديم أنشطة شراء
وتسويق المنتجات البتروكيماوية لدى الشركات التابعة لشركة سبكيم وشركات أخرى .لمثل هذه الترتيبات ،تقوم المجموعة بمراجعة دورها وهل
هو أصل أو وكيل .بناء على هذه المراجعة ،تقوم المجموعة عند قيامها بدور األصل بتسجيل البيع على أساس إجمالي ،بينما يتم اتباع المحاسبة
الصافية عندما تقوم بدور الوكيل .عالوة على ذلك  ،في حالة مبيعات الشحنات من قبل شركة سبكيم للتسويق ،تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات
عندما يحصل العميل النهائي على السيطرة على المنتجات المسلمة له.

)3

بيع منتج محدد
لقد قررت المجموعة أنه بالنسبة لهذا النوع من المنتجات ،يسيطر العمالء على جميع األعمال قيد التنفيذ أثناء تصنيع المنتجات .ويرجع ذلك إلى
أنه بموجب هذه العقود ،فإنه يتم تصنيع المنتجات وفقا لمواصفات العميل وإذا قام العميل بإنهاء العقد ،فإنه يحق للمجموعة الحصول على التكاليف
المتكبدة حتى تاريخه ،بما في ذلك الحصول على هامش معقول.
يتم إصدار الفواتير وفقا للشروط التعاقدية وتكون مستحقة الدفع وفقا لشروط الدفع المتفق عليها مع العمالء .يتم عرض المبالغ التي لم يصدر بها
فواتير كموجودات عقود.
يتم إثبات اإليرادات والتكاليف المتعلقة بها بمرور الوقت  -أي قبل تسليم البضائع إلى مقر العميل .يتم تحديد التقدم المحرز على أساس طريقة
التكلفة إلى التكلفة.

تقديم الخدمات
يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات على مدى الفترة الزمنية التي يتم خاللها تنفيذ الخدمات ذات العالقة .بالنسبة للعقود ذات السعر الثابت،
يتم االعتراف باإليرادات بناء على طريقة "نسبة اإلنجاز" التي تقيس الخدمة الفعلية المقدمة حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية كنسبة من مجموع
الخدمات المقرر تقديمها .يتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو مدى التقدم باتجاه اإلنجاز إذا تغيرت الظروف .تدرج أية زيادات أو
انخفاضات ناتجة في اإليرادات أو التكاليف المقدرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تكون فيها اإلدارة على علم بالظروف التي تؤدي إلى
المراجعة.
كانت المجموعة تقوم بالفعل بإثبات اإليرادات على نفس األساس ،وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)15وبالتالي ،ال توجد تغييرات جوهرية أو
ينبغي اإلفصاح عنها بسبب التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي (.)15
(ه)

إيرادات أخرى
إيرادات الفوائد
بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي .وسعر الفائدة الفعلي المطبق ،وهو
المعدل الذي يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالية إلى صافي القيمة المدرجة لذلك األصل عند االعتراف
األولي .يتم إدراج إيرادات الفوائد في إيرادات التمويل بقائمة الدخل.
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المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي ،وهو أيضا العملة الوظيفية المستخدمة من قبل المجموعة .تحدد كل شركة من شركات
المجموعة عملتها الوظيفية وأن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة تقاس باستخدام تلك العملة الوظيفية .تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة
للتوحيد ،وعند بيع عملية أجنبية ،فإن الربح أو الخسارة المعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة تظهر المبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه الطريقة.

المعامالت واألرصدة

تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل شركات المجموعة حسب أسعار الصرف الفورية لعملتها الوظيفية المعنية في التاريخ الذي
تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة .إن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفورية للعملة
المستخدمة بتاريخ القوائم المالية.
يتم االعتراف بالفروقات الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة باستثناء البنود النقدية التي تم تعيينها كجزء من تحوط
صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية .يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر حتى يتم استبعاد صافي االستثمار في الوقت الذي يتم
تصنيف المبلغ المتراكم في قائمة األرباح أو الخسائر.
إن البنود غير النقدية التي تقاس حسب التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار صرف بتواريخ المعامالت األولية .إن البنود
غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية تحول باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة .إن األرباح أو الخسائر
الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع االعتراف باألرباح أو الخسائر من التغيرات في القيمة
العادلة للبند (أي أن فروقات التحويل على البنود التي تم االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة لها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو قائمة
األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بها أيضا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو قائمة األرباح أو الخسائر ،على التوالي).
إن أي شهرة تنتج من االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة للقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات تنتج من االستحواذ
تعامل على أنها موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف بتاريخ القوائم المالية.

شركات المجموعة  -العمليات األجنبية
عند توحيد القوائم المالية ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد بتاريخ القوائم المالية ويتم
تحويل قائمة الدخل بمتوسط سعر الصرف .يتم االعتراف بفروقات التحويل الناتجة من توحيد القوائم المالية شمن بنود الدخل الشامل األخرى
ويظهر التغير المتراكم في رصيد ترجمة العمالت األجنبية .عند استبعاد عملية أجنبية ،يتم االعتراف بالصرف ببنود الدخل الشامل األخرى المتعلق
بتلك العملية األجنبية في قائمة الدخل .يتم تحويل مكونات حقوق الملكية بأسعار الصرف السائدة في التواريخ التي نشأت فيها البنود.
(ز)

ممتلكات وآالت ومعدات
يتم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات أوليا بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة .أعمال اإلنشاءات تحت التنفيذ ال
يتم استهالكها .يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة .إصالح
وصيانة محمل على الربح أو الخسارة .تشتمل اآلالت والمكائن على تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها والتي تستهلك خالل الفترة حتى موعد
الصيانة الدورية القادمة المخطط لها .وفي حال حدوث صيانة دورية غير متوقعة قبل الموعد المخطط للصيانة الدورية القادمة ،يتم قيد صافي
القيمة الدفترية لتكاليف الصيانة الدورية المخطط لها على المصروفات في الحال ومن ثم تستهلك تكاليف الصيانة الجديدة على مدار الفترة المتوقع
االستفادة منها .يجري احتساب االستهالكات للممتلكات واآلالت والمعدات على أساس أعمارها اإلنتاجية المقدرة وذلك باستخدام طريقة القسط
الثابت .يتم االعتراف بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد إدراج استخدامه في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير
االعتراف بالمخصص.
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ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول على النحو التالي:
عدد السنوات
33.33 - 10
25 - 10
4
10 - 2
20 - 2
4
10 - 2
20 - 2

فئة الموجودات
 مباني وتحسينات على أراضي آالت ومكائن أجهزة حاسب آلي أثاث وتركيبات معدات األبحاث والتطوير والمكتب سيارات مواد محفزة وأدوات -قطع غيار رأسمالية

يتم التوقف عن االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود
منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد .إن األرباح أو الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف بند الممتلكات واآلالت
والمعدات يتم قياسها كالفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل عند التوقف عن االعتراف
باألصل.
يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات وتعديلها عند اللزوم في نهاية كل سنة مالية.
يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،والتي يتم استهالكها حتى يتم إدراج األصل في
العمليات التجارية ويكون متاحا لالستخدام المخصص له.
(ح)

الموجودات غير الملموسة
الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس أوليا بالتكلفة .بعد االعتراف األولي ،تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي
إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة .الموجودات غير الملموسة المنتجة داخليا ،باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ،ال ترسمل وتدرج
المصروفات في قائمة الدخل في الفترة التي تكبدت فيها.
يتم تقييم االعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة.
الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويعاد النظر فيها لتحديد انخفاض القيمة في
أي وقت يظهر فيه دليل على احتمال انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة .تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة
محددة العمر اإلنتاجي في نهاية كل سنة مالية على األقل .يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية
المستقبلية التي تضمنها األصل محاسبيا وذلك بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية.
تدرج مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة األعمار في قائمة الربح أو الخسارة في بند المصروفات المالئم لطبيعة الموجودات
غير الملموسة.
الموجـودات غيـر الملموسـة التي ليـس لهـا أعمـار إنتاجية محــددة ال يتــم اطفاؤهــا ولكــن يتــم اختبارهــا بشــكل سـنوي لدارسـة االنخفاض فـي
القيمـة إمـا بشـكل فـردي أو علــى مســتوى الوحــدة المولدة ة للنقــد .تتــم مراجعــة تقديــر العمــر االنتاجــي غيــر المحــدد بشــكل ســنوي
لتحديــد إذا كان ذلــك صحيحــا .إذا ظهــر عكــس ذلــك ،يتـم عمـل التعديـل مـن اصـل ملمـوس بعمـر إنتاجـي غيـر محــدد الــى محــدد بشــكل
مســتقبلي.
تقاس األرباح او الخسائر الناتجة من إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ،وتسجل في
قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء االعتراف باألصل.
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(ح)

موجودات غير ملموسة (تتمة)
تكاليف األبحاث والتطوير
يتم تحميل تكاليف األبحاث كمصروفات عند تكبدها .ويتم االعتراف بنفقات التطوير على أساس المشروع الفردي كأصل غير ملموس عندما يمكن
للمجموعة إثبات:
•
•
•
•
•

الجدوى الفنية الستكمال األصول غير الملموسة بحيث تكون متاحة لالستخدام أو البيع
نيتها على اإلنجاز وقدرتها على استخدام أو بيع األصل
كيفية توليد األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية
توافر موارد الستكمال األصل
القدرة على قياس النفقات بشكل موثوق خالل عملية التطوير

بعد اإلثبات األولي لنفقات التطوير كأصل ،يتم تطبيق نموذج التكلفة والذي يتطلب إدراج الموجودات بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر
انخفاض قيمة متراكمة .يبدأ إطفاء األصل عند اكتمال التطوير ويكون األصل متاحا لالستخدام .يتم إطفاؤه على مدى فترة المنفعة المستقبلية
المتوقعة .يسجل اإلطفاء في تكلفة المبيعات .خالل فترة التطوير ،يتم اختبار األصل لمعرفة انخفاض القيمة سنويا.

تراخيص
تمثل األصول غير الملموسة بشكل رئيسي تكاليف ترخيص نظام تخطيط موارد الشركات.

الحق في االستخدام
يتمثل الحق في االستخدام في التكلفة المتكبدة وفقا التفاقية رسوم على أحد مصانع المورد والتي تمنح المجموعة الحق في الحصول على جزء من
إنتاج المصنع .قامت المجموعة بإدراج الحق في استخدام إنتاج المصنع تحت بند الموجودات غير الملموسة.
فيما يلي ملخص بالسياسات المطبقة على الموجودات غير الملموسة للمجموعة:

العمر اإلنتاجي
طريقة اإلطفاء
المستخدمة

تكلفة تراخيص برامج حاسب آلي
 10 - 5سنوات
مطفأة بطريقة القسط الثابت على
مدى العمر اإلنتاجي

منتجة داخليا أو مقتناة

مقتناة

تكاليف مؤجلة
 15 - 10سنة
مطفأة بطريقة القسط الثابت على
مدى فترة المبيعات المستقبلية
المتوقعة من المشروع ذي العالقة
منتجة داخليا
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الحق في االستخدام
 16سنة
مطفأة بطريقة القسط الثابت على مدى
فترة المبيعات المستقبلية المتوقعة من
المشروع ذي العالقة
مقتناة
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(ط) عقود اإليجار
إن تحديد ما اذا كان الترتيب يتمثل في (أو يتضمن) عقد إيجار يستند إلى مضمون الترتيب في بداية اإليجار .يمثل الترتيب (أو يتضمن) عقد إيجار
اذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل او موجودات معينة ،ويقوم الترتيب بتحويل الحق في استخدام هذا األصل او هذه الموجودات حتى
وإن كان هذا الحق غير مفصح عنه صراحة في الترتيب.
يتم تبويب عقد اإليجار في بداية اإليجار كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي .العقد الذي ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة
بملكية المجموعة كعقد تأجير تمويلي.
عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجرا
إن عقود التأجير التمويلي التي تنتقل بموجبها إلى المجموعة كافة المخاطر والمزايا الهامة الخاصة بملكية البند المستأجر ،يتم رسملتها في بداية
عقد التأجير بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات التأجير ،أيهما أقل .يتم توزيع مدفوعات التأجير بصورة نسبية
بين مصروفات التمويل وخفض التزام التأجير بحيث تحقق معدل ربح ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام .تحمل مصروفات التمويل مباشرة
ضمن تكاليف التمويل في األرباح أو الخسائر.
يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .ومع ذلك ،في حالة عدم وجود تأكد معقول بأن المجموعة ستحصل
على الملكية بحلول نهاية مدة التأجير ،يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة التأجير ،أيهما أقل.
التأجير التشغيلي هو أي تأجير بخالف التأجير التمويلي .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
(ي)

تكاليف القروض
تكاليف القروض العائدة مباشرة الستحواذ وإنشاء وإنتاج األصل التي تستغرق بالضرورة وقتا كبيرا لتكون جاهزة لالستخدام للغرض المقصود
منها يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها .يتم تحميل كافة تكاليف القروض األخرى كمصروفات في الفترة التي حدثت فيها .تتكون
تكاليف القروض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبدتها الشركة فيما يتعلق باإلقتراض.

(ك) األدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي ألحد المنشآت ويؤدي إلى التزام مالي أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى.

 )1االعتراف والقياس األولي
يتم االعتراف أوليا بالذمم المدينة التجارية وأوراق الدين في تاريخ الحصول عليها .يتم االعتراف بجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى
أوليا عندما تكون المجموعة طرفا في شروط تعاقدية لألداة.
يتم قياس أصل مالي (ما لم يكن ذمم مدينة تجارية دون مكون تمويل جوهري) أو التزام مالي أوليا بالقيمة العادلة مضافا إليه ،بالنسبة لبند غير
مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتنائها أو إصدارها .يتم أوليا قياس الذمم المدينة التجارية التي
ال تحتوي على مكون تمويل كبير بسعر المعاملة.
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 )2الموجودات المالية -السياسة المطبقة من  1يناير 2018م
ي ،يتم تبويب الموجودات المالية كمسجلة بـ :التكلفة المطفأة; القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
عند االعتراف األول ّ
ال يتم إعادة تبويب الموجودات المالية الحقا على االعتراف األولي ،باستثناء في الفترة التي تلي تغيير المجموعة لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات
المالية ،وفي هذه الحالة يتم إعادة تبويب جميع الموجودات المالية المتأثرة في أول يوم من فترة التقرير المالي بعد التغير في نموذج األعمال.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشرطين التاليين وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
• يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية .و
• تؤدي شروطها التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل المبلغ القائم.
عند االعتراف األولي باستثمارات أسهم غير محتفظ بها ألغراض المتاجرة ،يجوز للمجموعة أن تقرر دون رجعة عرض التغيرات الالحقة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لالستثمار .ويتم اتخاذ هذا القرار على أساس كل استثمار على حدة.
جميع الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة .يشتمل هذا على جميع الموجودات المالية المشتقة .عند االعتراف األولي ،يجوز للمجموعة تخصيص أصل مالي بشكل
غير قابل لإللغاء يستوفي المتطلبات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك إلن قياسها بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة يؤدي إلى إزالة أو تخفيض كبير لعدم تطابق محاسبي كان سينشأ بخالف ذلك.

 )3الموجودات المالية  -نموذج األعمال والتقييم :السياسة المطبقة من  1يناير 2018م
تقوم المجموعة بإجراء تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضل طريقة إلدارة
األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة .تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:
•
•
•
•
•

السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليا .وهي تشتمل على مدى تركز استراتيجية اإلدارة على تحقيق
إيرادات العمولة المتعاقد عليها ،والحفاظ على معدل عمولة معينة ،ومطابقة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية ذات العالقة أو
التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) ،وكيفية إدارة تلك المخاطر.
كيفية تعويض مدراء األعمال ،على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية
والتي يتم تحصيلها ،و
تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.

ال تعد عمليات تحويل موجودات مالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف مبيعات لهذا الغرض ،وذلك بما يتماشى مع
اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة ،بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الربح أو الخسارة.
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 )4الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة :السياسة المطبقة من  1يناير
2018م
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي .يتم تعريف "الفائدة" على أنها مقابل للقيمة
الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة ولخيارات وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (مثل
مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) باإلضافة إلى هامش الربح .عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة،
تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار
التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط .عند إجراء التقييم ،تأخذ المجموعة باالعتبار:
•
•
•
•

أحداث طارئة من شأنها أن تغير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.
الشروط التي تعدل سعر الكوبون التعاقدي ،بما في ذلك ميزات المعدالت المتغيرة.
ميزات الدفع المسبق والتمديد.
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (مثل ميزات موجودات ال يمكن الرجوع فيها)

تتفق ميزة الدفع المسبق مع فقط معيار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل على نحو جوهري مبالغ غير مدفوعة من
أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم ،والتي قد تتضمن مقابال إضافيا مقبوال لإلنهاء المبكر للعقد .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للموجودات
المالية التي يتم اقتناؤها بخصم أو عالوة على السعر االسمي التعاقدي ،فإنه يتم التعامل مع الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل
قيمة العقد التعاقدية باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية المستحقة (ولكن غير المدفوعة) (والتي قد تتضمن أيضا مقابل إضافي مقبول عن اإلنهاء المبكر)
على أنها متوافقة مع هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لخاصية الدفع المسبق غير هامة عند االعتراف األولي.

 )5الموجودات المالية  -القياس الالحق واألرباح والخسائر :السياسة المطبقة من  1يناير 2018م
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

تقاس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم قياس صافي األرباح أو الخسائر ،بما في ذلك
مصروفات الفوائد وإيرادات توزيعات األرباح ،في الربح أو الخسارة .مع ذلك ،يرجى الرجوع
إلى إيضاح  3-2ك ( )11األدوات المشتقة المصنفة كأدوات تحوط.

الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

تم قياس هذه األصول الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال .تنخفض التكلفة
المطفأة بخسائر االنخفاض في قيمة الموجودات .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر
التغيرات في صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي
ربح أو خسارة عند إلغاء االعتراف في الربح أو الخسارة.

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

تقاس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيراد في الربح أو
الخسارة إال إذا كانت التوزيعات تمثل بوضوح استردادا لجزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف
بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تبويبها إلى الربح أو
الخسارة.

 )6الموجودات المالية -السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018م
قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية في كل فئة من الفئات التالية:
• قروض وذمم مدينة
• محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
• متاحة للبيع ،و
• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وداخل هذه الفئة كما يلي:
 محتفظ بها ألغراض المتاجرة أدوات تحوط مشتقة ،أو -مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 )7الموجودات المالية  -القياس الالحق واألرباح والخسائر :السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018م

)8

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

مقاسة بالقيمة العادلة وتم االعتراف بأي تغيرات عليها ،بما في ذلك مصروفات الفوائد وإيرادات
توزيعات األرباح ،في الربح أو الخسارة .مع ذلك ،يرجى الرجوع إلى إيضاح  3-2ك ()11
األدوات المشتقة المصنفة كأدوات تحوط.

الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق

مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.

القروض والسلف

مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.

موجودات مالية متاحة للبيع

مقاسة بالقيمة العادلة وتم االعتراف بأي تغيرات فيها (بخالف خسائر االنخفاض في القيمة
وإيرادات الفوائد وفروق التغير في صرف العمالت األجنبية على أدوات الدين) في الدخل الشامل
اآلخر ويظهر التغير المتراكم في احتياطي القيمة العادلة .وعند إيقاف االعتراف بهذه الموجودات،
تم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية على قائمة الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية  -التبويب الالحق واألرباح والخسائر
يتم تبويب المطلوبات المالية مسجلة كمسجلة بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تبويب المطلوبات المالية التي تم
تبويبها كمحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو إذا كانت أداة تحوط أو يجب أن يتم المحاسبة عليها وفقا لهذا األساس
من تاريخ االعتراف األولي بها .يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم االعتراف بأي صافي أرباح وخسائر،
بما في ذلك مصروفات الفوائد ،في الربح أو الخسارة .تم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعال .يتم االعتراف بمصروف الفوائد وأرباح وخسائر التغيرات في صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي ربح أو خسارة
عند إلغاء االعتراف أيضا في الربح أو الخسارة .يرجى الرجوع إلى إيضاح  3-2ك ( )11المطلوبات المالية المصنفة كأدوات تحوط.

)9

إلغاء االعتراف
الموجودات المالية
تتوقف المجموعة عن االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات ،أو عندما يتم تحويل الحق
باستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي بموجبها يتم نقل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية ،أو التي ال تقوم فيها المجموعة
بنقل او االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية مع عدم االحتفاظ بالسيطرة على الموجودات المالية.
تبرم المجموعة معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها في قائمة المركز المالي مع االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية
الموجودات المحولة .في هذه الحاالت ،يتم التوقف عن االعتراف بالموجودات المحولة.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها .كما تقوم المجموعة بالتوقف عن االعتراف
بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة بشكل جوهري ،وفي هذه الحالة يتم االعتراف
بمطلوب مالي جديد بناء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند التوقف عن االعتراف بمطلوبات مالية ،يزول الفرق بين القيمة الدفترية ويتم االعتراف بالمقابل المادي المدفوع ،بما في ذلك الموجودات غير
النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة ،في الربح أو الخسارة.

 )10المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون لدى المجموعة
حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما لتسويته على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في آن واحد.
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(ك) األدوات المالية (تتمة)

 )11األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط
األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط  -السياسة المطبقة من  1يناير 2018م
تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر العمالت األجنبية .يتم فصل األدوات المشتقة الكامنة عن العقد الرئيسي ويتم
المحاسبة عليها بشكل منفصل إذا لم يكن العقد الرئيسي أصال ماليا وتم استيفاء بعض المعايير.
ويتم قياس األدوات المشتقة أوليا بالقيمة العادلة .الحقا على االعتراف األولي ،يتم قياس األدوات المشتقة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي تغيرات
عليها في الربح أو الخسارة .تقوم المجموعة بتصنيف أدوات مشتقة معينة كأدوات تحوط للتحوط من التغير في التدفقات النقدية المرتبطة بالمعامالت
الناشئة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
تحوط التدفقات النقدي
وعند تصنيف المشتقات كأداة تحوط ،يسجل الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويظهر التغير
المتراكم في احتياطي التحوط .يقتصر الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر على
التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط ،والذي يتم تحديده على أساس القيمة الحالية من تاريخ بدء التحوط .المبلغ غير المؤثر من التغير
في القيمة العادلة يتم عرضه في الربح أو الخسارة.
تقوم المجموعة بتحديد فقط التغير في القيمة العادلة للعنصر الفوري لعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة كأداة تحوط في عالقات تحوط تدفقات
نقدية.
عندما ينتج عن المعاملة المحوطة المتوقعة الحقا اعتراف ببند غير مالي ،مثل المخزون ،فإن المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي
التحوط يدرج مباشرة في التكلفة األولية للبند غير المالي عند االعتراف به .بالنسبة لجميع المعامالت المحوطة المتوقعة األخرى ،يتم إعادة تبويب
المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط في الربح أو الخسارة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة التي تم التحوط بها على الربح أو الخسارة.
إذا لم يعد التحوط يلبي مقاييس التأهل لمحاسبة التحوط ،أو عند بيع أداة التحوط أو انتهاء فترتها أو إنهائها أو ممارستها ،يتم عندئذ التوقف عن
محاسبة التحوط مستقبال .عند التوقف عن محاسبة تحوطات التدفقات النقدية ،فإن المبلغ الذي تم تجميعه في احتياطي التحوط يظل في حقوق الملكية،
في حالة التحوط لمعاملة تؤدي إلى االعتراف ببند غير مالي ،فإنها تدرج في تكلفة العنصر غير المالي عند االعتراف األولي به أو ،في حالة
تحوطات التدفقات النقدية األخرى ،يتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة المحوطة في الربح أو الخسارة.
إذا لم تعد التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة لم تعد موجودة ،فإنه يتم على الفور إعادة تبويب المبالغ المتراكمة في احتياطي التحوط في الربح أو
الخسارة.
األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط  -السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018م
إن السياسة المطبقة في معلومات المقارنة المعروضة لسنة 2017م مماثلة لتلك المطبقة لسنة 2018م .مع ذلك ،فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات
النقدية ،بما في ذلك تحوطات المعامالت الناتجة عن االعتراف بالبنود غير المالية ،تم إعادة تصنيف المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات
النقدية إلى الربح أو الخسارة في نفس الفترة أو الفترات التي أثرت فيها التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط لها في الربح أو الخسارة .باإلضافة إلى
ذلك ،بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية التي تم إنهاؤها قبل سنة 2017م ،تم االعتراف بالنقاط اآلجلة على الفور في الربح أو الخسارة.
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(ل)

االنخفاض في قيمة الموجودات

 )1األدوات المالية والموجودات التعاقدية  -السياسة المطبقة من  1يناير 2018م
تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،باستثناء
السلف بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين التيتم قياسها بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا.
تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع للخسائر االئتمانية المتوقعة .عند تحديد
ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة ،فإن المجموعة
تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر .ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية
والنوعية ،استنادا إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر
المتوقع لألداة المالية .إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر
محتملة خالل  12شهرا من تاريخ القوائم المالية (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  12شهرا).
تعتبر الفترة القصوى التي يتم وضعها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها المجموعة
لمخاطر االئتمان.

 )2قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان .تطبق المجموعة أسلوبا مبسّطا لقياس خسائر االئتمان المتوقعة التي
تستخدم مخصص خسائر متوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لجميع الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود .لقياس خسائر االئتمان المتوقعة ،تم
تجميع الذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي تجاوزت فيها تاريخ استحقاقها .تتعلق
موجودات العقود بأعمال فيد التنفيذ لم يصدر بها فواتير ويكون لها جوهريا نفس خصائص مخاطر الذمم المدينـة التجارية لنفس أنواع العقود .لذلك،
فقد خلصت المجموعة إلى أن معدالت الخسائر المتوقعة للذمم المدينـة التجارية مقاربة بشكل معقول لمعدالت خسائر موجودات العقود .تعتمد
معدالت الخسارة المتوقعة على بيانات الدفع الخاصة بالعمالء في تواريخ االستحقاق.

 )3الموجودات غير المالية المنخفض قيمتها ائتمانيا
تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة .يتم تقييم الموجودات المالية
على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.
تتضمن األدلة على أن األصل المالي مضمحل ائتمانيا البيانات التالية القابلة للمالحظة:
• صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر.
• مخالفة العقد مثل التخلف عن السداد أو تجاوز تاريخ االستحقاق بمدة  90يوما أو أكثر.
• إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك.
• من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيکلة مالية أخرى.
• اختفاء السوق النشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية.
عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم خصم مخصص الخسارة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.
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(ل)

االنخفاض في قيمة الموجودات (تتمة)

 )4الشطب

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه .بالنسبة
للعمالء الفرديين ،لدى المجموعة سياسة تقضي بشطب إجمالي القيمة الدفترية عندما ال يكون األصل المالي قابال لالسترداد بناء على الخبرة
التاريخية السترداد موجودات مماثلة .بالنسبة للجهات المشترية للمنتجات ،تقوم المجموعة بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت ومقدار
الشطب بناء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد .ال تتوقع المجموعة استردادا كبيرا للمبلغ المشطوب .ومع ذلك ،فإن الموجودات المالية
المشطوبة ال تزال تخضع ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

 )5الموجودات المالية غير المشتقة  -السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018م
في تاريخ كل قوائم مالية ،يتم تقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
تضمنت األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية:
• إخفاق أو التأخر في السداد بواسطة مدين.
• إعادة جدولة مبلغ مستحق إلى المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك.
• مؤشرات على أن مدين أو مصدر قد يعلن إفالسه.
• التغيرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمقترضين أو المصدرين.
• اختفاء السوق النشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية .أو
• وجود بيانات واضحة كانت تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من األصول المالية.
بالنسبة لالستثمار في أدوات حقوق الملكية ،اشتمل الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة على انخفاض هام أو ممتد في قيمتها العادلة الى ما
دون تكلفتها .اعتبرت المجموعة انخفاضا بنسبة  ٪20على أنه هام ومدة تسعة أشهر على أنها ممتدة.
الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

وضعت المجموعة في االعتبار دليل االنخفاض في قيمة هذه الموجودات على مستوى األصل
الفردي أو مجموعة األصول .يتم تقييم جميع الموجودات الهامة كال علي حدة للوصول إلى
االنخفاض في القيمة .بالنسبة للموجودات التي لم تنخفض قيمتها ،يتم تقييمها بصورة جماعية
للوصول إلى أي انخفاض في القيمة تم تكبده ولم يتم تحديده على المستوي الفردي .إن الموجودات
التي لم تكن هامة على المستوى الفردي تم تقييمها بشكل جماعي للوصول إلى االنخفاض في
القيمة .تم التقييم الجماعي بتجميع الموجودات التي لديها مخاطر مماثلة.
تستخدم المجموعة في التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة معلومات تاريخية عن توقيت المبالغ
المستردة ومبلغ الخسارة المتكبدة وتقوم بأجراء تعديل إذا كان في ظل الشروط االقتصادية
واالئتمانية الحالية من المرجح ان تكون الخسائر الفعلية أكبر أو أقل من االتجاهات التاريخية
المقترحة.
ويتم احتساب االنخفاض في القيمة باالستعانة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية والتي تم خصمها باستخدام معدل الفائدة األصلي الفعال لألصل .تم
تسجيل الخسائر في الربح أو الخسارة وتنعكس في حساب مخصصات .يتم شطب المبالغ ذات
العالقة عندما وضعت المجموعة في االعتبار بأنه ليس هنالك توقعات مستقبلية واقعية السترداد
الموجودات .إذا انخفض الحقا مبلغ الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة وارتبط ذلك
االنخفاض بشكل موضوعي بحدث وقع بعد االعتراف باالنخفاض في القيمة ،فإنه قد تم عكس
الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة المعترف بها مسبقا من خالل الربح أو الخسارة.
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(ل) االنخفاض في قيمة الموجودات (تتمة)
موجودات مالية متاحة للبيع

)6

تم إثبات خسائر انخفاض قيمة األصول المالية المتاحة للبيع عن طريق إعادة تصنيف الخسائر
المتراكمة في القيمة العادلة المدرجة ضمن حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة .يمثل المبلغ المعاد
تصنيفه الفرق بين تكلفة االستحواذ (بالصافي بعد خصم أي سداد وإطفاء للمبلغ األساسي) ناقصا
أي خسارة انخفاض في القيمة تم تسجيلها سابقا في الربح أو الخسارة .إذا ما زادت الحقا القيمة
العادلة لسندات الدين المتاحة للبيع ذات االنخفاض في القيمة وكانت الزيادة يمكن ارجاعها بصورة
موضوعية لحدث وقع بعد اإلثبات المسبق لخسارة االنخفاض في القيمة ،عندها يتم عكس خسارة
االنخفاض في القيمة من خالل الربح أو الخسارة .إن الخسارة التي سبق إثباتها في الربح أو
الخسارة لالستثمار في أدوات حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع لم يتم عكسها من خالل الربح
أو الخسارة.

الموجودات غير المالية
تراجع المجموعة في كل تاريخ للتقرير القيمة الدفترية للموجودات غير المالية ،باستثناء األصول الحيوية واالستثمارات العقارية والمخزون
والموجودات الضريبية المؤجلة ،فيما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمتها .في حالة وجود مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد
لألصل .يتم سنويا إجراء اختبار للشهرة للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها.
لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم تجميع الموجودات ضمن اصغر مجموعة من الموجودات التي تولد تدفقات نقدية من العمليات المستمرة والتي
تعتبر مستقلة وبشكل كبير عن التدفقات النقدية من الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد .يتم تحميل
الشهرة الناتجة من تجميع األعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد المتوقع أن تستفيد من تجميع االعمال.
وتتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في قيمته عند االستخدام أو القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع  -أيهما أكبر .تعتمد
قيمة االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقديرات
السوق الحالية للقيمة الحالية للنقود والمخاطر المحددة ألحد األصول أو للوحدة المولدة للنقد.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد.
يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم أوالُ تخصيصها لتخفيض المبلغ الدفتري ألي شهرة محملة على الوحدة المولدة
للنقد ومن ثم تخفيض المبالغ الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المولدة للنقد على أساس نسبي.
يتم أيضا تطبيق المعايير المحددة أدناه في تقييم انخفاض قيمة موجودات معينة:
الشهرة
يتم اختبار الشهرة سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة كما في نهاية كل سنة .يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد
لكل وحدة مولدة للنقد (أو مجموعة وحدات مولدة للنقد) تتعلق بها الشهرة .عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد د للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها
الدفترية ،يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة .ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
الموجودات غير الملموسة
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة كما في  31ديسمبر عند مستوى الوحدة
المولدة للنقد ،عندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.
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(م) المخزون
يتم تقييم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة المحققة ،أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة المخزون علي أساس طريقة متوسط السعر المرجح
وتتضمن المصروفات المتكبدة إلقتناء المخزون وكذلك كافة التكاليف األخرى المتكبدة لتوصيل المخزون للموقع في حالته الراهنة .في حالة
البضاعة التامة الصنع وتحت التصنيع فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة من مصروفات اإلنتاج األخرى بناء على طاقة التشغيل العادية .يتم تقييم
تكلفة قطع الغيار والمنتجات النهائية والمواد الخام باستخدام طريقة المتوسط المرجح .صافي القيمة المحققة هي سعر البيع التقديري في ظروف
النشاط العادي للشركة بعد خصم التكاليف التقديرية لمصروفات اإلكمال والبيع.
(ن) النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي يكون تاريخ استحقاقها
األصلي عند الشراء ثالثة أشهر أو أقل ،بالصافي بعد خصم أرصدة السحب على المكشوف القائمة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة ذات
مخاطر غير جوهرية.
(س) أسهم خزينة
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية التي يتم إعادة شراؤها (أسهم الخزينة) بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق الملكية .ال يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر
في األرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة .يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية
والمقابل المادي ،في حالة إعادة إصداره ،في عالوة إصدار األسهم.
(ع) توزيعات نقدية على المساهمين
تعترف المجموعة بالتزام إجراء توزيعات نقدية أو غير نقدية على المساهمين عندما يتم اعتماد التوزيعات ولم يعد التوزيع تحت تصرف الشركة.
يتم اعتماد التوزيع عندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين .يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع تعريف إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق الملكية.
عند تسوية توزيع الموجودات غير النقدية ،يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في األرباح
أو الخسائر.
(ف) مخصصات
عام
يقيد المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا
للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ،مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام .عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من
المخصص أو استرداد المخصص بالكامل ،بموجب عقد تأمين على سبيل المثال ،يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا
االسترداد مؤكدا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.
إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام ،عندما يكون مالئما .عند
استخدام الخصم ،يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كأعباء تمويل.

التزام إزالة الموجودات
يتم احتساب التكاليف المتعلقة بإزالة الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها
كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة .يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزام إزالة الموجودات .يتم تحويل تصفية الخصم
إلى مصروف في قائمة الدخل الموحدة كأعباء تمويل .تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة إلزالة الموجودات سنويا ويتم تعديلها عند اللزوم.
يتم إضافة التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.
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(ص) الزكاة وضريبة الدخل
تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على
أساس االستحقاق .تحتسب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل ،أيهما أعلى .تقيد أي فروقات بين التقديرات والربط النهائي
عند الموافقة عليه وعندها يتم تسوية المخصص .الزكاة وضريبة الدخل المحملة في قائمة الدخل الموحدة تمثل:
 )iزكاة الشركة وحصة الشركة في زكاة الشركات التابعة وضريبة الدخل األجنبية على ربح المساهمين األجانب.
 )iiالزكاة وضريبة الدخل المستحقة على حقوق الملكية غير المسيطرة.
يجنب مخصص ضريبة الدخل وفقا لألنظمة األجنبية التي تعمل بموجبها الشركات األجنبية التابعة للمجموعة .يتكون مصروف ضريبة الدخل من
الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة .يتم إثباتها في الربح أو الخسارة فيما عدا القدر الذي ترتبط فيه باندماج األعمال أو البنود المثبتة مباشرة في
حقوق الملكية أو في الدخل الشامل اآلخر.

الضريبة المؤجلة
يتم إثبات الضرائب المؤجلة على ضوء الفروق المؤقتة ما بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المعدة بغرض إعداد التقارير المالية والمبالغ
المعدة لألغراض الضريبية.
لم يتم االعتراف بضريبة مؤجلة لما يلي:
 الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع عن اإلثبات األولى لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال ،وأنها ال تؤثر علىالربح المحاسبي أو الدخل أو الخسائر الخاضعة للضريبة.
 الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى حد مقدرةالمجموعة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمال عدم عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور .و
 الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة.يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر الضريبية غير المستخدمة وكذلك اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة والفروق
المؤقتة القابلة للخصم الضريبي ،القدر الذي يحتمل معه توفر أرباح في المستقبل القريب خاضعة للضريبة بما يسمح باستخدام هذه الموجودات
الضريبية المؤجلة .يتم تحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة على أساس قيد عكس الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ذات العالقة .إذا كان
مبلغ الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة غير كاف إلثبات األصل الضريبي المؤق بالكامل ،يتم النظر في األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة،
التي يتم تعديلها لقيد عكس الفروق المؤقتة القائمة ،بناء على خطط العمل للشركات التابعة الفردية في المجموعة .تتم مراجعة الموجودات الضريبية
المؤجلة في كل فترة إعداد تقارير ويتم تخفيضها بالقدر الذي ال يترك إحتمال تحقق المنافع الضريبية ذات العالقة .يتم قيد عكس هذه التخفيضات
عند زيادة احتمال الحصول على أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة.
تتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المثبتة بتاريخ كل تقرير وتثبت بالقدر الذي يصبح فيه من المرجح أن تتاح أرباح مستقبلية خاضعة
للشريبة يمكن استخدامها مقابلها.
تقاس الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند قيد عكسها ،باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي
ستطبق بشكل واسع في تاريخ القوائم المالية.
إن قياس الضريبة المؤجلة يعكس اآلثار الضريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية السنة المالية السترداد أو تعديل القيمة
الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها.
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة فقط في حالة استيفاء بعض المعايير.
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(ق) مكافأة نهاية الخدمة لموظفين
تقوم المجموعة بتطبيق خطة محددة غير ممولة لمنافع نهاية الخدمة .يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام طريقة
وحدة االئتمان المقدرة .يتم االعتراف باألرباح والخسائر االكتوارية بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في قائمة الدخل الشامل اآلخر .كما يتم
االعتراف مباشرة بهذه األرباح والخسائر االكتوارية وال يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة .ال يتم إعادة تبويب إعادة
القياس في األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة.
يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في األرباح أو الخسائر في:
• تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و
• التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة ،أيهما أقرب.
يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المزايا المحددة .تعترف المجموعة بالتغيرات التالية في صافي التزام المنافع
المحددة ضمن "تكلفة المبيعات" و "المصروفات اإلدارية" و "مصروفات البيع والتوزيع" في قائمة الدخل الموحدة (حسب اإلدارة):
• تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية
• صافي مصروفات أو إيرادات الفوائد
يتكون التزام المزايا المحددة من القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة ،ناقصا تكاليف الخدمة السابقة.
(ر) برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين
لدى المجموعة برامج تمليك وحدات سكنية للموظفين تسمى "برنامج تمليك الوحدات السكنية في سبكيم" تتيح للموظفين السعوديين المؤهلين فرص
شراء وحدات سكنية شيدتها شركة سبكيم وذلك من خالل سلسلة من األقساط على مدى عدد معين من السنوات .تنتقل ملكية الوحدات السكنية عند
إتمام الدفع بالكامل .بموجب برنامج تمليك المساكن في سبكيم ،فإن المبالغ التي يدفعها الموظف لشراء الوحدة السكنية تدفع مرة أخرى للموظف بعد
تطبيق بعض االستقطاعات في حالة رحيل الموظف عن العمل ويتم رد الوحدة السكنية إلى المجموعة.
ويتم إثبات ذمم الموظفين طويلة األجل ضمن برنامج تملك الوحدات السكنية من سبكيم أوليا تحت بند الموجودات المالية غير المتداولة بالقيمة
العادلة ،ويقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .يدرج الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي للذمم المدينة من الموظف
تحت بند "منافع موظفين مدفوعة مقدما غير متداولة" وتطفأ كمصروف مساو لفترة الخدمة .يتم إطفاء نفس المبلغ كدخل فائدة مقابل ذمم مستحقة
القبض من الموظفين.
يتم االعتراف بالتكاليف المؤجلة األخرى المتعلقة ببرنامج تمليك المساكن في سبكيم كمصروف منافع موظفين مدفوعة مقدما غير متداولة في الوقت
الذي يتم فيه تخصيص الوحدات السكنية للموظفين ويتم إطفاؤها على مدى الفترة التي يقوم فيها الموظفون بسداد تكاليف تلك الوحدات السكنية.
(ش) خطة إدخار للموظفين
تحتفظ المجموعة بخطة ادخار للموظفين السعوديين .يتم إيداع مساهمات الموظفين المشاركين في حساب بنكي منفصل .يتم تحميل مساهمة الشركة
في خطة االدخار ضمن قائمة الدخل الموحدة.
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(ت) معامالت دفع على أساس أسهم
يحصل موظفو المجموعة على بعض المكافآت على شكل دفع على أساس أسهم ،حيث يقدم الموظفون الخدمات كمقابل مادي ألدوات حقوق الملكية
(معامالت تسوية حقوق الملكية).

معامالت تسوية حقوق الملكية
يتم االعتراف بتكلفة معامالت تسوية حقوق الملكية في مصروفات منافع الموظفين مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية على مدى الفترة التي يتم فيها
الوفاء بالخدمات وشروط األداء (فترة االستحقاق) .إن المصروف التراكمي المعترف به لمعامالت التسوية باألسهم في تاريخ كل قوائم مالية حتى
تاريخ االستحقاق يعكس المدى الذي انتهت فيه فترة االستحقاق وأفضل تقدير للمجموعة لعدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم استحقاقها في النهاية.
تمثل المصروفات أو االئتمان في قائمة الدخل الموحدة لفترة ما الحركة في المصروفات المتراكمة المسجلة في بداية ونهاية تلك الفترة.
ال يتم أخذ شروط الخدمة في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة لتاريخ تقديم المنح ،ولكن يتم تقييم احتمال استيفاء الشروط كجزء من أفضل تقديرات
المجموعة لعدد أدوات حقوق الملكية التي ستكون مستحقة في النهاية .ال توجد ظروف سوقية وغير مستحقة .ال يتم إثبات أي مصروفات مقابل
المكافآت التي ال تكون مستحقة في النهاية بسبب عدم استيفاء شروط الخدمة.
عندما يتم تعديل شروط منح معامالت التسوية باألسهم ،فإن الحد األدنى للمصروف المعترف به هو القيمة العادلة في تاريخ تقديم المكافأة غير
المعدلة ،وذلك بشرط استيفاء الشروط األصلية للمنح .يتم تسجيل مصروف إضافي ،والذي يتم قياسه كما في تاريخ التعديل ،للوصول إلى أي
تعديل يزيد من إجمالي القيمة العادلة لمعاملة الدفع على أساس أسهم ،أو يكون خالف ذلك مفيدا للموظف .عندما يتم إلغاء المكافأة من قبل المنشأة
أو من قبل الطرف المقابل ،يتم إدراج أي عنصر متبقي من القيمة العادلة للمكافأة على الفور من خالل األرباح أو الخسائر.

معامالت التسوية النقدية
يتم االعتراف بالمطلوبات بالقيمة العادلة للمعامالت التي يتم تسويتها نقدا .يتم قياس القيمة العادلة مبدئيا في تاريخ کل قوائم مالية حتی تاريخ
التسوية مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في مصروفات منافع الموظفين .يتم إدراج القيمة العادلة كمصروف على مدى الفترة حتى تاريخ
االستحقاق مع االعتراف بااللتزام المقابل .يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام نموذج ثنائي.
(ث) المنح الحكومية
يتم االعتراف بالمنح الحکومية عندما يکون هناك تأکيد معقول بأنه سيتم تسليم المنحة وبأنه سيتم الوفاء بجميع الشروط المرفقة .عندما تتعلق
المنحة ببند المصروفات ،يتم االعتراف بها كإيراد على أساس منتظم على مدى الفترات التي يتم فيها دفع التكاليف ،التي يتم إدراجها كمصروفات.
عندما تتعلق المنحة بأصل ،يتم االعتراف بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل ذي العالقة.
عندما تحصل المجموعة على منح غير نقدية ،يتم تسجيل إجمالي األصل والمنحة بالمبالغ االسمية ويتم تحويلها إلى األرباح أو الخسائر على مدى
العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ،بناء على نمط استهالك منافع األصل الضمني على أقساط سنوية متساوية .وعندما تقدم الحكومات أو المؤسسات
ذات العالقة قروض أو مساعدات مماثلة بسعر فائدة أدنى من سعر السوق المعمول به حاليا ،يعتبر أثر هذه الفائدة المواتية منحة حكومية.
(خ) تقارير القطاعات
قطاع األعمال هو مجموعة من األصول أو العمليات أو المنشآت التي:
تقوم بأنشطة تجارية تحقق منها إيرادات وتتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من األجزاء
.i
األخرى بالشركة.
يتم تحليل نتائج عملياتها بشكل مستمر من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس الذي يقوم باتخاذ قرارات تتعلق بالموارد التى سيتم
.ii
تخصيصها للقطاع وتقويم أدائه.
تتوفر بشأنها معلومات مالية.
.iii
يعتبر رئيس المجموعة هو متخذ القرارات التشغيلية الرئيس .تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير بها إلى متخذ القرارات التشغيلية الرئيس
البنود العائدة مباشرة إلى قطاع ما باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول .يتم عرض تفاصيل قطاعات المجموعة في اإليضاح
رقم  3من اإليضاحات حول هذه القوائم المالية الموحدة.
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(ذ) ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة .بلغ المتوسط المرجح لعدد األسهم
القائمة كما في  31ديسمبر 2018م و2017م عدد  366.666.666سهم.
(ض) توزيعات األرباح
يتم قيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية .وتسجل توزيعات األرباح
األولية عندما يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
(ظ) احتياطي نظامي
تمشيا مع النظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  %10من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي  %30من
رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأرباح.
(غ) استثمارات قصيرة األجل
تتمثل االستثمارات قصيرة األجل المدرجة في قائمة المركز المالي في ودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة
من تاريخ اإليداع.
 2-4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
قامت المجموعة أوليا بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (( )15راجع أ) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (( )9راجع ب) من  1يناير
2018م .يسري عدد من المعايير الجديدة األخرى أيضا ابتداء من  1يناير 2018م ،ولكن ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية للمجموعة.
نظرا لألساليب االنتقالية التي اختارتها المجموعة في تطبيق هذه المعايير ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة في جميع هذه القوائم المالية لتعكس
متطلبات المعايير الجديدة.
أ.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )15اإليرادات من العقود مع العمالء"
يضع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15إطارا شامال لتحديد كيفية ومقدرا وتوقيت إثبات اإليرادات .حل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي
الدولي رقم " 18اإليرادات" والتفسيرات ذات العالقة .وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،15يتم إثبات اإليرادات عندما يسيطر العميل على
البضائع أو الخدمات .يتطلب تحديد توقيت نقل السيطرة في وقت معين أو بمرور الوقت إصدار أحكام.
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15باستخدام طريقة األثر التراكمي (دون طرق عملية) ،مع االعتراف أوليا بأثر تطبيق هذا
المعيار المعترف به في تاريخ التطبيق األولي (وهو  1يناير 2018م) .وعليه ،لم يتم تعديل المعلومات المعروضة لسنة 2017م( ،أي أنه لم يتم
عرضها كما هو مفصح سابقا) ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )18والتفسيرات ذات العالقة.

)i

مصادر اإليرادات
تحقق المجموعة إيرادات بشكل رئيسي من بيع المنتجات البتروكيماوية.
2018م
5,035,801,237
5,035,801,237

اإليرادات من العقود مع العمالء
مجموع اإليرادات

)ii

2017م
4,459,491,037
4,459,491,037

توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء
تم في الجدول التالي تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب القطاع الجغرافي الرئيسي والمنتجات الرئيسية وخطوط الخدمة وتوقيت
االعتراف باإليرادات.
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أ.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )15اإليرادات من العقود مع العمالء"(تتمة)

األسواق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي
دول أجنبية
المملكة العربية السعودية

المنتجات  /خطوط الخدمة الرئيسية
منتجات البتروكيماويات
المنتج حسب العقد

توقيت االعتراف باإليرادات
المنتج المحول في نقطة زمنية
المنتج المحول بمرور الوقت

)iii

2018م

2017م

4,784,386,507
251,414,730
5,035,801,237

4,333,805,369
125,685,668
4,459,491,037

2018م

2017م

5,018,784,693
17,016,544
5,035,801,237

4,443,902,526
15,588,511
4,459,491,037

2018م

2017م

5,018,784,693
17,016,544
5,035,801,237

4,443,902,526
15,588,511
4,459,491,037

أرصدة عقود
يقدم الجدول التالي معلومات عن الذمم المدينة وموجودات العقود والتزامات العقود من العقود المبرمة مع العمالء:
2018م
652,710,725
7,183,872
()568,499

ذمم مدينـة مدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية
موجودات العقود المدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية
التزامات عقود

2017م
870,918,966
5,859,042
()49,630

تتعلق موجودات العقود بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في المقابل المادي لألعمال المنجزة ولكن لم يتم إصدار فواتير بها في تاريخ التقرير المالي.
يتم تحويل موجودات العقود إلى الذمم المدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة .ويحدث هذا عادة عندما تصدر المجموعة فاتورة إلى العميل.
تتعلق التزامات العقود بشكل رئيسي بالمقابل المادي المقدم المدفوع من العمالء الذين يتم إثبات إيراده بمرور الوقت.

)iv

سياسة االعتراف باإليرادات
لم يكن للمعايير الدولية للتقرير المالي أثر كبير على السياسات المحاسبية للمجموعة لالعتراف باإليرادات .يرجى الرجوع إلى إيضاح (3-2د)،
للحصول على معلومات إضافية بشأن السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق باالعتراف باإليرادات.

ب .المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )9األدوات المالية"
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )9األدوات المالية" متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء
وبيع البنود غير المالية .يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (" - )39األدوات المالية :التحقق والقياس".
نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9طبقت المجموعة تعديالت تبعية على معيار المحاسبة الدولي رقم (" - )1عرض القوائم
المالية" ،مما يتطلب عرض انخفاض قيمة الموجودات المالية في بند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .باإلضافة إلى ذلك،
طبقت الشركة تعديالت تبعية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )7األدوات المالية :اإلفصاحات التي يتم تطبيقها على اإلفصاحات حول
 2018ولكن لم يتم تطبيقها بشكل عام على معلومات المقارنة .لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9أثر كبير على السياسات المحاسبية
للمجموعة بشأن األدوات المالية .يرجى الرجوع إلى إيضاح (3-2ك) للحصول على معلومات إضافية بشأن السياسات المحاسبية للمجموعة فيما
يتعلق باألدوات المالية.
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ب .المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )9األدوات المالية "(تتمة)
تبويب وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ثالثة فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وهي :المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يستند تصنيف الموجودات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9بصورة عامة على
نموذج العمل الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية وسمات تدفقاتها النقدية التعاقدية .يستبعد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9فئات
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39السابقة للموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع .وفقا
للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9ال يتم فصل المشتقات الكامنة في العقود التي يكون فيها العقد الرئيسي أصل مالي في نطاق المعيار .وبدال
من ذلك ،يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها.
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39بهدف تصنيف وقياس المطلوبات
المالية .إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9لم يكن له تأثير جوهري على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالية
واألدوات المالية المشتقة .يرجى الرجوع إلى إيضاح ( 3-2ك) لمزيد من الشرح حول كيفية تبويب المجموعة وقياسها لألدوات المالية ومحاسبتها
عن األرباح والخسائر وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (.)9
يعرض الجدول التالي واإليضاحات المرفقة أدناه فئات القياس األصلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  39وكذلك وفئات القياس الجديدة وفقا للمعيار
الدولي للتقرير المالي  9لفئة الموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  1يناير 2018م :أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( )9على القيم الدفترية للموجودات المالية في  1يناير 2018م.
القيمة الدفترية الجديدة
القيمة الدفترية األصلية
التصنيف الجديد وفقا
التصنيف األصلي وفقا
وفقا للمعيار الدولي
وفقا لمعيار المحاسبة
للمعيار الدولي للتقرير
لمعيار المحاسبة الدولي
للتقرير المالي ()9
الدولي رقم ()39
المالي رقم ()9
رقم ()39
الموجودات المالية
427,349,301
427,349,301
تكلفة مطفأة
قروض وسلف مقاسة
سلف برنامج تمليك وحدات
بالتكلفة المطفأة
سكنية للموظفين
ذمم مدينة تجارية

قروض وسلف مقاسة
بالتكلفة المطفأة

تكلفة مطفأة

876,778,008

876,778,008

استثمارات قصيرة األجل

محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق
متاحة للبيع

تكلفة مطفأة

222,500,001

222,500,001

قيمة عادلة من خالل
الربح أو الخسارة

31,032,642

31,032,642

نقد وأرصدة لدى البنوك

قروض وسلف مقاسة
بالتكلفة المطفأة

تكلفة مطفأة

1,722,754,310

1,722,754,310

موجودات متداولة أخرى

قروض وسلف مقاسة
بالتكلفة المطفأة

تكلفة مطفأة

8,815,698

8,815,698

3,289,229,960

3,289,229,960

استثمارات قصيرة األجل

مجموع الموجودات المالية

المطلوبات المالية
قروض وسلف
(إيضاح )16
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة
أخرى (إيضاح )16
مطلوبات متداولة أخرى
(إيضاح )16
مجموع المطلوبات المالية

التصنيف األصلي وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي
رقم ()39

التصنيف الجديد وفقا
للمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ()9

المطلوبات المالية المقاسة
بالتكلفة المطفأة
المطلوبات المالية المقاسة
بالتكلفة المطفأة
المطلوبات المالية المقاسة
بالتكلفة المطفأة

القيمة الدفترية األصلية
وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم ()39

القيمة الدفترية الجديدة
وفقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ()9

تكلفة مطفأة

7,438,064,151

7,438,064,151

تكلفة مطفأة

196,924,708

196,924,708

تكلفة مطفأة

298,259,839

298,259,839

7,933,248,698

7,933,248,698
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 2-4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ب .المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )9األدوات المالية"(تتمة)
 )1تبويب وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع لدى البنوك تزيد تواريخ استحقاقها عن ثالثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ اإليداع .تعتزم المجموعة
االحتفاظ باالستثمار حتى تاريخ االستحقاق .كما هو مسموح بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9قامت المجموعة بتحديد هذه االستثمارات
في تاريخ التطبيق األولي كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
الذمم المدينة التجارية والموجودات المتداولة األخرى التي تم تصنيفها كقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39مصنفة اآلن
بالتكلفة المطفأة .ال يوجد أي أثر جوهري على مخصص انخفاض قيمة هذه الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى.

 )2انخفاض قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39بنموذج "الخسارة االئتمانية المستقبلية
المتوقعة" .ينطبق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات التعاقدية واستثمارات الديون
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولكن ال ينطبق على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية .وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم
( ،)9يتم إثبات الخسائر االئتمانية بشكل أسبق من معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)39بالنسبة للموجودات في نطاق نموذج انخفاض القيمة للمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،9من المتوقع زيادة خسائر انخفاض القيمة وأن تصبح أكثر تقلبا .قررت المجموعة أن تطبيق متطلبات انخفاض القيمة وفقا
للمعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير  2018م ال ينتج عنه أية مخصصات إضافي النخفاض القيمة في  1يناير  2018و  31ديسمبر
2018م.

 )3المحاسبة عن التحوط
قررت المجموعة تطبيق نموذج محاسبة التحوط العام الجديد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)9يتطلب هذا من المجموعة التأكد من عالقات
محاسبة التحوط تتماشى مع أهداف واستراتيجيات إدارة المخاطر لديها وتطبيق نهج أكثر نوعية ونظرة مستقبلية لتقييم فعالية التحوط.
تستخدم المجموعة عقود صرف عمالت أجنبية آجلة للتحوط من التغير في التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
المتعلقة بالقروض بالعملة األجنبية والذمم المدينة والمبيعات ومشتريات المخزون .تقوم المجموعة بتحديد فقط التغير في القيمة العادلة للعنصر
الفوري لعقد صرف العمالت األجنبية اآلجلة كأداة تحوط في عالقات تحوط تدفقات نقدية .يتم احتساب التغير في الجزء الفعلي للتغيرات في القيمة
العادلة ألدوات التحوط في احتياطي تحوط التدفقات النقدية كمكون مستقل من مكونات حقوق الملكية.
وفقا لمعيار المحاسبة الدول  ،39تم إثبات التغير في القيمة العادلة للعنصر اآلجل لعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة ("النقاط اآلجلة") على
الفور في الربح أو الخسارة .مع ذلك ،وفقا لمعيار المحاسبة الدول  ،39يتم المحاسبة عن النقاط اآلجلة بشكل منفصل كتكلفة تحوط ويتم االعتراف
بها في الدخل الشامل اآلخر ويتم احتساب التغير في تكلفة احتياطي التحوط كمكون منفصل ضمن حقوق الملكية.
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية ،تم إعادة تصنيف المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط
التدفقات النقدية إلى األرباح أو الخسائر كتعديل إعادة تصنيف في نفس السنة حيث أن التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط لها أثرت على الربح أو
الخسارة .إال أنه وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9وفيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية لمخاطر العمالت األجنبية المرتبطة بتوقع
مشتريات المخزون ،فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية يتم إدراجها عوضا عن ذلك مباشرة في التكلفة األولية لبند المخزون
عند اثباتها .ينطبق نفس النهج أيضا وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  9على المبالغ المتراكمة في تكلفة احتياطي التحوط.
يرجى الرجوع إلى إيضاح ( 3-2ك) ( )5لمزيد من الشرح حول كيفية تطبيق المجموعة لمحاسبة التحوط وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (.)9
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ب .المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )9األدوات المالية"(تتمة)
 )4التحول
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9بأثر رجعي باستثناء ما يلي:
  -استخدمت المجموعة إعفاء عدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس (يشمل االنخفاض) .لذلك،لم يتم تعديل فترات المقارنة .يتم إثبات الفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتج عن تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( )9ضمن األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في  1يناير 2018م .وعليه ،فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة 2017م
ال تعكس عموما متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9وبلكنها بدال من ذلك تعكس متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (.)39
 تم إجراء التقييمات الواردة أدناه على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق األولي:➢ تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية.
➢ تحديد وإلغاء تصنيفات سابقة لبعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.
 2-5األحكام واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة عمل األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات
والمطلوبات واإلفصاحات المصاحبة ،وإفصاحات الموجودات والمطلوبات الطارئة بتاريخ البيانات .إن عدم التأكد حول هذه االفتراضات
والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ القوائم المالية والتي لها مخاطر
هامة قد تتسبب في إجراء تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة تم مناقشتها أدناه .استندت المجموعة
في افتراضاتها وتقديراتها على المعامالت المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .على الرغم من ذلك ،قد تتغير الظروف الحالية واالفتراضات
بشأن التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة المجموعة .تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند
حدوثها.
 .1مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة لنهاية الخدمة والقيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري
وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وهي تشمل على تحديد معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل
والسحب قبل سن التقاعد العادي ومعدالت الوفيات وما إلى ذلك .ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل ،فإن التزام
المزايا المحددة يكون شديد الحساسية للتغييرات في هذه االفتراضات .تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل قوائم مالية.
المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم .عند تحديد معدل خصم مناسب وعائد ومدة التزام السندات الحكومية السعودية بتصنيف ""A
على األقل أو أعلى ،وفقا للتصنيف المحدد من قبل وكالة تصنيف عالمية ،ويتم استقراءه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع الفترة
المتوقعة من التزام المنافع المحددة .يتم إجراء مزيد من المراجعة على السندات األساسية من أجل زيادة نوعيتها .ويتم حذف تلك التي يكون لها
فروقات ائتمان شديدة من تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم ،على أساس أنها ال تعتبر سندات ذات جودة عالية.
وتستخدم معدالت سحب "خفيفة" حسب العمر في إجراء التقييم .وتستخدم معدالت السحب حسب العمر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
من أجل إجراء تقييم اكتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين في قطاعي النفط والغاز والطاقة.
وتستند المعدالت المفترضة إلى جداول الوفيات النهائية لمنظمة الصحة العالمية مع خفضها بمعدل سنة واحدة .وفي غياب أي جداول موحدة
للوفيات في المنطقة ،تستخدم هذه المعدالت عموما في المملكة العربية السعودية عند إجراء التقييم االكتواري لبرامج مكافآت نهاية الخدمة
للموظفين .إذا تم استخدام أي جدول وفيات أخرى ،فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج.
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5-2

األحكام واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .2انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والذي يمثل القيمة العادلة ناقصا
تکاليف البيع أو القيمة المستخدمة .أيهما أعلی .إن حساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم بناء على البيانات المتاحة من معامالت البيع التي
تتم في معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة وأسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصا التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل .يتم تقدير القيمة
المستخدمة بناء على نموذج خصم التدفقات النقدية .تنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات المقبلة والتي ال تتضمن أنشطة
إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو أي استثمارات جوهرية في المستقبل والتي من شأنها أن تعزز أداء األصل أو الوحدة المولدة للنقد
التي يتم اختبارها في المستقبل .إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخصم المستخدم من خالل عملية خصم التدفقات النقدية
وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
 .3األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باإلعتبار اإلستخدام
المتوقع للموجودات وعوامل اإلحالل والتجديد .وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل التغير في مصروفات
اإلهالك (إن وجدت) في الفترات الحالية والمستقبلية.
 .4األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة
تقوم اإلدارة بمراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية .إذا اختلف
العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة ،ينبغي على الشركة تغيير فترة االستهالك تبعا لذلك .إذا كان هناك تغيير في النمط المتوقع
الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل ،تقوم الشركة بتغيير طريقة اإلطفاء لتعكس النمط المتغير.
 .5السعر األولي
تقوم المجموعة بتسويق المنتجات البتروكيماوية من خالل مواقـع التوزيع .يتم اثبات الجزء من المبيعات الذي يتم من خالل مواقـع التوزيع بأسعار
أولية يتم اإلتفاق عليها مع المسوقين وقت الشحن ،والذي يتطلب عمل تقدير .ويتم في وقت الحق تعديل األسعار استنادا إلى أسعار البيع الفعلية
من قبل شركات التسويق إلى مستهلكيها النهائيين ،بعد خصم تكلفة الشحن والتوزيع.
 .6التزام إزالة الموجودات
تقوم المجموعة بمراجعة مخصصات التزام إزالة الموجودات باإلضافة إلى سعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية في تاريخ كل قائمة
مركز مالي وتعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية .إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي
في تاريخ قائمة المركز المالي .يتم إضافة التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.
 .7الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .يتضمن احتساب الزکاة معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الزکاة لتقييم أثر
التزام الزکاة في نهاية فترة معينة .يعتبر هذا االلتزام تقديريا حتى يتم إجراء التقييم النهائي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى تحتفظ الشركة
بالتعرض لمخاطر زكاة إضافية.
 2-6معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة
فيما يلي التغييرات التي تم إدخالها مؤخرا على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي يجب تطبيقها في الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2018م
والتي من غير المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
▪
▪
▪
▪
▪

تصنيف وقياس معامالت المدفوعات المحسوبة على أساس أسهم (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (.))2
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )9األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين (تعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم (.))4
تحويالت االستثمار العقاري (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ())40
دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي ( - 2016-2014تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )1ومعيار
المحاسبة الدولي رقم (.))28
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ( - )22المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2-7معايير المحاسبة الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ
يسري عدد من المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م ومسموح بالتطبيق المبكر .مع ذلك ،قررت إدارة المجموعة عدم
اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )16عقود اإليجار
يجب على المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )16عقود اإليجار" من  1يناير 2019م .يسري المعيار الجديد للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م .ومسموح بالتطبيق المبكر وينبغي اإلفصاح عنه.
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار .يقوم المستأجر بإثبات األصل المتعلق بحق
االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات
اعتراف لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجرمشابهة للمعيار
الحالي (معيار المحاسبة الدولي رقم (" - )17عقود اإليجار")  -أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي أوعقود
إيجار تشغيلي.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16محل إرشادات عقود اإليجار القائمة ،بما في ذلك:
▪ معيار المحاسبة الدولي رقم (" - )17عقود اإليجار".
▪ تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي (" - )4تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار".
▪ التفسير ( )15الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة " -عقود التشغيل  -الحوافز"
▪ التفسير ( )27الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة " -تقييم جوهر المعامالت بالصيغة القانونية لعقد اإليجار.
تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16أوليا في  1يناير 2019م باستخدام نهج األثر الرجعي المعدل .لذلك  ،سيتم
االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في  1يناير 2019م ،دون
تعديل معلومات المقارنة .تقوم المجموعة حاليا بتقييم األثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
إن التأثير الفعلي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16على القوائم المالية الموحدة في فترة التطبيق األولي سيعتمد على الظروف
االقتصادية المستقبلية التي تشمل معدل االقتراض االقتراض للمجموعة في  1يناير 2019م ومكون محفظة التأجير للمجموعة في ذلك التاريخ
وأخر تقييم للمجموعة فيما لو كانت تعتزم استخدام أي خيارات تجديد العقود ومدى اختيار المجموعة الستخدام وسائل عملية وإعفاءات االعتراف.
معايير أخرى
يجب تطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة التالية في الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م والتي من غير المتوقع أن يكون لها أثر جوهري
على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
▪ تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ( - )23عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل
▪ خصائص المدفوعات مقدما مع التعويض السالب (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ())9
▪ الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ())28
▪ تعديالت الخطط أو االختصار أو التسوية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )19
▪ التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية (دورة 2015م 2017 -م).
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3اندماج االعمال" والمعيار الدولي للتقرير المالي (" )11الترتيبات المشتركة" ،يوضح طريقة محاسبة الشركة
عن زيادة حصتها في العمليات المشتركة التي تستوفي تعريف األعمال التجارية.
• إذا احتفظ طرف ما (أو حصل على) سيطرة مشتركة فال يعاد قياس الحصة المحتفظ بها سابقا.
• إذا حصل طرف ما على سيطرة فإن المعاملة هي دمج أعمال يتم الحصول عليها من خالل مراحل ويقوم الطرف المستحوذ بإعادة
قياس الحصة المحتفظ بها سابقا بالقيمة العادلة.
معيار المحاسبة الدولي ( - )12ضرائب الدخل .يبين أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزيعات أرباح (بما فيها المدفوعات لألدوات
المالية المصنفة كحقوق ملكية) يتم .االعتراف بها بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنها أرباح قابلة للتوزيع في قائمة الربح والخسارة المختصرة
الموحدة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية.
معيار المحاسبة الدولي ( )23تكاليف االقتراض  -توضح أن مجموعة القروض العامة المستخدمة الحتساب تكاليف االقتراض المؤهلة يستثني فقط
القروض المحددة لتمويل .الموجودات المؤهلة التي الزالت تحت التطوير أو اإلنشاء .أما القروض المحددة لتمويل الموجودات المؤهلة الجاهزة
اآلن لالستخدام المحدد أو البيع أو أي موجودات غير مؤهلة فيتم إدراجها في تلك المجموعة العامة .ونظرا ألن تكاليف تطبيق بأثر رجعي قد يفوق
المزايا فيتم تطبيق التغيرات بأثر مستقبلي على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد تاريخ تطبيق المنشأة .للتعديالت.
▪ تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقرير المالي.
▪ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )17عقود التأمين"
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معلومات القطاعات
لدى المجموعة قطاعات التشغيل التالية:
•

المواد الكيميائية األساسية ،التي تشمل الميثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.
المواد الكيميائية الوسيطة ،التي تشمل حمض األسيتيل ،مونومرات أسيتات الفينيل ،أسيتات اإليثيل ،أسيتات البوتيل ،ومواد ذات صلة.
البوليمرات ،التي تشمل البولي إيثيلين منخفض الكثافة ،بولي أسيتات فينيل ،البولي فينيل الكحولي وبيوتيلين تريفثاالت ومصنع منتجات األسالك
الكهربائية.
التسويق ،الذي يشمل شركة سبكيم للتسويق وشركاتها التابعة األجنبية كما هو مبين في اإليضاح رقم .1
شركات وغيرها ،التي تشمل سبكيم ،ومصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين وأدوات التصنيع.

•

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في القوائم المالية الموحدة.

•
•
•
•

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018م
اإليرادات
عمالء خارجيون

المواد الكيميائية
األساسية

المواد الكيميائية
الوسيطة

البوليمرات

تسويق

شركات وغيرها

المجموع

استبعاد عند التوحيد

1,729,147,660

1,299,022,460

641,011,930

17,016,545

-

5,035,801,237

بين القطاعات

439,235,868

1,085,379,846

55,747,224

2,326,637,719

127,728,945

()4,034,729,602

-

مجموع اإليرادات

1,788,838,510

2,814,527,506

1,354,769,684

2,967,649,649

144,745,490

()4,034,729,602

5,035,801,237

إجمالي الربح

1,349,602,642

780,614,211

318,718,916

435,224,836

105,010,715

()3,560,519

()1,229,951

1,634,778,208

ربح التشغيل

557,539,116

160,459,118

342,561,638

57,428,862

()40,073,264

17,861,594

1,095,777,064

الربح قبل الزكاة
والضريبة

518,357,117

61,174,905

301,571,519

59,806,072

()67,475,749

()6,366,951

867,066,913

مجموع الموجودات

4,481,780,322

مجموع المطلوبات

2,007,213,662

5,897,395,975
2,535,878,843

3,885,658,022

824,427,762

9,689,410,941

()9,398,757,581

15,379,915,441

2,158,752,387

467,361,674

3,583,998,216

()2,498,275,499

8,254,929,283

نفقات رأسمالية

585,556,276

230,922,839

30,937,011

3,517,159

25,958,526

-

876,891,811

المواد الكيميائية
األساسية

المواد الكيميائية
الوسيطة

البوليمرات

تسويق

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017م

استبعاد عند التوحيد

شركات وغيرها

المجموع

اإليرادات
عمالء خارجيون
بين القطاعات
مجموع اإليرادات

1,500,830,223
361,011,623
1,861,841,846

1,479,098,772
823,586,568
2,302,685,340

1,057,340,994
35,832,316
1,093,173,310

406,632,538
2,483,054,925
2,889,687,463

15,588,510
109,508,205
125,096,715

() 3,812,993,637
() 3,812,993,637

4,459,491,037
4,459,491,037

إجمالي الربح

794,495,304

177,232,319

333,116,022

106,709,506

() 4,432,125

18,933,125

1,426,054,151

الربح التشغيلي

573,789,124

70,545,822

225,621,861

65,372,208

() 38,708,965

38,077,099

934,697,149

الربح قبل الزكاة
والضريبة

536,499,161

() 11,717,102

167,600,467

65,446,969

() 101,946,812

15,303,921

671,186,604

مجموع الموجودات

4,760,723,153

6,024,352,080

4,084,483,100

815,658,751

9,300,398,075

() 9,005,462,751

15,980,152,408

مجموع المطلوبات

2,174,920,108

2,814,738,426

2,394,199,361

512,354,587

3,403,619,779

() 2,530,644,417

8,769,187,844

نفقات رأسمالية

416,019,298

109,922,642

881,306

27,219,704

-

634,692,062

80,649,112
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معلومات القطاعات (تتمة)

توزيع اإليرادات بناء على المعلومات الجغرافية
المملكة العربية السعودية
إيرادات من عمالء خارجيين
 31ديسمبر 2018م
 31ديسمبر 2017م

251,414,730
125,685,668

دول أجنبية

المجموع

5,035,801,237 4,784,386,507
4,459,491,037 4,333,805,369

تسوية اإليرادات حسب القطاعات الجغرافية على إيرادات القطاعات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
المواد الكيميائية
الوسيطة

المواد الكيميائية
األساسية

البوليمرات

شركات وغيرها

تسويق

المجموع

اإليرادات:
دول أجنبية
المملكة العربية السعودية

1,251,018,240
98,584,402

1,729,147,660

-

1,194,519,858
104,502,602

مجموع اإليرادات

1,349,602,642

1,729,147,660

1,299,022,460

609,700,749

-

4,784,386,507

31,311,181

17,016,545

251,414,730

641,011,930

17,016,545

5,035,801,237

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
المواد الكيميائية
األساسية

المواد الكيميائية
الوسيطة

البوليمرات

شركات وغيرها

تسويق

المجموع

اإليرادات:
دول أجنبية

1,455,599,312

1,479,098,772

1,025,467,617

373,639,668

-

4,333,805,369

المملكة العربية السعودية

45,230,911
1,500,830,223

1,479,098,772

31,873,377
1,057,340,994

32,992,870
406,632,538

15,588,510
15,588,510

125,685,668
4,459,491,037

مجموع اإليرادات
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المعلومات المالية عن الشركات التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية بيانها كما يلي:
نسبة حقوق الملكية التي تحتفظ بها حقوق الملكية غير المسيطرة:
بلد التأسيس
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

الشركات التابعة
الشركة العالمية للميثانول
الشركة العالمية للدايول
الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة
الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة
الشركة العالمية للغازات
الشركة العالمية للبوليمرات
شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة
مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

2018م
%35.00
%46.09
%13.00
%13.00
%3.00
%25.00
%50.00
%25.00

2017م
%35.00
%46.09
%13.00
%13.00
%28.00
%25.00
%50.00
%25.00

فيما يلي ملخص بالمعلومات عن هذه الشركات التابعة:
قوائم المركز المالي المختصرة كما في  31ديسمبر 2018م

الشركة العالمية للميثانول

الشركة العالمية للدايول

الشركة العالمية
لألسيتيل المحدودة

الشركة العالمية لخالت
الفينيل المحدودة

الشركة العالمية للغازات

الشركة العالمية
للبوليمرات

شركة الخليج لعوازل
الكابالت المتقدمة

مصنع الشركة
السعودية للمنتجات
المتخصصة

المجموع

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

599,855,366
1,574,527,488
()173,836,699
()407,444,749
1,593,101,406

132,320,687
903,498,730
()631,838,249
()589,684,160
()185,702,992

330,834,087
2,622,195,995
()530,891,443
()777,024,608
1,645,114,031

511,338,983
1,793,558,082
()454,969,347
()422,778,115
1,427,149,603

129,086,107
1,142,491,944
()81,694,540
()122,715,269
1,067,168,242

440,665,358
2,637,560,035
()359,919,876
()1,191,452,803
1,526,852,714

53,353,414
192,173,472
()39,500,370
()144,060,863
61,965,653

38,943,732
355,807,765
()15,348,409
()251,725,558
127,677,530

7,263,326,187

مساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

1,079,073,813
514,027,593

()97,835,064
()87,867,928

1,465,870,709
179,243,322

1,278,919,984
148,229,619

1,031,711,978
35,456,264

1,174,873,584
351,979,130

33,356,126
28,609,527

91,276,189
36,401,341

6,057,247,319
1,206,078,868

حقوق الملكية

2,236,397,734
11,221,813,511
()2,287,998,933
()3,906,886,125

عائد إلى:
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
 .4معلومات المجموعة (تتمة)
قوائم المركز المالي المختصرة كما في  31ديسمبر 2017م
الشركة العالمية للميثانول
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق الملكية

898,590,980
1,368,205,146
() 378,414,997
() 249,569,468
1,638,811,661

الشركة العالمية
لألسيتيل المحدودة

الشركة العالمية للدايول

316,437,425
2,683,115,071
() 544,404,786
() 868,392,730
1,586,754,980

167,735,614
947,673,282
() 534,572,384
() 614,335,718
() 33,499,206

الشركة العالمية لخالت
الفينيل المحدودة

الشركة العالمية للغازات

431,517,871
1,837,039,853
() 413,605,185
() 504,848,154
1,350,104,385

174,315,058
1,219,868,055
() 258,860,328
() 159,137,044
976,185,741

الشركة العالمية
للبوليمرات
512,507,877
2,754,041,280
() 462,047,103
() 1,346,071,882
1,458,430,172

مصنع الشركة
السعودية للمنتجات
المتخصصة

شركة الخليج لعوازل
الكابالت المتقدمة

19,506,869
339,231,281
() 19,878,921
() 207,489,060
131,370,169

63,696,035
201,051,798
() 35,835,454
() 161,031,539
67,880,840

المجموع
2,584,307,729
11,350,225,766
() 2,647,619,158
() 4,110,875,595
7,176,038,742

عائد إلى:
مساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

1,117,250,773

() 14,271,091

1,417,523,165

1,212,066,384

702,772,660

1,101,087,118

33,329,721

98,022,409

5,667,781,139

521,560,888

() 19,228,115

169,231,815

138,038,001

273,413,081

357,343,054

34,551,119

33,347,760

1,508,257,603

قوائم الدخل الشامل المختصرة كما في  31ديسمبر 2018م
الشركة العالمية
للدايول

الشركة العالمية للميثانول

الشركة العالمية
لألسيتيل المحدودة

الشركة العالمية
للغازات

الشركة العالمية لخالت
الفينيل المحدودة

الشركة العالمية
للبوليمرات

شركة الخليج لعوازل
الكابالت المتقدمة

مصنع الشركة السعودية
للمنتجات المتخصصة

المجموع

إيرادات

1,196,030,566

279,145,935

819,495,670

1,359,506,528

313,662,009

1,104,226,276

104,502,602

17,016,544

5,193,586,130

تكلفة المبيعات

()464,132,578

()354,137,594

()660,405,410

()1,210,542,706

()189,954,128

()711,757,209

()92,014,460

()30,893,034

()3,713,837,119

مصروفات بيع وتوزيع

()104,993,415

()7,625,223

()5,803,778

()9,261,537

-

()17,702,445

()3,579,940

()3,514,430

()152,480,768

مصروفات عمومية وإدارية

()48,220,813

()32,227,851

()37,939,546

()32,234,722

()29,791,479

()68,794,938

()14,413,413

()8,920,923

()272,543,685

أرباح استثمارية

11,519,379

-

1,108,685

605,959

1,286,911

2,491,762

39,721

-

17,052,417

تكاليف تمويلية

()3,863,418

()49,306,894

()48,822,253

()23,739,984

()6,179,430

()55,471,623

()4,839,817

()2,329,277

()194,552,696

إيرادات ( /مصروفات) أخرى ،الصافي

()8,588,229

9,911,516

()7,561,718

()1,361,744

5,821,852

8,415,997

()504,859

122,091

6,254,906

الربح قبل الزكاة والضريبة

577,751,492

()154,240,111

60,071,650

82,971,794

94,845,735

261,407,820

()10,810,166

()28,519,029

883,479,185

الزكاة والضريبة

()42,225,685

2,013,215

()243,110

()5,850,228

()4,641,102

()35,679,978

()6,984,055

2,271,149

()91,339,794

535,525,807

()152,226,896

59,828,540

77,121,566

90,204,633

225,727,842

()17,794,221

()26,247,880

792,139,391

23,111

()1,469,489

()76,348

846,823

102,746

-

مجموع الدخل الشامل

536,293,618

()152,203,785

58,359,051

77,045,218

90,982,500

226,574,665

()17,691,475

()26,247,880

مساهمي الشركة األم

363,037,885

()83,563,973

48,347,544

66,853,600

66,538,560

192,564,291

()5,861,738

()23,410,814

حقوق الملكية غير المسيطرة

173,255,733

()68,639,812

10,011,507

10,191,618

24,443,940

34,010,374

()11,829,737

()2,837,066

ربح السنة
الدخل الشامل

767,811

777,867

972,521
793,111,912

-

عائد إلى:
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624,505,355
168,606,557

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
 .4معلومات المجموعة (تتمة)
قوائم الدخل الشامل المختصرة كما في  31ديسمبر 2017م
الشركة العالمية
للميثانول

الشركة العالمية
للدايول

الشركة العالمية
لألسيتيل المحدودة

الشركة العالمية لخالت
الفينيل المحدودة

الشركة العالمية
للغازات

الشركة العالمية
للبوليمرات

شركة الخليج
لعوازل الكابالت
المتقدمة

مصنع الشركة
السعودية للمنتجات
المتخصصة

1,237,395,105

359,235,733

731,401,863

1,069,204,668

265,211,008

1,008,617,810

84,555,500

15,588,511

4,771,210,198

تكلفة المبيعات

() 457,391,263

() 375,844,230

() 656,426,128

() 1,007,045,243

() 204,676,394

() 677,212,781

() 82,844,508

() 30,585,561

() 3,492,026,108

مصروفات بيع وتوزيع

() 118,903,349

() 13,649,006

() 9,321,744

() 11,369,642

-

() 16,245,415

() 2,963,689

() 2,497,174

() 174,950,019

مصروفات عمومية وإدارية

() 39,294,249

() 24,985,391

() 30,559,123

() 26,521,981

() 23,874,186

() 63,713,965

() 11,949,502

() 7,064,902

() 227,963,299

أرباح استثمارية

إيرادات

تكاليف تمويلية

المجموع

6,026,680

52,302

59,522

285,839

168,808

2,646,610

127,045

-

9,366,806

() 7,748,756

() 30,306,233

() 47,521,797

() 30,283,216

() 9,330,856

() 60,255,617

() 4,393,201

() 786,858

() 190,626,534

إيرادات ( /مصروفات) أخرى،
الصافي
الربح قبل الزكاة والضريبة

611,147,876

() 104,257,364

() 9,997,822

() 5,942,855

29,608,650

201,724,839

() 18,227,569

() 26,332,208

677,723,547

الزكاة والضريبة

() 68,674,950

1,951,102

() 3,063,695

() 48,898

() 428,339

() 7,522,654

() 461,285

() 1,710,365

() 79,959,084

ربح السنة

542,472,926

() 102,306,262

() 13,061,517

() 5,991,753

29,180,311

194,202,185

() 18,688,854

() 28,042,573

597,764,463

الدخل الشامل

() 1,753,734

1,787,933

966,226

96,127

() 629,657

131,478

() 539,499

1,710,365

1,769,239

مجموع الدخل الشامل

540,719,192

() 100,518,329

() 12,095,291

() 5,895,626

28,550,654

194,333,663

() 19,228,353

() 26,332,208

599,533,702

() 8,936,292

() 18,760,539

2,369,585

() 213,280

2,110,270

7,888,197

() 759,214

() 986,224

() 17,287,497

عائد إلى:
مساهمي الشركة األم

384,650,561

() 54,704,528

() 10,545,689

() 5,140,597

20,556,471

144,288,093

() 10,114,568

() 19,749,156

449,240,587

حقوق الملكية غير المسيطرة

156,068,631

() 45,813,801

() 1,549,602

() 755,029

7,994,183

50,045,570

() 9,113,785

() 6,583,052

150,293,115
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
.5

إيرادات ومصروفات أخرى ،الصافي
إيضاح
1-5
2-5

ايرادات اخرى
مصروفات أخرى

2018م
66,262,623
()56,512,048
9,750,575

2017م
18,254,028
()4,800,828
13,453,200

 5-1إيرادات أخرى
2018م
24,831,336
1-1-5
عكس مستحقات
20,018,168
عكس مخصص  -برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين
4,281,093
6,542,980
مبيعات خردة
8,438,372
5,237,412
تسوية مطالبة
5,534,563
9,632,727
أخــرى
18,254,028
66,262,623
 5-1-1تعتقد اإلدارة أنه توجد بعض المطلوبات التي ال يجب تسويتها وبالتالي فقد قامت بقيد عكس هذه المطلوبات خالل السنة الحالية مما نتج عنه قيد
عكس مستحقات بالزيادة.
2017م

 5-2مصروفات أخرى
مصروفات االندماج المقترح
غرامات تأخير على ضريبة استقطاع
استشارات لتحسين إجراءات العمل
خسارة صرف عمالت أجنبية
أخــرى
.6

2018م
168,945,514
8,963,674
1,189,042
1,467,589
16,308,078
196,873,897

2017م
176,289,314
13,306,358
1,580,092
1,074,441
8,158,213
200,408,418

2018م
204,757,867
71,603,838
11,111,637
10,185,442
8,219,368
3,817,480
32,431,615
342,127,247

2017م
179,837,187
58,771,690
9,165,636
7,713,234
4,644,191
3,470,293
27,346,353
290,948,584

تكاليف موظفين
2018م
397,629,423
204,757,867
602,387,290

مدرجة في تكلفة المبيعات
مدرجة في المصروفات العمومية واإلدارية
7-2

4,800,828
4,800,828

مصروفات عمومية وإدارية
إيضاح
1-7
2-7

تكاليف موظفين
استهالك وإطفاء
أتعاب مهنية وقانونية
تبرعات
مصروفات مجلس اإلدارة
مصروفات أبحاث
أخــرى
7-1

2018م
23,699,971
17,859,258
10,595,463
3,395,687
961,669
56,512,048

مصروفات بيع وتوزيع
تكاليف شحن
تكاليف نقل
رسوم جمارك
تكاليف تأمين
أخــرى

.7

2017م

2017م
405,334,885
179,837,187
585,172,072

استهالك وإطفاء
2018م
780,307,526
71,603,838
851,911,364

مدرجة في تكلفة المبيعات
مدرجة في المصروفات العمومية واإلدارية
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2017م
661,037,171
58,771,690
719,808,861

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
.8

تكاليف تمويل
2018م
267,867,106
6,266,851
7,514,222
()26,184,671
4,432,032
2,818,047
262,713,587

مصروفات تمويل على القروض
عموالت على خطابات الضمان واالعتمادات المستندية
تكالبف فوائد من التزام المنافع المحددة
تصفية خصم سلف موظفين
تكاليف تصفية التزام إزالة الموجودات
رسوم بنكية

.9

2017م
277,078,822
7,667,878
7,438,520
4,142,635
1,834,378
298,162,233

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
2018م
زكاة مستحقة
ضريبة الدخل المستحقة

2017م

77,272,882
18,378,821

95,026,676
35,627,723

95,651,703

130,654,399

العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للمجموعة هي كما يلي:
2018م
موجودات غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق المساهمين  -الرصيد االفتتاحي
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
قطع الغيار المستهلكة
توزيعات أرباح مدفوعة

2017م
12,332,636,290
6,899,141,127
5,264,038,341
671,186,604
193,605,436
-

12,332,605,281
6,288,961,048
5,702,706,961
867,066,913
249,846,955
366,666,666

تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول للزكاة المحملة على السنة.
الزكاة للسنة مستحقة السداد بواقع  %2.5من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الربح المعدل العائد للشركاء السعوديين ،أيهما أكبر .ضريبة
الدخل مستحقة السداد بواقع  %20من الربح الخاضع للضريبة.
الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي:

الرصيد كما في  1يناير
محمل خالل السنة
مدفوع خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

الزكاة

ضريبة الدخل

95,026,676
65,274,029
()83,027,823
77,272,882

35,627,723
43,825,067
()61,073,969
18,378,821

2017م
المجموع

2018م
المجموع
130,654,399
109.099,096
()144,101,792
95,651,703

101,224,646
64,943,902
()35,514,149
130,654,399

تتكون الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة المحملة ( /المستردة) للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
الزكاة

ضريبة الدخل

الضريبة المؤجلة

65,274,029

1,808,604

-

حصة الشركة في الزكاة وضريبة الدخل
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في الزكاة
- 42,016,463
وضريبة الدخل
6,555,214
الضريبة المؤجلة (إيضاح )11
6,555,214 43,825,067 65,274,029
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2018م
المجموع

2017م
المجموع

26,468,755 67,082,633
38,475,147 42,016,463
18,892,359
6,555,214
83,836,261 115,654,310

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
 .9الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
ربوط قائمة
الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)
تسلمت شركة سبكيم ربوطات زكوية عن األعوام من 2009م حتى 2010م مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بمبلغ  81مليون لاير سعودي .تقدمت
شركة سبكيم باعتراض إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية ضد ربط الهيئة والذي نتج عنه خفض االلتزام إلى  71مليون لاير سعودي .بعد
ذلك ،قدمت شركة سبكيم اعتراضا على االلتزام بمبلغ  71مليون لاير سعودي إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية .عقدت اللجنة االستئنافية
الزكوية الضريبية جلسة استماع لالعتراض بتاريخ  26سبتمبر 2017م وطلبت بعض المعلومات اإلضافية والتي تم تسليمها إلى اللجنة .ولم يصدر
قرار اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية بعد.
الشركة العالمية للميثانول
تسلمت الشركة العالمية للميثانول ربوطا زكوية وضريبية للسنوات من 2003م على 2010م بالتزام زكاة وضريبة وغرامة تأخير بمبلغ 60.6
مليون لاير سعودي .وقد قبلت الشركة العالمية للميثانول وقامت بتسوية  0.17مليون لاير سعودي تحت االعتراض وتقدمت باعتراض على االلتزام
المتبقي .وبعد مناقشة خطاب االعتراض ،قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتخفيض االلتزام إلى حوالي  19.8مليون لاير سعودي (زكاة بمبلغ
 16.5مليون لاير سعودي وضريبة بمبلغ  3.3مليون لاير سعودي) .وافقت الشركة العالمية للميثانول وقامت بتسوية التزام الزكاة بمبلغ 2.3
مليون لاير سعودي "تحت االعتراض" وتقدمت باعتراض على االلتزام المتبقي لدى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية .ومازال المصنع
في انتظار قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية.
الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة
تسلمت الشركة العالمية لألستيل ربوطا عن سنة 2006م إلى سنة 2008م بالتزام ضريبة دخل وضريبة استقطاع وزكاة إضافية بمبلغ  0.6مليون
لاير سعودي و  2,8مليون لاير سعودي و  3,9مليون لاير سعودي على التوالي .دفعت الشركة العالمية لألستيل مبلغ  1.1مليون لاير سعودي
من أصل  7.3مليون لاير سعودي ،وتقدمت باعتراض على هذه الربوط .تسلمت الشركة العالمية لألستيل ربطا معدال من الهيئة العامة للزكاة
والدخل بالتزام قدره  3.7مليون لاير سعودي عن زكاة وضريبة استقطاع .فتقدمت الشركة العالمية لألستيل باعتراض على الربط المعدل لدى لجنة
االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية .ومازال المصنع في انتظار قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية.
الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة
تسلمت الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة ربوطا عن السنوات من سنة 2011م إلى سنة 2012م بالتزام ضريبة دخل وزكاة وضريبة
استقطاع .بالنسبة لسنة 2011م ،أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا بالتزام زكاة إضافية بمبلغ  8.2مليون لاير سعودي وضريبة استقطاع
والتزام غرامة تأخير بمبلغ  2.5مليون لاير سعودي .بالنسبة لسنة 2012م ،أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا بالتزام زكاة إضافية بمبلغ
 16.6مليون لاير سعودي وضريبة استقطاع والتزام غرامة تأخير بمبلغ  1.0مليون لاير سعودي .مازالت الربوط قيد مراجعة الشركة حاليا.
شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة
تسلمت شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ربطا عن سنة 2016م للزكاة والضريبة .أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا بالتزام زكاة
إضافية بمبلغ  0.3مليون لاير سعودي .مازال الربط قيد مراجعة الشركة حاليا.
مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
تسلم مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة ("المصنع") ربطا للسنوات 2014م و  2015م بالتزام زكاة وضريبة استقطاع إضافي بمبلغ
 4.7مليون لاير سعودي .وقد قبل المصنع وقام بتسوية مبلغ  0.92مليون لاير سعودي وتقدم باعتراض على االلتزام المتبقي .وتسلم المصنع ربطا
معدال من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتزام قدره  2.5مليون لاير سعودي .فتقدم باعتراض على الربط المعدل لدى لجنة االعتراض االبتدائية
الزكوية الضريبية .ومازال المصنع في انتظار قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية.
تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .يتضمن احتساب الزکاة معرفة وتقدير لقوانين ولوائح
الزکاة لتقييم أثر التزام الزکاة في نهاية سنة معينة .يعتبر هذا االلتزام تقديريا حتى يتم إتمام الربط النهائي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وحتى
تلك اللحظة ،تظل الشركة معرضة اللتزام زكاة إضافي .قامت المجموعة ،عند اللزوم ،بتسجيل التزام زكاة وضريبة دخل تقديري إضافي بخصوص
الربوط المفتوحة المذكورة أعاله.
 .10ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية العائدة إلى حاملي األسهم العادية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2017م بناء على المتوسط المرجح
لعدد األسهم القائمة خالل هاتين السنتين .إن ربحية السهم (المخفضة) هي نفس الشيء مثل مخفض ربحية السهم (األساسية) حيث ال يوجد لدى
المجموعة أي أدوات مخفضة قيد اإلصدار.
2017م
2018م
582,952,319
366,666,666
1.59

ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
نصيب السهم األساسي والمخفض من صافي األرباح
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437,393,221
366,666,666
1.19

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
 .11الضريبة المؤجلة
فيما يلي الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الرئيسية المعترف بها من قبل المجموعة والحركات عليها خالل السنة:
 1-11موجودات ضريبية مؤجلة
2018م
9,565,990
305,697
9,871,687

الرصيد كما في  1يناير
مسترد للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

2017م
9,565,990
9,565,990

تتعلق الموجودات الضريبية المؤجلة ببعض المخصصات التي ال تعد مصروفات ضريبية قابلة للخصم وخسائر ضريبية غير مستخدمة للشركات
التابعة .ترى اإلدارة أنه ستتوفر أرباح ضريبية مستقبلية لالستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة.
 2-11مطلوبات ضريبية مؤجلة
2018م
28,458,349
6,860,911
35,319,260

الرصيد كما في  1يناير
محمل خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

تتعلق االلتزامات الضريبية المؤجلة بالفروض المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن ممتلكات وآالت ومعدات.
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2017م
28,458,349
28,458,349

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
 .12ممتلكات وآالت ومعدات
أراضي ومباني
وتحسينات على
مباني مستأجرة

آالت وماكينات

مواد محفزة
وأدوات

سيارات وأجهزة
حاسب آلي وأثاث
وتركيبات ومعدات
مكتبية

580,167,693

13,837,313,891

526,496,348

250,391,778

7,062
56,653,278

4,637,263
493,465,550

202,965,322
82,339,613

6,191,781
3,521,900
()1,838,706

()7,130,795
14,328,285,909

()16,487,565

-

795,313,718

258,266,753

431,511,549
132,401,194
()16,487,565
547,425,178
247,888,540

100,175,207
18,016,279

2018م
التكلفة:
في  1يناير 2018م

اضافات
تحويالت*
محول إلى موجودات غير ملموسة (إيضاح - )13
شطب
في  31ديسمبر 2018م
636,828,033
االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2018م
االستهالك المحمل للسنة
شطب
في  31ديسمبر 2018م
القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2018م

69,054,556
17,029,559

86,084,115
550,743,918

-

4,402,757,171
587,467,844
()2,963,666
4,987,261,349
9,341,024,560

-

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
1,016,853,25
3
645,088,004
()645,025,339
()22,092,184

-

994,823,734

118,191,486
140,075,267

994,823,734

المجموع
16,211,222,963
858,889,432
()9,044,998
()23,930,890
()23,618,360
17,013,518,147

5,003,498,483
754,914,876
()19,451,231
5,738,962,128
11,274,556,019

* تتضمن التحويالت مبلغ  423مليون لاير سعودي (2017م :الشيء لاير سعودي) يتعلق بمصنع بولي بيوتيلين ترفثليت الذي بدأ نشاطه التجاري في  1يوليو 2018م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل
واالختبار وقبول إجراءات االستالم ومبلغ  190.1مليون لاير سعودي (2017م :ال شيء) متعلق بالصيانة الدورية لمصنع الشركة العالمية للميثانول والشركة العالمية للدايول .يتعلق الرصيد بمبلغ  9.0مليون
لاير سعودي بشكل أساسي بنقل قطع الغيار ومستهلكات من الممتلكات واآلالت والمعدات.
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
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ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)

آالت وماكينات

مواد محفزة
وأدوات

سيارات وأجهزة
حاسب آلي وأثاث
وتركيبات
ومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

المجموع

519,185,611
35,486,356
7,403,707
()35,579,326
526,496,348

246,321,484
2,367,074
1,728,226
()25,006
250,391,778

1,753,070,813
462,963,013
()891,200,239
()307,980,334
1,016,853,253

16,720,649,235
610,201,306
()773,330,609
()307,980,334
()38,316,635
16,211,222,963

379,477,469
87,613,406
()35,579,326
431,511,549
94,984,799

75,941,569
24,246,678
()13,040
100,175,207
150,216,571

1,016,853,253

4,374,035,282
666,418,603
()36,955,402
5,003,498,483
11,207,724,480

2017م

أراضي ومباني
وتحسينات على مباني
مستأجرة

التكلفة:
في  1يناير 2017م
اضافات
تحويالت
محول إلى موجودات غير ملموسة
شطب
كما في  31ديسمبر 2017م

532,617,573
79,649
47,470,471
580,167,693

13,669,453,754
109,305,214
61,267,226
()2,712,303
13,837,313,891

االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2017م
االستهالك المحمل للسنة
شطب
كما في  31ديسمبر 2017م
القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2017م

53,294,159
15,760,397
69,054,556
511,113,137

3,865,322,085
538,798,122
()1,363,036
4,402,757,171
9,434,556,720
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
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ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)

 12-1أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
تبلغ قيمة األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م مبلغ  994.8مليون لاير سعودي (2017م 1,016.9 :مليون
لاير سعودي) وهي تتألف بشكل رئيسي من تكاليف اإلنشاء المتعلقة بمصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين وتوسيع مشروع مصنع فك االختناقات
ومركز تحسين الكفاءة البيئية وتكاليف الصيانة الدورية والتكاليف األخرى المتعلقة بعدة مشاريع لتحسين مصانع التشغيل .خالل السنة ،قامت
المجموعة بتحويل مبلغ  23.9مليون لاير سعودي (2017م 6.7 :مليون لاير سعودي) من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى موجودات غير
ملموسة ،والذي يمثل تكاليف متعلقة بتكلفة نظام موارد المؤسسة لتحسين تهيئة نظام "ساب".
قامت المجموعة ،على حساب التشغيل التجريبي قبل اإلنتاج التجاري للمشروعات ،برسملة مبلغ  17.7مليون لاير سعودي (2017م 22.2 :مليون
لاير سعودي) بخصوص مشروع مصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين ،بعد خصم إيرادات التشغيل التجريبي البالغة  11.5مليون لاير سعودي
(2017م 4.4 :مليون لاير سعودي) .كما تم رسملة مبلغ  2.9مليون لاير سعودي (2017م 64.6 :مليون لاير سعودي) من صافي أرباح مشروع
مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت بعد خصم إيرادات التشغيل التجريبي بقيمة  159.2مليون لاير سعودي (2017م 242.7 :مليون لاير سعودي).
تم خالل سنة 2018م رسملة مبلغ  6.3مليون لاير سعودي (2017م 9.4 :مليون لاير سعودي) كتكلفة اقتراض وهي جزء من األعمال الرأسمالية
قيد التنفيذ.
 12-2ممتلكات وآالت ومعدات
إن الممتلكات واآلالت والمعدات مقامة على أرض في مدينة الجبيل الصناعية مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة  30عاما بدأت في 17
محرم 1423هـ (الموافق  30مارس 2002م) .إن بعض ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة والتي يبلغ صافي قيمتها الدفترية  8,222.5مليون
لاير سعودي (2017م 8,213.4 :مليون لاير سعودي) مرهونة كضمان مقابل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض بنكية مشتركة
وقروض صندوق االستثمارات العامة (إيضاح .)16
 12-3االنخفاض في قيمة الموجودات
كما في  1يناير 2016م ،قررت المجموعة أن المبالغ القابلة لالسترداد لوحدتين من الوحدات المولدة للنقد وهما الشركة العالمية للدايول وشركة
بولي بيوتيلين ترفثليت هو  1,541مليون لاير سعودي وكانت أقل من قيمتها الدفترية البالغة  2.241مليون لاير سعودي .تم االعتراف بخسارة
انخفاض في القيمة بمبلغ  400مليون لاير سعودي في الشركة العالمية للدايول ومبلغ  300مليون لاير سعودي في شركة بولي بيوتيلين ترفثليت
في النتائج المالية لسنة 2016م.
خالل السنة الحالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،تم تحليل المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد بناء على احتساب القيمة قيد االستخدام
باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية والتوقعات التي تغطي فترة خمس سنوات .وقد تم تحديث التدفقات النقدية المتوقعة لتعكس
االتجاه في القطاع .ونتيجة للتحليل ،لم تحدد اإلدارة أي انخفاض إضافي في القيمة للوحدات المولدة للنقد ،وبالتالي ،لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض
في القيمة لسنة 2018م.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة قيد االستخدام
معدل الخصم
معدل نمو القيمة النهائية

2018م

2017م

%10
%2

%10
%2

كان معدل الخصم قبل الضريبة قد تم احتسابه بناء على متوسط التكلفة المرجح لرأس المال باستخدام نموذج تقييم األصول الرأسمالية الحتساب
تكلفة حقوق الملكية .تم تعديل نموذج تقييم األصول الرأسمالية بحيث تعكس عالوة تحمل المخاطر كال من زيادة مخاطر االستثمار في حقوق الملكية
بشكل عام والمخاطر المنتظمة لوحدة مولدة للنقد محددة.
تم إدراج خمس سنوات من التدفقات النقدية في نظام التدفقات النقدية المخصومة وتم تحديد معدل نمو القيمة النهائية وهو  %2من سنة 2023م
(2017م %2 :من سنة 2022م) بالرجوع إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي في المملكة العربية السعودية ،أي البلد الذي تعمل فيه الوحدة المولدة
للنقد.
 12-4موجودات مشطوبة
تم خالل السنة شطب بعض األصول التي تعود بشكل رئيسي إلى الشركة العالمية للميثانول والشركة العالمية للدايول ومصنع الشركة العالمية
للغازات بقيمة دفترية قدرها  4.2مليون لاير سعودي (2017م 1.4 :مليون لاير سعودي).
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موجودات غير ملموسة
برمجيات
التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2018م
اضافات
تحويالت
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

133,418,236
186,942
23,930,890
157,536,068

اإلطفاء المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2018م
إطفاء
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م
القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2018م

73,136,401
33,362,455
106,498,856
51,037,212

تكاليف مؤجلة
81,723,351
81,723,351
50,606,130
4,986,920
55,593,050
26,130,301

برمجيات
التكاليف
الرصيد كما في  1يناير 2017م
اضافات
تحويالت
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017م

125,066,784
1,571,917
6,779,535
133,418,236

اإلطفاء المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2017م
إطفاء
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017م
القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2017م

43,619,941
29,516,460
73,136,401
60,281,835

تكاليف مؤجلة
81,058,719
664,632
81,723,351
44,670,005
5,936,125
50,606,130
31,117,221

حقوق
301,200,799
301,200,799
6,355,169
19,065,507
25,420,676
275,780,123
الحقوق
301,200,799
301,200,799
6,355,169
6,355,169
294,845,630

المجموع
516,342,386
186,942
23,930,890
540,460,218
130,097,700
57,414,882
187,512,582
352,947,636
المجموع
206,125,503
2,236,549
307,980,334
516,342,386
88,289,946
41,807,754
130,097,700
386,244,686

تشتمل برامج الحاسب اآللي بشكل رئيسي على برنامج "ساب" والبرامج األخرى التي قامت اإلدارة برسملتها وتم احتساب االستهالك على مدى
 10- 5سنوات من العمر اإلنتاجي.
تتضمن التكاليف المؤجلة بشكل رئيسي التكاليف المتعلقة بمشروع التحسين الكلي لشركة سيبكيم ،والعوض المدفوع إلى شركة تصنيع من أجل
خفض األسعار في المستقبل .يتم احتساب اإلطفاء على مدى  15 - 10سنة من العمر اإلنتاجي.
تتمثل الحقوق في التكلفة المتكبدة من قبل المجموعة على أحد مصانع المورد وفقا التفاقية شراء مع أحد الموردين ،والتي تمنح المجموعة الحق
في جزء صغير من اإلنتاج الذي ينتجه المصنع المملوك للمورد .مخاطر ومنافع المصنع والملكية ذات العالقة تعود إلى المورد .يتم احتساب
اإلطفاء على مدى  16سنة من العمر اإلنتاجي.
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برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين
سلف موظفين
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
الرصيد كما في  31ديسمبر

تكاليف مؤجلة
311,079,863
311,079,863

32,063,330
370,122,912
402,186,242

2018م
المجموع
32,063,330
681,202,775
713,266,105

2017م
المجموع
33,472,511
709,123,201
742,595,712

الحركة في برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين في  31ديسمبر هي كما يلي:

الرصيد كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
تحويالت
إطفاء
استردادات
تصفية خصم ذمم مدينة
مخصص التزام مسترد
الرصيد كما في  31ديسمبر

سلف موظفين

تكاليف مؤجلة

427,349,301
()17,412,679
()32,053,989
26,519,535
()2,215,926
402,186,242

315,246,411
18,002,379
17,412,679
()39,581,606
311,079,863
56

2018م
المجموع
742,595,712
18,002,379
()39,581,606
()32,053,989
26,519,535
()2,215,926
713,266,105

2017م
المجموع
24,490,756
773,330,609
()11,582,504
()38,893,837
()4,749,312
742,595,712

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
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الشهرة
بتاريخ  31ديسمبر 2011م ،قامت شركة سبكيم للتسويق باالستحواذ على  ٪ 100من األسهم التي لها حق التصويت في شركة أكترا إس أيه
وهي شركة تابعة لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه ،وهي شركة غير مدرجة مسجلة في سويسرا مقابل  106مليون لاير سعودي .وقد نشأ
مبلغ  30مليون لاير سعودي شهرة عن هذه المعاملة .وعليه ،تم توحيد ميزانية شركة أكترا إس أيه في هذه القوائم المالية الموحدة .تخضع هذه
الشهرة الختبار سنوي لالنخفاض في القيمة.
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد البالغة  261مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2018م (2017م 95 :مليون لاير
سعودي) بناء على احتساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا والتي تغطي
فترة خمس سنوات .وقد تم تحديث التدفقات النقدية المتوقعة لتعكس االتجاه الحالي في القطاع.
ونتيجة للتحليل ،يوجد هامش قدره  137مليون لاير سعودي (2017م 65 :مليون لاير سعودي) ،ولم تحدد اإلدارة أي انخفاض في قيمة الشهرة.
ولذلك ،لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة في سنة 2018م.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة قيد االستخدام
معدل الخصم
معدل نمو القيمة النهائية

2018م

2017م

%10
%1

%10
%1

معدل الخصم قبل الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو  .٪10معدل النمو المستخدم في الوصول إلى التدفقات النقدية للوحدة بعد فترة
الخمس سنوات هو  .٪1ترى إدارة المجموعة أن هذا المعدل للنمو له ما يبرره بناء على االستحواذ على شركة أكترا إس أيه في السوق الحالية
ويعكس معدل النمو الحالي في بلد الذي تعمل فيه الوحدة المولدة للنقد.
لغرض الحساسية ،فإن أي تغير متوقع ومعقول في هامش المساهمة أو معدل النمو أو معدل الخصم أو أي افتراض هام آخر لن يكون له أي تأثير
جوهري على القيمة الدفترية للشهرة.
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األدوات المالية

16-1

الموجودات المالية
2018م

2017م

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
استثمارات قصيرة األجل
مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة

34,831,968
34,831,968

31,032,642
31,032,642

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة المطفأة:
استثمار قصير األجل
سلف برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين (إيضاح )14
ذمم مدينة تجارية (اإليضاح )18
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى (إيضاح )19
النقـد وما في حـكمه (اإليضاح )20
مجموع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

287,000,633
402,186,242
659,894,597
8,299,402
1,013,514,234
2,370,895,108

222,500,001
427,349,301
876,778,008
8,815,698
1,722,754,310
3,258,197,318

مجموع الموجودات المالية

2,405,727,076

3,289,229,960
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
.16
16-2

األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية
المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

(أ) المطلوبات المالية األخرى
2018م
183,578,427
295,214,117
478,792,544

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى (اإليضاح )26
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى (إيضاح )27
مجموع المطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة

2017م
196,924,708
298,259,839
495,184,547

(ب) القروض والسلف
معدل الفائدة
الفعلي %
قروض وسلف متداولة
صندوق التنمية الصناعية السعودي
قروض بنكية متوافقة مع الشريعة
قروض صندوق االستثمارات العامة
قروض تجارية

%2.51 - %1.34
%5.10 - %2.39
%3.80 - %3.32
%5.10 - %4.41

موجودات متداولة أخرى
قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة %6.19 - %3
مجموع القروض والسلف المتداولة
معدل الفائدة الفعلي
%
مجموع القروض والسلف غير المتداولة
صندوق التنمية الصناعية السعودي
قروض بنكية متوافقة مع الشريعة
قروض صندوق االستثمارات العامة
قروض تجارية
قروض غير متداولة أخرى
قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
صكوك مرابحة إسالمية
مجموع القروض والسلف غير المتداولة
مجموع القروض والسلف
مجموع المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة

%2.51 - %1.34
%5.10 - %2.39
%3.80 - %3.32
%5.10 - %4.41

االستحقاق
- 2019
- 2021
- 2020
- 2021

2022
2027
2026
2023

-

%5.19

االستحقاق
- 2019
- 2021
- 2020
- 2021

2022
2027
2026
2023

2021م
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296,073,107
400,203,968
249,098,049
482,365,943
202,901,689
205,399,002
131,029,391
108,662,640
879,102,236 1,196,631,553
33,205,788
912,308,024 1,196,631,553

2021م

%5

2018م

2017م

2018م

2017م

602,408,239
3,034,224,436
459,612,219
707,078,379
4,803,323,273

1,021,861,206
2,956,742,465
648,086,991
813,008,952
5,439,699,614

93,780,217

87,920,236

999,908,219
5,897,011,709
7,093,643,262

998,136,277
6,525,756,127
7,438,064,151

7,572,435,806

7,933,248,698

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
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األدوات المالية (تتمة)

 16-2المطلوبات المالية (تتمة)
فيما يلي جدول استحقاقات السداد المجمعة للقروض الطويلة األجل كما في  31ديسمبر:
2018م
1,196,631,553
1,332,790,344
2,245,011,380
820,071,717
1,499,138,268
7,093,643,262

2018م
2019م
2020م
2021م
2022م
2023م وما بعده

2017م
912,308,024
1,399,258,781
1,182,323,845
2,006,541,874
682,216,046
1,255,415,581
7,438,064,151

قرض مضمون  -صندوق التنمية الصناعية السعودي
قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضا إلى الشركة العالمية لإلسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة والشركة العالمية
للبوليمرات وشركة سبكيم للكيماويات والشركة السعودية للمنتجات المتخصصة وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة .وهذه القروض مكفولة
بضمانات من المساهمين بالتناسب مع حصصهم وبرهن له األولوية األولى على جميع الموجودات الحالية والمستقبلية .يتم سداد القروض على
أقساط نصف سنوية غير متساوية .تشمل اتفاقيات القروض شروطا تتعلق بالحفاظ على نسب مالية معينة خالل فترة القروض .تحمل قروض
صندوق التنمية الصناعية السعودي رسوم إدارة ومتابعة كما هو منصوص عليه في اتفاقيات القروض.
بتاريخ  31ديسمبر 2018م ،كانت الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة مخالفتين الشتراطات االحتفاظ
بالنسبة الجارية والنفقات الرأسمالية لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي .حصلت الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية
لخالت الفينيل المحدودة على تنازل عن مخالفة االشتراطات بتاريخ  19يوليو 2018م لمدة  12شهرا.
قروض بنكية متوافقة مع الشريعة
أبرمت المجموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مؤسسات مالية على حدة وكذلك مع اتحاد مؤسسات مالية .إن القروض
مكفولة برهن له األولوية الثانية على الموجودات المرهونة بالفعل لصندوق التنمية الصناعية السعودي .بموجب اتفاقية دعم مساهمين لتمويل
المشروعات .يتم سداد القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية .تتطلب اتفاقيات القروض االمتثال لبعض الشروط للمحافظة على نسب
مالية معينة .تحمل القروض تكاليف تمويل على أساس المعدل السائد بين البنوك في السعودية (سايبور) زائدا هامش متغير.
قرض مضمون  -صندوق االستثمارات العامة
قدم صندوق االستثمارات العامة قروضا إلى الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة والشركة العالمية
للغازات والشركة العالمية للبوليمرات وذلك لتمويل أعمال انشاء مصانع تلك الشركات .إن االلتزام في ظل اتفاقيات هذه القروض يعطي صندوق
االستثمارات العامة حقا متساويا مع جميع الدائنين اآلخرين .تسدد القروض على أقساط نصف سنوية متساوية .تتطلب اتفاقيات القروض االمتثال
لبعض الشروط للمحافظة على نسب مالية معينة .تحمل القروض تكاليف تمويل على أساس المعدل السائد بين البنوك في لندن (اليبور) زائدا
هامش ثابت.
قروض تجارية
أبرمت المجموعة تسهيالت قروض ائتمانية وقروض تجارية متنوعة مع مؤسسات مالية متنوعة .إن القروض مكفولة برهن له األولوية الثانية
على الموجودات المرهونة بالفعل لصندوق التنمية الصناعية السعودي .يتم سداد القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية .تتطلب اتفاقيات
القروض االمتثال لبعض الشروط للمحافظة على نسب مالية معينة .تحمل القروض تكاليف تمويل على أساس المعدل السائد بين البنوك في
السعودية (سايبور) زائدا هامش متغير.
كما في في  31ديسمبر 2018م ،خالفت الشركة العالمية للدايول اشتراطات سداد المبالغ بموجب اتفاقية القرض .وقد حصلت الشركة العالمية
للدايول على تنازل من البنوك عن المبالغ القائمة الواجب سدادها بتاريخ  31ديسمبر 2018م.
قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
قرر الشركاء في شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ومصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة بأن يساهموا في تمويل نسبة معينة
من تكاليف المشاريع كسلف من الشركاء طويلة األجل حسب اتفاقيات الشركاء .وفقا التفاقيات الشركاء ،فإن قروض المساهمين طويلة األجل
ستسدد لهم بعد دفع القروض الخارجية وأي تمويل لحسابات احتياطية.
كما في  31ديسمبر 2018م ،قدم شركاء الشركات التابعة للشركة قروض طويلة األجل بمبلغ  93.8مليون لاير سعودي (2017م 87,9 :لاير
سعودي) .كما قدم شركاء الشركة قروض قصيرة األجل بلغت الشيء لاير سعودي (2017م 33,2 :مليون لاير سعودي) .تحمل القروض
طويلة األجل مصروفات تمويل بمعدالت السوق ولها تواريخ استحقاق محددة وفقا لجداول سداد متفق عليها.
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 16-2المطلوبات المالية (تتمة)
صكوك
في يونيو 2016م ،أصدرت الشركة صكوك مضاربة  /مرابحة جديدة بمبلغ  1.000مليون لاير سعودي والتي تستحق خالل خمس سنوات
وبعموالت مستحقة الدفع بشكل نصف سنوي بمعدل السيبور زائدا  ٪2.35سنويا.
التسهيالت البنكية
لدى المجموعة تسهيالت بنكية مع بنوك محلية على شكل تسهيالت رأس مال عامل واعتمادات مستندية وخطابات ضمان وتسهيالت أخرى
("التسهيالت") .تحمل التسهيالت فائدة حسب المعدالت السائدة في السوق .في  31ديسمبر 2018م ،ال يوجد لدى المجموعة تسهيالت رأس مال
عامل (2017م :ال شيء).
16-3

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة ،مما يضاعف من
استخدام المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد .إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس
قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة مصنفة ضمن تدرج القيمة العادلة وبيان ذلك كما يلي بناء على أدنى مستوى من
المدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى  - 1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.
المستوى  : 2تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى  :3أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.
يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية ،بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم
قياسها بالقيمة العادلة .وهو ال يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي
القيمة المعقولة للقيمة العادلة:
القيمة الدفترية
استثمارات قصيرة األجل
أوراق مالية على أساس أسهم
المجموع

34,831,968
34,831,968
القيمة الدفترية

استثمارات قصيرة األجل
أوراق مالية على أساس أسهم
المجموع

31,032,642
31,032,642

المستوى 1
القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر 2018م
34,831,968
34,831,968

المستوى 2

- 34,831,968
- 34,831,968

المستوى 1
القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر 2017م
31,032,642
31,032,642
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31,032,642
31,032,642

المستوى 3

المستوى 2

-

المستوى 3
-
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األدوات المالية (تتمة)

 16-3الموجودات المالية المقاسة ابالقيمة العادلة (تتمة)
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في قائمة المركز المالي الموحدة وفقا للسياسات المحاسبية .إن القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات المالية للمجموعة تقارب قيمتها العادلة.
16-4

القياس بالتكلفة المطفأة
يمثل هذا الرصيد ودائع لدى البنوك تزيد تواريخ استحقاقها عن ثالثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ اإليداع .تعتزم المجموعة االحتفاظ باالستثمار
حتى تاريخ االستحقاق .يبلغ حجم هذه االستثمارات في  31ديسمبر  2018مبلغ  287.0مليون لاير سعودي (2017م 222,5 :مليون لاير
سعودي).

16-5

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشرة من عملياتها.
دخلت الشركة في معامالت مشتقة .تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة قروض وسلف قصيرة وطويلة األجل بما في ذلك قروض من
الشركاء وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى .إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة.
المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر .تخضع أنشطة
المخاطر المالية للمجموعة لسياسات وإجراءات مناسبة .يتم تحديد المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقا لسياسات المجموعة وقابلية تحمل
المخاطر .يتم تنفيذ جميع أنشطة المشتقات ألغراض إدارة المخاطر من قبل فرق تتمتع بمهارات وخبرات وإشراف مناسب .إن سياسة المجموعة
هي عدم القيام بأي تداول في المشتقات ألغراض المضاربة .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة كل من هذه المخاطر،
والتي نلخصها فيما يلي:
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق .تتكون
أسعار السوق من ثالثة أنواع :مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع.
تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق :القروض والسلف والودائع واألدوات المالية المشتقة.

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة
في السوق .إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق بشكل رئيسي بالتزامات المجموعة طويلة األجل بمعدالت
فائدة معومة .إلدارة ذلك ،لدى المجموعة سياسة لتقييم آثار التغيرات في أسعار الفائدة وتقييم الحاجة للدخول في مبادالت أسعار الفائدة ،والتي
بموجبها توافق على أن تبادل ،في فترات معينة ،الفرق بين مبالغ بالفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة بالرجوع إلی مبلغ أصلي رمزي متفق عليه.
في  31ديسمبر 2018م ،بلغت القيمة الثابتة للفائدة على القرض طويل األجل حوالي 2017( ٪20م )٪23 :من تكاليف التمويل على القروض.
كما في  31ديسمبر 2018م ،ال يوجد لدى المجموعة مبادالت أسعار فائدة.

حساسية سعر الفائدة
يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل والمعقول في أسعار الفائدة على ذلك الجزء من القروض والسلف بعد أثر محاسبة التحوط (إن
وجد) .مع ثبات كافة المتغيرات األخرى ،تتأثر أرباح المجموعة قبل الزكاة وضريبة الدخل من خالل التأثير على القروض ذات المعدالت المتغيرة
كما يلي:
األثر على الربح قبل
الزيادة  /االنخفاض
الزكاة وضريبة الدخل
في نقاط األساس
 31ديسمبر 2018م
()33.55
%0.5+
األثر بالمليون لاير سعودي بسبب التغير في نقاط األساس
33.55
%0.5األثر بالمليون لاير سعودي بسبب التغير في نقاط األساس
 31ديسمبر 2017م
األثر بالمليون لاير سعودي بسبب التغير في نقاط األساس
األثر بالمليون لاير سعودي بسبب التغير في نقاط األساس

%0.5+
%0.5-
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األدوات المالية (تتمة)

 5-16أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

حساسية سعر الفائدة (تتمة)

تستند الحركة المفترضة في نقاط األساس لتحليل حساسية أسعار الفائدة على بيئة السوق الحالية القابلة للمالحظة ،والتي تظهر بعض التقلبات
بشكل أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة.

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .يتعلق
تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل أساسي باألنشطة التشغيلية للمجموعة (عندما تكون اإليرادات أو
المصاريف مقومة بعملة مختلفة عن العملة الوظيفية للمجموعة) وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية بما في ذلك المبالغ
بالعملة األجنبية المستحقة من اطراف ذات عالقة .تتعرض المجموعة لتقلبات في أسعار صرف اليورو .يتم متايعة مخاطر العمالت على مستوى
المجموعة .تراقب المجموعة تقلبات أسعار صرف اليورو وتقوم بإدارة مخاطر العمالت األجنبية من خالل الدخول في معامالت التحوط باستخدام
عقود صرف عمالت آجلة .في  31ديسمبر 2018م ،لدى المجموعة ذمم مدينة بمبلغ  35.7مليون يورو (2017م 42.2 :مليون يورو مدرجة
في رصيد المستحق من أطراف ذات عالقة.
عند إدخال مشتقات لغرض التحوط ،تتفاوض المجموعة على شروط المشتقات لتتناسب مع شروط المخاطر الخاضعة للتحوط .بالنسبة لتحوط
المعامالت المتوقعة ،تغطي األداة المشتقة فترة التعرض من النقطة التي يم فيها توقع تدفقات نقدية للمعامالت حتى نقطة تسوية الذمم المدينة أو
الذمم الدائنة الناتجة المقومة بالعملة األجنبية.

حساسية العمالت األجنبية
يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات الممكنة والمعقولة في أسعار صرف اليورو ،مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ،لربح المجموعة
قبل الزكاة وضريبة الدخل (بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مشتقات العمالت األجنبية غير المحددة)
وحقوق ملكية المجموعة قبل الضريبة ،إن وجدت .إن تعرض المجموعة لتغيرات العمالت األجنبية لجميع العمالت األخرى ليس جوهريا.
التغير في سعر األثر على الربح
قبل الضريبة
اليورو
(بالمليون لاير
سعودي)

 31ديسمبر 2018م
اليورو إلى اللاير السعودي
اليورو إلى اللاير السعودي

0.5+
0.5-

 31ديسمبر 2017م
اليورو إلى اللاير السعودي
اليورو إلى اللاير السعودي

0.5+
0.5-

17.96
()17.96
27.16
()27.16

األثر على حقوق
الملكية
(بالمليون لاير
سعودي)
17.96
()17.96
27.16
()27.16

مخاطر أسعار السلع
تتأثر المجموعة بتقلبات بعض السلع .تتمثل أنشطتها التشغيلية في امتالك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخصوصا في مجال
الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .قام مجلي إدارة المجموعة بوضع استراتيجية واسعة إلدارة المخاطر تتعامل مع مخاطر أسعار السلع األساسية
وتخفيفها.
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 5-16أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

حساسية األسعار

يبين الجدول التالي أثر التغيرات في أسعار السلع:
األثر على الربح
قبل الضريبة
(بالمليون لاير
سعودي)

األثر على
حقوق الملكية
(بالمليون لاير
سعودي)

التغير في سعر
نهاية العام
 31ديسمبر 2018م
النفط الخام (دوالر أمريكي  /طن متري)
النفط الخام (دوالر أمريكي  /طن متري)

%5+
%5-

223.7
()181.6

223.7
()181.6

 31ديسمبر 2017م
النفط الخام (دوالر أمريكي  /طن متري)
النفط الخام (دوالر أمريكي  /طن متري)

%5+
%5-

175.4
()231.2

175.4
()231.2

تحوطات التدفقات النقدية
(أ) في  31ديسمبر 2018م ،احتفظت المجموعة باألدوات التالية للتحوط من التعرض للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية:
أكثر من سنة
أقل من 6
واحدة
 6إلى  12شهرا
أشهر
(بالمليون)
(بالمليون)
 31ديسمبر 2018م
23.9
عقد آجل لشراء عمالت – اليورو
 31ديسمبر 2017م
عقد آجل لشراء عمالت  -اليورو

34.4

-

-

(ب) فيما يلي المبالغ في تاريخ القرير المالي المتعلقة بالبنود الموصوفة بأنها بنود محوطة:
التغير في القيمة
احتياطي تحوط
المستخدمة في احتساب
التدفقات النقدية
عدم فعالية التحوط
(بالمليون لاير سعودي)
0.8

 31ديسمبر 2018م
مبيعات وسلف
 31ديسمبر 2017م
مبيعات وسلف

2.8

تكلفة تحوط
احتياطي التحوط
-

-

(ج) فيما يلي المبالغ المتعلقة بالبنود الموصوفة بأنها أدوات تحوط وفعالية تحوط:
المبلغ االسمي
 31ديسمبر 2018م
عقد آجل  -مبيعات وسلف

155.8

البند المدرج فيه أداة التحوط عدم فعالية التحوط المثبتة
القيمة الدفترية -
في الربح أو الخسارة
في قائمة المركز المالي
الموجودات
(بالمليون لاير سعودي)
إيرادات وذمم مدينة
0.8
تجارية
102.7

 31ديسمبر 2017م
عقد آجل  -مبيعات وسلف

220.3

154.9

إيرادات وذمم مدينة تجارية

الجزء غير الفعال من التحوط مثبت في تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة.
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األدوات المالية (تتمة)

 5-16أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل لالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية .المجموعة
معرضة لمخاطر االئتمان في أنشطتها التشغيلية (بشكل رئيسي في الذمم المدينة التجارية) وفي أنشطتها التمويلية ،بما في ذلك الودائع لدى البنوك
والمؤسسات المالية ومعامالت صرف العمالت األجنبية واألدوات المالية األخرى.
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ القوائم المالية هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية وموجودات العقود المفصح
عنها في إيضاح .16
فيما يلي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات العقود المثبتة في الربح أو الخسارة:
عكس خسائر انخفاض في القيمة بسبب ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود ناشئة عن عقود مع
العمالء

2018م
()17,316,414

2017م
()36,396,451

()17,316,414

()36,396,451

ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود
تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء وفقا لسياسة المجموعة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء .يتم تقييم الجدارة االئتمانية
للعميل بناء على تقارير ائتمان واسعة النطاق ويتم تحديد حدود االئتمان الفردية بناء على هذا التقييم .تتم مراقبة الذمم المدينة للعمالء بشكل منتظم
ويتم تغطية أي شحنات إلى العمالء الرئيسيين بشكل عام عن طريق خطابات اعتماد أو غيرها من أشكال التأمين االئتماني .في  31ديسمبر
2018م ،لدى المجموعة  15عميال (2017م 15 :عميال) مدينون بأكثر من  416مليون لاير سعودي (2017م 523 :مليون لاير سعودي)،
ويمثلون مجتمعين حوالي 2017( ٪63م )%60 :من مجموع الذمم المدينة التجارية.
يتم تحليل متطلبات االنخفاض في القيمة في تاريخ كل قوائم مالية كل على حدة بالنسبة للعمالء الرئيسيين .باإلضافة إلی ذلك ،يتم تجميع عدد کبير
من الذمم المدينة الصغيرة ضمن مجموعات متجانسة وتقييم االنخفاض في القيمة بشکل جماعي .ال تحتفظ المجموعة برهونات كضمان .تقوم
المجموعة بتقييم تركز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية حسب المعتاد ،حيث يوجد عمالؤها في العديد من االختصاصات والقطاعات
المتعددة ويعملون في أسواق مستقلة على نحو كبير.
فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود حسب القطاع الجغرافي كما في  31ديسمبر 2018م:
2017م
2018م
573,092,013
86,802,584
659,894,597

دول أجنبية
المملكة العربية السعودية

809,536,908
67,241,100
876,778,008

فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود حسب نوع الطرف المقابل كما في  31ديسمبر 2018م:
2017م
2018م
251,852,279
408,042,318
659,894,597

جهات التسويق /المشترون
عمالء نهائيون

300,238,096
576,539,912
876,778,008

تبلغ القيمة الدفترية ألهم عميل (جهة تسويق /مشتري) لدى المجموعة كما في  31ديسمبر 2018م مبلغ  132.8مليون لاير سعودي (2017م:
 132,9مليون لاير سعودي).
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 .16األدوات المالية (تتمة)
 5-16أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود (تتمة)

معلومات المقارنة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ()39

يرجى الرجوع إلى إيضاح ( )18لالطالع على تحليل للنوعية االئتمانية للذمم المدينـة التجارية التي لم تتجاوز تاريخ استحقاقها ولم تنخفض قيمتها
وتقادم الذمم المدينـة التجارية التي تجاوزت تاريخ استحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها كما في في  31ديسمبر 2017م.
كانت القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية منخفضة القيمة كما في  31ديسمبر 2017م بمبلغ  731.6مليون لاير سعودي .تتعلق خسائر االنخفاض
في القيمة في  31ديسمبر 2017م لعدة عمالء غير قادرين على سداد أرصدتهم القائممة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الصعوبات /الظروف
االقتصادية.

تقييم خسارة االئتمان المتوقعة للعمالء في  31ديسمبر 2018م
تقوم المجموعة بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر ائتمان بناء على صفات مخاطر االئتمان واأليام التي تجاوزت فيها تاريخ استحقاقها .تعتمد
معدالت الخسارة المتوقعة على بيانات الدفع الخاصة بالعمالء في تواريخ االستحقاق.
يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود من العمالء كما في  31ديسمبر 2018م:

المتداول (لم يتجاوز تاريخ االستحقاق)
تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة  90-0يوما
تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة  120-91يوما
تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة  180-121يوما
تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة  360-181يوما
تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة أكثر من  360يوما

المتوسط المرجح
لمعدل الخسارة
%4
%9
%15
%100

القيمة الدفترية
610,045,514
48,847,788
579,200
556,654
90,516,802
750,590,958

مخصص الخسارة
()20,888
()113,671
()90,561,802
()90,696,361

انخفاض قيمة
ائتمانية
نعم
نعم
نعم
نعم

تستند معدالت الخسارة على على الخبرة الفعلية لخسائر االئتمان على مدى السنوات السابقة .تعكس هذه المعدالت الظروف االقتصادية خالل
الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة لألوضاع االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة.
األدوات المالية والودائع النقدية
تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقا لسياسة المجموعة .تتم استثمارات
األموال الفائضة فقط مع أطراف مقابلة معتمدة وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف مقابل .تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقابل من
قبل مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي ،وقد يتم تحديثها على مدار السنة رهنا بموافقة اللجنة المالية للمجموعة .يتم وضع حدود لتقليل
تركز المخاطر وبالتالي تخفيف الخسارة المالية عن عدم قدرة الطرف المقابل على تسديد المبالغ .إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
لمكونات قائمة المركز المالي هو القيم الدفترية كما هو مبين في إيضاح  ،18باستثناء األدوات المالية المشتقة .إن الحد األقصى لتعرض المجموعة
لألدوات المالية المشتقة في اإليضاح .27
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماته المرتبطة باألدوات المالية .وقد تنشأ مخاطر السيولة
من عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل إدارة رأس المال
العامل والتأكد من توفر التسهيالت البنكية.
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
 .16األدوات المالية (تتمة)
 5-16أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
التركز المفرط للمخاطر
تنشأ التركزات عند مشاركة عدة أطراف مقابلة في أنشطة تجارية مماثلة ،أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم ميزات اقتصادية
تتسبب في تعرض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها
من الظروف األخرى .تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع معين.
ومن أجل تجنب التركزات الشديدة للمخاطر ،تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة للتركيز على المحافظة على محفظة متنوعة.
يتم التحكم في تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقا لذلك.
يعرض الجدول أدناه ملخصا بسجل االستحقاقات اللتزامات المجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:
كما في  31ديسمبر 2018م
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة
أخرى
مصروفات مستحقة ومطلوبات
متداولة أخرى
القروض والسلف

كما في  31ديسمبر 2017م
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة
أخرى
مصروفات مستحقة ومطلوبات
متداولة أخرى
قروض وسلف

القيمة
الدفترية

عند الطلب

183,578

140,453

295,215

8,126

أكثر من 5
سنوات

5- 1
سنوات

12 - 6
أقل من 6
شهرا
أشهر
(ألف لاير سعودي)
169
148 42,776

-

35,785 251,304

المجموع

32

183,578

-

295,215

7,113,815 827,658 5,083,107 723,728 479,322
- 7,093,643
7,592,608 827,690 5,083,276 759,661 773,402 148,579 7,572,436
5- 1
12 - 6
أقل من 6
سنوات
شهرا
أشهر
القيمة الدفترية عند الطلب
(ألف لاير سعودي)
72
221 157,524 39,104
196,925
298,260

6,738

33,206 7,438,064
79,048 7,933,249

85,271 206,251

-

أكثر من 5
سنوات

المجموع

4

196,925

-

298,260

7,470,952 1,269,969 5,288,675 445,334 433,768
7,966,137 1,269,973 5,288,747 530,826 797,543

إدارة رأس المال
يشتمل رأس المال على حقوق الملكية ورأس المال المدفوع وحقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق الملكية بالشركة األم.
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي
تقوم بها وتعظيم القيمة للمساهمين .تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه ،في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية
ومتطلبات االشتراطات المالية .ومن أجل المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال ،قد تقوم المجموعة بتعديل توزيعات األرباح على المساهمين
أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض والمعدل الحالي ،وتتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على الحد األقصى لمعدل
اإلقراض عند  1 :3والحد األدنى للمعدل الحالي عن  .1 :1.5تحتسب المجموعة النسبة المتزايدة بقسمة مجموع المطلوبات على مجموع حقوق
المساهمين بما في ذلك حقوق الملكية غير المسيطرة.
ولتحقيق هذا الهدف العام ،تستهدف إدارة رأس مال المجموعة ،من بين أمور أخرى ،إلى ضمان الوفاء باالشتراطات المالية المرتبطة بالقروض
والسلف التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال .قد يؤدي عدم الوفاء باالشتراطات المالية إلى استرجاع التسهيالت .خالل السنة ،كان هناك مخالفة
الشتراطات قروض متعلقة بصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق االستثمارات العامة والقروض التجارية والتي من أجلها اتصلت الشركة
بالمؤسسات المالية وحصلت على خطابات التنازل الالزمة قبل نهاية السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م .ولم يتم إجراء أي تغييرات في أهداف
أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
.17

المخزون
إيضاح
مواد خام
بضاعة تامة الصنع
قطع غيار ومستهلكات
مخصص مخزون بطيء الحركة وقطع غيار

1-17
2-17

2018م
171,522,592
403,784,932
257,461,866
()25,842,869
806,926,521

2017م
148,457,366
326,292,105
218,765,408
()25,159,972
668,354,907

 1-17تشمل البضاعة تامة الصنع مخزون بمبلغ  12.4مليون لاير سعودي (2017م 7.5 :مليون لاير سعودي) وهي منتجات غير تامة الصنع كما في
 31ديسمبر 2018م.
 2-17فيما يلي الحركة في مخصص المخـزون بطيء الحركة وقطع الغيار:
2018م
25,159,972
682,897
25,842,869

الرصيد كما في  1يناير
مخصص مكون خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

2017م
25,159,972
25,159,972

 3-17خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،قامت المجموعة بتخفيض قيمة قيمة مخزونها من البضائع تامة الصنع بمبلغ  1.6مليون لاير
سعودي (2017م 5.7 :مليون لاير سعودي) بسبب الزيادة في تكلفة إنتاج بعض المنتجات تامة الصنع التي تتجاوز أسعار البيع .تم إدراج الخفض
في "تكلفة المبيعات" بقائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
.18

ذمم مدينــة تـجــارية

ذمم مدينة تجارية
يخصم :خسارة انخفاض القيمة

إيضاح

2018م

1-18

750,590,958
()90,696,361
659,894,597

2017م
984,790,783
()108,012,775
876,778,008

 1-18فيما يلي الحركة في خسائر االنخفاض في القيمة:
2018م
108,012,775
()17,316,414
90,696,361

الرصيد كما في  1يناير
معكوس خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

2017م
144,409,226
()36,396,451
108,012,775

تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ  251.9مليون لاير سعودي (2017م 300.2 :مليون لاير سعودي) من أطراف ذات عالقة .يرجى الرجوع
إلى إيضاح ( )30لمعرفة الشروط واألحكام المتعلقة بالمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة .إن الذمم المدينة التجارية غير محملة بفوائد وتكون
عموما وفقا لشروط االتفاقيات مع العمالء .تقوم اإلدارة بتحليل الرصيد القائم للعمالء بشكل منتظم وتقوم بشطب أي رصيد تدرك اإلدارة أنه غير
قابل للتحصيل .فيما يلي مصفوفة المخصص المستخدمة من قبل المجموعة في حالة الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2017م:

المجموع
 31ديسمبر 2017م

876,778

لم تتجاوز تاريخ
االستحقاق ولم
تنخفض قيمتها
721,576

تجاوزت تاريخ استحقاقها ولكن لم
تنخفض قيمتها
 6إلى  12شهرا

أقل من  6أشهر
(ألف لاير سعودي)
6,201
148,590

أكثر من  12شهرا
411

تم رهن ذمم مدينـة تجارية بمبلغ  230.2مليون لاير سعودي (2017م 333.6 :مليون لاير سعودي) كضمان.
يرجى الرجوع إلى اإليضاح حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية والذي يناقش كيفية قيام المجموعة بإدارة وقياس النوعية االئتمانية للذمم
المدينة التجارية.
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.19

مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
2018م
دفعات مقدمة وودائع ومدفوعات مقدما
ذمم ضريبة مدخالت ضريبة القيمة المضافة
إيرادات استثمارات مستحقة
أخــرى

.20

167,577,457
21,685,259
5,602,244
2,697,158
197,562,118

2017م
74,242,051
8,104,833
710,865
83,057,749

نقد وما في حكمه
2018م
110.000
478,124,234
535,280,000
1,013,514,234

نقد بالصندوق
نقد لدى البنك
ودائع قصيرة األجل

2017م
119,091
442,035,219
1,280,600,000
1,722,754,310

يتضمن النقد وما في حكمه النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع تحت الطلب واالستثمارات عالية السيولة والتي تكون فترات استحقاقها ثالثة
أشهر أو أقل .تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع لدى بنوك تجارية تحمل معدل ربح يتراوح بين  ٪0.8و 2017( ٪3.01م %0.5 :و .)%2.5
.21

رأس المال واالحتياطيات
2018م
األسهم المصرح بها
األسهم العادية بقيمة  10لاير سعودي للسهم
األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل
كما في  1يناير
مصدرة خالل السنة
كما في  31ديسمبر

366,666,666

366,666,666

2017م

366,666,666
366,666,666

 21-1احتياطي نظامي
تمشيا مع النظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  %10من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي  %30من
رأس المال .االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع على المساهمين.
 21-2احتياطي نتائج بيع /شراء أسهم في شركات تابعة
يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع  /شراء حصص في الشركات التابعة ،عندما تستمر المجموعة في ممارسة سيطرة على الشركة
التابعة ،في احتياطي نتائج بيع  /شراء الحصص في الشركات التابعة.
.22

ترتيبات دفع على أساس السهم
في  31ديسمبر 2018م ،لدى المجموعة ترتيبات الدفع على أساس السهم التالية:
خطة شراء األسهم (تسوية حقوق الملكية)
عرضت المجموعة على موظفيها االشتراك في خطة شراء األسهم للموظفين .للمشاركة في الخطة ،ينبغي على الموظفين أن يستوفوا معايير
االستحقاق الخاصة بالشركة ،أي أنه ينبغي أن يكونوا قد أكملوا سنة واحدة في الخدمة وأن يكون لديهم تقييم أداء جيد والحصول على موافقة
الشركة .وفقا لشروط الخطة ،يحق للموظفين في نهاية فترة  36شهرا شراء أسهم باستخدام األموال الت تم توفيرها بسعر أقل بنسبة  ٪30من
سعر السوق في تاريخ المنح .ال يحق شراء األسهم سوى للموظفين الذين ال يزالون في الخدمة ويدخرون المبلغ المطلوب من إجمالي راتبهم
الشهري لمدة  36شهرا متتالية .يدفع المشترك  ٪25من قيمة األسهم المخصصة نقدا ويدفع المتبقي على أقساط شهرية متساوية ال تتجاوز ٪20
من الراتب الشهري للمشترك .سيتم رد المبالغ المدخرة إلى الموظفين الذين يتوقفون عن العمل قبل انتهاء الـ  36قسط أو الذين يفضلون عدم
ممارسة خيار شراء األسهم.
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
.22

ترتيبات دفع على أساس السهم (تتمة)
وفيما يلي الشروط الرئيسية المتعلقة بالمنحة بموجب هذه البرامج؛ ويتم تسوية جميع الخيارات عن طريق التسليم الفعلي لألسهم.
 31ديسمبر 2018م:
تاريخ المنح
 1مايو 2016م
 1مايو 2017م
 1نوفمبر 2017م
 1مايو 2018م
 1نوفمبر 2018م

عدد األدوات
429,207
166,234
230,806
36,958
89,099

القيمة العادلة في
تاريخ المنح
14.19
18.06
15.17
22.63
21.09

شروط االستحقاق
خدمة  3سنوات من تاريخ المنح
نفس المذكور أعاله
نفس المذكور أعاله
نفس المذكور أعاله
نفس المذكور أعاله

سعر
الممارسة
9.9
12.6
10.6
15.8
14.8

العمر التعاقدي
للخيارات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات

 31ديسمبر 2017م:
تاريخ المنح
 1مايو 2015م
 1نوفمبر 2015م
 1مايو 2016م
 1مايو 2017م
 1نوفمبر 2017م

عدد األدوات
30,212
117,851
471,896
185,743
159,845

شروط االستحقاق
خدمة  3سنوات من تاريخ المنح
نفس المذكور أعاله
نفس المذكور أعاله
نفس المذكور أعاله
نفس المذكور أعاله

القيمة العادلة في
تاريخ المنح
30.69
20.40
14.19
18.06
15.17

سعر
الممارسة
21.5
14.3
9.9
12.6
10.6

العمر التعاقدي
للخيارات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات

لدى المجموعة نقد وما في حكمه بمبلغ  1.5مليون لاير سعودي (2017م 1.2 :مليون لاير سعودي) واستثمارات قصيرة األجل بمبلغ 34.8
مليون لاير سعودي (2017م 31.0 :مليون لاير سعودي) بموجب ترتيبات الدفع على أساس أسهم .بلغت المصروفات المعترف بها خالل السنة
الناتجة عن إطفاء الخصم المقدم بموجب ترتيبات الدفع على أساس أسهم  1.3مليون لاير سعودي (2017م 1,2 :مليون لاير سعودي).
.23

توزيعات أرباح
قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  19ديسمبر 2017م توصية الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  183.3مليون لاير
سعودي أو  0.50لاير سعودي للسهم أي ما يعادل  ٪5من رأس المال .يقتصر التوزيع على المساهمين المسجلين في تداول في نهاية يوم التداول
التالي الجتماع الجمعية العمومية .وافقت الجمعية العمومية بتاريخ  1أبريل 2018م ،على توزيع أرباح نقدية بواقع  0.50لاير سعودي للسهم
الواحد .وقد قامت الشركة بدفع تلك التوزيعات النقدية خالل الفترة ربع السنوية المنتهية في  30يونيو 2018م.
أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ  24يوليو 2018م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف األول من سنة 2018م بقيمة  183.3مليون لاير سعودي
( 0.50لاير سعودي) للسهم أي ما يعادل  ٪5من رأس المال .وقد قامت الشركة بتوزيع تلك التوزيعات النقدية خالل الفترة ربع السنوية المنتهية
في  30سبتمبر 2018م.
أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ  23ديسمبر 2018م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الثاني من سنة 2018م بقيمة  238.3مليون لاير
سعودي ( 0.65لاير سعودي) للسهم أي ما يعادل  ٪7من رأس المال .يقتصر التوزيع على المساهمين المسجلين في تداول في نهاية يوم التداول
التالي الجتماعهم.

.24

منافع الموظفين
منافع بعد انتهاء التوظيف
برنامج االدخار

إيضاح

2018م

1-24
2-24

244,162,923
25,286,087
269,449,010

2017م
222,517,174
19,894,625
242,411,799

 24-1منافع بعد انتهاء التوظيف
لدى المجموعة خطة منافع محددة بعد التوظيف .المنافع واجبة وفقا لقانون العمل والعمال السعودي .تعترف المجموعة وشركاتها التابعة بالمنافع
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .وتستند هذه المنافع إلى رواتب ومكافآت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة ،كما هو منصوص
عليه في قوانين المملكة العربية السعودية.
يعرض الجدول التالي ملخصا لمكونات صافي مصروفات المنافع المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة
والمبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
 .24منافع الموظفين (تتمة)
 1-24منافع بعد انتهاء التوظيف (تتمة)
صافي مصروف المنافع المعترف به في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
2018م
27,292,282
7,514,222
34,806,504

تكلفة الخدمة الحالية
تكاليف فوائد على التزامات المنافع

2017م
27,346,808
7,438,520
34,785,328

إعادة القياس( :أرباح) /خسائر اكتوارية معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة:
2018م
()12,339,312

(ربح) /خسارة بسبب التغير في االفتراضات المالية
خسارة بسبب التغير في االفتراضات الجغرافية
(خسارة) /ربح بسبب التغير في تعديالت الخبرة

13,417,228
1,077,916

2017م
3,196,023
353,878
()3,892,714
()342,813

الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
2018م
222,517,174
27,292,282
7,514,222
1,077,916
()14,238,671
244,162,923

كما في  1يناير
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد
الخسارة( /الربح) االكتواري على االلتزام
منافع مدفوعة خالل السنة
كما في  31ديسمبر

تشمل االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد المنافع المحددة بعد انتهاء التوظيف على ما يلي:
2018م
%4.50
معدل الخصم
%4.50
الزيادات المستقبلية في الراتب
جدول الوفيات 15
لمنظمة الصحة العالمية
معدالت الوفاة
متوسط
معدل دوران الموظفين

2017م
193,360,439
27,346,808
7,438,520
()342,813
()5,285,780
222,517,174
2017م
%3.30
%3.75
جدول الوفيات 15
لمنظمة الصحة العالمية
متوسط

استندت االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل إلى إحصاءات منشورة وجداول وفيات .بالنسبة للسنة الحالية المنتهية ،تم استخدام جدول
الوفيات  15لمنظمة الصحة العالمية .ال يوجد أي انحراف كبير في جداول الوفيات المستخدمة.
فيما يلي تحليل حساسية كمي الفتراض معدل الخصم على التزام المنافع المحددة في  31ديسمبر 2018م:
معدل الخصم
زيادة بنسبة  %0.5انخفاض بنسبة %0.5
256,295,597
232,997,969
233,786,533
212,176,283
الزيادات المستقبلية في الراتب
زيادة بنسبة  %0.5انخفاض بنسبة %0.5
236,248,078
252,621,378
215,873,486
229,620,222

االفتراضات
تحليل الحساسية
التزام المنافع المحددة في 2018م
التزام المنافع المحددة في 2017م
التزام المنافع المحددة في 2018م
التزام المنافع المحددة في 2017م
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 .24منافع الموظفين (تتمة)
 1-24منافع بعد انتهاء التوظيف (تتمة)
تم تحديد تحليالت الحساسية أعاله بناء علی طريقة تقوم بتقدير األثر علی التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية
التي تحدث في نهاية فترة القوائم المالية .يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض جوهري مع ثبات جميع االفتراضات األخرى .ربما ال
يكون تحليل الحساسية انعكاسا للتغير الفعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المرجح أن تحدث تغيرات في االفتراضات بمعزل عن
بعضها البعض .يبلغ متوسط مدة التزام المنافع المحددة في نهاية فترة القوائم المالية  9.15سنة (2017م 8.43 :سنة).
 24-2برنامج االدخار
تحتفظ المجموعة بخطة ادخار للموظفين السعوديين .يتم إيداع مساهمات الموظفين المشاركين في حساب بنكي منفصل .يتم تحميل مساهمة الشركة
في خطة االدخار ضمن قائمة الدخل الموحدة.
 24-3مصروف منافع الموظفين
رواتب وأجور
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مساهمات التأمينات االجتماعية
المساهمة في خطة االدخار
معامالت الدفع على أساس أسهم
أخــرى
.25

2018م
542,025,910
27,292,282
18,949,769
7,454,109
1,278,712
5,386,508
602,387,290

2017م
528,811,435
27,346,808
18,400,112
6,225,655
1,157,754
3,230,308
585,172,072

2018م
86,995,365
2,860,668
4,432,032
94,288,065

2017م
82.852.728
4,142,637
86,995,365

التزام إزالة الموجودات
الرصيد كما في  1يناير
مخصص إضافي*
محمل خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر
*إضافات خالل السنة يتعلق بمصنع بولي بيوتيلين ترفثليت والذي تم رسملته خالل السنة.

.26

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
2018م
182,664,233
914,194
183,578,427

ذمم دائنة تجارية
محتجزات دائنة

.27

2017م
186,978,995
9,945,713
196,924,708

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
2018م
251,303,048
66,361,212
23,642,993
18,378,910
8,126,066
7,505,039
3,736,549
725,335
59,242,568
439,021,720

بضاعة مستلمة دون استالم فواتير
مستحقات تكاليف توزيع
تبرعات
مستحقات تكنولوجيا معلومات وصيانة ومستحقات مشروعات
برنامج الموظفين التحفيزي من سبكيم الدائن
التزامات موظفين
مصروفات مستحقة ألحجار كريمة
مخصص القيمة العادلة لعقود آجلة*
أخــرى
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2017م
206,250,636
49,008,291
14,497,223
29,603,812
6,738,274
31,886,641
90,617,682
2,804,977
160,173,201
591,580,737

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
.28

اإليرادات المؤجلة
أبرمت الشركة اتفاقية توريد أول أكسيد الكربون مع عميل لمعالجة الغاز الطبيعي وأول أكسيد الكربون .تسلمت المجموعة دفعة مقدمة قدرها
 50.6مليون لاير سعودي قابلة للتعديل مقابل توريد أول أكسيد الكربون خالل أول ستين شهرا من تاريخ بدء توريد أول أكسيد الكربون إلى
العميل من سنة 2017م .كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغت الدفعة المقدمة القائمة  35.4مليون لاير سعودي (2017م 45.5 :مليون لاير
سعودي) منها  10.1مليون لاير سعودي (2017م 10.1 :مليون لاير سعودي) مصنفة كمتداولة.

 .29التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة
 29-1التزامات عقود اإليجار التشغيلي  -المجموعة كمستأجر
أبرمت المجموعة عقود إيجار تجارية على بعض معدات تكنولوجيا المعلومات والسيارات وعقود إيجار أراضي .إن عقود اإليجار الرئيسية هي
مع الهيئة الملكية وهيئة الموانئ .إن عقد اإليجار مع الهيئة الملكية هو لفترة أولية قدرها  30سنة هجرية قابل للتجديد بناء على موافقة الطرفين.
إن الحد األدنى المستقبلي لإليجارات الدائنة بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة إللغاء هو كما يلي:
2018م
2.569.548
خالل سنة واحدة
10,278,192
أكثر من سنة وال تزيد على خمس سنوات
21,784,589
أكثر من خمس سنوات
34,632,329
 29-2التزامات
2018م
224,142,615
التزامات رأسمالية

2017م
502,191,501

2018م
731,563,834

2017م
480,022,581

2017م
2,569,548
10,278,192
24,354,137
37,201,877

 29-3ارتباطات محتملة
خطابات ضمان واعتمادات مستندية

 29-4ارتباطات محتملة
ليس لدى المجموعة أية ارتباطات محتملة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،باستثناء تلك المفصح عنها في اإليضاح  9من اإليضاحات
حول القوائم المالية الموحدة.
.30

معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة
تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المعامالت مع المساهمين والشركات الزميلة والشقيقة وشركاءها ومجلس اإلدارة والكيانـات التي
تخضـع لسيطـرة كامـلة أو مشـتركة أو تأثير جوهري من قبل تلك األطراف .خالل السنة ،قامت المجموعة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة
التالية:
العالقة
حقوق الملكية غير المسيطرة
حقوق الملكية غير المسيطرة
حقوق الملكية غير المسيطرة

االسم
الشركة العربية اليابانية للميثانول المحدودة
شركة هيلم العربية جي ام بي اتش وشركاه كي جي (هيلم العربية)
شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

قام مساهمو حقوق الملكية غير المسيطرة وهو المساهمون األجانب بالشركة بتسويق جزء من منتجات المجموعة .وبلغ مجموع المبيعات التي
تمت من خالل هؤالء المساهمين األجانب مبلغ  1,714.1مليون لاير سعودي (2017م 1,545.9 :مليون لاير سعودي).
قدمت الشركة ومساهمو حقوق الملكية غير المسيطرة قروض لشركات المجموعة لدعم عملياتها واالمتثال الشتراطات الديون .تحمل القروض
طويلة األجل مصروفات تمويل بمعدالت السوق ولها تواريخ استحقاق محددة وفقا لجداول سداد متفق عليها بينما تحمل القروض قصيرة األجل
مصروفات تمويل تتراوح بين  %3إلى ( %6إيضاح .)16
تمت الموافقة على أسعار وشروط المعامالت المذكورة أعاله من قبل مجلس إدارة الشركات التابعة للمجموعة .نتج عن المعامالت المذكورة أعاله
األرصدة التالية مع أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر:
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.30
(أ)

معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (تتمة)
مستحق من أطراف ذات عالقة
إيضاح
الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة
هيلم  -العربية جي ام بي اتش آند كو كي جي (شركة هيلم العربية)
شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي
18

2017م
52,492,518
132,957,969
114,787,609
300,238,096

2018م
19,555,153
132,773,476
99,523,650
251,852,279

شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة
تتم المبيعات والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط مماثلة للمعامالت التي تتم بين أطراف مستقلة .األرصدة القائمة في نهاية السنة غير
مكفولة وغير محملة بفوائد وتسدد نقدا .لم تكن هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم مدينة أو ذمم دائنة لألطراف ذات العالقة .بالنسبة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،قامت المجموعة بتقييم وتسجيل انخفاض في القيمة متعلق بالمبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة .يتم
إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة.
(ب)

مسؤولي اإلدارة العليا
يتكون كبار مسؤولي اإلدارة العليا بالمجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين باإلدارة الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط
وتوجيه ومتابعة أنشطة الشركة.

(ج)

معاملة مع موظفي اإلدارة العليا
2018م
9,469,753
9,469,753

قروض مديرين تنفيذيين

(د)

-

مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين بإدارة المجموعة
مكافآت مسؤولي اإلدارة العليا
2018م
22,053,711
2,782,357
9,007,247
1,592,652
147,600
35,583,567

منافع الموظفين قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
منافع إنهاء الخدمة
برنامج االدخار
معامالت الدفع على أساس أسهم
مجموع العوض المدفوع إلى كبار مسؤولي اإلدارة العليا
(ه)

2017م

2017م
22,895,561
3,099,251
1,074,280
106,200
27,175,292

حصة المدراء التنفيذيين في خطة كبار المسؤولين التنفيذيين
إن خيارات األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيون في إطار خطة كبار المسؤولين التنفيذيين لشراء أسهم عادية لها تواريخ انتهاء
الصالحية وأسعار الممارسة التالية:
 31ديسمبر 2018م
تاريخ استحقاق الموظفين
في  1مايو 2014م
في  1نوفمبر 2015م
في  1مايو 2016م
في  1نوفمبر 2017م
في  1نوفمبر 2018م
مجموع خيارات األسهم

عدد األدوات
5,000
75,000
10,000
10,000
10,000
110.000
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شروط االستحقاق
خدمة  3سنوات
خدمة  3سنوات
خدمة  3سنوات
خدمة  3سنوات
خدمة  3سنوات

العمر التعاقدي للخيارات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ المدرجة بالريال السعودي)
.30

معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (تتمة)

(ه)

حصة المدراء التنفيذيين في خطة كبار المسؤولين التنفيذيين (تتمة)
 31ديسمبر 2017م
تاريخ استحقاق الموظفين
في  1مايو 2014م
في  1نوفمبر 2015م
في  1مايو 2016م
في  1نوفمبر 2017م
مجموع خيارات األسهم
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عدد األدوات
5,000
75,000
10,000
10,000
100,000

شروط االستحقاق
خدمة  3سنوات
خدمة  3سنوات
خدمة  3سنوات
خدمة  3سنوات

العمر التعاقدي للخيارات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات

االندماج المقترح
قامت شركة سبكيم بتوقيع مذكرة تفاهم ("المذكرة") بتاريخ  4ديسمبر 2013م مع شركة الصحراء للبتروكيماويات (الصحراء) ،شركة مساهمة
سعودية ،لبدء مفاوضات غير ملزمة حول الشروط التفصيلية الندماج مقترح بين الشركتين .خالل سنة 2014م ،توصلت شركة سبكيم وشركة
الصحراء إلى أنه من الصعب تحقيق هذا االندماج المقترح للشركتين .وبناء عليه ،قررت الشركة وشركة الصحراء تأجيل المفاوضات التجارية
وتأجيل الدخول في عملية االندماج المقترح في الوقت الراهن كما اتفقتا على مواصلة أعمالهما وتنفيذ استراتيجيتهما باستقاللية دون التنسيق مع
بعضهما.
خالل سنة 2018م ،أعلنت شركة سبكيم مواصلة المفاوضات مع شركة الصحراء بشأن االندماج المقترح للشركتين .بتاريخ  12ديسمبر 2018م،
أعلنت شركة سبكيم ،رهنا بالحصول على الموافقات النظامية الالزمة ،أن شركتا سبكيم والصحراء قد أبرمتا اتفاقية ملزمة قانونا ("اتفاقية التنفيذ")
تحكم الشروط واألحكام التي تقترح بموجبها شركتا سبكيم والصحراء تنفيذ اندماج تجاري متساو تقوم من خالله شركة سبكيم بتقديم عرض بشراء
جميع األسهم المصدرة في شركة الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة سبكيم وفقا للقواعد واألنظمة المعمول بها في هيئة السوق المالية
وقانون الشركات ("الصفقة") .عند إتمام الصفقة ،سيتم شطب جميع أسهم شركة الصحراء من سوق "تداول" وستصبح "الصحراء" شركة تابعة
مملوكة بالكامل لشركة سبكيم.

.32

أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للسنة الجارية.

.33

أحداث وقعت بعد تاريخ قائمة المركز المالي
لم تقع أحداث في تاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة قد يكون لها أثر جوهري على هذه القوائم المالية الموحدة.
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