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والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة الموجزةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین في 

السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت 

٨

التكوین والنشاط-١
تأسست الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك" أو "الشركة األم") كشركة مساھمة سعودیة بموجب المرسوم 

مسجلة في مدینة الریاض ھي )، و١٩٧٦سبتمبر ٦ھـ (الموافق ١٣٩٦رمضان ١٣بتاریخ ٦٦م/الملكي الكریم رقم 
). إن سابك مملوكة ١٩٧٧ینایر ٤ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ١٤الصادر بتاریخ ١٠١٠٠١٠٨١٣بالسجل التجاري رقم 

في حي قرطبة، ص.ب. یقع المكتب المسجل ٪ للقطاع الخاص. ٣٠حكومة المملكة العربیة السعودیة ول٪ ٧٠بنسبة 
، المملكة العربیة السعودیة.١١٤٢٢، الریاض ٥١٠١

بـ"المجموعة") في تصنیع وتسویق وتوزیع الكیماویات، مجتمعینإلیھمویشارتتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لھا (
والمغذیات الزراعیة، ومنتجات الحدید والصلب في األسواق العالمیة.والبالستیكیاتوالبولیمرات

٣١في یتین المنتھوالسنةأشھرالثالثةةلفترللمجموعة األولیة الموحدة الموجزةالموافقة على إصدار القوائم المالیة تتم
.٢٠١٩ینایر ٢٧بتاریخاإلدارة وفقا لقرار مجلس ٢٠١٨دیسمبر

أسس اإلعداد-٢
وفقًا لمعیار ٢٠١٨دیسمبر٣١في یتین المنتھوالسنةأشھرالثالثةةلفترالموجزةالموحدةأعدت ھذه القوائم األولیة 

والمعاییر واإلصدارات األخرى ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة٣٤المحاسبة الدولي (
. الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

الموحدة المطلوبة في القوائم المالیة فصاحاتالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ال تتضمن جمیع المعلومات واإلإن 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةالسنویة للمجموعة الموحدة ویجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة ،السنویة

الفترات السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة.المقارنة فيتم إعادة تصنیف بعض أرقام

ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٣
الموجزة متماثلة مع تلك السیاسات المحاسبیة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة 
المعیار الدولي ، فیما عدا ٢٠١٧دیسمبر ٣١المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

،رمة مع العمالء") "اإلیرادات من العقود المب١٥) "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي (٩للتقریر المالي (
.٢٠١٨ینایر ١حیث أن تاریخ سریانھما ھو 

) "األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس"، ویجمع ٣٩) محل معیار المحاسبة الدولي (٩ل المعیار الدولي للتقریر المالي (یح
في القیمة النخفاضواالخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، المعیار بین كافة النواحي الثالث

) "اإلیرادات" ١٨) محل معیار المحاسبة الدولي (١٥یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (كما و.ومحاسبة تغطیة المخاطر
عن بیع البضاعة وتقدیم الخدمات.والذي یغطي اإلیرادات الناتجة

أخرى صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت 
المعاییر الدولیة للتقریر المالي الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد١-٣

عقود اإلیجار–) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (
لزامي لھ في عقود اإلیجار اعتباراً من تاریخ التطبیق اإل–)١٦(ستقوم المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

نالي لتباع طریقة التحول المبسطة المسموح بھا طبقاً لألحكام االنتقالیة المحددة في المعیار. وبالتاوذلك ب٢٠١٩ینایر ١
. لم تقم المجموعة بإتباع أیة وسیلة عملیة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨یتم تعدیل بیانات المقارنة لعام 

الصادر عن )٤(والتفسیر )١٧(قود التي تم تحدیدھا سابقاً كعقود إیجار طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي على تلك الع)١٦(
على عقد إیجار".یحتويإذا كان الترتیب افیم” -لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

حقوق استخدام الموجوداتوإلیجارستقوم المجموعة بإثبات التزامات ا)١٦(وبتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
. سیتم )١٦(طبقًا للمبادئ الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي كعقود إیجارتم التوصل الیھاالمتعلقة بالعقود التي 

تراض اإلضافي للمجموعة كما قل االتبقیة، مخصومة باستخدام معدقیاس االلتزامات بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار الم
تم قیاس حقوق استخدام الموجودات ذات العالقة بمبلغ مساوًا اللتزامات اإلیجار، بعد تعدیلھ بأي سی.٢٠١٩ینایر ١في 

مبلغ ألي دفعات إیجار مدفوعة مقدماً أو مستحقة تتعلق بذلك اإلیجار الذي تم إثباتھ في قائمة المركز المالي الموحدة كما 
استخدام الموجودات والتزامات لحقوقاحتساب المبلغ النھائي عملیةبإتمام. تقوم المجموعة٢٠١٨دیسمبر ٣١ي ف

الى ٪٥من إجمالي الموجودات وما بین ٪٣الى ٪١ما بین األثریكونمن المتوقع أن. ٢٠١٩ینایر١كما في اإلیجار 
ولن یكون ھناك أثر جوھري على ٢٠١٩ینایر ١األرباح المبقاه في أثر على ن یكون ھناك لمن إجمالي المطلوبات.٪٧

صافي الدخل.



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة الموجزةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین في 

السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت 

٩

تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٣

األدوات المالیة٢-٣
على نموذج األعمال الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتھا المالیة والشروط التعاقدیة تصنیف الموجودات المالیة یعتمد 

النقدیة.للتدفقات 

القیاس األولي  
. إن تكالیف المعامالت الخاصة المعامالتتكالیفزائداً ،بالقیمة العادلة لھااألصل،فيالمالیة،الموجوداتتقاس

.الموحدةالدخل قائمةالعادلة من خالل بالقیمةیتم إثباتھا قائمة الدخلبالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

كانت تدفقاتھا النقدیة تفي بمتطلبات عند تحدید ما إذابالكامل،مدرجةمشتقاتیتم اعتبار الموجودات المالیة التي تتضمن 
كونھا تمثل سداد أصل المبلغ والعمولة فقط. 

القیاس الالحق 

أدوات الدین
بھا:الالحق ألدوات الدین الخاصة تقوم المجموعة بإثبات ثالث فئات تصنیف للقیاس 

التكلفة المطفأة·
تمثل فیھا تلك التدفقات النقدیة سداد أصل یإن الموجودات المالیة المقتناة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي 

المبلغ والعمولة فقط، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. ویتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدین 
وذلك عند والتي یتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة وال تشكل جزءًا من أداة تغطیة المخاطر في قائمة الدخل الموحدة، 

إیراداتضمنالتوقف عن إثبات األصل أو انخفاض قیمتھ. یتم إدراج دخل العمولة من ھذه الموجودات المالیة 
باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. التمویل

القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر·
وبیع الموجودات المالیة، والتي تمثل فیھا التدفقات ةإن الموجودات المالیة المقتناة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدی

النقدیة للموجودات سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ویتم 
فاض في الشامل اآلخر، فیما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخلإثبات التغیرات في القیمة الدفتریة من خالل الدخ

القیمة، وإیرادات العمولة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي، والتي یتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة. وعند التوقف 
عن اثبات األصل المالي، فإن األرباح أو الخسائر التراكمیة المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، یعاد تصنیفھا 

لموحدة، ویتم إثباتھا ضمن األرباح/ (الخسائر) األخرى. كما یتم إدراج دخل من حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل ا
العمولة من ھذه الموجودات المالیة ضمن إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. ویتم إظھار أرباح 

وخسائر الصرف األجنبي ضمن اإلیرادات/ المصاریف األخرى. 

مة الدخلالقیمة العادلة من خالل قائ·
إن الموجودات المالیة التي ال تفي بمعاییر إثباتھا الحقًا بالتكلفة المطفأة أو قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. كما أن األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمار في 

اسھا الحقًا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال تشكل جزءًا من أداة تغطیة المخاطر، أدوات الدین والتي یتم قی
یتم إثباتھا وإظھارھا بالصافي في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تنشأ فیھا. 

أدوات الملكیة
رات في القیمة العادلة لھذه االستثمارات تقوم المجموعة بقیاس كافة استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة، وتعرض التغی

توزیعات األرباح من تلك االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة كإیرادات إثباتفي قائمة الدخل الشامل اآلخر. ویستمر
الحق للتغیرات في القیمة العادلة تصنیفأخرى وذلك عند اإلقرار بأحقیة المجموعة في استالمھا. لن یكون ھناك إعادة 

من خالل قائمة الدخل الموحدة. 



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١والسنة المنتھیتین في لفترة الثالثة أشھر 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)

١٠

تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٣

تتمة -األدوات المالیة٢-٣

التوقف عن اإلثبات
: عندمن أصل ماليأو جزء عن إثبات أصل مالي فیتم التوق

، أو األصلانتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من ·
قیام المجموعة بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل ·

:ذا مات" فوریة" وإإلى طرف آخر دون أي تأخیر وفق "ترتیبا
المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو معظمقامت المجموعة بتحویل (أ) 

المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل معظمأو اإلبقاء على المجموعة بالتحویل لم تقم (ب) 
السیطرة على األصل.

االنخفاض في القیمة
المصاحبة ألدوات الدین الخاصة بھا كجزء المستقبلیة، بتقویم خسائر االئتمان المتوقعة النظرة تقوم المجموعة، بناء على 

من موجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ویتم تحدید خسائر االئتمان 
مثل شھًرا ت١٢. إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى خسائر االئتمان على مدى العمروشھًرا١٢المتوقعة على مدى 

، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالیة ما والتي من مدى العمرذلك الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على 
المالي. وعند وجود زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ التقریرشھًرا بعد تاریخ إعداد ١٢المحتمل حدوثھا في غضون 

فیما یخص الذمم المدینة، تقوم أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.نشأتھا، فإنھ یتم تحدید المخصص على 
المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة، التي تتطلب اثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منذ القیاس األولى للذمم 

المدینة.

إثبات اإلیرادات ٣-٣
عوض الذي من المتوقع أن تستحقھ المنشأة لقاء تحویل البضاعة أو الخدمات إلى یتم إثبات اإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس ال

عند انتقال السیطرة على البضاعة أو الخدمات إلى العمیل. ،العمالء
مع األخذ بعین االعتبار شروط السداد المحددة ،للعوض المستلم أو المستحق القبضةیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادل

تقوم المجموعة بتقویم ترتیبات اإلیرادات الخاصة بھا وفق معاییر محددة وذلك باستثناء الضرائب أو الرسوم.اً تعاقدی
لتحدید ما إذا كانت تعمل كأصیل أو وكیل. 

ق یجب الوفاء بمعاییر االثبات المحددة المبینة أدناه قبل إثبات اإلیرادات. وفي حالة عدم وجود معاییر محددة، فإنھ یتم تطبی
السیاسة أعاله وتسجل اإلیرادات عند تحققھا واستحقاقھا. 

إیرادات المبیعات 
إلى العمیل، وھو ما یتم أخذه بعین االعتبار في المباعةعند انتقال السیطرة على المنتجات اإلیراد تقوم المجموعة بإثبات 

المعمول بھا.سیاق طریقة إثبات اإلیرادات المؤلفة من خمس خطوات وتطبیق شروط الشحن 

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

اإلرجاع عند طلب ذلك من قبل العمیل وعند الوفاء بالشروط التعاقدیة.



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١والسنة المنتھیتین في لفترة الثالثة أشھر 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)

١١

تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٣

تتمة -إثبات اإلیرادات ٣-٣

تتمة –إیرادات المبیعات 

توزیع التزامات األداء 
یتم مستقلة عن بیع البضاعة. ةالمجموعة بتحدید خدمات التسلیم كبند ممیز وقابل للتحدید بصورتقوم في بعض الحاالت، 

عند قیام المجموعة بتحویل السیطرة على البضاعة بموقع التحمیل الخاصة بالمجموعة إثبات اإلیرادات من تلك الخدمات
المجموعة بتوزیع جزء من إجمالي سعر المعاملة على خدمات تقوموتقدیم خدمات التسلیم إلى الموقع الخاص بالمشتري. 

على أفضل تقدیر للخدمات المستقلة المماثلة. التسلیم بناءً 

التسعیر المبدئي–تسعیر المتغیر ال
أن السعر المبدئي علىفي أسواق معینة بموجب ترتیبات تسعیر متغیرة. وتنص تلك الترتیباتقد تباع بعض المنتجات إن

السعر النھائي للمنتجات فقط على أساس یمكن تحدید یتم تحمیلھ على العمیل وقت تحویل السیطرة على المنتجات، بینما 
النظر عن الطریقة المستخدمة لتحدید األسعار وبغضالفترة الزمنیة المنتھیة بعد ذلك الوقت. وفي مثل ھذه الحاالت، 

ع المبدئیة والنھائیة، فإنھ یتم إثبات اإلیرادات وقت تحویل السیطرة على المنتجات وذلك بمبلغ یمثل المبلغ النھائي المتوق
للعوض الذي تستلمھ المجموعة. 

وعند قیام المجموعة بتسجیل ذمم مدینة بشأن السعر المبدئي، فإن التغیرات الالحقة في السعر النھائي المقدر لن یتم 
تسجیلھا كإیرادات حتى تلك النقطة من الزمن التي یتم فیھا تحدید السعر النھائي الفعلي (طالما أن ھذه التغیرات تنتج عن 

السوق/ مؤشر سعر السوق للمنتجات). وقد یتم اعتبار ذلك عند القیاس الالحق كأصل مالي مدرج سعریرات في التغ
بالقیمة العادلة. وقد یتم إثبات إعادة القیاس ھذه كإیرادات مستقلة. 

ضافي المسجل األخرى على السعر المبدئي، یتم تسجیلھا مقابل إیرادات المبلغ المستحق القبض اإلالتغیرات إن كافة 
عند نقطة الزمن التي ،إثبات أصل أو التزام العقد ذلك مقابل الذمم المدینةالتوقف عن ضمن أصل أو التزام عقد ما. یتم 

یتم فیھا تحدید السعر النھائي الفعلي. 

الحسومات الخاصة بحجم المبیعات –التسعیر المتغیر 
عمالئھا على المنتجات المشتراة من قبل العمیل وذلك بمجرد تجاوز تقوم المجموعة بتقدیم الحسومات بأثر رجعي إلى 

كمیة المنتجات المشتراة خالل الفترة الحد المنصوص علیھ في العقد. تقوم المجموعة بتقدیر الحسومات المتوقعة الخاصة 
أساس منتظم إذا لزم األمر. علىوتحدیثھابحجم المبیعات باستخدام تقییم متحفظ للمبلغ المتوقع للحسومات، ویتم مراجعتھا

ویتم الحقاً سداد ھذه المبالغ نقدًا إلى العمیل أو یتم مقاصتھا مقابل المبالغ المستحقة من قبل العمیل، إذا كان ذلك مسموحًا 
بھ بموجب العقد.

عتبر المجموعة )، ینتج عن الحسومات الخاصة بحجم المبیعات عوض متغیر. وت١٥ووفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي (
طریقة "المبلغ األكثر احتماًال" ھي أفضل تقدیر لھذا العوض المتغیر.

تقدیم الخدمات
تقوم المجموعة، في بعض الحاالت، بتقدیم خدمات لوجیستیة بشأن البضاعة المباعة. ویتم الوفاء بھذه الخدمة على مدى 
فترة التسلیم. علیھ، تقوم المجموعة بتأجیل اإلیرادات الموزعة إلى الخدمات اللوجیستیة وتقوم بإثباتھا على مدى تلك 

الفترة. 

حكام المحاسبیة الھامة  التقدیرات واالفتراضات واأل٤-٣
)، یتعین على المجموعة إبداء األحكام بشأن:٩بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

والمخاطر المتعلقة باألعمال التي یتعرض لھا عمالء المجموعة وذلك إلجراء تقدیر لخسائر اإلقلیمیةالمخاطر ·
االئتمان المتوقعة عن الذمم المدینة التجاریة.

لتحدید القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة الخاصة بھا بناء على استثمارات مماثلة یتم بیعھا االحتسابأساس ·
ویتطلب اختیار االستثمارات لتحدید أساس االحتساب، إبداء األحكام من قبل اإلدارة إلثبات استثمارات في السوق. 

اآلخر. وفیما یتعلق بتحدید القیمة العادلة، فإن ھذه االستثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
مؤھلة لتصنیفھا ضمن بنود المستوى الثالث.



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١والسنة المنتھیتین في لفترة الثالثة أشھر 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)

١٢

تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٣

تتمة-التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة ٤-٣

توقیت تقدیم واتوتقدیر االیراد)، فإنھ یتعین على اإلدارة إبداء األحكام ١٥وفیما یتعلق بالمعیار الدولي للتقریر المالي (
لعمالء المجموعة.  اللوجستیةوتسلیم الخدمات 

) ١٥) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٩تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (-٤

األدوات المالیة  –) ٩(المعیار الدولي للتقریر المالي ١-٤

بتطبیق المعیار الجدید ولم تقم بتعدیل بیانات المقارنة. وقد تم اثبات الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات المجموعةقامت 
. ٢٠١٨ینایر ١تیاطیات كما في واالحة) ضمن األرباح المبقا٩المالیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

)، ٩ال تعكس المتطلبات المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٧علیھ، فإن البیانات المعروضة لعام 
ینتج عن ). لم ٩طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٨وبالتالي فإنھا غیر قابلة للمقارنة مع البیانات المعروضة لعام 

المطلوبات المالیة. بیق المعیار الجدید أي أثر على تط

: على الظروف والحقائق السائدة بتاریخ التطبیق األولي للمعیاراتم إجراء عملیات التقویم التالیة بناءً 
تحدید نموذج األعمال الذي یتم من خاللھ االحتفاظ باألصل المالي. ·
یمة العادلة من خالل القبفة سابقًا كموجودات مالیة مقاسة تخصیص وإلغاء تخصیص الموجودات المالیة المصن·

. قائمة الدخل
استثمارات مدرجة بالقیمة ك،حقوق الملكیة غیر المقتناة ألغراض المتاجرةأدوات فيتخصیص بعض االستثمارات ·

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
إدراج أدوات الدین كأصول مالیة بالتكلفة المطفأة·

والتصنیف ) والقیاس ٣٩الفئات المختلفة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (تصنیفوالجدول التالي التغیرات في قیاسیوضح
:٢٠١٨ینایر ١) كما في ٩وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي (بالمجموعة الجدید لفئات الموجودات الخاصة 

وفقاً لمعیار القیاس
المحاسبة الدولي 

)٣٩(

وفقاً للمعیار اسالقی
الدولي للتقریر 

)٩المالي (

القیمة الدفتریة 
وفقاً لمعیار 

الدولي المحاسبة 
)٣٩(

القیمة الدفتریة 
وفقاً للمعیار الدولي 

)٩للتقریر المالي (

ةالتغیرات الناتج
عن تطبیق المعیار 

الدولي للتقریر 
)٩المالي (

:ةالمالیالموجودات

استثمارات مقتناة 
حتى تاریخ 
(*)االستحقاق

القیمة العادلة من التكلفة المطفأة
٣٧٥٫٠٠٠٣٨٨٫٤٠٤١٣٫٤٠٤خالل قائمة الدخل

استثمارات مقتناة 
حتى تاریخ 
(*)االستحقاق

-٢٫٦٨٠٫١٦١٢٫٦٨٠٫١٦١التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأة

موجودات مالیة 
التكلفة(*)متاحة للبیع

القیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر
٦٩٦٫٢٤٣١٫٠٨٥٫٥٤٣٣٨٩٫٣٠٠

)٣٩٫٦١٠(٢٢٫٦٠٩٫٤٣٢٢٢٫٥٦٩٫٨٢٢)*(*التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةذمم مدینة تجاریة

٢٫٠٠١٫١٣٤٢٫٠١١٫٢٨٨١٠٫١٥٤التكلفة المطفأةالمطفأةالتكلفة ذمم مدینة أخرى

استثمارات في أدوات كاالستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق والموجودات المالیة المتاحة للبیع تصنیف تم (*)
. )٥(إیضاح دین واستثمارات في أدوات حقوق ملكیة، على التوالي

تتضمن الذمم المدینة التجاریة بعض الذمم المدینة التي یتم تسعیرھا مؤقتًا وھي مؤھلة لقیاسھا بالقیمة العادلة من )*(*
خالل قائمة الدخل. 



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١والسنة المنتھیتین في لفترة الثالثة أشھر 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)

١٣

تتمة-) ١٥) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٩تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (-٤

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء–) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (٢-٤
) ونتج عن ذلك تغیر في إثبات اإلیرادات عن العقود المبرمة ١٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

ضة دون التعدیل على بیانات المقارنة المالیة المعرو،معدلمع العمالء وقد اختارت المجموعة طریقة التطبیق بأثر رجعي 
.وتم تأجیل اإلیرادات الموزعة إلى الخدمات اللوجیستیة

البیانات المالیة المقارنة ٣-٤
حقوق الملكیة غیر ) تغیر في ١٥ریر المالي () والمعیار الدولي للتق٩نتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

: يعلى النحو التالاالحتیاطیات األخرى واألرباح المبقاةالمسیطرة و

حقوق الملكیة غیر 
المسیطرة 

األرباح المبقاة االحتیاطیات األخرى 

١٠٫٢٨٢٫٢٦٤)٢٫٢٤٩٫٦٦٣(٢٠١٧٤٦٫٢١٦٫٨٥٩دیسمبر ٣١الرصید كما في 

)٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارتسویات
إعادة قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة -

-٣٨٩٫٣٠٠-الشامل اآلخرالدخل 

إعادة قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة -
١٣٫٤٠٤--الدخل 

)٣٠٫٩٩٥(-١٫٥٣٩على خسائر االئتمان المتوقعة اإثبات مخصص بناءً -
ذات والضرائب المؤجلة إثبات ترجمة العمالت األجنبیة-

٨٫٦١٦)٢٧٥(-الصلة

٨٫٩٧٥(١٫٥٣٩٣٨٩٫٠٢٥(

)١٥تسویات المعیار الدولي للتقریر المالي (

)٣٩٫٤٣٥(--تأجیل اإلیرادات المتعلقة بالخدمات اللوجستیة 

)٤٨٫٤١٠(١٫٥٣٩٣٨٩٫٠٢٥)١٥) و (٩إجمالي تسویات المعیار الدولي للتقریر المالي (

١٠٫٢٣٣٫٨٥٤)١٫٨٦٠٫٦٣٨(٤٦٫٢١٨٫٣٩٨(المعدل)٢٠١٨ینایر ١الرصید االفتتاحي كما في 

الموجودات غیر المتداولة األخرى -٥

كما في
٢٠١٨دیسمبر٣١

كما في 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

٣٫٠٥٥٫١٦١-)٤حتى تاریخ االستحقاق (إیضاح مقتناةاستثمارات
٦٩٦٫٢٤٣-)٤(إیضاح للبیعمتاحةاستثمارات
في أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة استثمارات

-٣٨٨٫٤٠٤الدخل
-٢٫٠٩٣٫٠٧٥في أدوات دین بالتكلفة المطفأة استثمارات
خاللمندلةملكیة مدرجة بالقیمة العاحقوق في أدوات استثمارات

-١٫٠٩٠٫١٠٩اآلخرالشاملالدخل
٥٫١٣٥٫٩٨٧٤٫٢١٩٫٥٠٠أخرى

٨٫٧٠٧٫٥٧٥٧٫٩٧٠٫٩٠٤



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١والسنة المنتھیتین في لفترة الثالثة أشھر 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)

١٤

الفترةالھامة خالل التغیرات-٦

جيإیھكالرینتشركةفيحصةعلىاالستحواذ١-٦

ملیون سھم تقریباً (ما یعادل حصة ٨٣، استحوذت سابك على ٢٠١٨سبتمبر ١٠بعد حصولھا على الموافقات النظامیة في 
عالمیة تعمل في صناعة الكیماویات المتخصصة ) في شركة كالرینت أیھ جي (كالرینت)، شركة %٢٤٫٩٩قدرھا ملكیة 

، تعتقد اإلدارة بأنھا تمارس تأثیرًا ھاماً، ولیس سیطرة، على ومدرجة في سوق األسھم السویسریة. وكمساھم رئیسي
شركة زمیلة، وتمت المحاسبة عن ھذا االستثمار وفقاً لطریقة حقوق الملكیة. ككالرینت كالرینت. علیھ، تم اعتبار 

بلغ إجمالي للقوانین واألنظمة السائدة، تم توزیع سعر الشراء األولي على أساس المعلومات المتاحة للجمھور فقط. طبقًا 
وكجزء من ، )ملیار دوالر أمریكي٢٫٨٩ملیار لایر سعودي (یعادل١٠٫٨٤العوض المدفوع لقاء ھذا االستحواذ مبلغ

ملیار دوالر ١٫٣٠(یعادلتقریباً لایر سعودي ملیار٤٫٨٨قدرهعملیة توزیع سعر الشراء األولي، حددت الشھرة بمبلغ
اثنيموجودات كالرینت لدراسة إضافیة خالل تحدید القیمة العادلة لـ (صافي) یخضع حیث بتاریخ االستحواذ، )أمریكي

مقدر بمبلغ قدره خسارةصافي بتسجیل كالرینتقامت المجموعة بإثبات حصتھا في.من تاریخ االستحواذعشر شھر
على حصة المجموعة في صافي الدخل المتعلق بالمساھمین ، وذلك بعد تسویة القیمة العادلةلایر سعودي تقریباملیون ١٠٥

وحتى نھایة السنة.٢٠١٨سبتمبر ١٠على مدى الفترة من لشركة كالرینت

، أي آخر ٢٠١٨دیسمبر ٢٨كما )ريفرنك سویس١٨٫٠٩(لایر سعودي٦٨ما یعادل بلغ سعر السوق لسھم كالرینت
وبأخذ القیمة األعلى للقیمة ، ٢٠١٨دیسمبر ٣١على تقییم اإلدارة كما في بناءاً .سوق األسھم السویسریةیوم تداول في 

.سلیممؤیدة بشكل في كالرینت الستثمارھاالعادلة ناقصا تكالیف البیع والقیمة الحالیة، فإن اإلدارة تعتقد بأن القیمة الدفتریة 

االستراتیجیةالعاملةالقوىمناستفادةأقصىتحقیقمبادرة٢-٦

، قامت المجموعة ٢٠١٨استفادة من القوى العاملة خالل الربع األول لعام أقصىلتحقیق استراتیجیةلوجود مبادرة نظراً 
خدماتلایر سعودي یتعلق بشكل رئیسي بتكلفة إنھاء ملیار١٫٣٨قدرهمتكرر غیرھیكلة إعادةبتسجیل مصروف 

.مستقبالً المجموعةمن قاعدة تكالیف االستراتیجیةالمبادرةھذهتقللأنالمتوقعمن. موظفین

الفترةخاللتمویلال٣-٦

والذي تم بالكاململیار لایر سعودي ١١٫٢٥قدره ، قامت المجموعة بسداد قرض مرحلي ٢٠١٨في شھر دیسمبر 
ینایر٢٦رحلي بتاریخ المقرض الھذا أبرمت المجموعة اتفاقیة وقد . ستراتیجیةاالمبادراتاللتمویل بعضالحصول علیھ

.نقطة أساس٣٠وذلك بمعدل عمولة وفقاً لمعدالت الیبور زائدًا ،٢٠١٨

سنداتإصدار ٤-٦

سندات ،لسابكبشكل غیر مباشرتابعة مملوكة بالكاملشركةبي في، ٢كابیتال، أصدرت سابك ٢٠١٨شھر أكتوبر خالل
ملیار لایر سعودي.٧٫٥ملیار دوالر أمریكي لكل منھما وبمبلغ إجمالي یعادل ١سنوات، بمبلغ قدره ١٠سنوات و٥لمدة 

١٠وسنوات٥خاللتستحقالتيتلكعلى%٤٫٥و%٤قدرهعمولةمعدلوتحملمضمونة،غیرالسنداتھذهإن
أ، ومتطلبات الطرح طبقًا لقانون األوراق المالیة /١٤٤التوالي. تم إصدار ھذه السندات بموجب القانون علىسنوات،

المعدل، إن ھذه السندات مدرجة في سوق األسھم األیرلندیة (یورونكست دبلن) وتم استخدام ١٩٣٣األمریكي لعام 
قروض استحق سدادھا مؤخرا.المتحصالت إلعادة تمویل

في شركة تابعةالحصة المملوكةزیادة ٥-٦

للمیثانول، شریك في الشركة السعودیة المتحدة السعودیة الیابانیة أبرمت المجموعة والشركة ، ٢٠١٨دیسمبر ٤في 
للمیثانولالمتحدة الشركة الیابانیة السعودیة حصة من ٪ ٥٠بشراءةاتفاقیة تقوم بموجبھا المجموع،نول (الرازي)اللمیث

، ملیون دوالر أمریكي١٥٠بلغ قدره الحصص في شركة الرازي) مقابل مإجمالي٪ من٢٥في شركة الرازي (ما یعادل 
.٪٧٥المجموعة في الرازي إلى ملكیةمما سیزید حصة

، ویخضع ذلك للموافقات النظامیة. ونظرًا لعدم تغیر السیطرة، سیتم ٢٠١٩یتوقع إتمام تحویل الحصص والسداد في عام 
اعتبار االستحواذ كمعاملة حقوق ملكیة.



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١والسنة المنتھیتین في لفترة الثالثة أشھر 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)

١٥

تتمة  -الفترةالتغیرات الھامة خالل -٦

لة دقیاس القیمة العا٦-٦

ملیون لایر ٠٫٣٨ولایر سعودي ملیون٢٩٫٦٥وقدرھا والمطلوبات المالیة المشتقةالمالیة المشتقةالموجوداتیتم تقویم 
) بالقیمة ملیون لایر سعودي١٦٫٢٤وملیون لایر سعودي٢٦٫٨١: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(كما في ،على التوالي،سعودي

العادلة وتصنف ضمن المستوى الثاني من مستویات قیاس القیمة العادلة.

)، تم تغییر قیاس الموجودات المالیة المتاحة للبیع وفقًا لمعیار المحاسبة ٩نظرًا لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
). وحیث أنھ تم اجراء عملیة ٥و٤ين التكلفة إلى القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح) م٣٩الدولي (

، فإنھ تم تصنیف القیمة العادلة ضمن المستوى الثالث من مستویات ھامةالالتقویم باستخدام مدخالت غیر قابلة للمالحظة
قیاس القیمة العادلة. 

المستخدمة والمدخالت الرئیسیة لتقویم االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة:فیما یلي وصف لطرق التقویم 

الحدامةھلمدخالت غیر القابلة للمالحظة الاطریقة التقویم

قیمة حقوق الملكیة إلى مضاعف األرباح قبل ·طریقة السوق
العمولة وضریبة الدخل واالستھالك واإلطفاء

١٣٫١إلى ٧٫٩

الموجودات ونسبة السعر إلى متوسط صافي قیمة·
مضاعف القیمة الدفتریة

٠٫٧٦

تقدیر النقدیة وشبة النقدیة القابلة للتوزیع وصافي صافي الموجودات طریقة
الموجودات

إلى لایر سعودي٤٦٫١
لایر سعودي٤٩٫٩

٠٫٧٣قیمة حقوق الملكیة إلى مضاعف اإلیراداتطریقة العائدات المتوقعة

، تقارب القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى الخاصة بالمجموعة ٢٠١٨دیسمبر٣١كما في 
القیمة الدفتریة لھا.

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا ٧-٦

فیما یلي بیان بالمعامالت واألرصدة الھامة مع الجھات ذات العالقة:

مبیعات إلى 
عالقة ذاتجھات 

مشتریات
جھات ذات من

عالقة 

مستحقة مبالغ
من جھات 
ذات عالقة 

مبالغ
إلىمستحقة
ذاتجھات

عالقة

إلى قروض
جھات ذات 

عالقة 

من قروض
جھات ذات 

عالقة 

٢٠١٨دیسمبر٣١في كما٢٠١٨دیسمبر٣١في كما٢٠١٨دیسمبر٣١في المنتھیة للسنة

-١٥٫٨٧١٥٫٩٣٧٫١٧٢٢٧٫٨١٨٢٣٫٤٩٩٣٥٫١٣٥زمیلة شركات
مشتركة مشاریع

١٤٫٣١٨٫١٢٠١٫٢٢٩٫٣٨٦٣٫٠٩٨٫٨٧٠٢٤٫٠٢٥٧٦٩٫٦٥٤٢٫٣٠٩٫٧٤٣وشركاء 

٢٠١٧دیسمبر٣١فيكما٢٠١٧دیسمبر٣١فيكما٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

-٨٫٨٨١٥٫٢٨٥٫٧٣٩٢٠١٫٤٥٣١٥٧٫٤٦٤٦٢٫١٣٥زمیلةشركات
مشتركة مشاریع

١٢٫١٦٠٫١٥٤٤٧٦٫١٧٢٢٫٩٧٦٫٦٣٧٤٠٫٦١٤٧٥٢٫٧١٥٢٫٤٩١٫٢٤٥وشركاء 



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١والسنة المنتھیتین في لفترة الثالثة أشھر 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)

١٦

المعلومات القطاعیة-٧

.لمنتجاتھاوفقًا یتم التقریر عنھاثة قطاعاتفي ثالتجمیعھایتمقطاعاتألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من أربعة 
الدخل والمصاریف والموجودات على قرار اإلدارة وتماشیا مع التغیرات في تقاریر اإلدارة، فقد تم توزیعابناءً 

ثابتة متفق علیھا ألسسوالمغذیات الزراعیة والمعادن وفقًا البتروكیماویات والتخصصاتالمطلوبات على قطاعات و
تعدیل المعلومات القطاعیة للفترات السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة.تم علیھ، داخلیا. و

قطاعاتفیما یلي التفاصیل المالیة لبشكل مالئم.قطاعاتالمعامالت بین شركات المجموعة ضمن التم حذف كافة
لمجموعة:ا

٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في أشھرالثالثةلفترة
البتروكیماویات 

الموحدةالمعادنالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو
٢٠٤٫٤٥٤٫٣٥٦٩٣٫١٨٦٫٢٤٧٢٫٤٨٨٫٢٣٦٩٫١٢٩٫٤٠اإلیرادات

)٠٨٧٫٨٩٩٫٣()٢٧٨٫٩٠٧()١٨٦٫٨٧٧()٣٫٤٣٣٫٣٠٣(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
٥٣٩٫٥٠٢٫٥٧١٧٫٨١٨٢٥٧٫١٧٩٥١٣٫٥٠٠٫٦الدخل من العملیات

٤٩٩٫٣٢-٥٩٩٫٨٧)١٠٠٫٥٥(زمیلة ومشاریع مشتركةالحصة في نتائج شركات
)٤٧١٫٣٢٥(صافي ،تمویلتكالیف

)٥٤٧٫١٥٣(صافي،أخرىمصاریف
٦٫٠٥٣٫٩٩٤قبل الزكاة وضریبة الدخلالدخل

٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر
البتروكیماویات 

الموحدةالمعادنالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو
٣٦٫٠٤٨٫٦٠٥١٫٩٠٩٫٢٥٩٢٫٣٧٠٫٣٧٥٤٠٫٣٢٨٫٢٣٩اإلیرادات

)٤٫٨٧٠٫٦١١()٦٤٦٫٤٦٣()٢٠٠٫٦٦٣()٤٫٠٢٣٫٤٨٥(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
٦٫٥٧٤٫٣٢١)٦٥٧٫٣٧٨(٧٫٠٧٧٫٩٤٢١٥٣٫٧٥٧الدخل من العملیات

٢٨٩٫٠١٨-٢٤٥٫٧٧٧٤٣٫٢٤١الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
)٣٦١٫٣٠١(صافي ،تمویلتكالیف
١٥٫٣٩٧صافي،أخرىإیرادات

٦٫٥١٧٫٤٣٥قبل الزكاة وضریبة الدخلالدخل

٢٠١٨دیسمبر٣١في المنتھیة للسنة
البتروكیماویات 

الموحدةالمعادنالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو
٣١٩٫٧٣٧٫١٤٩٢٠٥٫٢١٢٫٨١٢٩٫١٤٠٫١١٧٥٢٫٠٨٩٫١٦٩اإلیرادات

)٦٤٧٫٥٥٨٫١٥()٢٢٨٫١١٩٫١()٦٠٧٫٧٤٤()٨١٢٫٦٩٤٫١٣(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
١٦٦٫١٨٦٫٣٣٥٥٠٫٥٠٧٫٢٣٢٥٫٦٣٤٠٤١٫٣٢٨٫٣٦الدخل من العملیات

٩٦٧٫٠٥٥٫١-٤٤٠٫٧٠٩٥٢٧٫٣٤٦الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
)١١٩٫٢١٢٫١(صافي ،تمویلتكالیف

)٤٦١٫٤٣٨(صافي،أخرىمصاریف
٣٥٫٧٣٣٫٤٢٨قبل الزكاة وضریبة الدخلالدخل

٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة
البتروكیماویات 

الموحدةالمعادنالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو
١٣٥٫٣٠١٫٩٩٤٥٫٩٠٩٫٣٨٦٨٫٥٥٤٫٥٨٨١٤٩٫٧٦٥٫٩٦٨اإلیرادات

)١٦٫٤١٠٫٩٧٣()١٫٤٤٣٫٥٧٤()٧٢٢٫٨٢٨()١٤٫٢٤٤٫٥٧١(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
٢٨٫٩٩٨٫٣٨٧)١٫٥٦٥٫٨٩٧(٢٩٫٧٨١٫٥٧٤٧٨٢٫٧١٠الدخل من العملیات

١٫٤١٩٫٦٨٠-١٫٢٢٩٫٦٥٥١٩٠٫٠٢٥الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
)١٫٠٨٢٫٦٥٩(صافي ،تمویلتكالیف
٢٨٩٫٣٣٧صافي،أخرىإیرادات

٢٩٫٦٢٤٫٧٤٥قبل الزكاة وضریبة الدخلالدخل



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
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١٧

تتمة-المعلومات القطاعیة-٧

٢٠١٨دیسمبر٣١في كما
الموحدةالمعادنالمغذیات الزراعیةالتخصصاتوالبتروكیماویات 

٢٨٥٫٠٨٥٫٣٦٣١٣٫٩٧٩٫٥٦٢٢١٫٠٥٨٫٩٣٧٨٦٢٫١٢٣٫٣٢٠إجمالي الموجودات
٩٠٫٩٧٤٫٧٨٧٣٫١١٥٫٠٣١٤٫٥٨٤٫١٤٤٩٨٫٦٧٣٫٩٦٢إجمالي المطلوبات

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
الموحدةالمعادنالمغذیات الزراعیةالتخصصاتوالبتروكیماویات 

٢٨٦٫٨٩٥٫٠٠٥١٣٫١٤٣٫٠٥٠٣٦٧٫٤١٧٫٢٢٤٢٢٫٤٥٥٫٣٢٢إجمالي الموجودات
١٠٣٫٧٠٥٫٠٣٨٣٫٢٠٢٫٥٩٩٢٩٣٫٤٠٩٫٥١١٢٫٣١٦٫٩٣٠إجمالي المطلوبات

التوزیع الجغرافي لإلیرادات
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٧دیسمبر ٣١

٪٧٫٣١٨٫٥٥٥١٨٪٥٫٩٤٥٫٤٨٨١٥المملكة العربیة السعودیة
٪٧٫٣٠٤٫٤٠٠١٨٪٦٫٦٦٧٫٣٥٦١٧الصین

٪٨٫٧١٠٫٦٦٧٢٢٪٩٫١٢٩٫٩٨٧٢٣باقي دول قارة أسیا 
٪٩٫١٧٥٫٢٤٣٢٣٪٨٫٧٦٢٫٥٣٤٢٢أوروبا

٪٣٫٣٠٤٫٥٨٨٨٪٣٫٩٨٣٫٨٦٦٩األمریكیتین 
٪٤٫٥١٤٫٧٨٦١١٪٥٫٦٤٠٫١٣٨١٤أخرى 

٤٠٫٣٢٨٫٢٣٩١٠٠٪٤٠٫١٢٩٫٣٦٩١٠٠٪

للسنة المنتھیة في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

للسنة المنتھیة في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

٪٢٢٫٧٥١٫٧٩٩١٥٪٢٥٫٣٧٢٫٨٨٤١٥المملكة العربیة السعودیة
٪٢٥٫٤٠٤٫٥٢٥١٧٪٢٩٫٧١٣٫٢١٦١٨الصین

٪٣٢٫٥٩٥٫٨٦٣٢٢٪٣٦٫٤٢٣٫١٣٢٢١باقي دول قارة أسیا
٪٣٥٫٩١٣٫٩٤٠٢٤٪٣٩٫٤٢٥٫٨٧٦٢٣أوروبا

٪١٢٫٧٤٤٫٩٤٦٨٪١٤٫٧٩٥٫٩٥٨٩األمریكیتین 
٪٢٠٫٣٥٤٫٨٩٥١٤٪٢٣٫٣٥٨٫٤٦١١٤أخرى

١٤٩٫٧٦٥٫٩٦٨١٠٠٪١٦٩٫٠٨٩٫٥٢٧١٠٠٪

إن معلومات اإلیرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء. 

والمعداتوالمصانعالتوزیع الجغرافي للممتلكات 
في كما

٢٠١٨دیسمبر٣١
في كما

٢٠١٧دیسمبر٣١

٪١٤٣٫١٦٣٫٩٢١٨٦٪١٣٨٫٥٨٣٫٧١٦٨٥السعودیةالمملكة العربیة 
٪١٥٫٠٨٦٫٩٦٥٩٪١٣٫٨٩٦٫٢٣٥٨أوروبا

٪٧٫٣٨٣٫٤٨٩٤٪٩٫٧٥٩٫٢١٧٦األمریكیتین
٪١٫٧١٨٫٨٩٣١٪١٫٥٤٥٫٢٢٦١أسیا

-٢٫٦٤٣-٢٫٨٣٢أخرى
١٦٧٫٣٥٥٫٩١١١٠٠٪١٦٣٫٧٨٧٫٢٢٦١٠٠٪



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١والسنة المنتھیتین في لفترة الثالثة أشھر 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)

١٨

التوزیعات-٨
) على ٢٠١٨إبریل ١٧الموافق (ھـ ١٤٣٩شعبان١صادقت الجمعیة العامة السنویة، خالل اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

لایر سعودي للسھم الواحد)، ویتضمن ذلك توزیعات ٤٫٢لایر سعودي (بواقع ملیار١٢٫٦أرباح نقدیة قدرھا اتتوزیع
لایر سعودي للسھم الواحد) تخص النصف األول من عام ٢ملیار لایر سعودي (بواقع ٦أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا 

مكافأة ألعضاء مجلس ك،ملیون لایر سعودي١٫٨. كما صادقت الجمعیة العامة أیضًا على صرف مبلغ قدره ٢٠١٧
حمیلھ على المصاریف العمومیة واإلداریة.اإلدارة تم ت

)، أعلنت سابك عن توزیع أرباح نقدیة مرحلیة عن النصف األول ٢٠١٨یونیو ٥(الموافق ھـ١٤٣٩رمضان ٢٠في 
.لسھم)للایر سعودي ٢٫٢ملیار لایر سعودي (بواقع ٦٫٦بمبلغ ٢٠١٨من عام 

دیسمبر٣١فيالمنتھیةللفترةتم إظھار التوزیعات المذكورة أعاله في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة المرفقة 
٢٠١٧عام مناألولالنصف تخصالتيملیار لایر سعودي ٦البالغة المرحلیةرباحتوزیعات األ، باستثناء ٢٠١٨

.٢٠١٧دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةالموحدةالمالیةالقوائمفيحیث تم المحاسبة عنھا سابقا

)، اقترح مجلس إدارة سابك توزیع أرباح نقدیة عن النصف ٢٠١٨دیسمبر ١٨(الموافق ھـ١٤٤٠الثاني ربیع ١١في 
لایر سعودي للسھم الواحد) على أن یتم المصادقة على ٢٫٢ملیار لایر سعودي (بواقع ٦٫٦بمبلغ ٢٠١٨سنةالثاني من 

.٢٠١٩في ابریل للمساھمینالسنویةتلك التوزیعات المقترحة من الجمعیة العمومیة

الالحقةاألحداث-٩
یكون لھا تأثیر أن یمكن٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في السنةمنذ في رأي اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة

.األولیة الموحدة الموجزةعلى المركز المالي للمجموعة كما ھو موضح في ھذه القوائم المالیة جوھري


