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

الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس٣١في المنتھیةلفترة الثالثة أشھر 

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

٨

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

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

یقع المكتب ٪ للقطاع الخاص. ٣٠ومن خالل صندوق االستثمارات العامةعربیة السعودیةحكومة المملكة الل٪ ٧٠بنسبة 
، المملكة العربیة السعودیة.١١٤٢٢، الریاض ٥١٠١المسجل في حي قرطبة، ص.ب. 

اتفاقیة ")أرامكو السعودیةشركة الزیت العربیة السعودیة ("، وقع صندوق االستثمارات العامة و٢٠١٩مارس ٢٧في 
تخضع بموجبھا أرامكو السعودیة على االستحواذ على حصة صندوق االستثمارات العامة في سابك. ، وافقتء أسھمشرا

الصفقة لشروط اكتمال تشمل الحصول على كافة الموافقات النظامیة. وفي حال إتمام الصفقة، ستملك أرامكو السعودیة 
سابك.لمن األسھم المصدرة %٧٠

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

وفقا ٢٠١٩مارس ٣١للفترة المنتھیة في للمجموعة األولیة الموحدة الموجزةالموافقة على إصدار القوائم المالیة تتم
.٢٠١٩إبریل٢٨لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ 

أسس اإلعداد-٢
وفقاً لمعیار المحاسبة ٢٠١٩مارس ٣١المنتھیة في أشھرالثالثةةلفترالموجزةالموحدةاألولیة المالیة أعدت ھذه القوائم

والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن المملكة العربیة السعودیة) "التقریر المالي األولي" المعتمد في٣٤الدولي (
. الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

الموحدة المطلوبة في القوائم المالیة فصاحاتالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ال تتضمن جمیع المعلومات واإلإن 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةالسنویة للمجموعة الموحدة ویجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة ،السنویة

الفترات السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة.المقارنة فيأرقامبعضتصنیفإعادةتم

ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٣
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السیاسات المحاسبیة 

المعیار الدولي ، فیما عدا ٢٠١٨دیسمبر ٣١المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
.٢٠١٩ینایر ١حیث أن تاریخ سریانھ ھو ،"عقود اإلیجار) "١٦للتقریر المالي (

الصادر من )٤(والتفسیر، "عقود اإلیجار) "١٧) محل معیار المحاسبة الدولي (١٦ل المعیار الدولي للتقریر المالي (یح
) الصادر ١٥(تفسیرالو"،على عقد إیجارینطويتیب ما تحدید ما إذا كان تر"لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي

لجنة التفسیرات الدولیة عن ) الصادر٢٧(تفسیرالو، "حوافز عقود اإلیجار التشغیلیة"لجنة التفسیرات الدولیة السابقة عن
ینص المعیار الدولي للتقریر المالي."المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجارتقویم جوھر"السابقة 

على مبادئ إثبات وقیاس وعرض واالفصاح عن عقود اإلیجار، ویتطلب من المستأجرین المحاسبة عن كافة عقود )١٦(
اإلیجار بموجب طریقة واحدة داخل قائمة المركز المالي.

لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.

التغیرات في السیاسات المحاسبیة-٤
) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

وذلك ٢٠١٩ینایر ١في لھاإللزاميالتطبیقمن تاریخ )١٦(لتقریر الماليلالمعیار الدولي بتطبیق المجموعة قامت
.یتم تعدیل بیانات المقارنةلمحددة بالمعیار. وبالتالي لمیة اباتباع طریقة التحول المبسطة المسموح بھا طبقاً لألحكام االنتقال



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
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تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس٣١في المنتھیةلفترة الثالثة أشھر 

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

٩

تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة -٤
تتمة-) "عقود اإلیجار" ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

على تلك العقود التي تم تحدیدھا )١٦عیار الدولي للتقریر المالي (وسیلة عملیة لتطبیق الملم تقم المجموعة بإتباع أي
یر رقلتلجنة تفسیر المعاییر الدولیة ل) الصادر عن٤) والتفسیر (١٧معیار المحاسبة الدولي (بموجبسابقاً كعقود إیجار 

)، قامت المجموعة بتطبیق الوسائل العملیة التالیة: ١٦. عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (المالي
؛معدل خصم واحد على محفظة عقود إیجار ذات خصائص متشابھة بصورة معقولةاستخدام·
األجل للعقود التي ) كعقود إیجار قصیرة١٧المحاسبة عن عقود االیجار التشغیلیة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي (·

؛٢٠١٩ینایر ١شھر من تاریخ ١٢تنتھي مدة إیجارھا خالل 
؛ستخدام في تاریخ التطبیق األولياالحق موجودات األولیة من قیاس المباشرةاستبعاد التكالیف·
عقد اإلیجار أو إنھائھ؛وجدیدتلاستخدام اإلدراك المتأخر في تحدید مدة عقد اإلیجار إذا كان العقد یشتمل على خیارات ·
عدم فصل المكونات غیر اإلیجاریة عن المكونات اإلیجاریة، ومن ثم ،االختیار، حسب فئة األصل محل العقد·

.إیجاریاً واحداً المحاسبة عن كل مكون إیجاري وأي مكونات غیر إیجاریة مصاحبة باعتبارھا مكوناً 

ملیار لایر سعودي وموجودات حق ٦٫٨٣إیجار بمبلغ عقودالتزاماتقامت المجموعة بإثبات ، ٢٠١٩ینایر ١كما في 
ملیار لایر سعودي المتعلقة بالعقود التي تم التوصل الیھا كعقود إیجار طبقًا للمبادئ الواردة في ٧٫٢٩استخدام بمبلغ 

المتبقیة، مخصومة باستخدام ). تم قیاس االلتزامات بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (
عقود. تم قیاس موجودات حق االستخدام ذات العالقة بمبلغ مساوي اللتزاماتضافي للمجموعةمعدل االقتراض اإل

اإلیجار، بعد تعدیلھ بمبلغ الدفعات المدفوعة مقدمًا المتعلقة بذلك اإلیجار الذي تم إثباتھ في قائمة المركز المالي الموحدة 
عقود المطبق على التزامات للمجموعةكان المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي . ٢٠١٨یسمبر د٣١كما في 
.%٤٫٠٤اإلیجار 

عقود اتمع التزام)١٧(بموجب معیار المحاسبة الدولي ةیوضح الجدول التالي تسویة التزامات عقود اإلیجار التشغیلی
:٢٠١٩ینایر ١في )١٦(الماليیجار بموجب المعیار الدولي للتقریراإل

٢٠١٩ینایر ١
٢٠١٨٨٬٩٠٥٬٥٦٢دیسمبر ٣١في كما االلتزامات بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة المفصح عنھا 

)١٬٩٨٠٬٩١٦(معدل االقتراض اإلضافي للمجموعةمخصومة باستخدام
)١٩٠٬٨٥٩(على أساس القسط الثابت كمصروفمثبتة): عقود اإلیجار قصیرة األجل الناقصاً (
)١٩٬٤٩٣(على أساس القسط الثابت كمصروفمثبتةالمنخفضة القیمة موجوداتالإیجارعقود ):ناقصاً (

١١٨٬٢٨٧اتفاقیات إیجارالعقود المعاد تقییمھا ك: زائداً 
٦٬٨٣٢٬٥٨١

٢٠١٨٧٣٨٬٩٢٥دیسمبر ٣١كما في زائداً: االلتزامات بموجب عقود اإلیجار التمویلیة المثبتة 
٢٠١٩٧٬٥٧١٬٥٠٦ینایر ١اإلیجار المثبتة كما في عقودالتزامات

حق استخدام إلى جانب االلتزامات المقابلة لھا في تاریخ توفر الموجودات المؤجرة موجودات عقود اإلیجار كإثباتیتم 
أعباء التمویل في قائمة إثباتلالستخدام من قبل المجموعة. یتم تخصیص كل دفعة إیجار بین االلتزام وأعباء التمویل. یتم 

العمر اإلنتاجي مدى على ستخداماالحق موجودات الدخل األولیة الموحدة الموجزة خالل فترة التأجیر. یتم استھالك 
على أساس القسط الثابت.أیھما أقصر مدة اإلیجاروأالمقدر لھا

إیجار أي دفعات ، س األولي اللتزام عقد اإلیجارمبلغ القیامبدئًیا بالتكلفة التي تشملستخدام االحق موجودات یتم قیاس 
تفكیك وإزالة تكالیفو،رة أولیةأي تكالیف مباش، ناقصًا أي حوافز إیجار مستلمةار اإلیجءفي أو قبل تاریخ بدمسددة

.(إن وجدت)األصل محل العقد

ثابتة في الدفعات ال(بما في ذلكدفعات ثابتة صافي القیمة الحالیة لعلى،إن وجدتاإلیجار، عقودل التزاماتتشم
مبالغ یتوقع دفعھا ، تعتمد على مؤشر أو معدلالتيمتغیرةالر یجااإلدفعات مدینة،  أي حوافز إیجار ناقصاً )جوھرھا

ممارسة ھذا سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا من، جر بموجب ضمانات القیمة المتبقیةبواسطة المستأ
ممارسة المستأجر ظھراإلیجار تشروطإذا كانت ،إنھاء عقد اإلیجاربالخاصةدفعات الغرامات، والخیار بصورة معقولة

.نھاءاإلخیار ل
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(شركة مساھمة سعودیة)
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١٠

تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة -٤
تتمة-) "عقود اإلیجار" ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة القیمةعقود اإلیجار قصیرة األجل
ھي،منخفضة القیمةالموجوداتشھر أو أقل.١٢مدة إیجار تبلغ اد إیجار لھوعقھي،األجلةقصیراإلیجارد وعق

إثبات یتموالمركز المالي للمجموعة ككل.لقائمةرسملة وتعتبر غیر مھمة لاألدنى لالمجموعة حد تلبي ال التيالعناصر
القسط الثابت في أساسعلىالقیمةوعقود اإلیجار للموجودات منخفضةاألجلقصیرةاإلیجارعقودبدفعات المرتبطة ال

قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.

المتغیرةاإلیجاردفعات
أداء األصل المؤجر. یتم إدراج ھذه المدفوعات أومدفوعات متغیرة مرتبطة باستخدام تحتوي بعض عقود اإلیجار على 

قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.في 

وإنھاء عقد اإلیجارخیار تجدید
رلممارسة خیاالتي تحقق حافزًا اقتصادیاً العالقةتأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات اإلیجار،عند تحدید مدة عقد 

مدة عقد في (أو الفترات التي تلي خیارات اإلنھاء) جدید. یتم تضمین خیارات التنھاءاإلأو عدم ممارسة خیار ،تجدیدال
اإلیجار بدءعندیتم إنھائھ). تقوم المجموعة نیده (أو لجدیتم تمن المؤكد بصورة معقولة أنإذا كانفي حال ما اإلیجار 

ما إذا كان من المؤكد بإعادة تقویمعة المجموتقومدید. جممارسة خیارات التةمعقولبصورةما إذا كان من المؤكد بتقییم
.التي تقع تحت سیطرتھافي الظروف مھمأو تغییر مھمالخیارات إذا كان ھناك حدث ھذه ممارسة ةمعقولبصورة

، وموجودات حق االستخدامالممتلكات والمصانع والمعدات-٥

كما في
٢٠١٩مارس٣١

كما في 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٦٣٬٥٣٨٬٨٤٦١٦٣٬٨١٩٬٦٨٤ممتلكات ومصانع ومعدات
-٧٬٧٠٥٬٧١١ستخدامموجودات حق ا

١٧١٬٢٤٤٬٥٥٧١٦٣٬٨١٩٬٦٨٤

الموجودات غیر المتداولة األخرى -٦

كما في
٢٠١٩مارس٣١

كما في 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٬٤٧٩٬٤٩٧٢٬٤٩٣٬٨٨٠في أدوات دیناستثمارات
١٬٠٩٧٬٧٠٤١٬٠٩٠٬١٠٩وصنادیقملكیةحقوق في أدوات استثمارات

٨٧٦٬٥٣٦٨٦٥٬١٥٦موجودات ضریبیة مؤجلة
٤٬٩٦٧٬٥٦٨٥٬١٢٦٬٤٥٦أخرى

٩٬٤٢١٬٣٠٥٩٬٥٧٥٬٦٠١
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١١

غیر المتداولة األخرى المطلوبات-٧

كما في
٢٠١٩مارس٣١

كما في 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٬٧٢١٬٣٧٨١٬٦٦٤٬١٣٨مطلوبات ضریبیة مؤجلة
٢٬١٦٤٬٠٤٤٢٬١٥٦٬٤٣٧أخرى

٣٬٨٨٥٬٤٢٢٣٬٨٢٠٬٥٧٥

الفترةالتغیرات الھامة خالل -٨

الزیادة في حصة ملكیة شركة تابعة١-٨

الشركة السعودیة ، أبرمت المجموعة والشركة الیابانیة السعودیة المتحدة للمیثانول، شریك في٢٠١٨دیسمبر ٤في 
انول ٪ من حصة الشركة الیابانیة السعودیة المتحدة للمیث٥٠)، اتفاقیة تقوم بموجبھا المجموعة بشراء "الرازي"للمیثانول (

ملیون لایر ٥٦٢٫٥في شركة الرازي) مقابل مبلغ قدرهحصص الملكیة٪ من إجمالي ٢٥في شركة الرازي (ما یعادل 
. %٧٥، مما سیزید من حصة المجموعة في شركة الرازي إلى )دوالر أمریكيونملی١٥٠(سعودي

ویخضع ذلك للموافقات النظامیة. ونظرًا لعدم وجود تغیر في ٢٠١٩یتوقع أن یتم تحویل الحصص والسداد في عام 
كعملیة حقوق ملكیة. والمحاسبة عنھا السیطرة، سیتم اعتبار عملیة االستحواذ 

لة دقیاس القیمة العا٢-٨

ملیون لایر ٢٦٫٧ولایر سعودي ملیون٤٢٫٥وقدرھا والمطلوبات المالیة المشتقةالمالیة المشتقةالموجوداتیتم تقویم 
) بالقیمة العادلة ملیون لایر سعودي٠٫٤وملیون لایر سعودي٢٩٫٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(كما في ،على التوالي،سعودي

وتصنف ضمن المستوى الثاني من مستویات قیاس القیمة العادلة.

، تم ھامةالباستخدام مدخالت غیر قابلة للمالحظةالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باس الموجودات المالیة قت
تصنیف القیمة العادلة ضمن المستوى الثالث من مستویات قیاس القیمة العادلة. 

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

الحدامةھلمدخالت غیر القابلة للمالحظة الاطریقة التقویم

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

١٣٫١إلى ٧٫٩

متوسط صافي قیمة الموجودات ونسبة السعر إلى ·
٠٫٧٦الدفتریةمضاعف القیمة 

تقدیر النقدیة وشبة النقدیة القابلة للتوزیع وصافي صافي الموجودات طریقة
الموجودات

لایر سعودي إلى ٤٦٫١
لایر سعودي٤٩٫٩

٠٫٧٣قیمة حقوق الملكیة إلى مضاعف اإلیراداتطریقة العائدات المتوقعة

للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى الخاصة بالمجموعة القیمة ، تقارب القیمة العادلة ٢٠١٩مارس٣١كما في 
الدفتریة لھا.



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس٣١في المنتھیةلفترة الثالثة أشھر 

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

١٢

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٩

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 

مستحقةمبالغ
ذاتجھاتإلى

عالقة

إلى قروض
جھات ذات 

عالقة 

من قروض
جھات ذات 

عالقة 

فيالمنتھیة الثالثة أشھرفترةل
٢٠١٩مارس٣١في كما٢٠١٩مارس٣١في كما٢٠١٩مارس٣١

-١٢٬٨٨٧١٬٢٦١٬٦٧٠٣٤٬٠٧١٣٦٬٧٤٨٣٥٬١٣٥زمیلة شركات
مشتركة مشاریع

٢٬٩٧٣٬٣٦٤٢١٤٬١٨٢٢٬٨٦١٬٤٥٧٢٢٬٣٢١٧٦١٬٨١٢٢٬٣١٤٬٦٢٤وشركاء 

فيالمنتھیة لفترة الثالثة أشھر
٢٠١٨دیسمبر٣١فيكما٢٠١٨دیسمبر٣١فيكما٢٠١٨مارس٣١

-٥٢٤١٬٤٣٥٬٦٨٥٢٧٬٨١٨٢٣٬٤٩٩٣٥٬١٣٥زمیلةشركات
مشتركة مشاریع

٣٬٠٩٨٬٢٨٨١٢٣٬٦٩٧٣٬٠٩٨٬٨٧٠٢٤٬٠٢٥٧٦٩٬٦٥٤٢٬٣٠٩٬٧٤٣وشركاء 

المعلومات القطاعیة-١٠

یع مملوك بالكامل) حدید (نشاط تصنباإلضافة إلى من ثالثة وحدات عمل استراتیجیة ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة
.وفقاً لمنتجاتھاثة قطاعات ورفع التقاریر بشأنھاتم تجمیعھا في ثالیالتي و

مع التغیرات في تقاریر اإلدارة، فقد تم توزیع الدخل والمصاریف والموجودات والمطلوبات على قرار اإلدارة وتماشیاً بناء
اویات والتخصصات والمغذیات الزراعیة المتعلقة بقطاع "اإلدارة العامة" في السنوات السابقة على وحدات عمل البتروكیم

الفترةالسابقة لتتماشى مع عرض للفترةوحدید وفقاً ألسس ثابتة متفق علیھا داخلیا. وعلیھ، تم تعدیل المعلومات القطاعیة 
الحالیة.

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

٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في أشھرالثالثةلفترة
البتروكیماویات 

الموحدةحدیدالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو
٣٢٬٣٠٤٬١٣٥١٬٨١٠٬٥٤٥٣٬٢٥٥٬١٨٩٣٧٬٣٦٩٬٨٦٩اإلیرادات

)٤٬٠٠٠٬٠٣١()٢٨٩٬٨٨٧()٢٠١٬٨٥٠()٣٬٥٠٨٬٢٩٤(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
٥٬٥٣١٬٠٩٨٥٧٤٬٩٠٥٤٦٬٩٩٧٦٬١٥٣٬٠٠٠الدخل من العملیات

٢١٦٬٩٧٣-١٧٤٬٧٩٢٤٢٬١٨١الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
)٣٢٢٬٥٣٢(صافي ،تمویلأعباء

)٤٠٬٥٣٥(صافي،مصاریف أخرى
٦٬٠٠٦٬٩٠٦الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل

٢٠١٨مارس٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر
البتروكیماویات 

الموحدةحدیدالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو
٣٦٬٨٦٨٬٤٨٣١٬٧٢٤٬٦١١٣٬٢٦٨٬٥٠٢٤١٬٨٦١٬٥٩٦اإلیرادات

)٣٬٦٥٦٬٦٨٢()٢٦٤٬٧٣٨()١٧٨٬١٦٩()٣٬٢١٣٬٧٧٥(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
٨٬٥٥٦٬٢٥٠٣١٦٬٢٩٥٧٣٬٢٨٩٨٬٩٤٥٬٨٣٤الدخل من العملیات

٣٦٦٬٢٢٣-٣٤٦٬٦٣٧١٩٬٥٨٦الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
)٢٦٨٬٢٤٨(صافي ،تمویلأعباء

٢٣٬٤٤٣صافي،أخرىإیرادات
٩٬٠٦٧٬٢٥٢الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس٣١في المنتھیةلفترة الثالثة أشھر 

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

١٣

تتمة-المعلومات القطاعیة-١٠
٢٠١٩مارس٣١في كما

الموحدةحدیدالمغذیات الزراعیةالتخصصاتوالبتروكیماویات 
٢٩٦٬٢٦٩٬٧٥٠١١٬٨٣١٬٥٨٨١٨٬١٨٤٬٠٦٥٣٢٦٬٢٨٥٬٤٠٣إجمالي الموجودات
٩٦٬٠٥٩٬٠٢١٢٬٢٢١٬٠٢١٤٬٩٤٤٬٨٤١١٠٣٬٢٢٤٬٨٨٣إجمالي المطلوبات

٢٠١٨دیسمبر٣١كما في 
البتروكیماویات الموحدةحدیدالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو

٢٩٠٬١٥٤٬٩٦٥١٠٬٩٧٥٬٢٨٧١٨٬٥٨٠٬٦٢٢٣١٩٬٧١٠٬٨٧٤إجمالي الموجودات
٩١٬٤٧٧٬٧٩٢٣٬٠٠٩٬٨٦٣٣٬٧٨٦٬٧٤٤٩٨٬٢٧٤٬٣٩٩إجمالي المطلوبات

التوزیع الجغرافي لإلیرادات
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٩مارس٣١
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٨مارس٣١

%٦٬٥٥٤٬٩٠٤١٦%٦٬٤٨٦٬٠٦٥١٧المملكة العربیة السعودیة
%٧٬٤٧٧٬٢٧٠١٨%٦٬٢٩٠٬٦٦٦١٧الصین

%٩٬٠٥٤٬٤٦١٢٢%٨٬٢٠٧٬٨٢٣٢٢باقي دول قارة أسیا 
%١٠٬٣٨٠٬٩٥٠٢٥%٨٬٧٢٣٬٨٧٧٢٣أوروبا

%٣٬٤٩٤٬١٤٣٨%٣٬٢١٠٬٦٤٢٩األمریكیتین 
%٤٬٨٩٩٬٨٦٨١١%٤٬٤٥٠٬٧٩٦١٢أخرى 

٤١٬٨٦١٬٥٩٦١٠٠%٣٧٬٣٦٩٬٨٦٩١٠٠%

إن معلومات اإلیرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء. 

والمعداتوالمصانعالتوزیع الجغرافي للممتلكات 
في كما

٢٠١٩مارس٣١
في كما

٢٠١٨دیسمبر٣١

%١٣٨٬٥٦٣٬٥٨٤٨٥%١٣٧٬٥٦٧٬١٢٧٨٤المملكة العربیة السعودیة
%١٣٬٩٤٩٬٢٦٢٨%١٣٬٧٥٩٬٨٧٣٨أوروبا

%٩٬٧٥٨٬٧٩٩٦%١٠٬٦٨٣٬٥٣٤٧األمریكیتین
%١٬٥٤٥٬١٩٣١%١٬٥٢٥٬٦٩١١أسیا

-٢٬٨٤٦-٢٬٦٢١أخرى
١٦٣٬٨١٩٬٦٨٤١٠٠%١٦٣٬٥٣٨٬٨٤٦١٠٠%

الالحقةاألحداث-١١
) على ٢٠١٩إبریل ٩ھـ (الموافق ١٤٤٠شعبان٤صادقت الجمعیة العامة السنویة، خالل اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

لایر سعودي للسھم الواحد)، ویتضمن ذلك توزیعات ٤٫٤لایر سعودي (بواقع ملیار١٣٫٢أرباح نقدیة قدرھا اتتوزیع
لایر سعودي للسھم الواحد) تخص النصف األول من ٢٫٢ع ملیار لایر سعودي (بواق٦٫٦أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا 

ملیار ٦٫٦البالغة وسوف یتم إثبات المتبقي من توزیعات األرباح المعلنة ، والتي تم إثباتھا في حقوق الملكیة.٢٠١٨عام 
.٢٠١٩یونیو٣٠لایر سعودي في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للفترة التي تنتھي في 

مكافأة ألعضاء مجلس كملیون لایر سعودي ١٫٨أیضًا على صرف مبلغ قدره السنویةصادقت الجمعیة العامةكما
على المصاریف العمومیة واإلداریة.ااإلدارة تم تحمیلھ

أن یكون لھا تأثیر یمكن٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في الفترةمنذ في رأي اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة
على المركز المالي للمجموعة كما ھو موضح في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.يجوھر


