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 معلومات حول الشركة -1
 

تأسست الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك" أو "الشركة األم"( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم 
مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم هي (، و1976سبتمبر  6هـ )الموافق 1396رمضان  13بتاريخ  66رقم م/

حكومة المملكة ل ٪70(. إن سابك مملوكة بنسبة 1977يناير  4هـ )الموافق 1397محرم  14بتاريخ الصادر  1010010813
 للقطاع الخاص.  ٪30العربية السعودية و

 
 البوليمراتوبـ"المجموعة"( في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات،  مجتمعين إليهم ويشارتتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لها )

 والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية. توالبالستيكيا
 

 ، المملكة العربية السعودية.11422، الرياض 5101يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب. 
 
 11دارة في اإلوفقا لقرار مجلس  2017ديسمبر  31الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  تتم

 .2018مارس 
 

 أسس اإلعداد -2
 

 بيان االلتزام 1ـ  2

قرير والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتأعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي 
لصادرة االمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة لدولية والمالي 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )ويشار إليهم مجتمعين بـ"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  عن
 السعودية"(. 

 
ة معدة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، للمجموعسنوية إن هذه هي أول قوائم مالية موحدة 

( "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمد في المملكة العربية 1وعليه تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 لمزيد من المعلومات.  6 يضاحالسعودية. انظر اإل

 
 أسس القياس 2-2

لبيع حيث المشتقة والموجودات المالية المتاحة ل يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية
 .يتم قياسها بالقيمة العادلة

 
 والخدمات.المدفوع مقابل البضاعة  للعوضتحدد التكلفة التاريخية على أساس القيمة العادلة 

 
 قياس القيمة العادلة 2-3

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 
 متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

 
السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في 

 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق 
 ملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعا

 
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت 

 استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. خفضوالقابلة للمالحظة 
 

سلسل ضمن التالموحدة لموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية تصنف كافة ا
 دناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:أالهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة 

 
  سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.المستوى األول: األسعار المتداولة في 

  ة أو قابلة للمالحظة بصورة مباشر -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى
 غير مباشرة.

  ابلة للمالحظة.غير ق -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى
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 تتمة - أسس اإلعداد -2
 

 تتمة - قياس القيمة العادلة 2-3

ا مبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد في
 وذلك بإعادة تقويم التصنيف في نهاية كل فترة مالية. إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة

 
المعدة  ، مثل الموجوداتمتكرر غير وبشكللموجودات المالية المتاحة للبيع غير المتداولة، لتقويم قياس القيمة العادلة  دوريا ، ،يتم

 للتوزيع في العمليات المتوقفة.
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 
 و المطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.أالموجودات 

 
  وتحويل العمالت األجنبية عملة العرضوالعملة الوظيفية   2-4

 رض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة األم. تم ع
 

 واألرصدة المعامالت
. تاريخ المعاملةبالوظيفية  تالمعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعمال تسجيليتم، في األصل، 

 القوائميخ إعداد الوظيفية بتار توالمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعماليتم تحويل الموجودات 
 .المالية

 
يتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الموحدة، باستثناء البنود النقدية التي تم تخصيصها 

الشامل االخرى لحين استبعاد صافي  الدخل بنود، ويتم اثباتها في أجنبيةاستثمار المجموعة في عملية  صافي تحوطكجزء من 
 ضريبيةواإلعفاءات الاالستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ التراكمي إلى قائمة الدخل الموحدة. كما يتم تسجيل الضريبة المحملة 

 .الموحدة الشامل الدخل قائمةقدية في المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود الن
 

المعامالت  تواريخبباستخدام أسعار التحويل السائدة  ،أجنبية تيتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمال
في التاريخ  ام أسعار الصرف السائدةباستخد ،أجنبية ت. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالاألولية

لعادلة االذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة 
 بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند.

 
 المجموعةشركات 

لرياالت سعودية بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم  األجنبيةعند توحيد القوائم المالية، تحول موجودات ومطلوبات العمليات 
المالية، وتحول قوائم الدخل الخاصة بها بأسعار التحويل السائد بتاريخ المعامالت. يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة عن تحويل 

قة ، يتم إثبات بنود الدخل الشامل األخرى المتعلأجنبية. عند استبعاد عملية الموحدةالدخل الشامل  قائمةالت ألغراض التوحيد في العم
 في قائمة الدخل الموحدة. األجنبيةبتلك العملية 
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 التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة -3

تؤثر  قد التي بتاريخ إعداد القوائم المالية،األحكام والتقديرات واالفتراضات  إجراءعة من اإلدارة يتطلب إعداد القوائم المالية للمجمو
تأكد عن عدم ال يترتبوقد . على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة

 تأثر بذلك.تسعلى القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي في المستقبل من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري 
 القيم الدفترية اسلقيلظروف وتستخدم ل وفقا  تستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة 

 بصورةيصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية  التيللموجودات والمطلوبات 
والفترات  التعديل فترةالتقديرات أو في  تعديلفيها  يتمالتي  الفترة خاللالتقديرات المحاسبية  على التعديالتمستمرة. يتم إثبات 

 تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية. المتغيرةات المستقبلية إذا كانت التقدير

 تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة وحاالت عدم التأكد على: 
 (35 إيضاح) األدوات الماليةوسياسات إدارة رأس المال، وإدارة مخاطر  •
 (35و  21ي إيضاحاإلفصاحات المتعلقة بتحاليل الحساسية ) •
 

 فتراضاتالتقديرات واإل 3-1

 عدادإاالفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ  تم أدناه اإلفصاح عن
 لفترةاوالتي لها تأثير جوهري قد يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل  المالية، القوائم
الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير  الماليةاالفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم  هذه. استخدمت المجموعة التالية المالية

لمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الظروف واالفتراضات القائمة وا
 عند حدوثها. اضاتالمجموعة. وتنعكس هذه التغيرات في االفتر

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-1-1

لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة عند زيادة القيمة الدفترية  قيمة الموجودات غير الماليةاالنخفاض في  يحدث
تكاليف  ةا أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصمأيه ،الحاليةو القيمة أ االستبعادلالسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا تكاليف 

بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق  تتممعامالت البيع الملزمة، التي لاالستبعاد على أساس البيانات المتاحة 
 حددتالقيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة.  تحددالستبعاد األصل.  اإلضافيةالتكاليف  ةالقابلة للمالحظة ناقص

بها  تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزموال  القادمة الخمس للسنوات وخطة العمل التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية
لوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في االمجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء 

دفقات النقدية مة وكذلك صافي التطريقة التدفقات النقدية المخصو فيالقيمة. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم 
 .االستقراء ألغراضالواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم 

 
 المخصصات 3-1-2

ك تقدير ما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلم للتأكد تقويم وعمليات تقديراتالمخصصات، بحسب طبيعتها، على  يعتمد قياس
كذلك األمور البيئية إلى طبيعة التلوث وخطورته، وب المتعلقة. تستند تقديرات اإلدارة المتعلقة بالمخصصات سدادها المحتمل المبالغ

المشورة  ،األخذ بعين االعتبار بعد. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، للمعالجةإلى التكنولوجيا الالزمة 
م ، إن وجدت، حكالمغادرةكما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة. 

ات األخرى. تتضمن المخصص المغادرةأو تكاليف  مةالخد نهاية مكافأة لدفعاإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة 
 ذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.أفضل تقديرات اإلدارة فيما إ ،المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة

 
 الموظفين بمنافع المتعلقةاالفتراضات طويلة األجل  3-1-3

ل ومستحقات الموظفين طويلة األج المدفوعة والتعويضاتمكافأة نهاية الخدمة برامج و الخدمة انتهاءالمنافع المحددة بعد برامج تمثل 
اإلدارة  على يتعين. اإللتزامات تقدير في اكتوارية افتراضات وضعفي المستقبل وتتطلب  سدادهاااللتزامات التي سيتم  ،األخرى

دوران  معدلومعدالت الوفيات و الرواتب فيزيادة الإجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل 
جيين دارة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خاراإل. وبشكل دوري، تقوم ذلك ، إذ ينطبقالموظفين وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية

 تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة وتكاليف األساسيةبخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات 
 منافع الموظفين المحددة الدورية.

بالرجوع إلى عائدات السوق في نهاية الفترة المالية، على سندات الشركات عالية  تخصم التزامات المنافع المحددة ضمن المجموعة
يجب إبداء أحكام هامة عند وضع ضوابط ومعايير للسندات الواجب إدراجها في احصائيات السكان التي الجودة أو سندات الحكومة. 

بعين االعتبار عند اختيار السندات على حجم السندات  استخرج منها منحنى العائد. تشتمل أهم الضوابط والمعايير الواجب أخذها
 وجودة سندات الشركات وتحديد االستثناءات واستبعادها، إن وجدت.
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 تتمة -فتراضات واألحكام المحاسبية الهامة التقديرات واإل -3
 

 تتمة - فتراضاتالتقديرات واإل 3-1
 
 المؤجلةضريبة العن  المحاسبة 3-1-4

القوائم المالية الموحدة، تقوم إدارة المجموعة بتقدير ضريبة الدخل في كل بلد من البلدان التي تعمل فيها. كجزء من عملية إعداد 
تتطلب هذه العملية تقدير مصروف الضريبة الحالية والفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض احتساب 

م إدراجها ة مؤجلة يتي. ينتج عن الفروقات المؤقتة موجودات ومطلوبات ضريبالضريبيةسها وأس المصاريف وإعداد التقارير المالية
 في قائمة المركز المالي الموحدة. تقيد موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بالقيمة األسمية. 

 
ذلك من الدخل الخاضع للضريبة مستقبال  وتقوم اإلدارة دوريا  بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا سيتم استرداد موجودات الضريبة المؤجلة 

بالقدر الذي يتم فيه استرداد موجودات الضريبة المؤجلة هذه. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة بشأن الخسائر غير المستخدمة 
تحديد أحكام هامة ل بالقدر الذي يحتمل فيه توفر ربحا  خاضعا  للضريبة يمكن مقابله استخدام الخسائر. يتعين على اإلدارة إبداء

موجودات الضريبة المؤجلة والتي يمكن اثباتها على أساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة مستقبال ، 
 واستراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلي.

 
 التزامات إزالة الموجودات 3-1-5

ومة . يتطلب ذلك استخدام التدفقات النقدية المقدرة المخصبذلك التزامتكاليف إزالة المصانع عند وجود بتقويم مخصص تقوم المجموعة 
ة الموجودات. تتم مراجعة التكاليف المستقبلي إزالةبمعدل ما قبل الزكاة والضريبة الحالية الذي يعكس مخاطر محددة متعلقة بالتزام 

 .المقدرة إلزالة الموجودات سنويا ، ويتم تعديلها، حسبما هو مالئم
 
 تطبيق المعايير المحاسبية  عند المستخدمةاألحكام الهامة  3-2

 لغالمبا على أكبر األثار أهمية لها التالية الهامة األحكام إن أعاله، واالفتراضات التقديرات على األحكام استخدامإلى  باإلضافة
 الموحدة: المالية القوائم في المدرجة

 
 والمعدات المصانع مكونات 3-2-1

 األمر يتطلببطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية.  للمجموعة إلى مكونات هامة وتستهلك والمعدات المصانعتم تحديد 
، فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية المكونتحديد أهمية  وأثناء، الكبرى للموجوداتالهامة  المكوناتعند التحقق من  األحكام اتخاذ

 .به المرتبطذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل وك المكون لهذاالكمية 
 
 والسيطرة المشتركة والتأثير الهام السيطرةتحديد  3-2-2
 
 السيطرة على الشركات التابعة الموحدة تقويم عند اإلدارة أحكام 3-2-2-1

يطر أن المجموعة تسالمجموعة بإن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر إدارة 
أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة ناتجة عن ارتباطها بالشركة  بشأنها لمخاطر على منشأة ما عندما تتعرض المجموعة

كون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على تلك العوائد من خالل المستثمر فيها وكذلك عندما ي
 .هايقدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر ف

 
دى عندما يكون لفهذا االفتراض، ل وتأييدا  . السيطرة إلى يؤديامتالك أغلبية حقوق التصويت  بأنوبشكل عام، هناك افتراض 

في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق  األغلبية منمساوية أو أقل  تصويت حقوقالمجموعة 
األخرى وفيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية  تقويموالظروف المتعلقة بذلك عند 

على  يضا  أ يتوقف المجموعة سيطرة تحديد فإن وعليه، .فيها المستثمر الشركاتا أثر على األنشطة التي تؤثر على عائدات التي له
 األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق المجموعة في الشركات المستثمر فيها. تلك
 

 ولديها وحيد مساهم أكبر تعتبر تزال ال بينمامن حقوق التصويت،  ٪50فيها المجموعة أقل من بعض الحاالت التي تمتلك  هناك
حضور وتمثيل يعطيها السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها، بينما ال يمتلك المساهمون اآلخرون حقوق 

توجهات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساهمين آخرين تعاونوا للتصويت بشكل  تجاوزتمكنهم من  وسيطرةتصويت كافية 
 المجموعة. ضد بالتصويت وقاموا فردي

 
 أغلبية نم أقل أو مساوية أغلبية المجموعة لدى تكون)عندما  فيها المستثمر الشركات جميع بين التكامل االعتبار، في اإلدارة أخذت
 لتأثيرا على المجموعة قدرةو السعودية العربية المملكة في الصناعية المدن في والمتواجدة المجموعة هيكل ضمن( التصويت حقوق

 المجموعة عالقةو فيها، المستثمر للشركات الرئيسية الخدمات مختلف تقديم خالل من فيها المستثمر للشركات المتغيرة ائدعلى العو
 أخرى عواملو الرئيسيين، اإلدارة موظفي كبار بعض وتعيين فيها، المستثمر الشركات عوائد على تؤثر قد التي األخرى بالمنشآت
 .مختلفة

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة -التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  -3
 

 تتمة -تطبيق المعايير المحاسبية  عند المستخدمةاألحكام الهامة  3-2
 
 تتمة -والسيطرة المشتركة والتأثير الهام  السيطرةتحديد  3-2-2
 

 :المجموعة إدارة تعتقد ،المذكورة أعاله االعتبارات على وبناء

 نتجي مما هايف المستثمر الشرکات لهذه العالقة ذات األنشطة في المجموعة لمشاركة والحالية السابقة الممارسات من نمط وجود •
 و فيها،في هذه الشركات المستثمر للمجموعة  فعالة غيرأكثر من حصة  وجود یإل أيضا ريشيو عوائدها یعل تأثير عنه

 دىأ المجموعة مع متبادلة عالقات وخلق فيها المستثمر الشركات لهذه عمل وهيكل تركيبة ذات بيئة بخلق المجموعة قامتأنها  •
 ".طرةي"س بوجود الحکم إلى

 
 الموحدة لماليةا القوائم من كجزء أعاله المذكورة الشروط تستوفي والتي فيها المستثمر الشركات تلك بتوحيد المجموعة قامت وبالتالي

 .للمجموعة
 

فيه سيطرة مشتركة على  اآلخرين المساهمينترتيب مشترك يكون للمجموعة والمساهم اآلخر/  عن عبارة ،المشروع المشترك
 حقوق في صافي موجودات الترتيب.والترتيب 

 
 بينتويت والترتيبات التعاقدية والظروف األخرى المتعلقة باألنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها، مراجعة حقوق التصب

 .المشتركة للسيطرة تخضع فيها المستثمر المنشآتبعض هذه  بأندارة لإل
 

تصويت بنسبة  حقوقو ملكية حصصلمجموعة ل يوجد عندماخاصة  الحكمبالنسبة للشركات األخرى، كان من الضروري ابداء 
 لمجموعة سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه الشركات المستثمر فيها األخرى.ل يوجد ال بأنه اإلدارة اعتقاد مع فأكثر 15٪
 

ير ربالنسبة لهذه الشركات المستثمر فيها، خلصت إدارة المجموعة بأنها تمارس عليها "تأثيرا  هاما " وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتق
الي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يتم تعريف التأثير الهام بأنه القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات يشأن السياسات الم

المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها وليس "سيطرة" أو "سيطرة مشتركة". تقدم المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
بية السعودية مؤشرات مختلفة عن "التأثير الهام"، بما في ذلك التمثيل في مجلس اإلدارة والمشاركة في صنع القرار. المملكة العر

وبفضل حقوق ملكية المجموعة في حضور االجتماعات العامة للشركات المستثمر فيها، وكذلك تمثيل المجموعة في مجالس إدارة 
موعة في صياغة السياسات التشغيلية والمالية وصنع القرار، تعتقد اإلدارة أن المجموعة هذه الشركات المستثمر فيها ومشاركة المج

 تمارس تأثيرا  هاما  على هذه الشركات المستثمر فيها )"الشركات الزميلة"(.
 

 . الملكية حقوق لطريقة وفقا   الزميلة والشركات المشتركة المشاريع عن بالمحاسبة المجموعة تقوم
 

من  تا"عملية مشتركة" أو "مشروع مشترك". يتطلب تصنيف الترتيب كـ ةالمشترك اتلتصنيف الترتيب األحكامكما يتطلب إبداء 
 . وعلى وجه التحديد، فإنها تأخذ بعين االعتبار ما يلي:اتالترتيب هيم حقوقها والتزاماتها الناشئة عن هذوالمجموعة تق

 
  إذا تم تأسيسه من خالل منشأة مستقلة. مما للتأكد –هيكل الترتيب المشترك 

 تأخذ المجموعة بعين االعتبار الحقوق وااللتزامات الناشئة عن:مستقلة منشأةالترتيب من خالل  تأسيس حالة في ، 

 المستقلة للمنشأةالشكل القانوني  -

 شروط الترتيبات التعاقدية -

 الحقائق والظروف األخرى ذات الصلة -

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 رير المالي الصادرة وغير سارية المفعول بعدالمعايير الدولية للتق -4
. للمجموعةة حتى تاريخ إصدار القوائم الماليبعد غير سارية المفعول و للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة الدوليةيلي المعايير  فيما

 .سريانها عند المعاييرهذه  تطبيقتعتزم المجموعة 
 

 المالية ألدواتا -( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف والقياس،  ،المالية ألدواتا-( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) يجمع

. ستقوم المجموعة باتباع المعيار الجديد 2018يناير  1واالنخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر. يسري المعيار اعتباراً من 
 بتاريخ السريان ولن تقوم بتعديل بيانات المقارنة. 

 
(. 9) المالي للتقرير الدولي للمعيار الثالث النواحي كافة عن الناتج لألثر مفصل تقويم بإجراء المجموعة قامت، 2017 عام خالل

ً  المتوفرة المعلومات على التقويم هذا يعتمد  تحصل لتيا المؤيدة المعقولة اإلضافية المعلومات عن الناتجة للتغيرات يخضع، وحاليا

 .2018 عام خالل المجموعة عليها
 

 والقياس التصنيف
قد تفي بشروط تصنيفها كـ "مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ،الموجودات المالية المصنفة حالياً كموجودات مالية متاحة للبيع إن

 الشامل اآلخر". تتضمن الموجودات المالية األخرى المملوكة من قبل المجموعة: 

 المصنفة الملكية حقوق أدوات  ً  الدخل لخال من العادلة بالقيمة مدرجة مالية"أدوات  كـ إثباتها سيتم والتي للبيع كمتاحة حاليا

 ".اآلخر الشامل

 قياسها يتم التي الملكية حقوق استثمارات  ً  نفس فقو قياسها في سيستمر والتي الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة حاليا

 ، و(9) المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب األساس

 المصنفة الدين أدوات  ً  تصنيفها بشروط تفي أنها يبدو والتي المطفأة بالتكلفة قياسها يتم والتي االستحقاق تاريخ حتى كمقتناة حاليا

 (.9) المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب المطفأة بالتكلفة

بات خسائر . لم يتم إثاستراتيجية ألغراضاالحتفاظ بها  ىفي الشركات غير المدرجة في سوق األسهم ينو استثمارات حقوق الملكية إن

 المجموعة بتطبيق خيار عرض ستقومخالل الفترات السابقة بشأن هذه االستثمارات.  قائمة الدخل الموحدةانخفاض في القيمة في 
مليون لاير سعودي قبل  380 يبلغ األثر اإليجابي على الدخل الشامل األخر إن. ة العادلة في الدخل الشامل اآلخرالتغيرات في القيم

 .الضريبة المؤجلة

 فقط تمثل نقدية قاتتدف عنها ينتج أن ويتوقع التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل التجارية المدينة الذمم وكذلك بالقروض االحتفاظ يتم
 تفي أنها هال وتبين األدوات لهذه التعاقدية النقدية التدفقات لخصائص تحليل بإجراء ةالمجموع قامت وقد. والعمولة المبلغ أصل سداد

 عيرالتس ترتيبات تطبيق يتم قد االستثنائية، الظروف وفي(. 9) المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب المطفأة بالتكلفة قياسها بشروط

 وبفروقات لماليةا القوائم إعداد فيه يتم الذي الشهر نفس غضون في النهائي التسعير تحديد يتم األدوات، هذه لغالبية وبالنسبة. المؤقتة

ً  ليس األدوات هذه تصنيف ةعادإ فإن عليه،. وجدت إن جوهرية، غير  .مطلوبا

 (9المعيار الدولي للتقرير المالي )يكون هناك أثر على المحاسبة عن المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة، حيث أن متطلبات  لن

المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال يوجد لدى المجموعة تلك المطلوبات.  المطلوباتتؤثر فقط على المحاسبة عن 
 األدوات المالية: اإلثبات والقياس" ولم يطرأ أي تغيير عليها.  - (39تم تحويل قواعد التوقف عن اإلثبات من "معيار المحاسبة الدولي )

 
 القيمة في االنخفاض

إثبات مخصصات االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة وذلك  ،الطريقة الجديدة لتقويم االنخفاض في القيمة تتطلب

(. تنطبق هذه الطريقة على الموجودات المالية 39بدالً من خسائر االئتمان المتكبدة فقط كما هو الحال بموجب معيار المحاسبة الدولي )
تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وموجودات العقود طبقاً للمعيار يالدين التي  توأدوالمطفأة المصنفة بالتكلفة ا

(: اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء، ومديني عقود اإليجار، والتزامات القروض، وبعض عقود 15الدولي للتقرير المالي )

 الضمانات المالية. 

 تبين قدو. أعمارها مدى على التجارية المدينة الذمم كافة عن المتوقعة الخسائر وتسجيل المبسطةالمجموعة بتطبيق الطريقة  ستقوم

ً  للمجموعة  األثر لن يكون جوهرياً. بأن  المنهجية في للتغير نظرا
 

 المخاطر تغطية محاسبة

قواعد محاسبة تغطية المخاطر الجديدة سوف تجمع إلى حد كبير بين المحاسبة عن أدوات التغطية وممارسات إدارة المخاطر  إن

الخاصة بالمجموعة. وكقاعدة عامة، قد يكون الكثير من أدوات التغطية مؤهال لمحاسبة تغطية المخاطر حيث أن المعيار يقدم طريقة 
أن أدوات التغطية الحالية للمجموعة مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر عند إتباع المعيار الدولي للتقرير  مبنية على العديد من المبادئ.

 (.9المالي )
 
 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة  –المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -4

 العمالءااليرادات من العقود المبرمة مع  -( 15المعيار الدولي للتقرير المالي )
اإليرادات" والذي يغطي اإليرادات الناتجة عن بيع  –( 18( محل "معيار المحاسبة الدولي )15) المالي للتقرير الدولي المعيار سيحل

البضاعة وتقديم الخدمات. يحدد المعيار الجديد طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة 
بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي من المتوقع أن تستحقه المنشأة لقاء تحويل مع العمالء. وبموجب هذا المعيار، يتم إثبات اإليرادات 

البضاعة أو الخدمات إلى العمالء. يعتمد المعيار الجديد على المبدأ الذي ينص على إثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على البضاعة 

 أو الخدمات إلى العميل. 
 

 ،2018 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على الجديد المعيار يسري. ي معدلعالمعيار بأثر رج بتطبيق المجموعة ستقوم
 .السريان بتاريخ الجديد المعيار بإتباع المجموعة وستقوم

 
 البضاعة بيع

يكون ن لبيع البضاعة بمثابة التزام األداء الوحيد، فإنه  فيها ي من المتوقع بشكل عام أن يكونتللعقود المبرمة مع العمالء وال بالنسبة

( أثر جوهري على اإليرادات الخاصة بالمجموعة. وتتوقع المجموعة إثبات اإليرادات عند 15المالي ) رإلتباع المعيار الدولي للتقري
ثانوي  وهناك استثناء .عند تسليم البضاعةذلك عادة يكون نقطة معينة من الزمن وذلك عند انتقال السيطرة على األصل إلى العميل، و

اتها على مدى إثب يتم بحيثيوجد جزء صغير من اإليرادات مؤهل إلثباته كإيرادات خدمات لوجستية  حيثبيتعلق بالبضاعة المشحونة 

 الزمن حتى تسليمها إلى وجهتها، ويعتبر األثر الناتج عن ذلك غير جوهري تماما.     
 

 (، قامت المجموعة بدراسة ما يلي: 15اإلعداد إلتباع المعيار الدولي للتقرير المالي ) دوعن
 
. تقوم المجموعة حسومات خاصة بحجم المبيعاتبعض العقود المبرمة مع العمالء حق اإلرجاع أو خصومات تجارية أو  تمنح •

ً ب المستلم أو المستحق القبض، بعد خصم المرتجعات  إثبات اإليرادات من بيع البضاعة بالقيمة العادلة للعوضقياس وحاليا
والمخصصات والخصومات التجارية والحسومات. وينتج عن تلك المخصصات عوض متغير طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 ( والذي سيتعين تقديره عند بدء العقد وتحديثه بعد ذلك. 15)
 
لن يكون لتطبيق  .ر لمنع إثبات اإليرادات بالزيادةقيود على العوض المتغي( وضع 15المعيار الدولي للتقرير المالي ) يتطلب •

 .القيود أثر جوهري
 

 اإلرجاع حق
المجموعة حالياً بالمحاسبة عن حق اإلرجاع عند  تقومينص عقد مبرم مع عميل على حق إرجاع بضاعة خالل فترة محددة،  عندما

، فإن دةالمحدو لبضاعة المرتجعةا كميات وقيمةطلب ذلك من قبل العميل وعند الوفاء بالشروط التعاقدية. ومع اآلخذ بعين االعتبار 

 المجموعة لن تقوم بتعديل السياسة المحاسبية الحالية.
 

 حجم المبيعاتب الخاصةالحسومات 

لمشتراة خالل المنتجات ا ةيبمجرد تجاوز کم ليالعم هايشتريالمنتجات التي  یعل لهايالحسومات بأثر رجعي لعم ميالمجموعة بتقدتقوم 

حجم ب ةالخاصالمحدد في العقد. وبموجب سياستها المحاسبية الحالية، تقوم المجموعة بتقدير الحسومات المتوقعة  المستوىالفترة 

المتوقع من الحسومات، ويتم مراجعتها على أساس منتظم وتحديثها إذا لزم األمر. ويمكن بعد  لغللمب متحفظباستخدام تقييم  المبيعات

 إذا سمح بها العقد. ،ذلك سداد هذه المبالغ نقدا إلى العميل أو يتم مقاصتها مقابل المبالغ المستحقة من قبل العميل
 

ر األكثتعتقد المجموعة بأن طريقة "المبلغ متغير.  عوضالحسومات بأثر رجعي  ينتج عن، (15)ي للمعيار الدولي للتقرير المال وفقا

 تسوماحالالتزامات الحالية لحساب  منهجيةإلى تغيير ال ، وأن هذه الطريقة لن تؤديتقدير للعوض المتغيراحتماالً" تمثل أفضل 

 .المبيعاتحجم ب الخاصة
 

 الخدمات تقديم

تقدم المجموعة خدمات لوجستية للبضائع المباعة. يتم الوفاء بهذه الخدمة خالل فترة التسليم. وبالتالي تقوم المجموعة  ،في بعض الحاالت

 بتأجيل اإليرادات الموزعة على الخدمات اللوجستية، وإثباتها على مدى تلك الفترة. يعتبر األثر الناتج عن ذلك غير جوهري. 

ات، لكن بالنظر إلى قيمة هذه الخدمتقديم المشورة الفنية لتطبيقات المنتج.  ن خاللدعم العمالء مي فالخدمات األخرى المقدمة تتمثل 

 ستقوم المجموعة بإثباتها عند تقديم المشورة الفنية لتلك التطبيقات عند تكبدها، ويتماشى ذلك مع المعالجة المحاسبية الحالية.

 

 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة  –رة وغير سارية المفعول بعد المعايير الدولية للتقرير المالي الصاد -4
 

 عقود اإليجار -( 16) المعيار الدولي للتقرير المالي
 محل: المعيار هذا يحل وسوفأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارا  جديدا  إلثبات عقود اإليجار، 

 (: عقود اإليجار17) معيار المحاسبة الدولي 

 المعايير الدولية للتقرير المالي: التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار( الصادر عن لجنة تفسير 4) التفسير 

 ( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة: عقود اإليجارات التشغيلية 15التفسير )– الحوافز 

 ( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة: تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني27التفسير ) .لعقد اإليجار 
 

ود قائمة المركز المالي( وعق ضمنالمستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي ) على يتعين(، 17الدولي ) ةبموجب معيار المحاسب
( اآلن من المستأجرين إثبات التزام 16يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ) بينما ،اإليجار التشغيلي )خارج قائمة المركز المالي(

عض ببمعزل عن اإلعفاء االختياري ل اإليجار المستقبلية و "حق استخدام األصل" لكافة عقود اإليجار دفعاتعقد اإليجار الذي يعكس 
 عقود اإليجار قصيرة األجل.

 
 عقدال بموجب تم ما إذا إيجار، على ينطوي أويجار إيجار، اإل، يعتبر عقد إليجار الجديدباإلضافة إلى ذلك، بموجب معيار عقود ا

 . بمقابل محددة لفترة محدد أصل استخدام على السيطرةالحق في  تحويل

 المعيار بتطبيق المجموعة تقوم سوف. 2019يناير  1 من( على الفترات السنوية التي تبدأ 16المعيار الدولي للتقرير المالي ) يسري
، قامت المجموعة بجمع جميع العقود المؤهلة مع عقود إيجار أو التي يمكن أن تحتوي على 2017في عام . السريان تاريخبالجديد 

  أثر هذه العقود والترتيبات. وتحديد يمو، ستقوم المجموعة بتق2018عام  خالل. أصلحق استخدام 

 والعوض مقدما  المعامالت بالعمالت األجنبية  –( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي 22) التفسير

العالقة  تذاااليرادات  وأالتفسير بأنه لتحديد سعر الصرف الفوري المستخدم عند االثبات األولي للموجودات والمصاريف  يوضح
فإن تاريخ المعاملة يعتبر التاريخ  مقدم،بعوض غير نقدية تتعلق  مطلوبات أو موجودات اثبات)أو أي جزء منها( عند التوقف عن 

الذي ستقوم فيه المنشأة أصال  بإثبات الموجودات أو المطلوبات غير النقدية. وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدما ، 
 المقدم. العوضأو سداد  استالمفإنه يجب على المنشاة تحديد التاريخ الذي تم فيه 

االفصاح عن يجب والمبكر له،  تطبيقبال السماحمع  2018يناير  1هذا التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يسري
 مصاريفوال الموجودات كافة على مستقبال   التفسير تطبيق مرة ألول المالي للتقرير الدولية المعايير لمتبعي يسمح كماذلك. 

 المعيار تطبيقب المجموعة تقوم. سوف المالي للتقرير الدولية المعايير تطبيق إلى التحول تاريخ بعد أو في أصال   المثبتة وااليرادات
 مادي.  المالية الموحدة غير القوائمعلى  التفسير اأثر هذ فإن ،المجموعة به قامت مفصل تقويمعلى  وبناءا   ،السريان تاريخبالجديد 

 

 الضريبية المعالجات من التأكد عدم - المالي للتقرير الدولية المعايير تفسير لجنة عن الصادر( 23) التفسير

 المحاسبة عيارم تطبيق على تؤثر حاالت عدم تأكد الضريبية المعالجات يصاحب عندما الدخل ضريبة عن المحاسبة ،التفسير يتناول
(. 12) الدولي المحاسبة معيار نطاق خارج تقع التي الرسوم أو الضرائب علىهذا التفسير  يطبق وال، : ضرائب الدخل(12) الدولي

 .المؤكدة غير الضريبية بالمعالجات المتعلقة والغرامات بالفائدة المتعلقة المتطلبات على محدد بشكل يشتمل ال أنه كما

 :يلي ما خاص بشكل التفسير يتناول

 مستقل بشكل المؤكدة غير الضريبية المعالجات في تنظر المنشأة كانت إذا فيما. 

 الضريبية السلطات قبل من الضريبية المعالجات فحص بشأن ما منشأة تجريها التي االفتراضات. 

 واالعفاءات المستخدمة، غير الضريبية والخسائر الضريبي، والوعاء للضريبة، الخاضعة النتائج بتحديد المنشأة قيام كيفية 
 .الضريبية والشرائح المستخدمة، غير الضريبية

 والظروف الوقائع في التغيرات االعتبار بعين المنشأة فيها تأخذ التي الكيفية. 

على المنشأة أن تقرر فيما إذا كان من الواجب النظر في معالجة ضريبية غير مؤكدة على حده أو سويا  مع معالجة ضريبية  يجب
غير مؤكدة واحدة أو أكثر. يحق إتباع الطريقة التي يتوقع بموجبها حل عدم التأكد هذا بشكل أفضل. يسري التفسير على الفترات 

، لكن يوجد هناك بعض اإلعفاءات االنتقالية. ستقوم المجموعة بتطبيق التفسير اعتبارا  2019يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ن متعددة الجنسيات، فإن تطبيق التفسير يمكن أمعقده ومن تاريخ السريان الفعلي له. وحيث أن المجموعة تعمل في بيئة ضريبية 

المطلوبة. إضافة إلى ذلك، قد تحتاج المجموعة إلى وضع إجراءات وعمليات  واالفصاحاتمها المالية الموحدة ئيؤثر على قوا
 للحصول على المعلومات الالزمة لتطبيق التفسير بصورة منتظمة.

 
  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -5

 :ما يليوهي كيقها بشكل ثابت يتم تطب ،المالية الموحدةهذه القوائم في إعداد  المجموعة طبقتهاإن السياسات المحاسبية الهامة التي 
 

 التوحيد أسس

 ،2017ديسمبر  31في  المنتهيةسنة لل(، 39) يضاحالمذكورة في اإل للمجموعةالقوائم المالية  ،تتضمن القوائم المالية الموحدة
 باستثناء العمليات المشتركة حيث يتم إدراجها على أساس التوحيد التناسبي في هذه القوائم المالية الموحدة. 

 
 (.2-2-3) يضاحاإل على االطالع يرجى السيطرة، بشأنالمجموعة  أجرتهامزيد من التفاصيل حول األحكام التي ل
 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير 
 إلىة سيطرة على الشركة التابعال انتقالالحقائق والظروف إلى وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند 

فقدان المجموعة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المجموعة ويتم التوقف عند 
اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين توقف الموحدة في القوائم المالية  الفترةخالل  المستبعدة أوالمستحوذ عليها 

 المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
 

مساهمي الشركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير  إلىالشامل األخرى  الدخلخل / الخسارة وكل بند من بنود صافي الد يعزى
رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم  في عجزالمسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى 

اسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المح
المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد 

 القوائم المالية.
 

 وقائمة ،لموحدةا المالي المركزتظهر حقوق الملكية غير المسيطرة في نتائج وحقوق الملكية للشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة 
المحاسبة عن التغير في حقوق ملكية  تتموقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.  الموحدة، الدخل
 كمعاملة حقوق ملكية. عليها، السيطرة فقدان دون تابعة، شركة

 
 عمليات تجميع األعمال والشهرة

والذي  ،من العوض المحول كلتتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي 
ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من  ،يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ

عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة 
 وذ عليها.التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستح

 
يتم إعادة قياس حصة الملكية المحتفظ بها سابقا بالقيمة العادلة في تاريخ  فإنهعمليات تجميع األعمال على مراحل،  تحققت ماإذا 

 ن االعتبار عند تحديد الشهرة.عييتم أخذها ب ،وبعد ذلك ،االستحواذ ويتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في قائمة الدخل الموحدة
بة لعمليات تجميع األعمال التي لم ينتج عنها تغير في السيطرة، يتم إثبات حصص الملكية المستحوذ عليها كعملية حقوق ملكية. وبالنس

 وبالتالي يتم إثبات العوض المدفوع بالزيادة عن القيمة الدفترية لحصص الملكية في األرباح المبقاة، إذ ينطبق ذلك. 
 

تكلفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة يتم، في األصل، قياس الشهرة بال
وأي حصص مملوكة سابقا، عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة 

امها تقدير للتأكد من قيالعليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة  زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ
بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة االجراءات المستخدمة في 

زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات  ه،عن إعادة التقدير هذقياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج 
 أرباح في قائمة الدخل الموحدة.ك هاالمستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات

 
االختبار راء ولغرض إج، إذ ينطبق ذلك. المتراكمةفي القيمة بعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض 

إلى  –اعتبارا  من تاريخ االستحواذ  –للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال 
كل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية الخاصة بالمجموعة التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت 

أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. وعند تخصيص الشهرة إلى الوحدة المدرة للنقدية  موجودات أو مطلوبات
د يواستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، يتم عندئذ إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحد

شهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس ال
  به من الوحدة المدرة للنقدية.
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 مشتركة ال والترتيباتزميلة الشركات الفي  االستثمارات
 

 الزميلة الشركات في االستثمارات
الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا  هاما . يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات 

 والقرارات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. 
 

 مشتركةال الترتيبات في االستثمارات
ق التعاقدية التصنيف على الحقو يتوقفيتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة. 

 الهيكل القانوني للترتيب المشترك. علىوالتزامات كل مستثمر، وليس 
 

السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديا للسيطرة على ترتيب ما، ويتواجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة 
 من األطراف التي تتقاسم السيطرة.  باإلجماعذات العالقة موافقة 

 
 العمليات المشتركة

دات حقوق في الموجو ،اف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيبيكون لألطر وبموجبهإن العملية المشتركة هي ترتيب مشترك 
بشأن المطلوبات المتعلقة بالترتيب. تقوم المجموعة بإثبات حقها المباشر في الموجودات والمطلوبات واإليرادات  والتزامات

 جودات أو مطلوبات أو إيراداتفي أي موالمملوكة أو المتكبدة بصورة مشتركة والمصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة وحصتها 
 أو مصاريف لعملياتها المشتركة.

 
 المشاريع المشتركة

المشروع المشترك هو شكل من أشكال الترتيبات المشتركة، وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب حقوق 
لمشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد في صافي موجودات المشروع المشترك. تتم المحاسبة عن الحصص في المشاريع ا

 إثباتها في األصل بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبموجب طريقة حقوق  االستثمار عن المحاسبة عنديتم استخدام طريقة حقوق الملكية 
ة المستثمر فيها لما الشرك نتائجكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة في الملكية، يتم إثبات االستثمارات في األصل بالت

الشامل األخرى للشركة المستثمر فيها في  الدخل بنودوحصة المجموعة من الحركات في  ،بعد االستحواذ في قائمة الدخل الموحدة
 الشامل الموحدة. الدخل قائمة

تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمار في بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، 
، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي موحدة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية

شترك قد انخفضت قيمته. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع الم
بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، ممثال  باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة 
 في قائمة الدخل الموحدة.شركة زميلة ومشروع مشترك"  نتائجثم تقوم بإثبات الخسارة كـ"حصة في 

 رية لالستثمار.في القيمة الدفت كتخفيضيتم إثبات توزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

ها في حصت ،حصة المجموعة في خسائر االستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة لحقوق الملكية تتجاوز أو تتساوىعندما 
 دمتق تكن لم ماالمنشأة، بما في ذلك أي ذمم مدينة طويلة األجل أخرى غير مضمونة، ال تقوم المجموعة بتسجيل خسائر إضافية، 

 .األخرى المنشأة عن نيابة بدفعات قامت أو التزامات

بقدر حصة المجموعة في هذه  تحذف األرباح غير المحققة عن المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة والمشاريع المشتركة
 . كما تحذف الخسائر غير المحققة ما لم تقدم المعاملة دليال على حدوث انخفاض في قيمة األصل المحول.المنشآت

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات 
 .ماشى السياسات المحاسبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعةكي تت

وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي 
بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام  به محتفظاستثمار 

 أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.

بة عن االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة المشتركة عندما تتوقف المجموعة عن توحيد أو المحاس
دخل إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة ال ويتم ،قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة يعادأو التأثير الهام، 

الموحدة. تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفترية األولية ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع 
م المحاسبة فيما يتعلق بتلك المنشأة تت األخرى الشامل الدخل بنودمبالغ مثبتة سابقا في  ةمشترك أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أي

المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي تم إثباتها سابقا في  أنعنها كما لو 
 األخرى يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة. الشامل الدخل بنود

في المشروع المشترك أو الشركة الزميلة ولكن يتم االحتفاظ بالسيطرة المشتركة أو التأثير الهام، يتم  إذا تم تخفيض حصة الملكية
 مالئم، هو بماحس ،إعادة تصنيف حصة تناسبية فقط من المبالغ المثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة

  .الموحدة الشامل الدخل قائمة في فهاتصني إعادة يتم لن التي البنود باستثناء
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 متداولة وغير كمتداولةتصنيف الموجودات والمطلوبات 

". تعتبر الموجودات متداولة غير"متداولة /  كـ الموحدةتقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 
 متداولة وذلك:

 ،عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية 

 المالية، أو ةعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا  بعد الفتر 

  عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر
 بعد الفترة المالية. شهرا  

 متداولة. غير كموجوداتتصنف كافة الموجودات األخرى 

 .تعتبر المطلوبات متداولة وذلك عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا  بعد الفترة المالية

 غير متداولة.  كمطلوباتاألخرى  المطلوبات كافةالمجموعة  تصنف

 كموجودات ومطلوبات غير متداولة.تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة 
 

 ضريبة الالزكاة و
 

 الزكاة
وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(  أكبر، أيهما الزكاة، وعاء أو للزكاة الخاضع الدخل أساس على الزكاة يتم جباية

الوعاء الزكوي، وليس على أساس الدخل الخاضع ويتم احتساب الزكاة من قبل المجموعة على أساس في المملكة العربية السعودية 
التي  ةالفتر خالل. يحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية للزكاة

 . الربوط هذه إصدار فيها يتم
 

 على الشركات ضريبة الدخل
 ئب الدخل الحالية والمؤجلة.يمثل مصروف ضريبة الدخل على الشركات قيمة ضرا

ي نتائج تلك هم فصلحص وفقا  في المملكة العربية السعودية لضريبة الدخل  للمجموعةفي الشركات التابعة  األجانب الشركاء يخضع
 قائمة الدخل الموحدة. وتحمل علىالشركات 

 
 البلدان المعنية.  الضريبية في لألنظمةبالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية، يتم احتساب مخصص الضريبة وفقا 

 
 الحالية ضريبة الدخل

طات لالسابقة بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى الس والفتراتالحالية  فترةلليتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل 
 الضريبية ذات العالقة.

 
ول هي تلك الصادرة أو السارية المفع ،دخل المستحقة على الشركاتالإن الشرائح واألنظمة الضريبية المستخدمة في حساب ضريبة 

ل الشامل في قائمة الدخ األخرىالدخل الشامل  المتعلقة ببنودبتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. يتم إثبات ضريبة الدخل الحالية 
المتخذة في اإلقرارات الضريبية للمجموعة فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها األنظمة  المواقفالموحدة. تقوم اإلدارة دوريا بتقويم 

 .مالئم هو حسبماالمخصصات  وتكوين ،الضريبية المطبقة للتفسير
 

 المؤجلة ضريبة الدخل
الضريبية  ألسساللفروقات المؤقتة بتاريخ إعداد القوائم المالية بين  بالنسبةوذلك  المركز الماليطريقة  ضريبة المؤجلة باستخدامال تقيد

 الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية. وقيمتهاللموجودات والمطلوبات 
 

ات المؤقتة، فيما عدا عندما تنشأ مطلوبات الضريبة المؤجلة عن اإلثب الضريبيةضريبة المؤجلة لكافة الفروقات اليتم إثبات مطلوبات 
موجودات أو مطلوبات في معاملة ما ال تعتبر عملية تجميع أعمال وال تؤثر، بتاريخ المعاملة، على الربح لاألولي للشهرة، أو 

 .للضريبة الخاضعة الخسائر أو الدخلالمحاسبي أو 
 

ستخدمة غير الم الضريبية والخسائر واإلعفاءاتضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع، التحسب موجودات 
المرحلة، وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا  خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع 

قات ضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروالعندما تنشأ موجودات  ر المستخدمة المرحلة، فيما عدااإلعفاءات والخسائر الضريبية غي تلكو
المؤقتة القابلة لالستقطاع عن االثبات األولى لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها بتاريخ المعاملة 

 .للضريبة لخاضعةا الخسائر أو الدخلال تؤثر على الربح المحاسبي أو 

يه وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر ف ضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم ماليةالتتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات 
ة ضريبالأرباحا  كافية خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها. يعاد تقويم موجودات 

اضعة للضريبة نتج عنه أرباح مستقبلية خيالمؤجلة التي لم يتم إثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم إثباتها بالقدر الذي يحتمل أن 
   تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.
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 تتمة -ضريبة الالزكاة و
 

 تتمة  – المؤجلة ضريبة الدخل
 

قق فيها الموجودات التي تتح الفترةتقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل 
م ئأو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوا
 تالمالية. إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج قائمة الدخل الموحدة، يتم إدراجها خارج قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبا

 أو ضمن حقوق الملكية مباشرة. الموحدةالشامل  الدخل قائمةبنود الضريبة المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في 
 

ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية ومطلوبات  يموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامتتم مقاصة 
 الضريبة الحالية، وأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة وبنفس السلطة الضريبية.

 
 ضريبة االستقطاع

لدخل على كجزء من ضريبة ا ،والخدمات التمويلباح وحقوق االمتياز وأتعاب يتم تسجيل ضريبة االستقطاع المتعلقة بتوزيعات األر
 .الشركات

 
 تضريبة المعامال

 )بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة(، فيما عدا: التيتم إثبات اإليرادات والمصاريف والموجودات بعد خصم ضريبة المعام

 شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه  بشأنالمتكبدة  التعندما تكون ضريبة المعام
 د المصاريف، حيثما ينطبق ذلك، ووكجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بن تيتم إثبات ضريبة المعامال، الحالة

 التالذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة المعام. 
 

م المدينة أو من الذم كجزءالقابلة لالسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى، السلطة الضريبية  التمبلغ ضريبة المعاميتم إدراج صافي 
 الدائنة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 
 المنح الحكومية

تعلقة بها. زام بكافة الشروط الم، وبأنه سيتم االلتالمنح تلكيتم إثبات المنح الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم 
وعندما تتعلق المنحة الحكومية ببند من بنود المصاريف، يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة على مدى الفترة الضرورية لمضاهاة 

المركز المالي  ةالمنحة على أساس منتظم مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، يتم إثباتها في قائم
كإيرادات مؤجلة أو كتخفيض في القيمة الدفترية لألصل ويتم إظهارها في قائمة الدخل الموحدة بمبالغ متساوية على مدى الموحدة 

 العمر االنتاجي المتوقع لألصل.
 

غير نقدية، يتم تسجيل الموجودات والمنح بإجمالي قيمتها العادلة ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة  ا  عند استالم المجموعة منح
 أقساط سنوية متساوية.بمنافع األصل المعني  استنفاذ وطريقةعلى مدى العمر اإلنتاجي المتوقع 

 
 الممتلكات والمصانع والمعدات 

 
 المملوكة  الموجودات

 خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم بعدوالمعدات بالتكلفة  والمصانعالممتلكات وتظهر اإلنشاءات تحت التنفيذ 
المشاريع المتعلقة ب االقتراضوالمعدات وتكاليف  المصانعمن  أجزاءفي القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال 

هذه الموجودات داخليا، فإن  إنشاء)الموجودات المؤهلة( وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وفي حالة  االنشائية طويلة األجل
 الذي ضللغر لالستخدام جاهزا   يصبح كيووضعه الحالي  موقعه إلى األصل إلحضاركافة المبالغ الضرورية  علىمل تتكلفتها تش

 وتكاليف التدريب. واإلداريةمثل المصاريف العمومية  األخرىالتكاليف  كافة استبعاد ويتم، اإلدارةقبل  نم أجله من أنشئ
 

 اتالمكون/ األجزاءلبند، وعندما يكون لهذه اتكلفة  إجماليمع  مقارنةوالمعدات هامة  المصانع من مكوناتأجزاء /  تكلفةعندما تكون 
بشكل  زاءاألج هذه بإثبات تقوم المجموعة فإنمنية مختلفة، ويتعين استبدالها على فترات ز األخرى األجزاءعمر إنتاجي مختلف عن 

)صيانة دورية شاملة(،  رئيسي فحصوفقا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء  وتستهلك ،أعمار إنتاجية محددة لها كموجوداتفردي 
سجل بندا  لمصانع والمعدات في حالة استيفاء معايير االثبات، وتللممتلكات وايتم إثبات التكلفة المتعلقة به مباشرة  في القيمة الدفترية 

راء الصيانة إجمستقال  له عمر إنتاجي يساوي بوجه عام الفترة حتى الفحص الرئيسي المقرر التالي )صيانة دورية شاملة(. وفي حالة 
 ورا . كمصروف ف السابقة الشاملة للصيانة ليةالحادفترية القيمة ال قيد، يتم اله المقررالتالية قبل التاريخ  الشاملة الدورية

 
 إثباتر المعني في حالة استيفاء معايي األصلفي تكلفة  االموجودات بعد استخدامه إلزالةيتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة 

 .الموجوداتبإزالة  المتعلق االلتزام بشأنالتوقعات والتقديرات بشكل دوري  بتقويمالمخصص. تقوم المجموعة 
 

 الموجوداتبأو فيما يتعلق  أجله، من أنشئ الذي للغرضوالمعدات  المصانعالممتلكات و بندمن تاريخ توفر  االستهالكيتم احتساب 
 ت من أجله.ئللغرض الذي أنش الموجوداتهذه  جهوزيةمن تاريخ  ،التي يتم إنشاؤها داخليا

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة - والمعدات والمصانعالممتلكات 
 

  تتمة - المملوكة الموجودات
 
 كما يلي:ونتاجية المقدرة للموجودات االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإل احتساب يتم
 

 السنوات 

  40-13 المباني

  50-4 والمعدات المصانع

  10-3 والسيارات والتركيبات األثاث
 
ا ، في إذا كان ذلك مالئم مستقبلي، بأثرويتم تعديلها  للموجودات االستهالكوطرق  اإلنتاجية واألعمارالمتبقية  ةالقيم تم مراجعةت

 مالية. فترةنهاية كل 
 
 .واألراضي ال تستهلك منهاالمقصود  للغرض، والتي ليست جاهزة اإلنشاءقيد  الموجودات إن
 

عاد أو عند االستب دوالمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عن والمصانعثبات أي بند من بنود الممتلكات إيتم التوقف عن 
ي ثبات أي أصل فإعدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستعمال. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن 

 ن إثبات األصل.التوقف ع عند وذلكقائمة الدخل الموحدة 
 
 لالستردادالقابلة  قيمةال عن لألصلالقيمة الدفترية  زيادة حالة في لالستردادفورا إلى قيمته القابلة  لألصلتخفيض القيمة الدفترية  يتم

 المقدرة له.
 

 المستأجرة الموجودات
د. يتم إيجار( على جوهر الترتيبات عند نشأة العقعقد يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجارا  )أو تنطوي على 

خدام حتى لو ستاالتقويم الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق 
ر في ال تعتبفي معاملة  جمدرلم يكن هذا الحق منصوصا  عليه صراحة في الترتيبات. وقد يشير ذلك إلى وجود عقد إيجار محتمل 

يب مدرجة ضمن اتفاقية أخرى أو ترتأو  ضمنيةيتم تقويم كافة عقود اإليجار، سواء كانت  ألغراض التصنيف، عقد إيجار. طبيعتها
 تمويلية أو تشغيلية. ات، كعقود إيجارآخر
 

 ةر تمويليإيجا عقودإلى المجموعة ك المؤجرملكية البند ل المصاحبةكافة المخاطر والمنافع  بموجبها تحولالتي  اإليجارعقود  تصنف
 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتمب ،إذا كانت أقل ،أو المستأجربالقيمة العادلة للعقار  اإليجارويتم رسملتها عند بدء 

لمتبقي من ا الرصيد علىمعدل عائد ثابت للوصول إلى  اإليجار التزامات في والنقص التمويل تكاليفدفعات اإليجار بين  تجزئة
 .الموحدة الدخل قائمة علىتكاليف التمويل  تحمل. االلتزام

 
 أيهما أقصر. اإليجار،و فترة أ له المقدر اإلنتاجيعلى مدى العمر  المستأجر األصل يستهلك

 
ود لملكية إلى المجموعة كعقل المصاحبة المنافعمخاطر والتحويل جزء كبير من  بموجبهايتم  الالتي  اإليجاريتم تصنيف عقود 

 لدخلا قائمة)بعد خصم أي حوافز مستلمة من المؤجر( على  ةالتشغيلي اإليجاراتبموجب عقود  الدفعات تحمل. ةتشغيلي إيجارات
 .اإليجارالقسط الثابت على مدى فترة  بطريقة الموحدة

 
 االقتراضتكاليف رسملة 

 االقتراض . يتم رسملة تكاليفاألموال اقتراض نتيجةالمجموعة التي تتكبدها  األخرىوالتكاليف  العمولةمن  االقتراضتتكون تكاليف 
 ذيال للغرض األصلوإعداد  إلتمام الالزمةالفترة الزمنية  خاللالتي تتعلق مباشرة بإنشاء أو إنتاج أصل مؤهل  والخاصةالعامة 
 للغرضتستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت لتصبح جاهزة  موجودات ،الموجودات المؤهلة تمثلأو البيع.  أجله من أنشئ
 أو البيع. أجله من تئأنش الذي
 

من تكاليف  ،على الموجودات المؤهلة صرفها لحينالمؤقت لقروض محددة  االستثمارالمكتسب من  االستثمار دخليتم خصم 
 المؤهلة للرسملة. االقتراض

 
 .فيها تتكبدالمصاريف في الفترة التي  على األخرى االقتراضتكاليف  تحمل

 
 الرأسمالية الغيارقطع 
 وعمرةة الروتينية الصيان عمليات لدعم ضروريةتعتبر التي والمعدات بالمصانع قابلة للتبديل  قطع غيار ،الرأسمالية الغيارقطع  تمثل

اإلصالح الطارئة. تتم رسملة قطع الغيار هذه في حالة الوفاء بشروط ومعايير الرسملة،  ستخدامها في حاالتالوالمعدات أو  المصانع
   وتستهلك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها.



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 الموجودات غير الملموسة
ير تقاس الموجودات غ بينما ،عند اإلثبات األولي لهاتقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة 

القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير بالملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال 
 المتراكمة. في القيمة اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض ةالملموسة بالتكلفة ناقص

 
. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر العمرتصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة 

ها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى تمحدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجع
وسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل مراجعة فترة إطفاء الموجودات غير الملحدوث هذا االنخفاض. يتم م

غيرات في ، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتاإلطفاءفترة  بتغيير وذلكالمتوقع  اإلنتاجيالتغيرات في العمر  معالجة يتممالية.  فترة
 فئات ضمنموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الدخل الموحدة مصاريف إطفاء ال تدرجالتقديرات المحاسبية. 

 مع وظيفة الموجودات غير الملموسة ذات الصلة. يتماشىوبما  المصاريف
 

المطورة داخليا كموجودات غير ملموسة عندما تتمكن المجموعة من فصل  غير الملموسة التطوير للموجودات مصاريف إثباتيتم 
الموجودات غير الملموسة بحيث تكون متاحة  الستكمال، ويمكن أن تثبت الجدوى الفنية األبحاثعن تكاليف  المصاريفتلك 

بلية، وتوافر منافع اقتصادية مستقلاألصل  توليد ية، وكيفاألصلوقدرتها على استخدام أو بيع  لأو البيع، ونيتها لالستكما لالستخدام
 عملية التطوير. خالل بهبشكل موثوق  المصاريفة على قياس والقدر األصل الستكمالالموارد 

 
م تقنية واالبتكارية كمصاريف عند تكبدها. يتالتقيد تكاليف األبحاث المتعلقة ببرامج الحاسب اآللي المطورة داخليا  والموجودات 

كاليف الموظفين وحصة مالئمة من رسملة التكاليف المباشرة المتعلقة بها كجزء من الموجودات غير الملموسة، وتشتمل على ت
 المصاريف غير المباشرة.

 
ير ملموسة تسيطر عليها المجموعة كموجودات غو ،تصميم واختبار منتجات قابلة للتحديدبمباشرة  المتعلقةتكاليف التطوير  إثباتيتم 

 عند استيفاء المعايير التالية:

  لالستخدام جاهزا   يكون كي المنتجإكمال  فنيا المجديمن، 

 واستخدامه أو بيعه المنتجاإلدارة إكمال  اعتزام، 

 المنتج،على استخدام أو بيع  المقدرة وجود 

 منافع اقتصادية مستقبلية محتملةل المنتج تحقيقكيفية  إظهار، 

 المنتجوفر الموارد التقنية والمالية وغيرها من الموارد الكافية الستكمال تطوير واستخدام أو بيع ت، 

 أثناء تطويره بشكل موثوق به. بالمنتج المتعلقة لمصاريفاقياس  إمكانية 
 

طفاء إلا، يتم تطبيق نموذج التكلفة الذي يتطلب إدراج الموجودات بالتكلفة ناقصا كموجوداتاألولي لمصاريف التطوير  اإلثباتبعد 
يتم إطفاؤه و لالستخدام،متاحا  األصلعند اكتمال التطوير ويكون  األصلالمتراكمة. يبدأ إطفاء في القيمة نخفاض االمتراكم وخسائر ال

سنويا. يتم  يمتهقفي  انخفاضمن وجود  للتأكد األصلفترة التطوير، يتم اختبار  خاللعلى مدى فترة المنافع المستقبلية المتوقعة. 
 ة.كمصاريف عمومية وإداري الموحدة الدخل قائمةواالبتكار في  التقنيةتسجيل مصاريف 

 
 هي كما يلي: محددة إنتاجية أعمار لها التيلموجودات غير الملموسة ا إطفاء اتإن فتر

 
 السنوات 

 15-3 برامج الحاسب اآللي، وتطوير تقنية المعلومات والتراخيص وأخرى 
 10 اختراعبراءة ك ةمسجلالغير  التقنية

 18 قوائم العمالء 
 22 التجارية العالمات

 
للموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد بشكل منتظم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن  اإلنتاجيتم مراجعة العمر ي

تقبلي. العمر اإلنتاجي يتم على أساس مس تقويمالتغير في  فإن ه الحاالتذر وفي هالحالي تغي  الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي  التقويم
جودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنويا  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك ال يتم إطفاء المو

 للنقدية. ةأو على مستوى الوحدة المدر فردي بشكل
 

قيمة لتقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وا
 في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.  إثباتهاالدفترية لألصل، ويتم 

 
 وقوائم العمالء والعالمات التجارية والتراخيص اختراعبراءة ك ةمسجلالغير  التقنية
رية والتراخيص التجا العالمات إثباتعليها بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. يتم  المستحوذالعالمات التجارية والتراخيص ب تظهر

هذه الموجودات غير الملموسة لها عمر  إن. االستحواذتاريخ ببالقيمة العادلة  أعمال تجميع عمليةعليها في  المستحوذ العمالء قوائمو
 في القيمة. االنخفاضالمتراكم وخسائر  اإلطفاءبالتكلفة ناقصا  الحقاتدرج  عليهو ،إنتاجي محدد

 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
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 المالية غير الموجودات قيمة في االنخفاض

تقوم المجموعة، بتاريخ كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود 
ن وجود انخفاض في القيمة، تقوم المجموعة إجراء اختبار سنوي لألصل للتأكد م الضروري منمثل هذا الدليل، أو عندما يكون 

تكاليف البيع  ةاقصن ،أو الوحدة المدرة للنقدية ،العادلة لألصل للقيمة األعلى القيمةوالتي تمثل  ،بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل
ن الموجودات تعتبر مستقلة بشكل كبير ع واردةن األصل تدفقات نقدية عما لم ينتج  فردي بشكلألصل ل هايتم تحديدووالقيمة الحالية، 

، عن القيمة القابلة لالسترداد ،ة للنقديةرأو الوحدة المد ،األخرى أو مجموعات من الموجودات. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لأل صل
لحالية، . وعند تقدير القيمة اخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد لهيعتبر منخفض القيمة وي ،ة للنقديةرأو الوحدة المد ،فإن األصل

كس تقديرات / الضريبة والذي يعالزكاةتخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل 
 والمخاطر المالزمة لألصل. للنقودلقيمة الزمنية ل الحاليةالسوق 

 
والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة للمجموعة  وخطة العملتقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات 

عادة  والتوقعاتللنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات  ةمن الوحدات المدر ةلكل وحد
تقبلية طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المسال للمدىنمو المعدل  احتسابت األطول، يتم فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترا

 .وخطة العمل الموازنةبعد فترة 
 

ذي انخفضت ال األصلمع وظيفة  يتماشى وبما المصاريفضمن فئات  الموحدةالدخل  قائمةلعمليات في لنخفاض االيتم إثبات خسائر 
 قيمته.

 
في القيمة، تقوم المجموعة أيضا باختبار الموجودات غير الملموسة  انخفاض وجودبصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على 

 من لتأكدل بعد لالستخدام متاحة تصبح)بما في ذلك الشهرة( أو الموجودات غير الملموسة التي لم  محددة إنتاجية أعمار لها ليس التي
القيمة  فياض نخفاال. يمكن إجراء اختبار لالستردادمقارنة قيمتها الدفترية مع القيمة القابلة ب وذلكسنويا  تهانخفاض في قيما وجود

غير الملموسة المختلفة  الموجوداتاختبار  يمكنفترة سنوية، شريطة أن يتم إجراؤه في نفس الوقت كل عام.  خاللفي أي وقت 
 اللخغير الملموسة  الموجوداتهذه  مثلفي األصل إثبات  تمفي أوقات مختلفة. ومع ذلك، إذا  تهامن وجود انخفاض في قيم للتأكد
 .الحاليةالسنوية  الفترةهذه الموجودات غير الملموسة قبل نهاية  قيمة في االنخفاض، يتم اختبار الحالية السنوية الفترة

 
لنقدية( ل المدرةللنقدية )أو مجموعة الوحدات  ةمدر ةالسترداد لكل وحدالشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لقيمة يحدد االنخفاض في 

 التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض

 الفترات المستقبلية. في بالشهرة المتعلقةقيمة الفي . ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة
 

مالية إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر االنخفاض  كل سنةنهاية  في، يتم أعالهعدا المذكورة  ،وبالنسبة للموجودات

أو نقصت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد  ةالمثبتة سابقا  لم تعد موجودفي القيمة 

ات المثبتة سابقا  فقط في حالة وجود تغير في االفتراض في القيمة للنقدية. يتم عكس قيد خسارة االنخفاض ةلألصل أو الوحدة المدر

منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. يعتبر عكس القيد هذا محدودا   لألصلالمستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد 

و التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما ل لهالقيمة الدفترية  عن لألصل لالسترداد القابلةبحيث ال تزيد القيمة 

 إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الموحدة.في السنوات السابقة. يتم في القيمة لم يتم إثبات خسارة االنخفاض 
 

 الموجودات المالية
 

 اإلثبات األولي والقياس
 كما يلي: تصنف الموجودات المالية 

 بما في ذلك الذمم المدينة التجارية، واالستثمارات قصيرة األجل، والنقدية وشبه النقدية(. مدينة وذمم قروض( 

 االستحقاقحتى تاريخ  مقتناة استثمارات 

 للبيع متاحة مالية موجودات 
 

 يتم في األصل، إثبات كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة. 
 

 القياس الالحق

 القروض والذمم المدينة
تحديدها وغير متداولة في سوق مالي نشط. بعد  ممكنموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو  هي ،القروض والذمم المدينة

، ي القيمةاالنخفاض ف القياس األولي لها، تقاس هذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي ناقصا  
 الءا  أتعاب أو تكاليف تعتبر جز ةي. تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء وكذلك أإن وجد
 في قائمة الدخل الموحدة. التمويلمعدل العمولة الفعلي. يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن إيرادات  من يتجزأ

 
 يتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة.

    



 والشركات التابعة لها )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
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 تتمة - الماليةالموجودات 
 

 تتمة -القياس الالحق 
 

  المدينة الذمم
وك في مخصص للديون المشك يجنبعام القيمة االسمية.  بشكل، والتي تعادل المطفأةبالتكلفة واألخرى التجارية  المدينةالذمم  تظهر

 المتعلقة بتلك الذمم المدينة.  المتكبدة االئتمانتحصيلها بناء على أفضل تقديرات المجموعة لخسائر 
 

 يةالنقد شبهو يةالنقد
 ذات اتواالستثماروالودائع تحت الطلب  األجللدى البنوك والودائع قصيرة  األرصدةالنقدية و على يةالنقد شبهو يةالنقد تشتمل
غير  مخاطرلتخضع وإلى مبالغ نقدية معروفة  بسهولة تحويلها يمكن والتي أقل أو أشهر ثالثة خالل تستحق التي العالية السيولة

 المكشوفة ساباتالح على يةالنقد شبهو يةالنقد تشتملقائمة التدفقات النقدية الموحدة،  إعدادجوهرية بشأن التغيرات في القيمة. لغرض 
 .ةالمركز المالي الموحد قائمةضمن القروض في المطلوبات المتداولة في  عرضها يتم يتوال البنوك لدى

 
 قصيرة األجل  االستثمارات

 عشر شهرا .  عن ثالثة أشهر ولكنها أقل من أثنيتمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع تزيد فترة استحقاقها األصلية 
 

 االستحقاق تاريخحتى  المقتناةاالستثمارات 
 مقتناةتثمارات "إس كـ ثابتة استحقاقلها تواريخ  التيتحديدها و الممكنالمشتقة ذات الدفعات الثابتة أو  غير المالية الموجودات تصنف
لي لها، . بعد القياس األواالستحقاقبها حتى تاريخ  االحتفاظقدرة على مالنية وال المجموعة" عندما يكون لدى اإلستحقاق تاريخحتى 

نخفاض في العمولة الفعلي، ناقصا االيتم قياس االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 
جزأ أو الخصم عند الشراء وأية أتعاب أو تكاليف تعتبر جزءا  ال يت العالوةاألخذ بعين االعتبار  عدالقيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة ب

ئر ل الموحدة. يتم إثبات الخساالتمويل في قائمة الدخ إيراداتمن معدل العمولة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن 
 الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة.

 
 المتاحة للبيع المالية الموجودات

كمتاحة  المصنفة الملكية حقوقوسندات دين. إن استثمارات  ملكية حقوق استثماراتالمالية المتاحة للبيع على  الموجوداتتشتمل 
". إن خلالد قائمةخالل  من"مدرجة بالقيمة العادلة  كـتخصيصها  أويتم تصنيفها كـ "مقتناة ألغراض المتاجرة"  الللبيع هي التي 

االحتفاظ بها ألجل غير مسمى وأنه يجوز بيعها لتلبية متطلبات السيولة أو  ىسندات الدين المصنفة ضمن هذه الفئة هي تلك التي ينو
 ستثماراتاالمالية المتاحة للبيع الحقا  بالقيمة العادلة )باستثناء  الموجوداتلقياس األولي لها، تقاس لمواجهة التغيرات في السوق. وبعد ا

 الدخل قائمةي ف المحققةغير  الخسائراألرباح أو  تدرجعليها(.  التكلفة قياسعفاء من اإلالتي يتم تطبيق  المتداولةغير  الملكية حقوق
 التشغيلية اإليراداتأو الخسائر المتراكمة في  األرباح إثباتيتم  ،، وفي هذه الحالةاالستثماربات عن إث التوقف لحين الموحدة، الشامل
 المتاحة يةالمال الموجوداتحتياطي اتصنيف الخسارة المتراكمة من  يعاد وعندئذ ،أو يتم اعتبار االستثمارات منخفضة القيمة األخرى

 مويلت كإيراداتالمتاحة للبيع  المالية بالموجودات االحتفاظالعموالت المكتسبة أثناء  إظهار. يتم الموحدة الدخل قائمةللبيع إلى 
 الفعلي.  العمولةباستخدام طريقة معدل 

 
 موثوق به. بشكلالمتداولة بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة  غير الملكية حقوق استثماراتتدرج 

 
ة فئة "متاحة للبيع"، تصبح القيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف بمثابة التكلفة المطفأ منيفها بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصن

لعمر على مدى ا الموحدة، الدخل قائمةعلى األصل ضمن حقوق الملكية في  سابقا  أرباح أو خسائر تم إثباتها  ةالجديدة لها، وتطفأ أي
اق على مدى العمر االستحق مبلغإطفاء الفرق بين التكلفة المطفأة الجديدة و يتملي. كما المتبقي لالستثمار باستخدام معدل العمولة الفع

المتبقي لألصل باستخدام معدل العمولة الفعلي. وإذا ما اعتبر األصل الحقا  منخفض القيمة، عندئذ يعاد تصنيف المبلغ المسجل ضمن 
 حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة.

 
 العندما وتزال مالئمة.  الالقريب  المدىللبيع على  المتاحة الماليةقدرة والنية لبيع موجوداتها متقويم ما إذا كانت التقوم المجموعة ب

يجوز للمجموعة إعادة تصنيف  عندئذغير نشطة،  أسواقتتمكن المجموعة في ظروف نادرة من تداول هذه الموجودات المالية بسبب 
 .االستحقاقفي المستقبل المنظور أو حتى تاريخ  بها لالحتفاظقدرة والنية مال اإلدارةلدى  هذه الموجودات المالية إذا كانت

 
 التوقف عن االثبات

 عند: بشكل أساسي مالي أصلثبات إيتم التوقف عن 
 
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو 

 األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  مناستالم التدفقات النقدية  وققيام المجموعة بتحويل حق
)أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لأل صل، أو  ما وإذاآخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" 

 خاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.تحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمال)ب( لم تقم ب
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 تتمة - الموجودات المالية
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل 

حدث  القيمة كنتيجة لوقوع فينخفاض اال وقوعالقيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على  منخفضالمالي  األصلمالي ما. يعتبر 
يمكن تقديرها  المالي التي لألصلعلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  أثرخسارة اللحدث  وأن صللألاألولي  اإلثباتأو أكثر بعد 

 من عانيتالمدين أو مجموعة من المدينين  بأن توحيمؤشرات  على في القيمة نخفاضاال وقوع على الدليل يشتملموثوق به.  بشكل
 ،إعادة هيكلة مالية أخرى حاالتفالس أو اإلأو احتمال  المبلغ،أو أصل  العموالتأو تأخير في سداد  إخفاقأو  هامةصعوبات مالية 

التغيرات  قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مثل في القيمة إلى وجود انخفاض للمالحظة القابلةوعندما تشير البيانات 
 اد.بحاالت االخفاق في السد المرتبطة االقتصاديةفي الظروف 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة في البداية بإجراء تقويم بصورة فردية للتأكد من وجود دليل 
موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة أي من الموجودات المالية التي تعتبر هامة بمفردها، أو بشكل جماعي بالنسبة للموجودات 

هامة بمفردها. وإذا ما تبين للمجموعة عدم وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الموجودات المالية التي ال تعتبر 
التي تم تقويمها بشكل فردي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها، سواء  كان هام أم ال، فأنها تقوم بإدراج األصل في مجموعة من 

تشابهة وتقوم بتقويمها بشكل جماعي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. الموجودات المالية التي لها خصائص ومخاطر ائتمان م
إن الموجودات، التي يتم تقويمها على أساس فردي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو االستمرار في 

 القيمة التي تتم على أساس جماعي.نخفاض في القيمة، ال يتم إدراجها في عملية تقويم االنخفاض في االإثبات خسارة 
 

المحددة وذلك بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  في القيمة تقاس خسارة االنخفاض
بلية بمعدل العمولة الفعلي نقدية المستق)باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية غير المتكبدة بعد(. تخصم القيمة الحالية للتدفقات ال

 األصلي لألصل المالي.
 

في  تمراراالس يتم. الموحدة الدخل قائمةخسارة في التخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ويتم إثبات 
فترية المخفضة، باستخدام معدل العمولة )المسجلة كإيرادات تمويل في قائمة الدخل الموحدة( على القيمة الد العموالتاحتساب دخل 

المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. ويتم شطب القروض والمخصص المتعلق 
ما ازداد أو  الضمانات أو تحويلها للمجموعة. وإذا كافةأنه تم مصادرة وبها عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها مستقبال  
المقدرة نتيجة وقوع حدث بعد اثبات االنخفاض في القيمة، عندئذ  في القيمةانخفض، في السنوات الالحقة، مبلغ خسارة االنخفاض 

المثبتة سابقا  وذلك بتعديل حساب المخصص. وإذا ما تم الحقا  استرداد المبلغ  في القيمة يتم زيادة أو تخفيض خسارة االنخفاض
 .الموحدةالدخل  قائمةالتمويل في  أعباءندئذ يقيد المبلغ المسترد إلى المشطوب، ع

 
 المالية المتاحة للبيع الموجوداتاالنخفاض في قيمة 

المتاحة للبيع، تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي  المالية للموجوداتبالنسبة 
 على وقوع انخفاض في استثمار ما أو مجموعة من االستثمارات.

 
لتكلفة يعتبر ادلة دون االمصنفة كمتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة الع الملكية حقوقبالنسبة الستثمارات 

االنخفاض م "م "االنخفاض الجوهري" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار، بينما يقو  دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة. يقو  
يتم ، ي القيمةف األصلية. وفي حالة وجود دليل على وقوع انخفاض التكلفةالمستمر" مقابل الفترة التي تقل فيها القيمة العادلة عن 

 ي القيمةف التي تم قياسها كفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية ناقصا  خسارة االنخفاض - المتراكمةالخسارة  استبعاد
الموحدة.  في قائمة الدخل إثباتهاويتم  ،من بنود الدخل الشامل األخرى -على تلك االستثمارات المثبتة سابقا  في قائمة الدخل الموحدة 

ادلة ، ويتم إثبات الزيادة في قيمتها العالموحدة الدخل قائمةمن خالل  الملكية حقوقيتم عكس خسارة االنخفاض في قيمة استثمارات  ال
 بعد االنخفاض في القيمة في بنود الدخل الشامل األخرى.

 
جلة بالتكلفة نفس المعايير كموجودات مالية مسالدين المصنفة كمتاحة للبيع، يتم تقويم االنخفاض في القيمة باستخدام  ألدواتبالنسبة 

لحالية التي تم قياسها كفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة ا المتراكمةالخسارة  ،المطفأة. يمثل المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة
 موحدة.على تلك االستثمارات المثبتة سابقا  في قائمة الدخل ال في القيمة خسارة االنخفاض ةناقص

 
المستقبلية على أساس القيمة الدفترية المخفضة لألصل باستخدام معدل العمولة المستخدم  التمويل إيراداتيتم االستمرار في احتساب 

 التمويلية كجزء من اإليرادات هذه التمويل إيرادات تسجلفي خصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض خسارة االنخفاض في القيمة. 
مة الدخل الموحدة. وإذا ما حدث في السنوات الالحقة زيادة في القيمة العادلة ألداة الدين وأن هذه الزيادة تتعلق بصورة في قائ

 ي القيمةف في قائمة الدخل الموحدة، يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة موضوعية بوقوع حدث بعد إثبات خسارة االنخفاض
 في قائمة الدخل الموحدة.
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 المطلوبات المالية
 

 االثبات األولي والقياس
 :التاليتينأي من الفئتين  ضمنيتم تصنيف المطلوبات المالية 

 
  والدخل قائمة خاللبالقيمة العادلة من  مدرجةمطلوبات مالية ، 

  الفعلي العمولةمطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 
 

 على فئتين فرعيتين: الدخل قائمة خاللبالقيمة العادلة من  المدرجةتشتمل فئة المطلوبات المالية 

 اإلثباتالدخل عند  قائمة خاللمدرجة بالقيمة العادلة من  كمطلوباتمالية مخصصة من قبل المنشأة  مطلوبات :مخصصة 
 ، و األولي

 ضة باألوراق المالية المقتر المتعلق االلتزاملمتاجرة، مثل ا ألغراضمطلوبات مالية مصنفة كمقتناة  :المتاجرة ألغراض مقتناة
ن قبل م المبرمةالمالية المشتقة  األدوات، والتي يجب إعادتها في المستقبل. تتضمن هذه الفئة أيضا ةبيع قصير عمليةفي 

تناة ضمن أدوات مالية أخرى المنفصلة كمق المدرجة. يتم أيضا تصنيف المشتقات تحوطالمجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات 
 فعالة. تحوطلمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات ا ألغراض

 
 تقيد. ام مالية ألداه التعاقدية وااللتزامات األحكام في طرفا   المجموعة تصبح عندما المالية المطلوبات كافة إثبات األصل، في يتم،

 المتعلقة امالتالمع تكاليف خصم بعد المستلمة، بالمبالغ إظهارها فيتم الدائنة، والذمم للقروض وبالنسبة العادلة، بالقيمة المطلوبات
 .مباشرة بها
 

 القياس الالحق
 الدخل مةقائالتغيرات في  وتدرج ،الدخل بالقيمة العادلة قائمة خاللبالقيمة العادلة من  المدرجةيستمر تسجيل المطلوبات المالية 

 .الموحدة
 

أة باستخدام بالتكلفة المطف الحقايتم قياسها  فإنهلها،  األولي اإلثبات، بما في ذلك القروض، بعد األخرىبالنسبة للمطلوبات المالية 
عن إثبات المطلوبات وكذلك من  التوقفعند  الموحدة الدخل ةقائموالخسائر في  األرباح إثباتالفعلي. يتم  العمولةطريقة معدل 

 الفعلي. العمولةعملية إطفاء معدل  خالل
 

يتجزأ  الاألتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا  وكذلكعند الشراء  الخصم أو العالوة االعتباربعين  األخذالتكلفة المطفأة بعد  تحسب
 .الموحدة الدخل قائمةفي  تمويل كأعباءالفعلي  العمولةالفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل  العمولةمن طريقة معدل 

 
 واألخرى التجارية الدائنة الذمم

المبالغ  ذهه إنالمالية.  الفترةلم يتم دفعها قبل نهاية ووالخدمات المقدمة للمجموعة  بالبضاعةتمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة 
في أألصل بالقيمة  التجارية واألخرىالدائنة يتم إثبات الذمم . اإلثبات تاريخيوما من  60إلى  30بين  ماعادة  غير مضمونة وتدفع

 الفعلي. العمولة معدل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الحقاوتقاس  ،العادلة
 

 عقود الضمانات المالية
 المعدلة لعادلةااألصل، قياس المطلوبات بالقيمة  في ،إصدار الضمان. يتم بتاريخثبات عقود الضمانات المالية كمطلوبات مالية إيتم 

للفرق في  ةالحالي القيمة أنها على الماليةتحديد القيمة العادلة للضمانات  يتم. الضمان بإصدار مباشرة   المتعلقة المعامالت بتكاليف
بلغ مطلوبة بدون الضمان أو الم تكونالتي قد  مدفوعاتوال نالدي أدواتبموجب  التعاقديةبين المدفوعات  النقديةصافي التدفقات 

 االلتزامات.ب التعهد نظير آخرالدفع لطرف  المستحقالمقدر 
 

القيمة  عن المحاسبةتم ت، مقابل أي دونلشركات الزميلة با الخاصة األخرىالقروض أو الذمم الدائنة  بشأنضمانات  تقديمفي حالة 
 .االستثماركجزء من تكلفة  هاإثباتالعادلة كمساهمات ويتم 

 
 التوقف عن االثبات

بأخرى  لحاليةاه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية ئثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام أو إلغاإيتم التوقف عن 
من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما ، أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل 

 ثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الموحدة.إثبات المطلوبات األصلية وإكتوقف عن 
 

 األدوات الماليةمقاصة 
عند وجود حق نظامي  فقط الموحدة،تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي 

 آن واحد. المطلوبات في وسدادالموجودات  بتسييلعلى أساس الصافي، أو  للسدادالمبالغ المثبتة وعند وجود نية  لتسويةملزم  حالي
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 التحوطاألدوات المالية المشتقة ومحاسبة 

مالت لتغطية الع كتحوطتستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة، ومقايضات أسعار العموالت 
تغطية ل كتحوطالسلع ب المتعلقةالمجموعة األدوات المالية المشتقة  تستخدماألجنبية ومخاطر أسعار العموالت، على التوالي. كما 

تنفيذها من المقايضات  يتم التي هذه التحوط عملياتالتدفقات النقدية الناتجة عن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي. تتكون  في التغيرات
 .المشتراةالبيع  –وخيارات 

 
شأنها وكذلك ب التحوطالتي تود تطبيق محاسبة  التحوط، تقوم المجموعة رسميا  بتخصيص وتوثيق عملية التحوط عمليةوعند بدء 

طبيعة و بشأنها، التحوطسيتم  التي المعاملة أووالبند  تحوطأهداف واستراتيجية إدارة المخاطر. يشتمل التوثيق على تحديد أداة 
أو  حوط لهالمتفي القيمة العادلة للبند  التغيراتعند تسوية  التحوطمدى فعالية أداة  تقويم وطريقة لها التحوط يتم التيالمخاطر 

وية هذه ذات فعالية عالية عند تس التحوط. يتوقع أن تكون عملية لها التحوطتم  التيمباشرة  بالمخاطر  المتعلقةالتدفقات النقدية 
ية قويمها باستمرار للتأكد فعال  بانها كانت ذات فعالية عالية طوال الفترات المالالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، ويتم ت

 التي خصصت إليها.
 

ثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويعاد قياسها الحقا  بالقيمة العادلة. تقيد إيتم في األصل 
 درجتلها إيجابية، وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية.  العادلةون القيمة المشتقات كموجودات مالية عندما تك

 كذلكو لتحوطالمحاسبة  مؤهلة فيها تعتبر الالتي  الفترة خالللمشتقات لناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ال الخسائر أو األرباح
 .الموحدةالدخل  قائمة فيمباشرة  ةالتحوط الفعال عملياتالجزء غير الفعال من 

 
عار أس إلىسعر الصرف اآلجل  ويشيرالعقد.  وسعر اآلجلالفرق بين سعر الصرف  اآلجلة الصرفالقيمة العادلة لعقود  تمثل

نحنيات م أسعار العموالت بالرجوع إلى اتالعادلة لعقود مقايض القيمة تحدد. مماثلة استحقاق تواريخ لها لعقودالصرف اآلجلة الحالية 

 مماثلة. ألدواتالعائد 

عينة التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر م لتغطيةالتدفقات النقدية  تحوط، يتم تطبيق التحوطمحاسبة  ألغراض

 غير دةمؤك بالتزامات تتعلق أجنبية عمالتبشكل كبير أو مخاطر  حدوثها يتوقعأو معاملة  مثبتةمرتبطة بموجودات أو مطلوبات 

ي جزء غير أ إثبات، بينما يتم الموحدة الشاملالدخل  قائمةمباشرة في  التحوط أداة خسارة أو ربحالجزء الفعال من  إثبات. يتم مثبتة

 .الموحدة الدخل قائمةفعال مباشرة في 
 

أو  الدخل صافيعلى  التحوطعندما تؤثر معاملة  الموحدة الدخل قائمة إلى الموحدةالشامل  الدخل قائمةفي  المثبتةالمبالغ  تحول
 ثليم. عندما ةمتوقع بيع عمليةالمغطاة أو عند حدوث  التمويل أعباء أو التمويل إيرادات إثبات يتمهو الحال عندما  كماالخسارة، 

األخرى  الشامل الدخل بنودفي  المدرجةالبند المغطى تكلفة الموجودات غير المالية أو المطلوبات غير المالية، يتم تحويل المبالغ 
، لمؤكدا االلتزامالمتوقعة أو  المعامالتللموجودات أو المطلوبات غير المالية. في حالة عدم توقع حدوث  األوليةإلى القيمة الدفترية 

ها أو ئنهاأو بيعها أو إ حوطالت. في حالة انتهاء أداة الموحدة الدخل قائمةالشامل إلى  الدخل قائمةسابقا في  المثبتةتحويل المبالغ  يتم
لدخل الشامل ا قائمةسابقا في  المثبتةالمبالغ  على اإلبقاء يتم، تحوط أداةأو إذا تم إلغاء تصنيفها ك تمديدها أو تبديلها دونممارستها 
 .المؤكد االلتزامأو  المتوقعة المعاملة حدوث لحيناألخرى  الشامل الدخل بنود ضمن الموحدة

 
 المخزون

التكلفة بغيار وقطع ال المستهلكة والموادوالمنتجات تحت التصنيع والمنتجات تامة الصنع  الخام المواد ذلك في بما، المخزون تقويميتم 
 ممكنالأو صافي القيمة  (مباشرة بها المتعلقةالتكاليف  ا  زائد المرجح المتوسط طريقةأساس  علىالتاريخية  الشراءأي أسعار )

 .أقل أيهما تحقيقها،
 

 يرة والثابتة.المباشرة المتغ غيرمن المصاريف  مالئمةتكلفة المواد والعمالة ونسبة  علىتامة الصنع و التصنيع تحت المنتجات تشتمل
 

 توزيعات األرباح النقدية لمساهمي الشركة األم

 لم لتوزيعا وإنالتوزيع  اعتمادمساهمي الشركة األم وذلك عند لالتوزيعات النقدية  بدفع المتعلقة االلتزاماتتقوم المجموعة بإثبات 
صادقة عليها المتوزيعات األرباح عند  يتم اعتمادوفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية . المجموعة رغبة بحسب يتم يعد

مبلغ يتم إثبات ال عليها من قبل مجلس اإلدارة.، إن وجدت، عند المصادقة األولية. يتم تسجيل توزيعات األرباح من قبل المساهمين
 المقابل مباشرة  ضمن حقوق الملكية.
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 المخصصات
 
 امــــع

 نأمن المحتمل  أنه( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومتوقعة أو)قانونية  حالية اتيتم إثبات المخصصات عند وجود التزام
 وفي. هب موثوق بشكل االلتزامهذا  مبلغ تقدير يمكن وأنه االلتزام لسداد اقتصادية منافع على تنطوي موارد استخدام األمر يتطلب
م إثبات يت فإنه، تأمين عقد بموجب المثال سبيل على المخصصات، كل أو بعض استرداد المجموعة إدارة فيها تتوقع التي الحاالت

. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في فعال   مؤكدة االسترداد عمليةفقط عندما تكون  وذلك مستقلالمبالغ المستردة كأصل 
م يتم خصم المخصصات باستخدا فإنهقائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، 

االلتزام. وعند استخدام  لذلك المصاحبة، المخاطر مالئما   ذلك يكون ماعند الذي يعكس،و/ الضريبة الحالي  الزكاةمعدل ما قبل 
 .تمويل كأعباءمرور الوقت  نتيجةالخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص 

 
 االلتزامات البيئية

لبيئي مخصص لتكاليف التنظيف ا بإثباتالمعمول بها، تقوم إدارة المجموعة  النظاميةوفقا للسياسة البيئية للمجموعة والمتطلبات 
 بشكل معقول. دفعه المرادمبلغ اليمكن تقدير  أنه، ووالمتوقعقانوني اللتزام اال يستحقعندما 

 
 اأكبر من منافعه تكاليفها تعتبرالتي  العقود
من التكلفة  المجموعة من العقد أقل تتوقعها التيعندما تكون المنافع  منافعها من أكبر تكاليفها تعتبر التيعقود المخصص  إثباتيتم 
 يمكن تجنبها والتي تفي بالتزامها بموجب العقد. الالتي 

 
 االلتزام المتعلق بإزالة الموجودات

قة بإزالة لتكاليف المتعلا تحسب. عند وجود االلتزام التصنيع مرافقمخصص للتكاليف المتعلقة بإزالة  بتجنيبتقوم المجموعة 
االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إثباتها كجزء من تكلفة األصل  لسدادحالية للتكاليف المتوقعة الموجودات بالقيمة ال

علق بإزالة المت لاللتزام المصاحبة/ الضريبة الحالي الذي يعكس المخاطر  الزكاةالمعني. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل ما قبل 
مراجعة  تمتتمويل.  كأعباءفي قائمة الدخل الموحدة  إثباتهاويتم  تكبدها، عند كمصاريفالخصم  في الزيادة قيد يتمالموجودات. 

مستقبلية . إن التغيرات في التكاليف المالئم هو ماالمتعلقة بإزالة الموجودات سنويا  ويتم تعديلها حسب المقدرةالتكاليف المستقبلية 
 من تكلفة األصل. خصمها أو إلىتها إضاف يتم، المستخدمالخصم  معدلالمقدرة أو في 

 
 مخصصات إعادة الهيكلة

تكاليف مخصص إعادة الهيكلة المتعلق ب إثباتالمخصصات. يتم  إثباتمخصصات إعادة الهيكلة فقط عند استيفاء معايير  إثباتيتم 
أو تم  تنفيذها بدأقد  هذهإعادة الهيكلة  خطة وأنخطة إعادة هيكلة تفصيلية ورسمية، لإدارة المجموعة  اعتماد عند ،الخدمة إنهاء

 .المستقبلية التشغيلية للتكاليف. ال يجنب مخصص للجمهور عنها اإلعالن
 

 لموظفين ا منافع
 

 الموظفين طويلة األجل بمنافعااللتزامات المتعلقة 
لتي سيتم إجراؤها ا المتوقعة المستقبلية للدفعات الحاليةقيمة بال قياسها يتم ،طويلة األجلالالموظفين  منافعااللتزامات المتعلقة ب إن

 وتسجل ة،المتوقع اإلئتمان وحدةباستخدام طريقة الموحدة إعداد القوائم المالية  فترةحتى نهاية  الموظفينالخدمات التي يقدمها  بشأن
 المدفوعاتم خصم . يتالعاملة األيدي تقليص، ومعدالت الزيادة المستقبلية في الرواتباألخذ بعين االعتبار  يتممتداولة.  غيركمطلوبات 
 الجودة سندات الشركات ذاتت الحكومة أو اسندإعداد القوائم المالية على  فترةنهاية  فيباستخدام عوائد السوق المتوقعة  المستقبلية

 لناتج عناإعادة القياس  ثباتإ. يتم المقدرة المستقبلية الصادرةمع التدفقات النقدية  اإلمكانالعالية بشروط وعمالت تتطابق قدر 
 .الموحدة الشامل الدخل قائمةفي  االكتوارية االفتراضاتالتغيرات في 

 
 الخدمة انتهاء بعد لما االلتزامات

أمين الت برامجالمحددة و المنافع برامجو المساهمات المحددة برامجالمجموعة العديد من برامج ما بعد انتهاء الخدمة، بما في ذلك  تقدم
 .لهم التابعين واألشخاصللموظفين المؤهلين  الخدمة انتهاء بعد لماالطبي والتأمين على الحياة 

 
 المساهمات المحددة برامج
 وال ةمنشأة منفصل إلىبعد انتهاء الخدمة تدفع بموجبه المجموعة مساهمات ثابتة  لمامنافع  برنامج ،المحددة اتبرنامج المساهم يمثل

 قها. عند استحقافي قائمة الدخل الموحدة منافع الموظفين  كمصاريفالمساهمات  إثبات. يتم متوقعيكون عليها التزام قانوني أو 
 

خلهم بطريقة تضمن زيادة د اإلدخارادخار لتشجيع موظفيها السعوديين على  برنامجالمجموعة، داخل المملكة العربية السعودية،  تقدم
نفصل م بنكيالمودعة من المشاركين في حساب  االدخارالمقرر. يتم إيداع مساهمات  للبرنامجن مستقبلهم وفقا والمساهمة في تأمي
 ،هذا النقد هو رصيد مقيد إن(. ةمستقل نظامية منشأة)ولكن ليس في أي  للمجموعةالتشغيلية العادية  البنكيةبخالف الحسابات 

لتزام تجاه االصافي  يدرجبرنامج االدخار و بموجب العالقةالمطلوبات ذات  مقابل تهتسويالمالية، يتم  القوائموألغراض العرض في 
 الموظفين. منافع مطلوبات ضمنالموظفين 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة -لموظفين ا منافع
 

 المنافع المحددة برامج
المحددة. لدى المجموعة بشكل أساسي  المساهمات برنامجمنافع لما بعد انتهاء الخدمة بخالف  برنامج ،برنامج المنافع المحددة يمثل
نافع م برامج العتبارها مؤهلة وهيبعد التقاعد  لماالتأمين الطبي والتأمين على الحياة  برامجوبرامج تقاعد، و ،نهاية الخدمة مكافأة
 محددة.

 
 نهاية الخدمة وبرامج التقاعد أةمكاف
عتبار أحكام التقويم االكتواري بعين اال عمليةتأخذ  للموظفين، الخدمة نهاية مكافأة بالتزامالعربية السعودية، وفيما يتعلق  لمملكةافي 
 العمل المعنية بعين االعتبار. أنظمةخرى، تؤخذ األبلدان ال. وفي المجموعة سياسة إلى باإلضافةالعمل السعودي  نظام
 
 انتهاء بعد لماالمنافع المحددة  برنامجب المتعلقة الموحدةالمركز المالي  قائمةفي  المثبتةصافي موجودات أو مطلوبات التقاعد  إن

 .المالية مالقوائ إعدادتاريخ بناقصة القيمة العادلة لموجودات البرنامج القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة  يمثل الخدمة
 
تحديد  يتم. المتوقعة االئتمانمن قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة  دوري بشكلالمحددة  المنافعالتزام  قياس إعادة يتم

سندات الشركات ل العمولةالمستقبلية المقدرة باستخدام أسعار  الصادرةالمحددة بخصم التدفقات النقدية  المنافعالقيمة الحالية اللتزام 
ن التي ال . وفي البلداالعالقة ذات االلتزامات، وتكون لها شروط تقارب شروط المنافعبالعملة التي ستدفع بها  المسجلةة عالية الجود
تطبيق معدل ب العمولةهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. يتم احتساب صافي تكلفة ل ةعميق أسواقيوجد فيها 

 .البرنامج لموجوداتم المنافع المحددة والقيمة العادلة الخصم على صافي رصيد التزا
 
د تعديلها بالتقلبات ، بعالسابقةاحتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتواريا  في نهاية السنة  يتم

 دمعرامج وتقليص األيدي العاملة والسداد. وفي حالة الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل الب
يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استنادا  لالفتراضات في بداية السنة.  ،وجود تلك التقلبات الهامة في السوق واألحداث لمرة واحدة

 اتقياس هذه االلتزام إلعادة عتبارهاا يتمفإنه  ،وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة األولية
 . والتكاليف المتعلقة بها

 
 الدخل بنود يفالتي تحدث فيها  الفترة خاللاالكتوارية  االفتراضات في التغيراتعن  الناتجةيتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس 

 األيدي صتقليالبرنامج أو  تعديالت. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن األخرى الشامل
 كتكاليف خدمة سابقة. الموحدة الدخل قائمةمباشرة في  العاملة

 
وظفين كمصروف أو إيرادات، إذ في حالة تعديل منافع خطة ما، يتم إثبات الجزء المتغير من الخطة المتعلق بالخدمة السابقة للم

لذي تصبح . وبالقدر االموحدة ينطبق ذلك، بطريقة القسط الثابت على مدى متوسط الفترة ولحين استحقاق المنافع، في قائمة الدخل
 فيه المنافع مستحقة فورا ، يتم إثبات المصروف أو اإليرادات، إذا ينطبق ذلك، مباشرة  في قائمة الدخل الموحدة.

 
ما يتم تسجيل بين الموحدة، الدخل قائمةما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في  منافعإثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بيتم 

االكتوارية  قويمالت لعملياتتغيرات في صافي المطلوبات نتيجة  ة. إن أيتمويل كأعباءالخصم المستخدمة  بمعدالت االلتزام في الزيادة
 األخرى. الشامل الدخل بنودقياس في  كإعادة اعتبارهاوالتغيرات في االفتراضات يتم 

 
 والتأمين على الحياة لما بعد التقاعد الطبيالتأمين 

. يتم همل التابعين األشخاصبعد التقاعد للمتقاعدين المؤهلين و لماالتأمين على الحياة والرعاية الصحية  منافعتقدم المجموعة كما 
المنافع  برامج بشأنعلى مدى فترة التوظيف باستخدام نفس المنهجية المحاسبية المستخدمة  المنافعتسجيل التكاليف المتوقعة لهذه 

 الدخل ودبن إلىاالكتوارية  االفتراضاتفي  التغيراتتسويات والعن  الناتجةأرباح وخسائر إعادة القياس  تقيدأو  تحملالمحددة. 
 من قبل اكتواريين مؤهلين مستقلين. دوريا  هذه االلتزامات  تقويم. يتم فيها تنشأالفترة التي  خاللخرى األ الشامل

 
أن تقوم اإلدارة ببعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقياس االلتزامات  البرامجتتطلب المحاسبة عن هذه 

، ومعدالت اتجاه تكاليف الرعاية الصحية، والوفيات، وافتراضات أخرى. رواتبال سلمالمستقبلية، ومعدالت التضخم في  المصاريفو
 قويمالت وعمليات)إن وجدت(،  البرنامج موجوداتللتغير بشكل كبير من فترة إلى أخرى بناء على أداء  معرضةإن هذه التقديرات 

التقديرات التاريخية و التوجهاتإلى  االفتراضاتار االكتوارية، وظروف السوق والتغيرات في المنافع المتعاقد عليها. يستند اختي
 تمتلتقديرات التي عن ا كثيرا   الفعلية النتائج تختلف وقد. التقويم بتاريخوظروف السوق  االقتصاديةالظروف  على بناءا  المستقبلية 

 المستخدمة. الهامةاالفتراضات  على بناءا  
 

 المكافآت( برامجفي األرباح أو  المشاركةالحوافز قصيرة األجل وطويلة األجل ) برامج
المتوقع  لمقدراالمبلغ  االعتبار بعينلمكافآت والحوافز بناء على معادلة تأخذ ا لبرامج المصاريفتقوم المجموعة بإثبات المطلوبات و

ممارسة سابقة قد مخصص عندما تكون ملزمة تعاقديا أو عندما يكون هناك  بإثباتأداء المجموعة. تقوم المجموعة  حسبدفعه 
 بهثوق يمكن إجراء تقدير مو أنهو المستهدفة، وعندما يتم استحقاق المبلغ على مدى الفترة بناء على التوقعات متوقعا   أوجدت التزاما  

  اللتزام.ا بشأن



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة -لموظفين ا منافع
 

 )برنامج التقاعد المبكر( الخدمة إنهاء منافع
 االستقالةمن قبل المجموعة قبل تاريخ التقاعد العادي، أو عندما يقبل الموظف  الموظفين خدمةعند إنهاء  المنافع هذهتستحق 

تستطيع  الما : )أ( عندأوال   يحدث أيهما ،التواريخ التالية فيالخدمة  إنهاء منافع بإثبات. تقوم المجموعة المنافعاالختيارية مقابل هذه 
. الخدمة إنهاء منافعدفع  تتطلبتكاليف إعادة هيكلة  بإثبات المجموعةو)ب( عندما تقوم  المنافع، لهذه المقدمالمجموعة سحب العرض 

الخدمة على أساس عدد الموظفين المتوقع قبولهم  إنهاء منافعقياس  يتم، االختيارية االستقالةوفي حالة العرض المقدم لتشجيع 
 لحالية.ا قيمتهاالقوائم المالية إلى  إعدادالتي تستحق بعد أكثر من اثني عشر شهرا بعد نهاية فترة  المنافعللعرض. يتم خصم 

 
 المنازل للموظفين تملكبرنامج 

وفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات ت والتيالمنازل للموظفين  تملكالمجموعة بوضع برامج  ضمنقامت بعض الشركات 
سلسلة من الدفعات على مدى عدد معين من السنوات. يتم نقل ملكية المنازل عند  خاللالسكنية التي شيدتها هذه الشركات التابعة من 

 .بالكامل السدادإتمام 
 

 الموظف ستقالةافي حالة  الموظفإلى  ثانية تدفع المنزل لقاء الموظفالتي يدفعها  المبالغ فإنالمنازل للموظفين،  تملكبرامج  بموجب
مقدما  غير متداول عند تخصيص الوحدات  مدفوعبرنامج تملك المنازل للموظفين كأصل  إثبات يتم. المجموعةإلى  المنزل ةإعادو

 فترة سداد التسهيالت المستحقة من الموظفين. مدى السكنية إلى الموظفين ويتم إطفاؤها على 
 

 برنامج قروض السكن للموظفين
عن  ةريشه أقساطشراء أو بناء منزل أو شقة. يتم سداد القرض على للموظفيها المؤهلين  عمولةبدون  سكنيةتقدم المجموعة قروضا 

 لموظفين.ا رواتبطريق خصم 
 

 لعمولةالمطفأة باستخدام طريقة معدل موجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة ويتم قياسها بالتكلفة اك السكن قروض إثباتيتم 
متداولة"  غيرقدما م مدفوعة موظفينللموظف باعتباره "منافع  نقدا   المدفوع الفعلي والمبلغالقيمة العادلة  بينالفرق  إثباتالفعلي. يتم 

 نم المستحقة الذمم على تمويل كإيرادات. كما يتم إطفاء نفس المبلغ الخدمة فترةمدى  علىويتم إطفاؤه كمصروف بالتساوي 
 .الموظفين

 
 إثبات االيرادات

يتم إثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق به وذلك 
عد األخذ بعين م أو المستحق القبض بالمستل للمبلغ. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة السدادبصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه 

 لمرتجعاتااالعتبار شروط السداد المحددة تعاقديا  وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم. تظهر المبالغ المفصح عنها كإيرادات بعد خصم 
 والمبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى. والحسوماتالتجارية  والحسومات

 
البضاعة عند انتقال المنافع والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري، ويكون ذلك عادة يتم إثبات االيرادات من بيع 

 عند تسليم البضاعة.
 

 دللتأكتقوم بمراجعة هذا الترتيب  فإنهاأو أي طرف آخر،  مشترك مشروع أو زميلة شركة أليعندما تقوم المجموعة بدور المسوق 
 تقوم بتسجيل كافة المبيعات ذات العالقة فإنهاكأصيل،  تعمل بأنهالمجموعة ل يتبينو وكيل. عندما إذا كانت تعمل كأصيل أ فيما

 لبضاعة المباعة.ا بيع وتكاليف
 

في حالة قيام المجموعة بعمليات مقايضة، وتمثل تبادل بنود مماثلة خالل فترة زمنية قصيرة ومحددة وليس لها جوهر تجاري، يتم 
 كعمليات تحويل بضاعة بالتكلفة، ويتم قيد األثر المقابل لذلك كذمم مدينة ودائنة.قيد هذه المعامالت 

 
 تمويلاليرادات إ

مالية متاحة  داتموجوبالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المرتبطة بعمولة المصنفة ك قياسها يتم التيبالنسبة لكافة األدوات المالية 
ات أو المعدل الذي يخصم المدفوع ،باستخدام معدل العمولة الفعلي. يمثل معدل العمولة الفعلي التمويل إيراداتللبيع، يتم تسجيل 

ة يالمقبوضات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القيمة الدفتر
 للموجودات أو المطلوبات المالية.
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 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
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  يق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةتطب -6

 ،2016ديسمبر  31الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية في  لكافة المراجعة الموحدةبنشر قوائمها المالية  وقامتأعدت المجموعة 
نيين الهيئة السعودية للمحاسبين القانومن قبل  والصادرةالمحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية  للمعايير وفقا  
ايير الدولية بتطبيق المعالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"(. قامت المجموعة  عن الصادرةالمحاسبية المتعارف عليها  المعايير)"

العالقة عن فترة  ذاتنات ابيالمع عرض  2017يناير  1التي تبدأ في  ةلفترلللتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
 المقارنة. 

 .السعودية العربية المملكة في المعتمدةتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي  عليه،

تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية ، المعتمد في المملكة العربية السعودية 1مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  تماشيا
المعايير الدولية للتقرير المالي  إلىبعد إدخال التعديالت المطلوبة لتعكس بذلك عملية التحول  2016يناير  1للمجموعة كما في 

بين ة السعودية للمحاسالهيئ عن والصادرة سابقا  المتعارف عليها  المحاسبية عاييرالم منالمعتمدة في المملكة العربية السعودية 
 علىأيضا  و 2016ديسمبر  31و 2016يناير  1كما في  الموحدة المالي المركز قائمة على األثرالقانونيين. قامت المجموعة بتحليل 

 .2016ديسمبر  31 في ةالمنتهي لسنةل الموحدة المالية القوائم

من التطبيق الكامل بأثر رجعي للمعايير الدولية للتقرير المالي عند إعداد هذه  االختياريةالمجموعة بعض اإلعفاءات  تاستخدم
 المجموعة قامت ،وفقا  لهذا المعيارو. لسعوديةالمعتمد في المملكة العربية ا 1وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي  الموحدةالقوائم المالية 

لم يتم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي  حيث"تجميع األعمال"،  3المعيار الدولي  بتطبيق والمتعلق االختيارية اإلعفاءاتأحد  بتطبيق
أعمال حدثت  جميعتاألرقام المتعلقة بأي عمليات  بتعديل المجموعةم قت لم وعليهعلى عمليات تجميع األعمال التي حدثت في السابق، 

 قبل تاريخ التحول. 

ير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى المعاي عنسبية المتعارف عليها الصادرة المحا عاييرلتحول من الملالتسويات الهامة  إن
  :كما يلي هي السعوديةالدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
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 2016ديسمبر  31تسوية حقوق الملكية كما في 

 العاماالحتياطي  االحتياطي النظامي رأس المال إيضاح 
االحتياطيات 

 اإلجمالي األرباح المبقاة األخرى 
حقوق الملكية غير 

 المسيطرة
إجمالي حقوق 

                    الملكية

المحاسبية  للمعاييرالرصيد وفقا  
المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة 

 210,326,623 47,278,728 163,047,895 12,877,748 (5,718,885) 110,889,032 15,000,000 30,000,000  السعودية للمحاسبين القانونيين
تسويات تطبيق المعايير الدولية للتقرير 

          المالي
 (3,746,682) (884,765) (2,861,917) (3,209,528) 347,611 - - - أ التقييم اإلكتواري لمنافع الموظفين -
 (3,131,250) - (3,131,250) (3,131,250) - - - - ب شهرة متعلقة بشركة تابعة -
 (1,680,550) (1,680,550) - - - - - - ج مؤجلةائب ضر -

انخفاض في قيمة الممتلكات  -
 (669.007) (334.504) (334.503) (334.503) - - - - د والمصانع والمعدات 

مكونات الممتلكات والمصانع تحديد  -
 527,063 16,298 510,765 510,765 - - - - هـ والمعدات

                   452,842 148,823 304,019 240,728 63,291 - - - و أخرى، صافي -

                   (8,247,584) (2,734,698) (5,512,886) (5,923,788) 410.902 - - -  إجمالي تسويات حقوق الملكية

الرصيد وفقا  للمعايير الدولية للتقرير 
العربية المالي المعتمدة في المملكة 

                   202,079,039 44,544,030 157,535,009 6,953,960 (5,307,983) 110,889,032 15,000,000 30,000,000  السعودية
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 2016يناير  1تسوية حقوق الملكية كما في 

 االحتياطي العام االحتياطي النظامي رأس المال إيضاح 
االحتياطيات 

 اإلجمالي األرباح المبقاة األخرى 
حقوق الملكية غير 

 المسيطرة
إجمالي حقوق 

                    الملكية

المحاسبية  للمعاييرالرصيد وفقا  
المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة 

 209,857,186 47,933,137 161,924,049 10,040,705 (4,005,688) 110,889,032 15,000,000 30,000,000  السعودية للمحاسبين القانونيين
تسويات تطبيق المعايير الدولية للتقرير 

          المالي
 (3,857,217) (961,242) (2,895,975) (2,895,975) - - - - أ التقييم اإلكتواري لمنافع الموظفين -
 (3,131,250) -        (3,131,250) (3,131,250) - - - - ب شهرة متعلقة بشركة تابعة -
 (1,125,412) (1,125,412) - - - - - - ج مؤجلة ضرائب -

تحديد مكونات الممتلكات والمصانع  -
 685,751 (17,595) 703,346 703,346 - - - - هـ والمعدات

                   (286,110) 17,519 (303,629) (376,475) 72,846 - - - و أخرى، صافي -

                   (7,714,238) (2,086,730) (5,627,508) (5,700,354) 72,846 - - -  إجمالي تسويات حقوق الملكية

الرصيد وفقا  للمعايير الدولية للتقرير 
المالي المعتمدة في المملكة العربية 

                   202,142,948 45,846,407 156,296,541 4,340,351 (3,932,842) 110,889,032 15,000,000 30,000,000  السعودية
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المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة  للمعاييروفقا المصرح عنه تسوية إلجمالي الدخل الشامل  يوضح الجدول التالي
 السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية:

 تسوية إجمالي الدخل الشامل 

   إيضاح 
للسنة المنتهية في 

        2016ديسمبر  31

المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية  معاييرصافي الدخل وفقا  لل
 25,048,884    للمحاسبين القانونيين

     
     تسويات تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 

 (383,543)    أ التقييم اإلكتواري لمنافع الموظفين -
 (555,138)    ج ضريبية مؤجلةإثبات مطلوبات  -
 (669,007)   د الممتلكات والمصانع والمعداتقيمة في نخفاض ا -
 (130,855)    هـ مكونات الممتلكات والمصانع والمعداتتحديد  -
 (651,284)     * إعادة تصنيف ضريبة الدخل إلى قائمة الدخل الموحدة -
        718,876    و أخرى، صافي  -

       (1,670,951)    الموحدةإجمالي التسويات على قائمة الدخل 

     
 23,377,933    صافي الدخل وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

     
وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  ىخربنود الدخل الشامل األ

 السعودية
 

  (1,228,674)       

وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  الشاملالدخل إجمالي 
  السعودية

 
  22,149,259       

     
     

بعض الشركات التابعة ضمن المجموعة، والتي كانت في ل(، فيما يتعلق بضريبة الدخل 12وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) *
 ، فقد تم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة.المبقاةالسابق تدرج ضمن األرباح 

 
المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقا  عاييرلم يتم إعداد قائمة دخل شامل وفقا  للم

 . معاييروعليه، فإن التسويات أعاله تبدأ من صافي الدخل الذي نتج عن تطبيق هذه ال
 
 

 التقديرات

 تعارفالمالمحاسبية  للمعايير وفقا   أعاله المذكورةالتواريخ نفس مع تلك التي تمت في  2016ديسمبر  31التقديرات كما في  تتماشى
باستثناء  فروقات في السياسات المحاسبية(، أية إلظهارعليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )بعد إجراء التسويات 

 لم والتي( 3-1-3 إيضاح) المستمرة الخدمة آتومكاف الخدمة انتهاء بعد الطبية والمنافع الخدمة، نهاية آتلمكاف االكتواري يميالتق
 وفقا  ات هذه التقدير إجراء القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة عليها المتعارفالمحاسبية  المعاييرتتطلب فيها 

 لإلرشادات المقدمة من قبل المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
 

 كما يلي: ربح السهمعلى كان األثر على التدفقات النقدية و
 

  

المحاسبية  طبقا  للمعايير
المتعارف عليها الصادرة 
عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين للسنة 
ديسمبر  31المنتهية في 

2016  

لمعايير الدولية ل طبقا  
للتقرير المالي 

المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية 
 31للسنة المنتهية في 

 الفرق  2016ديسمبر 

 325.985  40.027.033  39,701,048  التشغيليةصافي النقدية من األنشطة 
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة 

 (819.640)  (5.036.288)  (4,216,648)  االستثمارية

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة 
 617.514  (32,749,145)  (33,366,659)  التمويلية

       

 (0.08)  5.87  5.95  (باللاير السعودي)ربح السهم 
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وإجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية  2016 يناير 1و 2016ديسمبر  31تسوية حقوق الملكية كما في  بنود ات حولإيضاحفيما يلي 

 :2016ديسمبر  31في 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي تسويات

 التقييم االكتواري لمنافع الموظفين -أ

عد ب وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يجب احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمنافع الطبية لما

. تاريخيا ، قامت المجموعة في الخدمة ومكافآت الخدمة المستمرة وغيرها من المنافع األخرى باستخدام التقييمات االكتوارية انتهاء

بعض المناطق باحتساب بعض هذه االلتزامات استنادا إلى األنظمة المحلية بتاريخ إعداد القوائم المالية دون النظر في فترات الخدمة 

افع الموظفين ت منالمستقبلية المتوقعة للموظفين وزيادات الرواتب ومعدالت الخصم. وقد نتج عن هذا التغيير زيادة في أرصدة التزاما

 وانخفاض في األرباح المبقاة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 الشهرة المتعلقة بشركة تابعة  -ب

طبقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كانت المجموعة تحدد الوحدة المدرة 

ركات التابعة لها التي طبقت سابقا  المعايير الدولية للتقرير المالي. إن القيم الدفترية لموجودات للنقدية على مستوى أعلى من الش

 رومطلوبات الشركة التابعة يجب أن تكون نفسها بالنسبة لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة والمعدة طبقا  للمعايير الدولية للتقري

تاريخ القوائم المالية للشركة التابعة. ولتسوية القيمة الدفترية للشهرة ضمن المجموعة بتاريخ المالي بتاريخ تطبيق تلك المعايير وب

مليار لاير سعودي مقابل األرباح  3.1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، قامت المجموعة بتخفيض القيمة الدفترية للشهرة بمبلغ 

  المبقاة.

 الضرائب المؤجلة  -ج

ائب المؤجلة للمحاسبة عن الفروقات الضريبية المؤقتة والقابلة لالستقطاع بين القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات تم إثبات الضر

 المجموعة وأسسها الضريبية.

  االنخفاض في قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات -د 

انخفاض في المصانع والمعدات المتعلقة بإحدى شركاتها التابعة، وقد تم تحديد هذا االنخفاض  إمكانية وجودقامت المجموعة بتقدير 

المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية  للمعاييروفقا   ,"االنخفاض في الموجودات" 36دولي وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة ال

 عالسعودية سابقا  الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تقارن المنشأة التدفقات النقدية غير المخصومة المستقبلية م

اسبة لقيمة. بينما يتطلب معيار المحلمصانع والمعدات لتقدير ما إذا كان هناك ضرورة إلثبات انخفاض في الصافي القيم الدفترية 

بناء على التدفقات النقدية المخصومة، والتي نتج عند تطبيقها تحديد انخفاض في القيمة عند مقارنتها  الحاليةتحديد القيمة  36الدولي 

ي األرباح دات وكذلك فالمصانع والمع في أرصدة نقص ،التغير نتج عن هذابصافي القيمة الدفترية للموجودات محل التقدير. وعليه، 

 المبقاة.

 تحديد مكونات الممتلكات والمصانع والمعدات -هـ

والمعدات  المصانعو الممتلكات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يجب تحديد مكونات

من قبل  بشكل عاموتحديد العمر االنتاجي لكل مكون بشكل مستقل. لم يكن مبدأ تسجيل الموجودات حسب مكوناتها تطبيقا متبعا 

الشركات في المملكة العربية السعودية. وكجزء من عملية التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

قامت المجموعة بتطبيق مبدأ تسجيل الموجودات حسب مكوناتها والمحاسبة عن أثر ذلك على أعمارها االنتاجية. وقد نتج السعودية، 

 مصانع والمعدات.ممتلكات واللالدفترية لوزيادة في صافي القيمة  اةك أثر إيجابي على األرباح المبقعن ذل
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 ، صافياألخـرى -و

 التالية:  أثر البنودصافي  إلىبند "أخرى، صافي" بشكل رئيسي  يشير

  أعيد تصنيف بعض قطع الغيار التي تفي بتعريف المصانع والمعدات طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة

  ؛أثر االستهالك المقابل لذلك اثباتوتم  ،العربية السعودية من المخزون إلى المصانع والمعدات

  بناء على متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإن بعض بنود الممتلكات والمصانع

 نود مما نتج عنهوالمعدات والموجودات غير الملموسة والمخزون قد تم إما التوقف عن إثباتها أو أعيد تصنيفها ضمن هذه الب

  ؛أثر على األرباح المبقاة بسبب التوقف عن اإلثبات أو اإلطفاء واالستهالك

  لترتيبات ابتاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة بإثبات بعض

 ؛ وتيباتترتلك العلى طبيعة وشروط  بناء   التي تنطوي على ايجار

  بعض الموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك بعض البنود مثل القروض والضمانات بالمحاسبة عن قامت المجموعة

تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. تم إثبات مكاسب بالقيمة العادلة لها ب المقدمة لبعض الجهات ذات العالقة

 باإلضافة إلى اإلطفاء الالحق الناتج عن بعض هذه األرصدة، في األرباح المبقاة. األولأو خسائر اليوم 

باإلضافة إلى التسويات أعاله الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، تم إعادة تصنيف بعض البنود في قائمتي المركز 

ربية الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الع لمعاييروفقا  ل المالي الموحدة والدخل الموحدة للوفاء بمتطلبات العرض واإلفصاح

السعودية والتي لم ينتج عنها أية آثار إضافية على حقوق الملكية أو صافي الدخل ألرقام المقارنة. وبشكل أساسي، تم عرض بعض 

نيف سابقا  من المبيعات. إضافة إلى ذلك، أعيد تصمصاريف البيع والتوزيع بصورة مستقلة في قائمة الدخل الموحدة والتي تم خصمها 

االلتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلي ضمن القروض بينما كانت تظهر في السابق ضمن المطلوبات األخرى في قائمة المركز 

 المالي الموحدة. 

 

 



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية  

موجودات قيد اإلنشاءال التمويليةاإليجارات  السيارات األثاث والتركيبات المصانع والمعدات األراضي والمباني   اإلجمالي 
        التكلفة: 

 328,670,997 25,670,957 1,217,969 747,204 937,676 269,962,131 30,135,060 في بداية السنة

 11,097,382 7,504,425 - 11,935 11,151 3,473,092 96,779 إضافات

 (390,524) (8,343,989) - 2,215 59,797 6,898,846 992,607 تحويالت

 (2,186,134) (45,781) (867) (8,437) (10,141) (2,030,891) (90,017) استبعادات

 (178,125) (103,414) - (538) - (59,811) (14,362) تخفيضات

 4,226,080 212,250 131 2,866 18,414 3,259,462 732,957 تسويات تحويل عمالت 

 341,239,676 24,894,448 1,217,233 755,245 1,016,897 281,502,829 31,853,024 في نهاية السنة

        

        االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

 (158,321,015) (669,007) (585,907) (508,372) (662,491) (142,658,096) (13,237,142) في بداية السنة

 (13,928,217) - (68,514) (52,154) (74,505) (12,689,525) (1,043,519) المحمل للسنة

 (1,385,478)  (302,614) (921) 538 (15) (976,939) (105,527) للسنة والتخفيض في القيمة االنخفاض

 154,882 - 21,022 - (13,550) 289,860 (142,450) تحويالت

 2,044,224 - 867 8,182 9,947 1,936,588 88,640 استبعادات

 (2,448,161) - (365) (2,221) (13,893) (2,063,716) (367,966) تسويات تحويل عمالت 

 (173,883,765) (971,621) (633,818) (554,027) (754,507) (156,161,828) (14,807,964) في نهاية السنة

        
        صافي القيمة الدفترية: 

 167,355,911 23,922,827 583,415 201,218 262,390 125,341,001 17,045,060 2017ديسمبر  31في 

 170,349,982 25,001,950 632,062 238,832 275,185 127,304,035 16,897,918 2017يناير  1في 

 
  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في    
التمويليةاإليجارات  السيارات األثاث والتركيبات المصانع والمعدات األراضي والمباني  موجودات قيد اإلنشاءال   اإلجمالي 

        التكلفة: 
 318,502,514 32,721,486 1,217,969 744,837 556,853 254,380,984 28,880,385 في بداية السنة

 14,588,913 10,259,999 - 2,754 201,905 3,863,191 261,064 إضافات

 (791,666) (16,971,910) - 1,725 257,805 14,695,041 1,225,673 تحويالت

 (1,283,451) - - (2,112) (38,678) (1,203,976) (38,685) استبعادات

 (2,345,313) (338,618) - - (40,209) (1,773,109) (193,377) تسويات تحويل عمالت 

 328,670,997 25,670,957 1,217,969 747,204 937,676 269,962,131 30,135,060 في نهاية السنة

        
        االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

 (144,375,586) - (481,987) (487,911) (288,904) (131,314,465) (11,802,319) في بداية السنة

 (13,863,879) - (103,920) (21,840) (490,723) (12,193,533) (1,053,863) المحمل للسنة

 (2,189,866) (669,007) - - - (1,520,859) - للسنة في القيمة االنخفاض

 103,713 - - (66) 54,583 565,767 (516,571) تحويالت

 915,316 - - 1,445 37,704 844,557 31,610 استبعادات

 1,089,287 - - - 24,849 960,437 104,001 تسويات تحويل عمالت 

 (158,321,015) (669,007) (585,907) (508,372) (662,491) (142,658,096) (13,237,142) في نهاية السنة

        

        صافي القيمة الدفترية: 
 170,349,982 25,001,950 632,062 238,832 275,185 127,304,035 16,897,918 2016ديسمبر  31في 

 174,126,928 32,721,486 735,982 256,926 267,949 123,066,519 17,078,066 2016يناير  1في 
 

 



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 توزيع قسط االستهالك للسنة  

 
 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31
 ───────── ───────── 

 13,207,032 13,268,321 (1-26 إيضاح)تكلفة المبيعات 

 73,985 74,328 (3-26 إيضاح) مصاريف بيع وتوزيع

 582,862 585,568 مصاريف عمومية وإدارية 
 ───────── ───────── 

 13,863,879 13,928,217 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 
   

 األراضي والمباني

ملكية من الهيئة ال ةمستأجر في المملكة العربية العسودية مصانع ومرافق تابعة لبعض الشركات التابعة المقام عليهاإن األراضي 

طبق ترتيبات مماثلة على عدد من المصانع المشتركة في نت عاما. 30للجبيل وينبع بموجب عقود إيجار متجددة لفترة تصل إلى 

 أوروبا.
 

 قيد االنشاء الموجودات

بشكل أساسي التوسع في المصانع القائمة والمشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها من قبل بعض الشركات  قيد االنشاء الموجوداتتمثل 

 .36 يضاحاإلالتابعة. إن االرتباطات الرأسمالية ذات الصلة مبينة في 
 

 تكاليف االقتراض المرسملة

 مليار 0.25: 2016مليار لاير سعودي ) 0.46 مبلغ 2017ديسمبر  31المرسملة خالل السنة المنتهية في  االقتراضبلغت تكاليف 
 تقليدية.تمويل بتسهيالت سعودي( يتعلق  لاير مليار 0.03: 2016مليار لاير سعودي ) 0.10لاير سعودي(، منها مبلغ 

 
 األراضي المملوكة

مليار لاير سعودي(  1.95: 2016مليار لاير سعودي ) 2.04على مبلغ قدره  2017ديسمبر  31كما في  تشتمل األراضي والمباني
 يتعلق بتكلفة األراضي المملوكة.

 
 ةعقود اإليجار التمويلي

 والتزامات الشراء المنتهي بالتمليك.كضمان لعقود اإليجار التمويلي ذات الصلة  المستأجرة مرهونةالموجودات إن 
 

 والمصانع والمعدات المرهونة  الممتلكات

تم رهن الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة ببعض الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية لصالح صندوق التنمية الصناعية 
 مليار لاير سعودي(. 42.66: 2016مليار لاير سعودي ) 36.86للقروض ألجل الممنوحة لها وقدرها  ا  السعودي ضمان

 
 االنخفاض والشطب في قيمة المصانع والمعدات 

لاير  مليون 1.564 مبلغ 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  في قيمة المصانع والمعدات وشطب االنخفاضاجمالي بلغ 
 تم تسجيله كما يلي:سعودي 

 

 في قيمة بعض  مليون لاير سعودي( 2.189: 2016) مليون لاير سعودي 482انخفاض في القيمة قدره  خسارة تم تسجيل
 القيمة . وقد تم احتسابوالطلب الربحية تنظرا النخفاض معدال القابلة لالستردادتابعة عن قيمتها  اتلشركالمصانع والمعدات 
بناء  على طريقة  2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  1.365للمصانع والمعدات بمبلغ قدره  القابلة لالسترداد

يد التابعة المعنية. وعند تحد اتالشرك اتإدار" على مستوى الوحدة المدرة للنقدية وفقا لما تم تحديده من قبل القيمة الحالية"
 معتمدة لمدة خمس اتموازنو  عمل طخط المحددة باستخدام –دفقات النقدية للوحدة المدرة للنقدية، تم خصم الت القيمة الحالية

 2047على أساس معدل الخصم لما قبل الزكاة وتم توقعها حتى عام  ٪9.49و ٪7.48ت خصم تتراوح بين بمعدال –سنوات 
 وفقا للعمر اإلنتاجي المقدر للمصانع والمعدات المعنية.

 
  قيمة بعض المصانع والمعدات التي اعتبرت راكدة في  : ال شيء(2016لاير سعودي )مليون  1.082قدره تخفيض إجراء تم

أو غير عاملة بسبب الظروف االقتصادية الراهنة حولها ولعدم توقع تشغيل هذه المصانع والمعدات في المستقبل القريب، 
إجمالي  قد تم هذا التخفيض في القيمة لتخفيضفي قائمة الدخل الموحدة ضمن تكلفة المبيعات. و المبلغ أعالهوبالتالي تم اثبات 

 القيمة الدفترية لبعض المصانع والمعدات إلى ال شيء.
  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الشهرة 
برامج حاسب آلي وتطوير 

 اإلجمالي موجودات قيد التطوير أخرى تراخيص  تقنية 
       التكلفة: 

 20,038,657 44,916 20,605 8,835,755 2,461,065 8,676,316 في بداية السنة
 373,722 74,200 6,652 269,531 23,339 -   مستحوذ عليها بصورة مستقلة –إضافات 
(60,800) - تحويالت  549,047 76,684 (86,166)  478,765 
(8139,02) - تخفيضات  (6129,61)  (4,634)  - (273,278)  

 845,579 - 6,434 138,611 43,577 656,957 تسويات تحويل عمالت 
32,328,15 9,333,273 في نهاية السنة  89,663,32  105,741 32,950 21,463,445 

       
       اإلطفاء المتراكم:

(1,571,844) - في بداية السنة  (5,530,686)  (10,219)  - (7,112,749)  
(235,318) - للسنةالمحمل   (663,768)  (18,481)  - (917,567)  
(67,701) 35,617 - تحويالت  (28,561)  - (60,645)  
 271,692 - 4,634 128,030 139,028 -  تخفيضات

(19,143) - تسويات تحويل عمالت   (81,397)  (1,239)  - (101,779)  
(1,651,660) - في نهاية السنة  (6,215,522)  (53,866)  - (7,921,048)  

       
       صافي القيمة الدفترية: 

3676,49 9,333,273 2017ديسمبر  31في   63,447,80  51,875 32,950 13,542,397 

 12,925,908 44,916 10,386 3,305,069 889,221 8,676,316 2017يناير  1في 
 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الشهرة 
برامج حاسب آلي وتطوير 

 اإلجمالي موجودات قيد التطوير أخرى  تراخيص تقنية 
       التكلفة: 

 19,747,401 232,272 242,366 8,663,079 1,763,643 8,846,041 في بداية السنة
 936,637 - 2,811 506,139 427,687 -      إضافات 
(375) 269,895 - تحويالت  (222,708)  (187,356)  (140,544)  
(311) - تخفيضات  (272,344)  - - (272,655)  

(169,725) تسويات تحويل عمالت   151 (60,744)  (1,864)  - (232,182)  
 20,038,657 44,916 20,605 8,835,755 2,461,065 8,676,316 في نهاية السنة

       
       اإلطفاء المتراكم:
(1,052,520) - في بداية السنة  (5,438,095)  (176,710)  - (6,667,325)  

(201,608) - للسنةالمحمل   (634,671)  (968)  - (837,247)  
(317,878) - تحويالت  215,236 167,129 - 64,487 
 272,655 - - 272,344 311 -  تخفيضات

(149) - تسويات تحويل عمالت   54,500 330 - 54,681 
(1,571,844) - في نهاية السنة  (5,530,686)  (10,219)  - (7,112,749)  

       
       صافي القيمة الدفترية: 

 12,925,908 44,916 10,386 3,305,069 889,221 8,676,316 2016ديسمبر  31في 

 13,080,076 232,272 65,656 3,224,984 711,123 8,846,041 2016يناير  1في 

 

 

 



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 

44 

 تتمة  -الموجودات غير الملموسة  -8
 
 اإلطفاء للسنة   قسط توزيع 

 

 
 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31
 ───────── ───────── 

 679,371 818,741 (1-26 إيضاح)تكلفة المبيعات 

 157,876 98,826 مصاريف عمومية وإدارية 
 ───────── ───────── 

 837,247 917,567 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 
   

 الشهرة

الوحدات إلى إجمالي مستوى  2007و 2002 جرتها المجموعة خالل عاميتم تخصيص الشهرة الناتجة عن عمليات االستحواذ التي أ
 تمثل الوحدات المدرة للنقدية قطاع البتروكيماويات، الشهرة قيمة في لغرض اختبار االنخفاضالشهرة.  االذي تدار به المدرة للنقدية

 .قطاع المنتجات المتخصصةو
 

 مليار 3.30بمبلغ  قطاع المنتجات المتخصصةلاير سعودي وإلى مليار  5.13البتروكيماويات قطاع بلغت الشهرة المخصصة إلى 
منتجات ( وبالنسبة لل٪6.3: 2016بالنسبة للبتروكيماويات ) ٪6.4لاير سعودي. تبلغ معدل تكلفة المتوسط المرجح لرأس المال 

 (.٪7.4: 2016) ٪7.3المتخصصة 

 2017ديسمبر  31لم ينتج عن اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة أي خسائر انخفاض في الوحدات المدرة للنقدية المعنية كما في 
: ال شيء(. تعادل القيمة القابلة لالسترداد القيمة الدفترية في حالة مضاعفة القيمة الدفترية باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة 2016)

 رأس المال بتعدد هام.

لتي تستخدم ا المدرة للنقدية على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب القيمة الحاليةللوحدات تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد 
الموازنات المعنية وخطط العمل، بعد األخذ بعين االعتبار القيمة النهائية باستخدام المتوسط  والمبنية علىالتدفقات النقدية المتوقعة 

الشهري للمدى طويل األجل الذي  المتوسط المتحركيتم احتسابه على أساس والذي المرجح لتكلفة رأس المال لما قبل الضريبة 
الزمة للقطاع باستخدام متوسط معامل بيتا. متم إدراج المخاطر ال. تقديرات السوق والمخاطر المالزمة لكل وحدة مدرة للنقديةيعكس 

ريبة الفعلية اض بأن معدل الضلشركات مماثلة لسابك. تم االفترفي السوق يتم تقويم معامل بيتا سنويا  باستخدام المعلومات المنشورة 
ه                درقمفترض  نمو التي تزيد عن خمس سنوات باستخدام معدل ة توقعات التدفقات النقدية لخطط العملتم احتساب فتر .25٪
القيمة النهائية على مدى دورة النشاط ل األجل لكل بلد. تم احتساب يوالذي يمثل معدل التضخم المفترض للمدى الطو 2٪ -1.8٪

 الضريبة.المعني باستخدام معدل الخصم لما قبل 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 االستثمارات  -9
 
 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 9-1

ة والتي تتم المحاسبة عنها بطريق يلخص الجدول أدناه استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 اتوالنشاط التأسيس انموضحا  فيها بلد ،ةكللحصول على قائمة كاملة بالشركات الزميلة والمشاريع المشتر .حقوق الملكية

 :(40) يضاح، يرجى الرجوع إلى اإلةالرئيسي

 

 
نسبة الملكية 

٪ 
 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في

2016ديسمبر  31  
 كما في

2016يناير  1  
     الشركات الزميلة
 485,369 478,150 628,503 33.33 لصناعة البتروكيماوياتشركة الخليج 

 124,677 106,300 83,059 30.4 شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم

 2,372,873 1,885,816 1,960,276 30 شركة معادن للفوسفات

 1,468,847 1,643,288 1,719,222 24.81 شركة مرافق الطاقة والماء في الجبيل وينبع )مرافق(

 1,943,334 2,017,284 2,152,435 20.62 ش.م.ب )ألبا( –ألمنيوم البحرين شركة 

 294,912 319,768 331,604 20 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 1,364,394 1,587,540 1,799,877 15 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 125,000 96,240 144,687 25 (ر)دس الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي

 771,373 808,382 870,125 - أخرى 

     

     المشاريع المشتركة

 3,221,555 3,508,677 4,031,268 50 شركة ساينوبيك/سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة

 545,954 488,879 583,084 50 شركة سابك اس كي نكسلين المحدودة  

  14,304,140 12,940,324 12,718,288 
 



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 كانت حركة االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة كاآلتي:  
 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

  المشاريع المشتركة  الشركات الزميلة 

  اإلجمالي

شركة الخليج 

لصناعة 

 البتروكيماويات
شركة الخليج 

 لدرفلة األلمنيوم
شركة معادن 

 للفوسفات

شركة مرافق 

الطاقة والماء في 

الجبيل وينبع 

 )مرافق(

شركة ألمنيوم 

 –البحرين 

 ش.م.ب )ألبا(
الشركة الوطنية 

 لنقل الكيماويات
شركة معادن وعد 

للفوسفاتالشمال   

الشركة العربية 

السعودية 

لالستثمار 

 أخرى )دسر( الصناعي

شركة  
ساينوبيك/سابك 

تيانجين 
للبتروكيماويات 

 المحدودة

شركة سابك اس 
كي نكسلين 
  المحدودة  

 12,940,324  488,879 3,508,677  808,382 96,240 1,587,540 319,768 2,017,284 1,643,288 1,885,816 106,300 478,150 في بداية السنة الرصيد

الحصة في أرباح السنة، 
 1,419,680  (19,096) 1,059,693  (35,453) (44,103) 71,712 11,836 196,314 83,705 74,460 (23,241) 43,853 صافي

في رأس المال مساهمات 
 352,995  - -  119,820 92,550 140,625 - - - - - - خالل السنة

الحصة في بنود الدخل الشامل 
 80.248  113.301 -  (56,294) - - - - 23,241 - - - األخرى

توزيعات أرباح بعد خصم 
 (223.936)  - (271.931)  33.670 - - - (61,163) (31,012) - - 106,500 ضريبة االستقطاع وتسويات 

 (265.171)  - (265.171)  - - - - - - - - - تسوية تحويل عمالت

 14,304,140  583,084 4,031,268  870,125 144,687 1,799,877 331,604 2,152,435 1,719,222 1,960,276 83,059 628,503 الرصيد في نهاية السنة 

 
 الحالية بالتالي تم عكسها. تتعلق التسوية بتوزيعات األرباح المعلنة من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والتي تم إلغاؤها خالل السنة: إيضاح

 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

  المشاريع المشتركة  الشركات الزميلة 

  اإلجمالي

شركة الخليج 

لصناعة 

 البتروكيماويات
شركة الخليج 

األلمنيوملدرفلة   
شركة معادن 

 للفوسفات

شركة مرافق 

الطاقة والماء في 

الجبيل وينبع 

 )مرافق(

شركة ألمنيوم 

 –البحرين 

 ش.م.ب )ألبا(
الشركة الوطنية 

 لنقل الكيماويات
شركة معادن وعد 

 الشمال للفوسفات

الشركة العربية 

السعودية 

لالستثمار 

 أخرى )دسر( الصناعي

شركة  
ساينوبيك/سابك 

تيانجين 
للبتروكيماويات 

 المحدودة

شركة سابك اس 
كي نكسلين 
  المحدودة  

 12,718,288  545,954 3,221,555  771,373 125,000 1,364,394 294,912 1,943,334 1,468,847 2,372,873 124,677 485,369 في بداية السنة الرصيد

الحصة في أرباح السنة، 
 15,548 (28,760) (1,854) 24,856 89,969 159,475 (7,057) (18,377) (7,219) صافي

 
677,607 (28,253) 

 
875,935 

في رأس المال  اتمساهم
 9,632 - 225,000 - - - - - -  خالل السنة

 
- - 

 
234,632 

في بنود الدخل  الحصة
 11,829 - - - - 14,966 - - - األخرىالشامل 

 
- (28,822) 

 
(2,027) 

بعد خصم أرباح  اتتوزيع
 - - - - (16,019) - (480,000) - - ضريبة اإلستقطاع

 
(162,912) - 

 
(658,931) 

 (227.573)  - (227.573)  - - - - - - - - - عمالت تحويل تسوية

 12,940,324  488,879 3,508,677  808,382 96,240 1,587,540 319,768 2,017,284 1,643,288 1,885,816 106,300 478,150 في نهاية السنة  يدصالر

 
 



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 للشركات الزميلة  المعلومات المالية الملخصة 
الخاصة بالمجموعة. تعكس المعلومات الملخصة  الهامةيقدم الجدول أدناه المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة  

 وليس حصة سابك في تلك المبالغ: المعنية المبالغ الظاهرة في القوائم المالية للشركات المستثمر فيها 
 
 

 
شركة معادن 
 للفوسفات

شركة مرافق الطاقة 
والماء في الجبيل 
 وينبع )مرافق(

شركة ألمنيوم 
ش.م.ب  –البحرين 

 )ألبا(
وعد  شركة معادن

 ()أ الشمال للفوسفات
 2017ديسمبر  31كما في  

 2,175,416 4,356,845 3,967,877 2,388,835 موجودات متداولة 

 26,328,595 12,337,072 21,443,315 15,219,205 موجودات غير متداولة 

     

 2,111,058 1,764,673 2,772,990 1,824,375 مطلوبات متداولة 

 17,941,863 4,490,666 15,708,648 9,249,412 مطلوبات غير متداولة 

 8,451,090 10,438,578 6,929,554 6,534,253  صافي الموجودات الختامي

     

     تسوية القيمة الدفترية:

 ٪15 ٪20.62 ٪24.81 ٪30 (٪)حصة المجموعة 

 1,267,664 2,152,435 1,719,222 1,960,276 حصة المجموعة في الشركة الزميلة

 1,799,877 2,152,435 1,719,222 1,960,276 القيمة الدفترية 

  
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

     

 1,096,917 8,494,263 3,983,429 4,253,916 إيرادات 

 478,080 952,056 337,384 248,200 بالكامل من العمليات المستمرة –صافي دخل السنة 

     

     تسوية:

 ٪15 ٪20.62 ٪24.81 ٪30 (٪)حصة المجموعة 

 71,712 196,314 83,705 74,460 حصة المجموعة في الشركة الزميلة 

 71,712 196,314 83,705 74,460 الحصة في األرباح 
 
 يشتمل استثمار المجموعة على مساهمة إضافية في الشركات المستثمر فيها بخصوص حقوق التعدين. (أ)
 
 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة -للشركات الزميلة  المعلومات المالية الملخصة
 

 

 
شركة معادن 
 للفوسفات

شركة مرافق الطاقة 
والماء في الجبيل 
 وينبع )مرافق(

شركة ألمنيوم 
ش.م.ب  –البحرين 

 )ألبا(

شركة معادن 
وعد الشمال 

)أ( للفوسفات  
 2016ديسمبر  31كما في  

     
 2,424,348 3,187,718 4,004,760 2,402,548 موجودات متداولة 

 24,320,185 8,433,715 21,721,291 15,920,579 موجودات غير متداولة 
     

 2,297,998 1,758,642 2,426,758 1,680,222 مطلوبات متداولة 
310,356,85 مطلوبات غير متداولة   16,675,803 79,648 17,409,776 

26,286,05  صافي الموجودات الختامي  6,623,490 9,783,143 7,036,759 

     

     تسوية القيمة الدفترية:

 ٪15 ٪20.62 ٪24.81 ٪30 (٪)حصة المجموعة 

 1,055,514 2,017,284 1,643,287 1,885,816 حصة المجموعة في الشركة الزميلة

 1,587,540 2,017,284 1,643,287 1,885,816 القيمة الدفترية 

     

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

  

 - 6,632,513 3,716,606 4,056,326 إيرادات 

 (12,360) 436,319 642,785 (23,523) بالكامل من العمليات المستمرة –صافي دخل السنة 

     

     تسوية:

 ٪15 ٪20.62 ٪24.81 ٪30 (٪)حصة المجموعة 

 (1,854) 89,969 159,475 (7,057) حصة المجموعة في الشركة الزميلة 

 (1,854) 89,969 159,475 (7,057) الحصة في األرباح 
 
 يشتمل استثمار المجموعة على مساهمة إضافية في الشركات المستثمر فيها بخصوص حقوق التعدين. )أ(

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 للمشاريع المشتركة   المعلومات المالية الملخصة 
الجداول أدناه المعلومات المالية الملخصة لشركة ساينوبيك/ سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة، مشروع مشترك تقدم  

بالمجموعة. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية للمشروع المشترك وليس هام خاص 
 :حصة سابك في تلك المبالغ

 

 
 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
    

 2,094,547  3,759,990 نقدية وشبه نقدية 
 3,181,580  5,321,463 إجمالي الموجودات المتداولة 

 8,895,203  8,460,766 موجودات غير متداولة 
    

 607,607  1,507,095 مطلوبات مالية متداولة )فيما عدا الذمم الدائنة التجارية(
 1,531,152  2,620,246 إجمالي المطلوبات المتداولة

 3,528,277  3,099,448 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    

 7,017,354  8,062,535 صافي الموجودات 

    
    تسوية القيمة الدفترية: 

 ٪50  ٪50 (٪)حصة المجموعة 
 3,508,677  4,031,268 حصة المجموعة في المشروع المشترك

 3,508,677  4,031,268 القيمة الدفترية 

    

 
 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31

    
 9,416,027  12,844,702 إيرادات

 (455,305)  (446,064) استهالك وإطفاء
 17,093  57,921 دخل عمولة

 (138,736)  (123,731) مصاريف عمولة
 (442,344)  (709,951) مصروف ضريبة دخل

 1,355,214  2,119,386 بالكامل من العمليات المستمرة –صافي دخل السنة 

    تسوية: 
 ٪50  ٪50 (٪)حصة المجموعة 

 677,607  1,059,693 حصة المجموعة في أرباح المشروع المشترك 

 677,607  1,059,693 الحصة في األرباح 

 
 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 :بمفردها الهامة غير المشتركة والمشاريع الزميلة للشركات الملخصة المالية المعلومات 
 

 2016 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

الشركات الزميلة 
 غير الهامة بمفردها

المشاريع المشتركة  
 غير الهامة بمفردها

 الزميلة الشركات 
 بمفردها الهامة غير

 المشتركة المشاريع 
 بمفردها الهامة غير

من  –صافي دخل السنة 
 72.364 بالكاملالعمليات المستمرة 

 
(43.995) 

 

316.856 
 

(39.439) 
 

  
 العادلة للشركة الزميلة المدرجة  القيمة

 مليون لاير سعودي(. 939.9: 2016مليون لاير سعودي ) 1.792بلغت القيمة العادلة الستثمار المجموعة في شركة ألبا  
 

 الناتجة عن الترتيبات المشتركة  االلتزامات 
 0.014: 2016لاير سعودي )مليون  0.08قدرها  2017ديسمبر  31لدى المشاريع المشتركة التزامات محتملة أو تعهدات كما في  

 لاير سعودي(.مليون 

 
 االستحقاقاالستثمارات المقتناة حتى تاريخ  9-2
 

 

 في كما

 2017ديسمبر  31
 في كما 

 2016ديسمبر  31
 في كما 

 2016يناير  1

      (األجل قصيرة استثمارات)في  متداولة
 -  23,725  - بعمولة ثابتة  أدوات

 302,500  385,320  390,320 بعمولة عائمة  أدوات

 390,320  409,045  302,500 
      

      متداولة  غير

 678,125  672,790  1,755,531 بعمولة ثابتة  أدوات

 3,002,222  2,803,800  1,299,630 بعمولة عائمة  أدوات

 3,055,161  3,476,590  3,680,347 
      

 3,445,481  3,885,635  3,982,847 
 
 

 للعمالت التعرض

 

 

 
 كما في

2017ديسمبر  31   
 كما في

2016ديسمبر  31  

 

 كما في

2016يناير  1  
  2,585,972    2,376,620   2,029,856 لاير سعودي

  1,396,875    1,509,015   1,415,625 دوالر أمريكي

 3,445,481   3,885,635    3,982,847  
  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 الموجودات المالية المتاحة للبيع  9-3
 

 

 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
      المالية المدرجة  األوراق

 54,112  42,480   20  ملكية حقوق استثمارات في

      

      األوراق المالية غير المدرجة 

 349,489   356,720   396,817 حقوق ملكية استثمارات في 

 337,100    294,198   299,406 وحدات في صناديق استثمارية 

 696,223  650,918  686,589 

  740,701    693,398   696,243 اإلجمالي

 
 
 األخرىوبنود الدخل الشامل الموحدة المبالغ المثبتة في قائمة الدخل  9-4
 

 

 للسنة المنتهية في

2017ديسمبر  31  
 المنتهية في للسنة 

2016ديسمبر  31  
)الخسائر( التالية في قائمة الدخل  / خالل السنة، تم اثبات المكاسب

  : األخرىوبنود الدخل الشامل الموحدة 
 

 

 (10,108)  (10,023) خرىباتها في بنود الدخل الشامل األخسائر تم إث -

كإيرادات أخرى أعيد  الموحدة الدخل قائمةمكاسب تم إثباتها في  -
 14,435 عند بيعها األخرىتصنيفها من بنود الدخل الشامل 

 
- 

 
 

 األخرى الموجودات غير المتداولة  -10
 

 
 في كما

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
  2,433,968   2,624,701   2,576,031 سلف موظفين

  551,295        551,295       576,090 من جهات ذات عالقة ةض مستحقوقر

 513,731    204,844  244,112 استرداد ذمم مدينة

 112,500    112,500  112,500 مدفوعة مقدما   تعدينرسوم 

 1,124,754  826,414  710,767 أخرى

 4,219,500   4,319,754    4,736,248  
 
 

ية على ع الوحدات السكنسلف الموظفين بالمبالغ المدفوعة مقدما  لقاء تملك سكن الموظفين والتي يتم إثباتها عند توزي تتضمن 
 الموظفين.

المدينة باسترداد ضريبة مدفوعة بموجب اتفاقية سعر الشراء المتعلقة باالستحواذ على شركة سابك للبالستيكيات يتعلق استرداد الذمم  
 ، هولدنجز بي. في. ةالمبتكر

 يشتمل بند أخرى بشكل أساسي على دفعات مقدمة لمقاولين وبنود متنوعة.  
 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 2017 ديسمبر 31 في كما 

 قروض وسلف اإلجمالي 

موجودات مالية مدرجة 
قيمتها العادلة في قائمة 

 الدخل

مالية متاحة  موجودات
من خالل الدخل للبيع 

 الشامل اآلخر

     الموجودات المالية

 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
 - - 3,055,161 3,055,161 (2-9 إيضاح)

     (3-9 إيضاحللبيع )موجودات مالية متاحة 

 20 - - 20 متداولة  -

 696,223 - - 696,223 غير متداولة -

 - 26,806 - 26,806 (24 إيضاح) أدوات مالية مشتقة

 - - 22,609,432 22,609,432 (13 إيضاح) ذمم مدينة تجارية

 - - 4,351,072 4,351,072 (15 إيضاح) استثمارات قصيرة األجل

 - - 59,038,656 59,038,656 (16 إيضاح) لدى البنوكوأرصدة نقدية 

 - - 2,001,134 2,001,134 موجودات مالية أخرى

 696,243 26,806 91,055,455 91,778,504 اإلجمالي

 
 

 

 2017ديسمبر  31كما في 

 اإلجمالي

 

مسجلة مالية مطلوبات 
 بالتكلفة المطفأة

مالية مطلوبات  
مدرجة قيمتها 

قائمة العادلة في 
 الدخل

      المالية المطلوبات
 -  56,998,188  56,998,188 (20 إيضاحقروض )

 -  1,065,000  1,065,000 (20 إيضاحقروض قصيرة األجل )

 16,236  -  16,236 (24 إيضاحأدوات مالية مشتقة )

 -  18,061,464  18,061,464 (22 إيضاح) ذمم دائنة تجارية

 -  2,347,871  2,347,871 أخرىمطلوبات مالية 

 16,236  78,472,523  78,488,759  اإلجمالي

 
 
 
 



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة - الموجودات المالية والمطلوبات المالية -11
 

 2016ديسمبر  31كما في  

 وسلف قروض اإلجمالي 

موجودات مالية مدرجة 
قيمتها العادلة في قائمة 

 الدخل

موجودات مالية متاحة للبيع 
 الشامل الدخل خالل من

 اآلخر

     الموجودات المالية

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 
 - - 3,476,590 3,476,590 (2-9 إيضاح)

     (3-9 إيضاحموجودات مالية متاحة للبيع )

 42,480 - - 42,480 متداولة  -

 650,918 - - 650,918 غير متداولة -

 - 84,597 - 84,597 (24 إيضاحأدوات مالية مشتقة )

 - - 19,853,239 19,853,239 (13 إيضاحذمم مدينة تجارية )

 - - 20,105,377 20,105,377 (15 إيضاحاستثمارات قصيرة األجل )

 - - 40,247,740 40,247,740 (16 إيضاح) البنوك لدى أرصدةنقدية و

 - - 2,025,134 2,025,134 موجودات مالية أخرى 

 693,398 84,597 85,708,080 86,486,075 اإلجمالي
 
 

 

 2016ديسمبر  31كما في 

 اإلجمالي

 
مطلوبات مالية مسجلة 

 بالتكلفة المطفأة

مطلوبات مالية مدرجة  
قيمتها العادلة في قائمة 

 الدخل
      المطلوبات المالية

 -  63,109,749  63,109,749 (20 إيضاحقروض )

 70,300  -  70,300 (24 إيضاحأدوات مالية مشتقة )

 -  16,368,834  16,368,834 (22 إيضاحذمم دائنة تجارية )

 -   2,246,812  2,246,812 مطلوبات مالية أخرى

 70,300  81,725,395  81,795,695 اإلجمالي 
 
 
 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة - المالية والمطلوبات الماليةالموجودات  -11
 

 2016يناير  1كما  

 قروض وسلف اإلجمالي 

موجودات مالية 
مدرجة قيمتها العادلة 

 في قائمة الدخل

موجودات مالية متاحة 
للبيع من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

     الموجودات المالية

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 
 - 3,680,347 3,680,347 (9-2 إيضاح)

- 

     (9-3 إيضاحموجودات مالية متاحة للبيع )

 54,112 - - 54,112 متداولة  -

 686,589 - - 686,589 غير متداولة -

 - 41,126 - 41,126 (24 إيضاحأدوات مالية مشتقة )

 - - 19,458,460 19,458,460 (13 إيضاحذمم مدينة تجارية )

 - - 29,608,481 29,608,481 (15 إيضاحاألجل )استثمارات قصيرة 

 - - 38,153,091 38,153,091 (16 إيضاحنقدية وأرصدة لدى البنوك )

 - - 2,700,247 2,700,247 موجودات مالية أخرى 

 740,701 41,126 93,600,626 94,382,453 اإلجمالي
 
 
 

 

2016يناير  1كما في   

 اإلجمالي

 
مطلوبات مالية مسجلة 

 بالتكلفة المطفأة

مطلوبات مالية  
مدرجة قيمتها العادلة 

 في قائمة الدخل
      المطلوبات المالية

 -  73,442,188  73,442,188 (20 إيضاحقروض )

 -  428,201  428,201 (20 إيضاحقروض قصيرة األجل )

 155,101  -  155,101 (24 إيضاحأدوات مالية مشتقة )

 -  16,515,186  16,515,186 (22 إيضاح) ذمم دائنة تجارية

 -  3,175,458  3,175,458 مطلوبات مالية أخرى 

 155,101  93,561,033  93,716,134 اإلجمالي 

 
 

األقصى لمخاطر (. إن الحد 35) يضاحبشأن األدوات المالية في اإل المجموعةالمخاطر التي تتعرض لها  مناقشة مختلفتمت  
 .الهالمالية أعالموجودات  فئاتمن  فئةالقيمة الدفترية لكل  يمثل ،االئتمان التي تتعرض لها المجموعة في نهاية السنة المالية

 
 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 المخزون  -12

 

 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
 11,399,691  12,999,369  15,547,664 الصنع تاممخزون 

 5,489,016  5,537,155  5,560,723 قطع غيار

 6,871,993  3,916,683  4,445,988 مواد خام

 884,156  1,477,099  2,163,711 بضاعة في الطريق

 242,929  171,218  121,183 مخزون قيد التصنيع

 27,839,269  24,101,524  24,887,785 

      

 (1,160,721)  (1,500,026)  (1,776,274) بطيء الحركة ومتقادمناقصا : مخصص مخزون 

 26,062,995  22,601,498  23,727,064 
 

 كاآلتي:والمتقادم كانت حركة مخصص المخزون بطيء الحركة  
 

 

 للسنة المنتهية في

2017ديسمبر  31  
 للسنة المنتهية في 

2016ديسمبر  31  
 1,160,721  1,500,026 يناير  1الرصيد في 

 339,305  276,248 المحمل للسنة

 1,500,026  1,776,274 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 (.35) يضاحتم اإلفصاح عن مخاطر أسعار السلع التي تتعرض لها المجموعة في اإل 
 

 الذمم المدينة التجارية  -13
 

 
 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
  19,658,611    20,100,326   22,973,175 ذمم مدينة تجاريةإجمالي 

 (200,151)   (247,087)   (363,743) هالناقصا : مخصص ديون مشكوك في تحصي

 22,609,432   19,853,239    19,458,460  

 
لغ ا، انخفضت ذمم مدينة بمب2017ديسمبر  31في كما  .يوم 120 – 30عمولة ولمدة تتراوح ما بين  ال تحملإن الذمم المدينة  

مليار لاير  0.20: 2016يناير  1سعودي و  لايرمليار  0.25: 2016ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 0.36قيمتها االسمية 
 .وجنب مخصص لها ،سعودي(

 
 عمار الذمم التجارية المدينة:أل فيما يلي تحليال   

 

 اإلجمالي 

غير متأخرة 

السداد ولم 

قيمتها تنخفض يوم 60أقل من   يوم 61-90  يوم91-180  يوم 181-365   أكثر من سنة  

        

 169,738 74,590 91,353 36,824 822,558 21,414,369 22,609,432 2017ديسمبر  31

 461,763 40,430 18,001 58,422 809,208 18,465,415 19,853,239 2016ديسمبر  31

 13,280 6,644 17,694 6,463 1,752,040 17,662,339 19,458,460 2016يناير  1

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة -الذمم المدينة التجارية  -13
 

 كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصلها كاآلتي: 
 

 

 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31

 200,151  247,087 يناير  1الرصيد في 
 63,734  175,774 المحمل للسنة
(59,118) عكس قيد خالل السنة /مبالغ مشطوبة   (16,798)  
 247,087  363,743 ديسمبر 31الرصيد في 

 أعمار الذمم المدينة المنخفضة القيمة
 

 

 كما في

 2017ديسمبر  31
 كما في 

 2016ديسمبر  31
 كما في 

 2016يناير  1

 269  13,515  - أشهر 3شهر واحد إلى 

 198,626  2,045  - أشهر 6إلى  3

  1,256   231,527  363,743 أشهر 6أكثر من 

 363,743  247,087  200,151 

 

 المصاريف المدفوعة مقدما  والموجودات المتداولة األخرى  -14
 

 
 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
  1,794,617   1,969,363   1,811,990 مصاريف مدفوعة مقدما  

  236,505    550,108   920,506 ضرائب وإعانات مدينة

من جهات  قروض مستحقةقسط متداول من 
 ذات عالقة

238,760  101,231  219,692 

 165,936  186,723  147,627 عمولة مستحقة 

  89,484    119,209   91,267 سلف وذمم موظفين

 1,817,291  1,891,395  2,491,166 أخرى 

 5,701,316   4,818,029   4,323,525 

 
 يشتمل بند "أخرى" على تأمينات وبنود متنوعة.  

 
 االستثمارات قصيرة األجل -15
 

 

 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
 29,305,981  19,696,332  3,960,752 ودائع ألجل

 ستحقاقاال مقتناة حتى تاريخاستثمارات 
 409,045  390,320 ( 2-9)إيضاح 

 
302,500 

 4,351,072  20,105,377  29,608,481 
  

ودائع ألجل لدى البنوك بتواريخ استحقاق لفترة أكثر من ثالثة أشهر وأقل من  ،تمثل االستثمارات قصيرة األجل بصورة أساسية 

 .العمولة السائدة في السوق أسعاراثني عشر شهرا. تحمل هذه االستثمارات أسعار عمولة على أساس 
  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 النقدية واألرصدة لدى البنوك  -16
 
 

 

 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
 710  818  413 عهد نثرية

 8,170,658  11,145,079  14,566,314 أرصدة لدى البنوك

 29,981,723  29,101,843  44,471,929 ودائع ألجل 

 59,038,656  40,247,740  38,153,091 
 

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

 :يوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ المودعة بمختلف العمالت
 

 

 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
  20,782,021   20,173,285  30,398,916 لاير سعودي

  15,353,917   19,995,577  25,342,450 دوالر أمريكي
  2,017,153   78,878  3,297,290 أخرى 

 59,038,656  40,247,740   38,153,091  
 
 

 متعلقة بالتدفقات النقدية الفصاحات اإل 16-1
 

 وشبه نقدية  نقدية

 
 كما في

 2017ديسمبر  31
 كما في 

 2016ديسمبر  31
 كما في 

 2016يناير  1

 38,153,091  40,247,740  59,038,656 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 (146,951)  -  (1,065,000) ناقصا : حسابات مكشوفة لدى البنوك 

 38,006,140  40,247,740  57,973,656 السنة نهاية في النقدية وشبه النقدية

 

 المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية  تسوية

 

 
يناير  1كما في 

 تدفقات نقدية  محملة خالل السنة  2017

 
تحويل عمالت 
 أجنبية وأخرى
 غير نقدية

ديسمبر  31كما في 
2017 

           

 57,198,175 556,236 (5,612,441) - 62,254,380 قروض 

 865,013 - (53,676) 63,320 855,369 إيجارات تمويلية مسددة

 1,633,220 - (11,592,416) 12,000,000 1,225,636 توزيعات أرباح مستحقة الدفع للمساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية 
 - - (5,390,185) 5,390,185 - غير المسيطرة

 - - (3,075,000) 3,075,000 - استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة
           

 59,696,408 556,236 (25,723,718) 20,528,505 64,335,385 األنشطة التمويليةإجمالي 
           

 
  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة - النقدية واألرصدة لدى البنوك -16
 

 تتمة –متعلقة بالتدفقات النقدية الفصاحات اإل 16-1
 لناتجة عن االنشطة التمويلية )تتمة(تسوية المطلوبات ا             

 

 
يناير  1في  كما

 نقدية  تدفقات خالل السنة  محملة 2016

 
 عمالت تحويل
 وأخرى أجنبية

 31 في كما
            2016 ديسمبر

 62,254,380 (146,951) (10,492,455) - 72,893,786 قروض 

 855,369 - (129,765) 8.531 976,603 إيجارات تمويلية مسددة

 1,225,636 - (14,913,757) 15,000,000 1,139,393 توزيعات أرباح مستحقة الدفع للمساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية 
 - - (7,213,168) 7,213,168 - غير المسيطرة

           

 64,335,385 (146.951) (32,749,145) 22.221.699 75,009,782 التمويلية األنشطة إجمالي
           

 
 ك. تودع الودائع قصيرة األجل لفتراتوعمولة بسعر ثابت وعائم على أساس الودائع اليومية لدى البن ،يتحقق عن األرصدة البنكية

و عائد أ متفاوتة تتراوح ما بين يوم واحد وثالثة أشهر، ويتوقف ذلك على المتطلبات النقدية المباشرة للمجموعة، ويتحقق عليها عمولة
 .قصيرة األجلعلى أساس أسعار العمولة المتعلقة بالودائع 

 31لاير سعودي ) مليار 7.1، كان لدى المجموعة تسهيالت قروض ملتزم بها وغير مسحوبة قدرها 2017ديسمبر  31كما في 
 .لاير سعودي( مليار 7.2: 2016 يناير 1ولاير سعودي  مليار 7.5: 2016ديسمبر 

 
 رأس المال  -17

 

 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
      مصرح بها أسهم

 3,000,000  3,000,000  3,000,000 لاير سعودي 10أسهم عادية، قيمة كل سهم 

      

 3,000,000  3,000,000  3,000,000 عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل أسهم
 

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 االحتياطيات -18

 االحتياطي النظامي
إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ  دخل السنةمن صافي  ٪10أن تحول  سابكطبقا  ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على 

التوقف عن إجراء مثل  سابك، قررت االحتياطي المكون تجاوز هذا الحد رأس المال. وحيث أن من ٪30مجموع هذا االحتياطي 
 للتوزيع. هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل

 االحتياطي العام
يادة أو من األرباح المبقاة. يمكن ز بالتحويلطبقا  للنظام األساسي لسابك، يحق للجمعية العامة للمساهمين تكوين احتياطي عام وذلك 

 تخفيض هذا االحتياطي العام بقرار من المساهمين. إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع. 
 
 االحتياطيات األخرى 

 عليها خالل السنة:  تبند قائمة المركز المالي "االحتياطيات األخرى" والحركات التي طرأليوضح الجدول أدناه تحليال  
 

 

احتياطي 
ة موجودات مالي
 متاحة للبيع

 ترجمةاحتياطي 
 عمالت أجنبية

احتياطي مكاسب 
 )خسائر( اكتوارية

 تحوطاحتياطي 
       اإلجمالي التدفقات النقدية

 (5,307,983) (108,880) (1,024,146) (4,213,936) 38,979 2017يناير  1في كما 

صافي التغير في ترجمة 
العمالت المتعلقة بالعمليات 

 3,021,606 - - 3,021,606 - األجنبية
 231,660 - 231,660 - - س منافع الموظفيناإعادة قي

الموجودات  إعادة تقويم
 (10,023) - - - (10,023) المالية المتاحة للبيع 

الحصة في بنود الدخل 
للشركات األخرى الشامل 

       (184,923) 53,169 - (238,092) - الزميلة والمشاريع المشتركة

 اآلخرالدخل الشامل اجمالي 
       3,058,320 53,169 231,660 2,783,514 (10,023) للسنة

 (2,249,663) (55,711) (792,486) (1,430,422) 28,956 2017ديسمبر  31في كما 
      
      

 

 

 احتياطي
 ةموجودات مالي
 متاحة للبيع

 ترجمةاحتياطي 
 عمالت أجنبية

 مكاسب احتياطي
 اكتوارية)خسائر( 

 تحوطاحتياطي 
       اإلجمالي التدفقات النقدية

 (3,932,842) (5,102) (823,962) (3,145,153) 41,375 2016يناير  1في كما 

صافي التغير في ترجمة 
العمالت المتعلقة بالعمليات 

 (935,249) - - (935,249) - األجنبية
 (200,184) - (200,184) - - س منافع الموظفيناإعادة قي

الموجودات  إعادة تقويم
 (10,108) - - - (10,108) المالية المتاحة للبيع 

الحصة في بنود الدخل 
للشركات  خرىاألالشامل 
       (229,600) (103,778) - (133,534) 7,712 والمشاريع المشتركة الزميلة

 اآلخرالدخل الشامل اجمالي 
       (1,375,141) (103,778) (200,184) (1,068,783) (2,396) للسنة

 (5,307,983) (108,880) (1,024,146) (4,213,936) 38,979 2016ديسمبر  31في كما 
      
      

مليون لاير  72: 2016مليون لاير سعودي ) 61على ضريبة قدرها  ،إجمالي أثر إعادة قياس التزامات منافع الموظفينيشتمل 
 (.2-29 إيضاحسعودي( )

 



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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في قائمة المركز المالي الموحدة كجزء من حقوق الملكية. كما تم في شركات المجموعة تم إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة  
 إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي نتائج الشركات التابعة بصورة مستقلة في قائمة الدخل الموحدة. 

 مسيطرة غير ملكية حقوق على االستحواذ 19-1

 
شل كيميكلز العربية )"شل"(، شريك سابك في الشركة السعودية (، أبرمت سابك وشركة "تاريخ الحق") 2017يناير  22بتاريخ 

 مليار 3.075بموجبها وافقت سابك على شراء كامل حصة شل في صدف مقابل مبلغ قدره  ،للبتروكيماويات )"صدف"(، اتفاقية
. وقد أتمت سابك وشل الصفقة بتاريخ ٪100إلى  ٪50(، مما أدى إلى زيادة حصة سابك في صدف من "الصفقة"لاير سعودي )

 . 2017أغسطس  16
 

تم اعتبار الحصة اإلضافية المستحوذ عليها في صدف كمعاملة حقوق ملكية،  صدف،تغير في السيطرة على  وقوعلعدم  نظرا  
 عن القيمة الدفترية لحصة شل في صدف في األرباح المبقاة.  المدفوعوبالتالي تم إثبات الزيادة في العوض 

 
ديسمبر  31ي ف منتهيةصدف للسنة المالية ال عملياتوطبقا  لما تم االتفاق عليه من قبل سابك وشل، أعيد توزيع حصة شل في نتائج 

 ، إلى سابك.2017
 

مليار لاير سعودي. فيما يلي تفاصيل الحصة اإلضافية المستحوذ  2.34بلغت القيمة الدفترية لصافي موجودات صدف بتاريخ الحق 
 في صدف: عليها

 

 في المنتهية للسنة 
 2017 ديسمبر 31

 (3.075.000) دوالر أمريكي(مليون  820) حقوق الملكية غير المسيطرة لشريك نقدا   المدفوعالعوض 

 2.335.205 القيمة الدفترية للحصة اإلضافية في صدف

 (739,795) الفرق المثبت في األرباح المبقاة

 

  مسيطرةغير  ملكيةعن حقوق  نيابةخسارة  تحمل 19-2

وهي شركة تابعة، وفقا  لمبدأ االستمرارية وضمان االمتثال  ،لأللياف الصناعية )ابن رشد( رشد ابن شركةلدعم واستمرار عمل 
ديسمبر  31قرر وأوصى مجلس إدارة سابك، خالل السنة المنتهية في  ،باألحكام النظامية التي نص عليها نظام الشركات السعودي

 ، بما يلي: 2017

 
  2017إبريل  1مليار لاير سعودي، ويمثل قيمة المستحقات على الشركة التابعة إلى سابك كما في  4.58تحويل مبلغ قدره ،

الخسائر المتراكمة في الشركة التابعة، بدون التأثير على عدد األسهم  خفيضتكـ "استثمارات غير نقدية إضافية" وذلك من أجل 
 . فيها للمساهمينالملكية  نسبلتابعة وا للشركةالحالية 

  خسائر متراكمة إضافية في الشركة التابعة،  تحململيار لاير سعودي، لغرض  6.51تخفيض رأسمال الشركة التابعة بمبلغ
 دون التأثير على نسب الملكية في الشركة التابعة.

  لية محدودة.ؤوإلى شركة ذات مس مقفلةتحويل الكيان القانوني للشركة التابعة من شركة مساهمة 
 

فيما يخص إعادة هيكلة رأس  2017ديسمبر  31لما آلت إليه نتائج الجمعية العمومية غير العادية لشركة ابن رشد والمنعقدة في  وفقا  
دوث أي تغير . ونظرا  لعدم ح2017ديسمبر  31 بتاريخ التوصيات/القراراتالمال وتحويل الكيان القانوني للشركة، تم تطبيق هذه 

. : القوائم المالية الموحدة(10حقوق ملكية طبقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ) ةما تقدم كمعامل اعتبارفي السيطرة، تم 
مليار لاير سعودي في األرباح المبقاة العائدة لمساهمي الشركة األم تمت تسويته مقابل حقوق  2.36وقد نتج عن ذلك تخفيضا  قدره 

 الملكية غير المسيطرة.



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 المعلومات المالية الملخصة  19-3

( بخصوص تفاصيل الشركات 39) إيضاحالغ لكل شركة تابعة قبل الحذوفات المتداخلة. أنظر فيما يلي المعلومات المالية الملخصة لكل شركة تابعة لها حقوق ملكية غير مسيطرة تعتبر جوهرية بالنسبة للمجموعة. تم اإلفصاح عن المب 
 التابعة. 

 

 2017 ديسمبر 31كما في  

الوطنية شركة ينبع  
للبتروكيماويات 

 )ينساب(

الشركة السعودية 
 للميثانول

 )الرازي(

شركة ينبع 
السعودية 

للبتروكيماويات 
 )ينبت(

الشركة السعودية 
للبتروكيماويات 

 )صدف(

الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات 

 )شرق(

شركة الجبيل 
للبتروكيماويات 

 )كيميا(

الشركة العربية 
لأللياف الصناعية 

 )ابن رشد(

شركة األسمدة 
العربية السعودية 

 )سافكو(

شركة كيان 
السعودية 

للبتروكيماويات 
 )كيان السعودية(

          

 6,811,410 1,192,281 2,050,745 4,439,751 8,867,168 - 4,795,571 1,668,841 6,582,991 موجودات متداولة 

 3,350,402 785,304 1,046,139 2,969,987 1,647,884 - 1,899,696 583,217 2,323,147 مطلوبات متداولة 

 3,461,008 406,977 1,004,606 1,469,764 7,219,284 - 2,895,875 1,085,624 4,259,844 صافي الموجودات المتداولة

          

 33,499,880 7,154,587 4,356,819 13,611,878 14,656,409 - 4,418,245 2,832,730 13,181,539 موجودات غير متداولة 

 23,052,842 700,939 4,016,225 5,798,158 2,716,243 - 983,466 854,018 703,953 مطلوبات غير متداولة 

 10,447,038 6,453,648 340,594 7,813,720 11,940,166 - 3,434,779 1,978,712 12,477,586 صافي الموجودات غير المتداولة

          

 13,908,046 6,860,625 1,345,200 9,283,484 19,159,450 - 6,330,654 3,064,336 16,737,430 الموجوداتصافي 

          

 8,555,340 3,645,208 631,311 4,419,052 9,003,506 - 3,027,742 1,393,102 7,898,003 (أ)حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة

 

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

 
  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 2016 ديسمبر 31كما في  

 
ينبع الوطنية شركة 

للبتروكيماويات 
 )ينساب(

الشركة السعودية 
 للميثانول

 )الرازي(

شركة ينبع السعودية 
للبتروكيماويات 

 )ينبت(

الشركة السعودية 
للبتروكيماويات 

 )صدف(

الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات 

 )شرق(

شركة الجبيل 
للبتروكيماويات 

 )كيميا(

الشركة العربية 
لأللياف الصناعية 

 رشد( )ابن

شركة األسمدة 
العربية السعودية 

 )سافكو(

شركة كيان السعودية 
للبتروكيماويات 
 )كيان السعودية(

          

 6,062,386 1,440,161 1,618,136 4,447,841 7,017,291 2,370,421 4,756,792 1,809,315 6,369,992 موجودات متداولة 

 3,451,708 878,060 1,367,677 2,283,021 1,466,239 1,241,552 1,376,326 523,654 2,531,248 مطلوبات متداولة 

 2,610,678 562,101 250,459 2,164,820 5,551,052 1,128,869 3,380,466 1,285,661 3,838,744 صافي الموجودات المتداولة

          

 34,968,152 6,787,486 5,207,833 13,609,461 15,485,094 4,775,600 4,622,620 2,879,989 13,815,797 موجودات غير متداولة 

 24,327,480 682,536 8,054,067 7,094,467 2,971,175 1,367,536 975,833 874,486 1,598,997 مطلوبات غير متداولة 

 10,640,672 6,104,950 (2,846,234) 6,514,994 12,513,919 3,408,064 3,646,787 2,005,503 12,216,800 صافي الموجودات غير المتداولة

          

 13,251,350 6,667,051 (2,595,775) 8,679,814 18,064,971 4,536,933 7,027,253 3,291,164 16,055,544 صافي الموجودات

          

 8,613,378 3,800,886 (1,347,986) 4,339,907 9,032,486 2,268,467 3,513,627 1,645,582 7,714,689 حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 

شركة ينبع 
الوطنية 

للبتروكيماويات 
 )ينساب(

الشركة السعودية 
 للميثانول

 )الرازي(

شركة ينبع 
السعودية 

للبتروكيماويات 
 )ينبت(

الشركة السعودية 
للبتروكيماويات 

 )صدف(

الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات 

 )شرق(

شركة الجبيل 
للبتروكيماويات 

 )كيميا(

الشركة العربية 
لأللياف الصناعية 

 )ابن رشد(

شركة األسمدة 
العربية السعودية 

 )سافكو(

شركة كيان 
السعودية 

للبتروكيماويات 
 السعودية()كيان 

           

 9,983,926 2,759,455 5,704,262 7,910,236 10,066,000 - 7,510,101 3,631,472 7,220,906 إيرادات

 668,174 878,628 (608,807) 1,604,213 2,735,429 - 2,993,537 1,778,390 2,376,365 )خسارة( السنة دخل صافي

 (11,473) 44,113 1,088 (2,219) (5,814) - 7,378 (1,699) (6,978) دخل )خسارة( شامل آخر 

 656,701 922,741 (607,719) 1,601,994 2,729,615 - 3,000,915 1,776,691 2,369,387 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

          

إلى حقوق الملكية غير  العائد)الخسارة( دخل الصافي 
 352,992 429,438 (316,182) 856,623 1,150,915 - 1,496,174 787,865 996,942 )أ( المسيطرة

 - 415,698 - 540,229 814,688 - 1,996,505 1,080,100 793,083 توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة 

          

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
  

 8,608,817 2,855,924 4,387,849 6,600,815 9,327,358 5,625,852 6,375,211 2,803,055 6,230,643 إيرادات

 152,057 1,035,948 (1,845,903) 1,666,595 2,662,970 882,677 2,529,759 980,701 2,344,362 خسارة( السنة)دخل صافي 

 12,497 261,936 17,058 9,658 21,863 20,190 56,610 26,214 7,373 دخل شامل آخر 

 164,554 1,297,884 (1,828,845) 1,676,253 2,684,833 902,867 2,586,369 1,006,915 2,351,735 الدخل )الخسارة( الشامل اآلخرإجمالي 

          

إلى حقوق الملكية غير  العائد)الخسارة( دخل الصافي 
 98,837 590,594 (958,577) 833,298 1,331,485 441,339 1,264,880 490,351 1,126,466 المسيطرة

 - 1,068,937 - 521,032 1,624,559 389,813 1,459,528 679,983 660,902 توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة 

 

وتحمل ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة حذف أرباح متداخلة بين شركات المجموعة، مثل على تسويات  ،كية غير المسيطرةليشتمل صافي الدخل )الخسارة( العائد إلى حقوق الم (أ)
 وغيرها.

  



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

 تتمة - المالية الموحدة القوائمات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

شركة ينبع الوطنية  
للبتروكيماويات 

 )ينساب(

الشركة السعودية 
 للميثانول

 )الرازي(

شركة ينبع 
السعودية 

للبتروكيماويات 
 )ينبت(

الشركة السعودية 
للبتروكيماويات 

 )صدف(

الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات 

 )شرق(

شركة الجبيل 
للبتروكيماويات 

 )كيميا(

الشركة العربية 
لأللياف الصناعية 

 )ابن رشد(

شركة األسمدة 
العربية السعودية 

 )سافكو(

شركة كيان 
السعودية 

للبتروكيماويات 
 )كيان السعودية(

 3,592,324 1,395,787 432,166 2,051,289 3,325,029 - 3,900,893 2,110,365 3,235,901 لتدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةا

 (905,316) (703,277) (291,734) (863,816) (425,839) - (314,653) (303,434) (716,755) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (1,560,010) (732,898) (160,972) (1,604,184) (1,779,483) - (3,777,386) (1,873,585) (3,143,125) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 1,126,998 (40,388) (20,540) (416,711) 1,119,707 - (191,146) (66,654) (623,979) صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية

  

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 1,859,013 1,562,516 109,246 2,248,181 3,157,657 1,412,062 2,791,779 1,309,043 3,166,871 لتدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةا

 (883,354) (833,619) (142,312) (1,454,106) (525,812) (644,985) (286,267) (200,641) 712,984 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (1,295,134) (1,872,897) 23,214 (695,177) (4,566,601) (814,812) (2,919,056) (864,351) (2,867,373) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (319,475) (1,144,000) (9,852) 98,898 (1,934,756) (47,735) (413,544) 244,051 1,012,482 صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لهاوالشركات التابعة  )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة - القوائم المالية الموحدةات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 معدل العمولة 
 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في

2016ديسمبر  31  
 كما في

2016يناير  1  

     متداولة

 قروض قصيرة األجل 
بالدوالر األمريكي سعر متغير 

أساس اليبور ىعل  1,065,000 - 428,201 

     

قسط متداول من قروض طويلة 
 األجل

سايبور واليبور بالدوالر 

 11,188,859 10,132,989 8,535,254 األمريكي

التزامات بموجب عقود إيجار 
٪9.6إلى  ٪5.7 (36 إيضاحتمويلية )  93,301  78,973   114,241  

٪2.63 سندات   3,744,901 - - 

  2,000,000   3,000,000  3,000,000 سايبور بسعر متغير سندات دين

  15,373,456 13,211,962 13,303,100 

     

     غير متداولة 

 قروض طويلة األجل 
سايبور واليبور بالدوالر 

 األمريكي
35,500,304  37,449,506   44,504,226  

التزامات بموجب عقود إيجار 
٪9.6إلى  ٪5.7 (36 إيضاحتمويلية )  771,712  776,396   862,362  

  8,000,000   5,000,000  2,000,000 سايبور بسعر متغير سندات دين 

٪75.2 سندات  3,352,716  6,671,885   6,772,500  

  41,624,732  49,897,787   60,139,088  

 73,870,389     63,109,749 58,063,188  القروض جماليإ

 
 القروض ألجل

أسعار بحصلت المجموعة على قروض تقليدية وأخرى لتمويل استثماراتها والتي تستحق السداد وفقا التفاقيات القروض المعنية 
 إيضاح) عموالت متغيرة. تم رهن بعض الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة ببعض الشركات التابعة ضمانا  للقروض المعنية

7) . 

صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي على أقساط نصف سنوية. تحمل قروض صندوق  قروضتسدد 
تحمل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي أتعاب إدارية مدفوعة  بينمابمعدالت متفاوتة،  تمويلاالستثمارات العامة أعباء 

 ض.مقدما وسنوية بموجب اتفاقيات تلك القرو
 

 السندات
 :2017ديسمبر  31كانت السندات التالية كما في 

، اس.اي آر.إل بي. في، وهي شركة تابعة لشركة سابك لوكسمبورغ 2، أصدرت شركة سابك كابيتال 2013أكتوبر  3في  -
 تم. ي. استخدمت المتحصالت لسداد دين خارج٪2.625مليار دوالر أمريكي وبمعدل قدره  1سنوات بقيمة  5سندات لمدة 

 .2017ديسمبر  31 في كماالقروض طويلة األجل  منالجزء المتداول  ضمن السندات تلك تصنيف إعادة
 

مليون يورو وبمعدل قدره  750سنوات بقيمة  7بي. في، سندات لمدة  1، أصدرت سابك كابيتال 2013نوفمبر  20في  -
2.75٪ . 

 

 سندات الدين
طرح خاص على ب، أبرمت سابك اتفاقية مع صندوق االستثمارات العامة إلصدار سندات غير مضمونة 2009ديسمبر  29بتاريخ 

 سنوات من 7مليار لاير سعودي. تم سحب هذه الشرائح بشكل كامل وتستحق السداد دفعة واحدة بعد  10شكل شرائح متعددة بمبلغ 
مليار لاير سعودي مستحقة السداد في عام  3، تم إعادة تصنيف شريحتين بقيمة 2017ر ديسمب 31إصدار كل منها. كما في  تاريخ
  ضمن الجزء المتداول من القروض طويلة األجل. 2018
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 فيما يلي جدول سداد القروض طويلة األجل: 
 

 

 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
 13,617,060  8,720,920  16,345,155 خالل سنة واحدة 

 7,119,044  12,329,393  6,676,568 سنتان -سنة 

  18,538,219   25,951,732  26,970,381 سنوات 5 –سنتان 

  33,619,463   15,252,335  7,206,071 أكثر من ذلك

 57,198,175  62,254,380  72,893,786 

 976,603  855,369  865,013 (36)إيضاح  التزامات بموجب عقود إيجار

 73,870,389  63,109,749  58,063,188 اإلجمالي

 
 منافع الموظفين -21
 

 فيما يلي تحليال  لمخصص منافع الموظفين: 
 

 

 كما في

2017ديسمبر  31  
 كما في 

2016ديسمبر  31  
 كما في 

2016يناير  1  
      التزامات المنافع المحددة 

 12,121,331  12,046,025  12,846,175 مكافأة نهاية الخدمة 

 2,325,244  2,842,845  2,690,085 برامج منافع التقاعد المحددة 

 686,600  720,314  1,038,172 منافع طبية ما بعد انتهاء الخدمة 

 16,574,432  15,609,184  15,133,175 

      

 األخرى منافع الموظفين طويلة األجل
  ومنافع انتهاء الخدمة

 
 

 
 

 327,862  62,393  49,937 برنامج التقاعد المبكر 

 121,496  132,023  155,227 ة األجل لمكافأة الخدمة طوي

 520,431  580,451  855,440 أخرى 

 1,060,604  774,867  969,789 

 17,635,036  16,384,051  16,102,964 
 

 التزامات المنافع المحددة 

تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة أو منافع التقاعد لموظفيها مع األخذ في االعتبار قوانين العمل المحلية وسوق العمل 

والقوانين الضريبية في البلدان التي تتواجد فيها الشركات. خارج المملكة العربية السعودية، تقوم المجموعة بالحد من مخاطر تغير 

في السنوات األخيرة محددة، كما تم  تقاعدالمالية والتطورات الديموغرافية، حيث يمنح الموظفين الجدد برامج  السوقظروف 

 إغالق العديد من برامج المنافع المحددة لحساب مستحقات المنافع المستقبلية.
 

 مكافأة نهاية الخدمة 

لتوظيف اإن هذه المكافأة إلزامية لكافة الموظفين المقيمين في المملكة العربية السعودية طبقا  لنظام العمل والعمال السعودي وسياسات 

فترات خدماتهم المتراكمة وتستحق الدفع عند انتهاء . تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس رواتب الموظفين والمجموعةالخاصة ب

التي  مكافأة نهاية الخدمة وذلك بتقدير قيمة المنافع المستقبلية بشأن التزام المنافع المحددةتقالة أو التقاعد. يتم احتساب الخدمة أو االس

اكتسبها الموظفين عن خدمتهم في الفترة الحالية أو الفترات السابقة، ومن ثم يتم خصم هذا المبلغ باستخدام معدل خصم مالئم لتحديد 

 إن هذه المكافأة غير ممولة. . المجموعةصافي التزام القيمة الحالية ل
 

ة النقص أو الزيادة المقابلة لها على األرباح المبقا، ويتم قيد الموحدة يتم إثبات عمليات إعادة القياس، فورا  في قائمة المركز المالي

 ل الموحدةقائمة الدخفي الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى  بنود الدخل الشامل األخرىمن خالل 

 في الفترات الالحقة.
 

  تخضع مكافأة نهاية الخدمة لمخاطر ديموغرافية وقانونية. 
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 تتمة -التزامات المنافع المحددة 

 
 برامج منافع التقاعد المحددة

الحوكمة  أنبش التعليماتلمجموعة وإصدار باتقوم لجنة التقاعد العالمية في سابك بمتابعة مخاطر كافة برامج التقاعد 

ات برامج الموجودالتزامات وموجودات . تخضع هابتمويلوإدارة المخاطر المتعلقة ببرامج التقاعد، وخاصة فيما يتعلق 

المخاطر االقتصادية أساسا  للتطورات  ىتعز ديموغرافية وقانونية واقتصادية.المستخدمة لتمويل االلتزامات لمخاطر 

اإلجراءات الالزمة إلقفال برامج المنافع المحددة  اتخاذتم  . وفي السنوات السابقة،غير المتوقعة في السلع وأسواق المال

 يات المنافع المستقبلية. المتعلقة بالخدمة المستقبلية. وقد أدى ذلك إلى تخفيض المخاطر المتعلق بمستو

 

يات في الوال الغالب فيمن برامج المنافع التقاعدية المحددة األخرى خارج المملكة العربية السعودية، وهي تقع  عددلدى المجموعة 

ممولة. تشمل برامج التقاعد األخرى، برامج غير ممولة في ألمانيا هذه تقاعد ال رامجبالمتحدة األمريكية وفي المملكة المتحدة. إن 

وبلجيكا. تستند المنافع التي تقدمها برامج التقاعد هذه أساسا على سنوات  وفرنساوالنمسا واليابان وبرامج ممولة في تايوان وكندا 

 الخدمة وتعويضات الموظفين.

من د دنيا وتخضع التزامات التقاعد ألنظمة حكومية، وحدبلدان التي أنشئت فيها. تمويل البرامج مع المتطلبات المحلية في ال شىايتم

. إضافة إلى ذلك، يوجد قيود على شكل شروط كمية ونوعية بخصوص االستثمار في مختلف في كثير من البلدان متطلبات التمويل

ات تراض المتعلق بأن االلتزامفالتمويل واال ومتطلباتفئات الموجودات. وقد ينتج عن ذلك تقلب في اشتراكات أصحاب العمل، 

 شى مع المتطلبات النظامية. االتقاعد تتم صناديقتجاه 

 :فيما يلي وصفا  موجزا  لبرامج منافع التقاعد المحددة الرئيسية الخاصة بالمجموعة
 

 الواليات المتحدة األمريكية

البرنامج ألحكام قانون ضمان دخل تقاعد  هذا . يخضعةتقاعد محددفي الواليات المتحدة األمريكية، تمنح المجموعة برنامج منافع 

. تتمثل سياسة تمويل البرامج األمريكية في القيام باشتراكات منتظمة كل سنة وبالمبالغ الضرورية 1974لعام  المعدل الموظفين

متحدة القوانين الضريبية في الواليات الالتي تفي أو تتجاوز الحد األدنى المطلوب طبقا  لما نصت عليه قوانين منافع الموظفين و

المشتركين الجدد. أما الموظفين الذين سبق وأن اشتركوا في البرنامج  أمام، تم إقفال البرامج 2014يناير  1األمريكية. وكما في 

ي مالي التغير فد استمروا في استحقاق المنافع. وبمقارنة المشتركين األساسيين إلى إجفق 2013ديسمبر  31كما في  ،األمريكي

 وفيات.المتعلقة بال الجديدة فتراضاتاالالمشتركين في البرنامج وزيادة ناتجة عن  قلة عدد المطلوبات فإنه يوجد نقص ناتج عن

 تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل جهات بالوكالة والتي تمثل مصالح الجهات المستفيدة وتضمن سداد المنافع مستقبال .
 

 المتحدة  المملكة

في المملكة المتحدة تم إقفالها من أجل الحصول على زيادات إضافية في ختامية تقاعد  معاشاتلدى شركات المجموعة برامج 

يادات الرواتب زمن األيدي العاملة ال يزال يتلقى زيادات في المنافع استنادا  إلى  كبيرالمنافع لسنوات الخدمة في المستقبل. وإن جزء 

 . الموظفين فرصة سانحة لالشتراك في برامج المساهمات المحددة كافة كانت لدى، مستحقات الخدمةبعد إقفال . وواألجور

وطبقا   هذه الجهاتلالتفاقية المبرمة مع  طبقا   -جهات بالوكالة، وتمثل فيها مجلس األمناء تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل 

طبقا   نيةفمصالح المستفيدين والتأكد بأنه يمكن سداد المنافع في المستقبل. يحدد التمويل المطلوب وفق عمليات تقويم  –للقانون 

 تعدل معاشات التقاعد سنويا  تعويضا  عن الزيادة في تكاليف المعيشة.لألنظمة المحلية كل ثالثة سنوات. 

 رىمنافع الموظفين طويلة األجل األخ

 المبكر التقاعد برنامج

التقاعد المبكر للموظفين وفقا  لسياسات المجموعة، ويتم تحميلها على قائمة الدخل الموحدة خالل السنة  برامجيتم احتساب تكاليف 

 . وإذا ما تم االتفاق على التعويض على شكل أقساط، يتم خصم االلتزام في األصليوافق فيها الموظف على عرض التقاعدالتي 

 ها على فترة التعويض التي يمكن أن تصل إلى سن التقاعد العادي للموظف. عإلى القيمة الحالية ومن ثم يتم توزي
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 تتمة - منافع الموظفين طويلة األجل األخرى

 األجل  طويلةالخدمة  مكافأة

على نحو مماثل اللتزامات المنافع ، ويتم قياسها على أساس سنوات الخدمة طويلة األجلخدمة ال مكافأةلموظفيها  المجموعةتقدم 

 قياس في قائمة الدخل الموحدة للسنة الحالية. المبالغ إعادة  يتم إثباتالمحددة. ومع ذلك، 

 يوضح الجدول أدناه حركة التزامات المنافع المحددة: 
 

 

 للسنة المنتهية في 

  2017ديسمبر  31

 في للسنة المنتهية 

 2016ديسمبر  31

  15,133,175   15,596,799  في بداية السنة 

 1,332,165   1,290,975  تكلفة خدمة حالية

 (26,875)   44,175  تكلفة خدمة سابقة

 607,437   581,024  بعد خصم إيرادات التمويل  ،أعباء تمويل

      نتجت عن:  اكتوارية تغيرات

 977,076   (21,966)  مالية افتراضات -

 (88,516)   (37,125)  ديموغرافية تغيرات -

 (635,366)   95,005  الخبرة أساس على تسويات -

 (199,477)   (249,147)  البرامج موجودات على الفعلي العائد -

  (213,233)   53,717 

 (1,131,816)   (576,018)  مدفوعات خالل السنة

 (243,724)   (365,015)  التقاعد برامج في مساهمات

 (127,280)   193,250  وأخرى تسويات ترجمة عمالت أجنبية 

  16,551,957   15,596,799 

 12,385   22,475  إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد

 15,609,184   16,574,432  في نهاية السنة
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 الموظفين في المملكة العربية السعودية:يوضح الجدول أدناه مكونات منافع 
 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 
 

  مكافأة نهاية الخدمة 
منافع طبية لما بعد  

  انتهاء الخدمة 
 

 اإلجمالي
 12,323,763   277,738   12,046,025  في بداية السنة 

 1,066,883   23,496   1,043,387  تكلفة خدمة حالية

 474,440   9,776   464,664  أعباء تمويل 

         تغيرات اكتوارية نتجت عن: 

 (46,428)   35,772   (82,200)  افتراضات مالية   -

 176,074   254,453   (78,379)  تسويات على أساس الخبرة   -

  (160,579)   290,225   129,646 

 (576,108)   (14,351)   (561,757)  مدفوعات خالل السنة

 17,014   2,579   14,435  أخرى

 13,435,638   589,463   12,846,175  في نهاية السنة
 
 

2016ديسمبر  31المنتهية في  للسنة    

 
 

نهاية الخدمة  مكافأة   
طبية لما بعد انتهاء  منافع 

  الخدمة 
 

 اإلجمالي
 12,366,642    245,311    12,121,331  في بداية السنة 

  1,088,060    22,596    1,065,464  تكلفة خدمة حالية

  489,993    9,266    480,727  أعباء تمويل 

 138,451    14,881   123,570  عن:  ناتجةتغيرات اكتوارية 

 (632,529)   (121)   (632,408)  افتراضات مالية   -

 (494,078)   14,760   (508,838)  ةعلى أساس الخبر تسويات  -

 (1,126,854)   (14,195)   (1,112,659)  مدفوعات خالل السنة

 12,323,763   277,738   12,046,025  في نهاية السنة 

 :2017ديسمبر  31المنافع المحددة خارج المملكة العربية السعودية كما في التزامات  مكوناتيوضح الجدول أدناه 
 

2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

 

الواليات المتحدة  
 األمريكية 

       المملكة 
 اإلجمالي  أخرىبلدان  المتحدة

 6,730,768 854,189 2,835,871 3,040,708  في بداية السنة

 224,092    23,594 - 200,498  تكاليف خدمة حالية 

 44,175 12,908 12,960 18,307  تكاليف خدمة سابقة 

 219,348    20,814 79,250 119,284  أعباء تمويل

 (467,186) (  35,019) (180,253) (251,914)  منافع مدفوعة

 211 211 - -  مساهمات مشتركين

      رات اكتوارية ناتجة عن:تغي

 24,462 (27,983) (156,096) 208,541  تراضات مالية فا -

 (37,125) (61) - (37,064)  تغيرات ديموغرافية -

 (81,069)  (10,553) - (70,516)  تسويات على أساس الخبرة  -

  100,961 (156,096) (38,597) (93,732) 

 366,730 108,252 258,478 -  عمالت أجنبية 

  3,227,844 2,850,210 946,352 7,024,406 

 (235,349) (235,349) - -  صافي موجودات التقاعد كإعادة تصنيف 

 6,789,057 711,003 2,850,210 3,227,844  في نهاية السنة 
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 : في مختلف البلدانتبيان التطورات في موجودات البرامج الرئيسية أدناه تم 
 

2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 

الواليات المتحدة 
  األمريكية

        المملكة
أخرىبلدان  المتحدة  اإلجمالي  

 3,457,732 241,775 1,969,282 1,246,675  السنةموجودات البرامج في بداية 

 112,764 9,580 55,509 47,675 إيرادات تمويل 

 365,226 28,497 43,276 293,453 مساهمات أصحاب العمل

 249,147 16,405 89,562 143,180 العائد الفعلي على موجودات البرامج

 (467,276) (35,108) (180,253) (251,915) منافع مدفوعة 

 (16,155) (506) - (15,649) مصاريف إدارية

 206,649 18,486 188,163 - عمالت أجنبية 

 1,463,419 2,165,539 279,129 3,908,087 

 (257,824) (257,824) - - صافي موجودات التقاعدكإعادة تصنيف 

 3,650,263 21,305 2,165,539 1,463,419 موجودات البرامج في نهاية السنة 

 3.138.794 689.698 684,671 1,764,425 ، صافيةالتزامات المنافع المحدد
 

 : 2016ديسمبر  31المنافع المحددة خارج المملكة العربية السعودية كما في التزامات مكونات يوضح الجدول التالي أدناه 
 

6201ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 
الواليات المتحدة 

 األمريكية 
         المملكة
أخرى بلدان  المتحدة  اإلجمالي  

 6,358,513 865,654 2,741,130 2,751,729 في بداية السنة 
 244,105 24,792 - 219,313 تكاليف خدمة حالية 
(13,800) تكاليف خدمة سابقة   - (13,075)  (26,875)  

 236,681 23,884 99,306 113,491 أعباء تمويل
(147,007) منافع مدفوعة  (70,474)  (114,494)  (331,975)  

     عن: ناتجةتغيرات اكتوارية 
 838,625 81,315 677,071 80,239 افتراضات مالية -
(10,459) تغيرات ديموغرافية -  (78,034)  (23)  (88,516)  
(48,438) 47,202 تسويات على أساس الخبرة -  (1,601)  (2,837)  
 116,982 550,599 79,691 747,272 

(484,690) - أجنبية عمالت  (12,263)  (496,953)  
 3,040,708 2,835,871 854,189 6,730,768 

(210,858) - - التقاعدصافي موجودات كإعادة تصنيف   (210,858)  
 6,519,910 643,331 2,835,871 3,040,708 في نهاية السنة 
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 : في مختلف البلدانتبيان التطورات في موجودات البرامج الرئيسية أدناه تم 
 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
الواليات المتحدة 

 األمريكية 
       المملكة 
أخرى بلدان  المتحدة  اإلجمالي  

 3,591,980 297,027 2,143,394 1,151,559  الفترةموجودات البرامج في بداية 
 135,168 10,658 76,888 47,622 إيرادات تمويل 

 243,724 35,061 14,494 194,169 في البرامجمساهمات 
 199,477 2,169 181,597 15,711 العائد الفعلي على موجودات البرامج

(147,007) منافع مدفوعة   (70,474)  (109,532)  (327,013)  
(15,379) مصاريف إدارية  - (552)  (15,931)  
(376,617) - عمالت أجنبية   6,944 (369,673)  

 1,246,675 1,969,282 241,775 3,457,732 
(223,243) - - إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد  (223,243)  

 3,234,489 18,532 1,969,282 1,246,675 موجودات البرامج في نهاية السنة 
 3,285,421 624,799 866,589 1,794,033 التزامات المنافع المحددة، صافي

 
 

 

 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31
 المنتهية في للسنة 

 2016ديسمبر  31

    صافي مصاريف المنافع 

 1.305.290  1,335,150 سابقةالخدمة البما في ذلك خدمة ال تكاليف

 607,437  581,024 ، صافيأعباء تمويل

 1,916,174  1.912.727 
 

 تقاعد الموظفين موجودات برامج

 يمثل الجدول أدناه فئات موجودات برامج التقاعد الرئيسية خارج المملكة العربية السعودية: 

 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

األمريكية المتحدة الواليات  المتحدة المملكة   أخرىبلدان     
      وغير متداولة  متداولة

 ٪39.90  ٪33.67  ٪38.86 أسهم

 ٪54.05  ٪24.25  ٪48.46 ت ديون داسن

 ٪54.05  ٪23.22  - سندات حكومية  -

 -  ٪1.03  ٪48.46 سندات أخرى  -

 ٪1.41  ٪23.04  - صناديق استثمارية وشركات تأمين 

 ٪4.64  ٪17.28  ٪9.90 استثمارات أخرى 

 -  ٪1.76  ٪2.78 نقدية  هنقدية وشب

 ٪100.00  ٪100.00  ٪100.00 اإلجمالي
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 تتمة -برامج تقاعد الموظفين موجودات 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 أخرىبلدان   المملكة المتحدة  الواليات المتحدة األمريكية 

      متداولة وغير متداولة 

 ٪40.00  ٪33.64  ٪40.56 أسهم

 ٪52.40  ٪25.88  ٪48.22 ات ديون دسن

 ٪52.40  ٪24.91  ٪48.22 سندات حكومية  -

 -  ٪0.97  - سندات أخرى  -

 ٪6.10  ٪22.48  - صناديق استثمارية وشركات تأمين 

 ٪1.50  ٪15.53  ٪9.57 استثمارات أخرى 

 -  ٪2.47  ٪1.65 نقدية  هنقدية وشب

 ٪100.00  ٪100.00  ٪100.00 اإلجمالي
 
 

 2016 يناير 1للسنة المنتهية في  

 أخرىبلدان   المملكة المتحدة  الواليات المتحدة األمريكية 

      وغير متداولة   متداولة

 ٪42.00  ٪40.95  ٪39.00 أسهم

 ٪28.30  ٪34.27  ٪49.00 ات ديون دسن

 ٪28.30  ٪33.37  - سندات حكومية  -

 -  ٪0.90  ٪49.00 سندات أخرى  -

 ٪29.70  ٪12.41  - صناديق استثمارية وشركات تأمين 

 -  ٪12.03  ٪10.00 استثمارات أخرى 

 -  ٪0.34  ٪2.00 نقدية  هنقدية وشب

 ٪100  ٪100.00  ٪100.00 اإلجمالي
 

 المستخدمة في احتساب التزامات المنافع: الرئيسيةفيما يلي االفتراضات االقتصادية واالكتوارية 
 

 
   2017ديسمبر  31كما في 

 
المملكة العربية 

 السعودية
الواليات المتحدة  

         المملكة المتحدة   األمريكية

 ٪2.70 ٪3.70  ٪3.60 معدل الخصم 
      ٪2.76 ٪3.28  ٪7.00إلى ٪5.00 متوسط الزيادة في الرواتب

 ٪3.15 -  ال ينطبق الزيادة في دفعات التقاعد
 2018في عام  ٪10 معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية(

 ٪5 بنسبة نقصإلى 
وما  2023في عام 
 بعدها

 

 ال ينطبق ال ينطبق
     

 

 
   2016ديسمبر  31كما في 

 
العربية المملكة 

 السعودية
الواليات المتحدة  

         المتحدة  المملكة  األمريكية

 ٪2.70 ٪3.94  ٪4.00 معدل الخصم 
 ٪2.86 ٪3.35  ٪7.00إلى ٪5.00 متوسط الزيادة في الرواتب
 ٪3.40 -  ال ينطبق الزيادة في دفعات التقاعد

 2017في عام  ٪10 معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية(
 ٪5بنسبة  نقصإلى 

وما  2021في عام 
 بعدها

 

 ال ينطبق ال ينطبق
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   2016يناير  1كما في 

 
المملكة العربية 

 السعودية
الواليات المتحدة  

         المتحدة  المملكة  األمريكية

 ٪4.00 ٪4.23  ٪4.10 معدل الخصم 
 ٪3.40 ٪3.36  ٪7.00إلى ٪5.00 متوسط الزيادة في الرواتب
 ٪3.40 -  ال ينطبق الزيادة في دفعات التقاعد

 2016في عام  ٪10 معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية(
 ٪5بنسبة  نقصإلى 

وما  2021في عام 
 بعدها

 

 ال ينطبق ال ينطبق
     

 تحليل الحساسية 

يوضح الجدول أدناه األثر التقريبي على التزامات المنافع المحددة في حالة قيام المجموعة بتغيير افتراضي رئيسي واحد، مع بقاء 

ع المحددة لتقويم التزامات المناف المالزمكافة االفتراضات االكتوارية األخرى ثابتة. يهدف تحليل الحساسية إلى توضيح عدم التأكد 

تاريخ القياس. وال يمكن استقراء نتائجه بسبب اآلثار المختلفة للتغيرات في االفتراضات االكتوارية األساسية في ظروف السوق ب

على إجمالي التزامات المنافع المحددة. تنطبق الحساسية فقط على التزامات المنافع المحددة وليس على صافي المبالغ المثبتة في 

ات في التغير في –بقدر معين  –يتم تسوية الحركات في القيمة العادلة لموجودات البرامج ومن المتوقع أن  .قائمة المركز المالي

 . معدالت الخصمالتغيرات في التزامات المنافع المحددة الناتجة عن 
 

 2017ديسمبر  31كما في  

 
المملكة العربية 

 السعودية
الواليات المتحدة 

          أخرىبلدان  المملكة المتحدة   األمريكية

     الزيادة 

 (36,689) (150,558) (138,858) (362.579) نقطة أساس( 25معدل الخصم )+ 

 9,370 34,170 16,841 313,884 نقطة أساس( 25الراتب )+ 

 ينطبق ال 112,018 - ينطبق ال نقطة أساس( 25التقاعد )+

 ينطبق ال 80,372 42,608 ينطبق ال سنة(1العمر المتوقع للمتقاعدين )+

 25تكاليف الرعاية الصحية )+ 
 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 21.255 نقطة أساس(

     

     النقص

 39,109 162,140 147,656 338.388 نقطة أساس( 25 -معدل الخصم )

 (15,291) (33,309) (16,546) (341,056) نقطة أساس( 25 -الراتب )

 ينطبق ال (105,766) - ينطبق ال نقطة أساس( 25-التقاعد )

 ينطبق ال (79,939) (44,040) ينطبق ال سنة(1-العمر المتوقع للمتقاعدين )

 25 -تكاليف الرعاية الصحية )
 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال (20,268) نقطة أساس(

          
 

  



 لهاوالشركات التابعة  )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة - القوائم المالية الموحدةات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

75 

 
 تتمة -منافع الموظفين  -21
 

 تتمة -تحليل الحساسية 
 

 2016ديسمبر  31في  كما 

 
المملكة العربية 

 السعودية
الواليات المتحدة 

          أخرىبلدان  المتحدة  المملكة األمريكية

     الزيادة 

 (36,102) (154,160) (130,173) (302,556) نقطة أساس( 25معدل الخصم )+ 

 8,043 32,633 17,216 323,600 نقطة أساس( 25الراتب )+ 

 ال ينطبق 113,931 ال ينطبق ينطبقال  نقطة أساس( 25التقاعد )+

 ال ينطبق 83,700 39,193 ال ينطبق سنة(1العمر المتوقع للمتقاعدين )+

 25يف الرعاية الصحية )+ لتكا
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 10,082 نقطة أساس(

     

     النقص

 38,300 166,242 138,924 344,059 نقطة أساس( 25 -معدل الخصم )

 (10,197) (31,812) (16,854) (284,716) نقطة أساس( 25 -) الراتب

 ال ينطبق (107,532) ال ينطبق ال ينطبق نقطة أساس( 25-التقاعد )

 ال ينطبق (84,379) (40,522) ال ينطبق سنة(1-العمر المتوقع للمتقاعدين )

 25 -يف الرعاية الصحية )لتكا
 ينطبقال  ال ينطبق ال ينطبق (9,623) نقطة أساس(

     
 
 
 

 2016يناير  1 في كما 

 
المملكة العربية 

 السعودية
الواليات المتحدة 

          أخرىبلدان  المتحدة  المملكة األمريكية

     الزيادة 

 (33,853) (145,644) (115,871) (308,844) نقطة أساس( 25معدل الخصم )+ 

 8,162 42,970 16,487 302,760 نقطة أساس( 25الراتب )+ 

 ال ينطبق 101,594 ال ينطبق ال ينطبق نقطة أساس( 25التقاعد )+

 ال ينطبق 64,561 46,619 ال ينطبق سنة(1العمر المتوقع للمتقاعدين )+

 25يف الرعاية الصحية )+ لتكا
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 9,147 نقطة أساس(

     

     النقص

 36,088 156,727 123,399 321,743 أساس(نقطة  25 -معدل الخصم )

 (7,849) (41,881) (16,224) (292,380) نقطة أساس( 25 -الراتب )

 ال ينطبق (96,018) ال ينطبق ال ينطبق نقطة أساس( 25 -التقاعد )

 ال ينطبق (64,700) (46,731) ال ينطبق سنة(1-العمر المتوقع للمتقاعدين )

 25 -يف الرعاية الصحية )لتكا
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (8,732) نقطة أساس(
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 المتوقعة المستقبلية دفعات المنافع

 
  2017ديسمبر  31كما في   

 المملكة العربية السعودية   
خارج المملكة العربية 

         السعودية

  371,901 720,507  خالل سنة 
  397,270 665,140  سنتان –سنة 
  419,623 741,461  سنوات 3 – سنتان

  444,219 839,591  سنوات 4 – 3
  472,071 901,619  سنوات 5 – 4
         2,724,245 5,920,141  سنوات 10 – 5

         4,829,329 9,788,459  اإلجمالي

 
 
  2016ديسمبر  31في  كما  

 المملكة العربية السعودية   
خارج المملكة العربية 

         السعودية

  252,139 696,647  خالل سنة 
  199,009 652,078  سنتان –سنة 
  211,781 678,474  سنوات 3 – سنتان

  234,094 763,605  سنوات 4 – 3
  250,185 844,506  سنوات 5 – 4
         1,532,126 5,771,176  سنوات 10 – 5

         2,679,334 9,406,486  اإلجمالي

 
 

  2016 يناير 1 في كما  

 المملكة العربية السعودية   
خارج المملكة العربية 

         السعودية

  195,941 672,088  خالل سنة 
  217,316 687,511  سنتان –سنة 
  234,859 775,913  سنوات 3 – سنتان

  253,808 808,062  سنوات 4 – 3
  272,336 885,730  سنوات 5 – 4
         1,651,571 5,947,535  سنوات 10 – 5

         2,825,831 9,776,839  اإلجمالي
     

: 2016مليار لاير سعودي ) 0.14العمل المتوقعة والمتعلقة ببرامج التقاعد المحددة المنافع للسنة القادمة  أصحاباشتراكات  تبلغ
 مليار لاير سعودي(. 0.15

بالنسبة  سنة 20و  ،سنة بالنسبة للبرامج داخل المملكة العربية السعودية 12المتوسط المرجح لفترة التزامات المنافع المحددة  يبلغ
 20سنوات بالنسبة للبرامج داخل المملكة العربية السعودية، و  10: 2016ديسمبر  31) المملكة العربية السعودية خارجللبرامج 

للبرامج داخل المملكة العربية السعودية، بالنسبة سنوات  10: 2016يناير  1، و سنة بالنسبة للبرامج خارج المملكة العربية السعودية
 (.للبرامج خارج المملكة العربية السعوديةبالنسبة سنة  19و 

مليار لاير سعودي(، وتتعلق  0.36: 2016مليار لاير سعودي ) 0.33األقساط السنوية المدفوعة لبرامج االشتراكات المحددة  بلغت
 أساسا  ببرامج اشتراكات محددة في هولندا. 
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 الذمم الدائنة التجارية -22
 
 

  

 كما في
 2017ديسمبر  31

 كما في
 2016ديسمبر  31

 كما في
         2016يناير  1

 16,475,376 16,328,810 17,886,738  ذمم دائنة تجارية 
         39,810 40,024 174,726  مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

  18,061,464 16,368,834 16,515,186         
     
     

 . (35) يضاحبشأن الذمم الدائنة في اإل تم اإلفصاح عن مخاطر العمالت ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة
 

 المطلوبات المتداولة األخرى و اتالمستحق -23
 
 

 
 كما في

 2017ديسمبر  31
 كما في

 2016ديسمبر  31
 كما في

        2016يناير  1

 4,460,626 4,422,428 5,087,427 مطلوبات مستحقة 
 1,998,261 1,724,035 1,904,510 مستحقات للموظفين 

 1,139,393 1,225,636 1,633,220 أرباح مستحقة  اتتوزيع
 425,710 374,559 227,109 محتجزات عقود

        2,162,071 917,145 968,101 أخرى 

 9,820,367 8,663,803 10,186,061        
    
    

 المشتقات  -24
 
 

  
 كما في

 2017ديسمبر  31
 كما في

 2016ديسمبر  31
 كما في

         2016يناير  1

     الموجودات المشتقة
     غير مخصصة في عالقة تحوط

 27,821 49,821 2,828  عقود الصرف األجنبي اآلجلة -
مشتقات بالحد األعلى ألسعار  -

 5,515 16,003 3,472  متداولة  –العموالت 
مشتقات بالحد األعلى ألسعار  -

         7,790 18,773 20,506  غير متداولة –العموالت 

         41,126 84,597 26,806  المالية  المشتقاتإجمالي 

         3,219,375 2,265,750 1,070,622  القيمة األسمية

     
          

     المطلوبات المشتقة
     غير مخصصة في عالقة تحوط

اتفاقيات مقايضات أسعار  -
 102,758 52,558 14,258  متداولة -العموالت 

اتفاقيات مقايضات أسعار  -
         52,343 17,742 1,978  غير متداولة –العموالت 

         155,101 70,300 16,236  المالية المشتقاتإجمالي 

         2,308,200 1,595,438 716,645  القيمة األسمية
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 تتمة - القوائم المالية الموحدةات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

78 

 
 المبيعات -25

 

  

 للسنة المنتهية في 
 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 
       2016ديسمبر  31

 142,549,900 149,242,828  بضاعة مباعة
       448,927 523,140  خدمات مقدمة

  149,765,968 142,998,827       
    

 
 المصاريفالتكاليف و -26

 منتهية: التالية للسنة ال البنودبناء  على طبيعة تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على 

 تكلفة المبيعات  26-1

  

 للسنة المنتهية في 
 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 
         2016ديسمبر  31

  67,531,194 71,956,479  خام ومواد مستهلكةمواد و التغير في المنتجات تامة الصنع
  12,151,674 12,178,000  تكاليف موظفين

  13,207,032 13,268,321  ومعدات  مصانعاستهالك 
  2,189,866 1,563,603  مصانع ومعدات قيمة انخفاض وتخفيض في 

         679,371 818,741  إطفاء موجودات غير ملموسة 

  99,785,144 95,759,137         

 
 المصاريف العمومية واإلدارية   26-2

  

 للسنة المنتهية في 
 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 
         2016ديسمبر  31

  5,411,794 5,833,505  تكاليف موظفين
  2,015,249 1,130,223  تكاليف أبحاث وتقنية

  526,488 693,859  خدمات مهنية 
  740,738 684,394  استهالك وإطفاء 

  365,538 346,865  إصالحات وصيانة 
  480,977 286,935  لوازم مكتبية

  157,490 149,284  رسوم وضرائب
  128,151 143,319  اتصاالت
         1,389,416 1,374,516  أخرى 

  10,642,900 11,215,841         

 
 مصاريف البيع والتوزيع  26-3

  

 للسنة المنتهية في 
 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 
         2016ديسمبر  31

  7,848,205 7,975,075  نقل وشحن
  1,059,805 979,818  تكاليف موظفين

  73,985 74,328  استهالك
         1,171,757 1,310,316  أخرى 

  10,339,537 10,153,752         
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 تمويلالأعباء  -27

  
 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

         2016ديسمبر  31

  1,359,019 1,748,692  والتسهيالتعلى القروض  أعباء تمويل
          607,437 581,024  تتعلق ببرامج المنافع المحددة أعباء تمويل

  2,329,716 1,966,456         

 
 اإليرادات األخرى، صافي -28

  
 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

         2016ديسمبر  31

  227,127 279,973  مطالبات تأمين
  (61,485) 200,921  فروقات تحويل عمالت أجنبية

  3,132 44,364  توزيعات أرباح عن استثمارات متاحة للبيع
  51,748 39,831  دخل إيجارات

  (47,228) (88,512)  خسائر استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
         650,601 (187.240)  أخرى

  289.337 823,895         

 الزكاة وضريبة الدخل -29
 

 كاآلتي:  وضريبة الدخل الخاصة بالمجموعةكانت الحركة في مخصص الزكاة 
 
 2017ديسمبر  31المنتهية في للسنة  

 اإلجمالي  ضريبة دخل  زكاة  
      

 3,135,696  749,360  2,386,336 2017يناير  1في 

 4,066,329  1,466,329  2,600,000 مجنب خالل السنة

 (3,222,906)  (855,710)  (2,367,196) مدفوع خالل السنة، صافي

 3,979,119  1,359,979  2,619,140 2017ديسمبر  31كما في 

 
 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي  ضريبة دخل  زكاة  
      

 2,364,892  731,419  1,633,473 2016يناير  1في 

 4,149,146  1,149,146  3,000,000 مجنب خالل السنة

 (3,378,342)  (1,131,205)  (2,247,137) مدفوع خالل السنة، صافي

 3,135,696  749,360  2,386,336 2016ديسمبر  31كما في 

 
 كانت الحركة في الضريبة المؤجلة الخاصة بالمجموعة كاآلتي: 

 

 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في  

 2016ديسمبر  31

موجودات ضريبة  
 مؤجلة 

مطلوبات ضريبة 
 مؤجلة 

موجودات ضريبة  
 مؤجلة 

مطلوبات ضريبة 
 مؤجلة 

      
 2,147,273 690,338  2,703,436 1,522,837 في بداية السنة 

 556,163 832,499  (106,377) (4,238) تغيرات خالل السنة *

 2,703,436 1,522,837  2,597,059 1,518,599 في نهاية السنة 

 . وحقوق الملكية غير المسيطرة تشتمل على أثر تحويل العمالت *
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 تتمة -الزكاة وضريبة الدخل  -29

 الزكاة  29-1
 

 .للمجموعة الموحدة المالية القوائم أساس على الزكاة تحسب
 

 قوائم أساس علىإلى الهيئة العامة للزكاة والدخل  ،بالكامللها سابك والشركات التابعة المملوكة الخاصة باإلقرارات الزكوية  تقدم
ابك بتقديم سل جزئيا  المملكة العربية السعودية المملوكة  فيمعدة ألغراض الزكاة فقط. تقوم الشركات التابعة األخرى  مستقلة مالية

 إقراراتها الزكوية بشكل منفصل.
 

 لمنتهيةا السنة حتى النهائيةواستلمت شهادات الزكاة  والدخل للزكاة العامةالهيئة  إلى الموحدةقامت سابك بتقديم إقراراتها الزكوية 
 . 2015ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في  الزكوي موقفها بإنهاءقامت سابك  كما. 2016 ديسمبر 31 في
 

 الدخل ضريبة 29-2

  مقسمة كما يأتي:لقائمة الدخل الموحدة العناصر الرئيسية لضريبة الدخل 
 

  
 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

         2016ديسمبر  31

     ضريبة الدخل الحالية للشركات:

  1,149,146 1.466.329  لسنة السابقةاتسويات ولسنة الحالية ل

     

     ضريبة الدخل المؤجلة للشركات:

         (276,336) 73.671  تكوين وعكس قيد فروقات مؤقتة

إجمالي مصروف ضريبة الدخل المدرج في قائمة الدخل 
         872,810 1,540,000  الموحدة 

 
قامت سابك بتقديم اإلقرارات الضريبية للشركات والمحلية في عدة بلدان أجنبية تعمل بها. وفي أغلب تلك البلدان، لم يتم إنهاء الموقف 

 وما بعدها.  2013لسلطات الضريبية للسنوات المالية من ا لالضريبي من قب
 

  

 للسنة المنتهية في 
 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 
         2016ديسمبر  31

 املالش الدخل في المثبتة بالبنود المتعلقة المؤجلة الضريبة
  السنة خالل األخر

 
  

         71,553 (61,349)  )الخسائر( المدرجة في االحتياطي االكتواري  المكاسب صافي 

  (61,349) 71,553         

 

  



 لهاوالشركات التابعة  )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
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  تتمة -الزكاة وضريبة الدخل  -29

 تتمة -ضريبة الدخل  29-2
 

 تسوية لمصروف ضريبة الدخل المستخرجة من الربح المحاسبي:  يعرض الجدول أدناه
 
 

  
 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

         2016ديسمبر  31

  27,250,743 29,624,745  ضريبة الالدخل قبل الزكاة و

        (17,540,604) (23,521,746)   ناقصا : الدخل الخاضع للزكاة 

         9,710,139 6,102,999  الدخل قبل ضريبة الدخل 

         ٪20 ٪20  )في المملكة العربية السعودية(الشريحة الضريبية المحلية 

     

         1,942,028 1,220,600  الضريبية المحلية  ةضريبة الدخل وفقا  للشريح

     

     اآلثار الضريبية لـ: 

  445,140 498,436  اإلعفاءات الضريبية للسنة الحالية، غير المثبتة -

  (111,691) 433,424  األجنبية نتائج تحويل العمالت -

  113,970 280,638  االنحراف معدالت -

  (8,093) (118,201)  التغير في الشريحة الضريبية -

  177,632 12,739  الضريبة المستحقة المحملة على المطلوبات األخرى -

  (301,350) (74,551)  الدخل غير الخاضع للضريبة -

  50,595 62,667  الضريبي للخصممصاريف غير قابلة  -

  (1,476,799) (818,022)  إثبات اإلعفاءات الضريبية غير المثبتة سابقا   -

  32,989 30,120  ضريبة استقطاع -

         8,389 12,150  وأخرى  ،ضرائب حكومية، ومحلية -

  872,810 1,540,000  مصاريف ضريبة الدخل 

         3,000,000 2,600,000  مصاريف الزكاة 

         3,872,810 4,140,000  ضريبة الدخل مصروف الزكاة وإجمالي 
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  تتمة -الزكاة وضريبة الدخل  -29

 تتمة -ضريبة الدخل  29-2
 

 فيما يلي عناصر الضريبة المؤجلة: 
 

 كما في كما في كما في 
        2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

وغير  الموجودات الملموسة -
 (3,068,314) (3,638,242) (3,200,976) الملموسة

 (7,920) (53,506) (27,413) المخزون -

 (155,100) (140.198) (195,011) االحتياطيات -

        (19,921) (42.642) (27,011) أخرى -

 (3,251,255) (3,874,588) (3,450,411) مطلوبات الضريبة المؤجلة

        1,103,982 1,171,152 853,352 موجودات الضريبة المؤجلة مع تسوية ال

        (2,147,273) (2,703,436) (2,597,059) صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة
    

 7,686,599 7,652,584 6.824.447 صافي الخسائر التشغيلية  -

وغير  الموجودات الملموسة -
 171,617 101.012 320.871 الملموسة

 1,012,327 1,349,877 967.003 منافع الموظفين -

 563.684 453,015 164.163 مصاريف مؤجلة -

 583.890 463.269 286.524 مخصص الذمم المدينة والمخزون -

 145,184 125,719 151.241 إعفاءات ضريبية -

        63.558 19.060 41.512 أخرى -

        10,226,859 10,164,536 8.755.761 موجودات الضريبة المؤجلة 

 (8,432,539) (7,470,547) (6.383.810) موجودات ضريبة مؤجلة غير مثبتة 

        (1,103,982) (1,171,152) (853.352) مطلوبات الضريبة المؤجلة مع تسوية ال

        690,338 1,522,837 1.518.599 صافي موجودات الضريبة المؤجلة 
 

 عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية  فقطتقوم المجموعة بمقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية 
 الضرائب المفروضة من قبل نفس السلطة الضريبية. إلىومطلوبات الضريبة الحالية وموجودات الضريبة المؤجلة 

 
 مليار 25.81: 2016لاير سعودي ) مليار 25.25مرحلة قدرها  ضريبيةالمجموعة خسائر  لدى، كان 2017ديسمبر  31كما في 

وفي بعض  .الخسائر فيها نشأت التي للشركات للضريبة الخاضعة المستقبلية األرباح لاير سعودي( وهي متاحة الستخدامها مقابل
البلدان، لم يتم تحديد هذه الخسائر الضريبية لحين إكمال تقديم اإلقرارات الضريبية و/أو قبول اإلقرارات الضريبية من قبل السلطات 

 الضريبية.
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 ربح السهم -30

 
عادية لعدد األسهم اللسهم وذلك بتقسيم صافي دخل السنة المتعلق بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح ايتم احتساب ربح 

 خالل السنة.
 

 لسهم: ايعكس الجدول أدناه بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب ربح 
 

 
 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

      2016ديسمبر  31

      25,870,097 28.998.387 الدخل من العمليات للسنة )بآالف الرياالت السعودية(

صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم )بآالف الرياالت 
      17,613,609 18,430,236 السعودية(

      3.000.000 3,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(

      8.62 9.67 لسهم من الدخل من العملياتا ربح

      5.87 6.14 الشركة األم بمساهميالمتعلق لسهم من صافي الدخل ا ربح

   
 

 تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. التيلم يكن هناك أي من بنود التخفيض 
 

 قياس القيمة العادلة -31
 

 فيما يلي مقارنة، حسب الفئة، للقيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة:
 

    3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة الدفتريةالقيمة  
  

 
   2017ديسمبر  31كما في 

      الموجودات المالية 
      الموجودات المالية المتاحة للبيع

 - - - - 396,817 بالتكلفة * -
            - 299,406 20 299,426 299,426 بالقيمة العادلة -

 696,243 299,426 20 299,406 -            

      األدوات المالية المشتقة
 - 23,978 - 23,978 23,978 األعلى ألسعار العموالت   بالحدمشتقات  -
            - 2,828 - 2,828 2,828 عقود صرف أجنبي آجلة -

 26,806 26,806 - 26,806 -            

حتى تاريخ  المقتناةستثمارات اال
 االستحقاق**

     

 - 391,869 - 391,869 390,320 أقل من سنة  -
            - 3,464,241 - 3,464,241 3,055,161 أكثر من سنة  -

 3,445,481 3,856,110 - 3,856,110 -            
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 تتمة - قياس القيمة العادلة -31

 
    3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 
   2016ديسمبر  31كما في 

      الموجودات المالية 
      الموجودات المالية المتاحة للبيع

 - - - - 356,720 بالتكلفة * -
            - 294,198 42,480 336,678 336,678 بالقيمة العادلة -

 693,398 336,678 42,480 294,198 -            

      المالية المشتقةاألدوات 
 - 34,776 - 34,776 34,776 األعلى ألسعار العموالت   بالحدمشتقات  -
            - 49,821 - 49,821 49,821 عقود صرف أجنبي آجلة -

 84,597 84,597 - 84,597 -            

حتى تاريخ  المقتناةستثمارات اال
 االستحقاق**

     

 - 409,787 - 409,787 409,045 أقل من سنة  -
            - 3,856,319 - 3,856,319 3,476,590 أكثر من سنة  -

 3,885,635 4,266,106 - 4,266,106 -            
 
 
 

    3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 
   2016ير اين 1كما في 

      الموجودات المالية 

      الموجودات المالية المتاحة للبيع

 - - - - 349,489 بالتكلفة * -
            - 337,100 54,112 391,212 391,212 بالقيمة العادلة -

 740,701 391,212 54,112 337,100 -            

      األدوات المالية المشتقة

 - 13,305 - 13,305 13,305 األعلى ألسعار العموالت   بالحدمشتقات  -
            - 27,821 - 27,821 27,821 عقود صرف أجنبي آجلة -

 41,126 41,126 - 41,126 -            

حتى تاريخ  المقتناةستثمارات اال
 االستحقاق**

     

 - 300,839 - 300,839 302,500 أقل من سنة  -
            - 3,775,294 - 3,775,294 3,680,347 أكثر من سنة  -

 3,982,847 4,076,133 - 4,076,133 -            
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    3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 
   2017ديسمبر  31كما في 

      المطلوبات المالية 
 - 16,236 - 16,236 16,236 أدوات مالية مشتقة

  متداولة وغير متداولةقروض 
            - 56,939,299 - 56,939,299 56.133.175 )باستثناء عقود اإليجار التمويلي( **

 56,149,411 56,955,535 - 56,955,535 -            

       

 
   2016ديسمبر  31كما في 

      المطلوبات المالية 
 - 70,300 - 70,300 70,300 أدوات مالية مشتقة

  متداولة وغير متداولةقروض 
            - 63,549,873 - 63,549,873 62,254,380 التمويلي( **)باستثناء عقود اإليجار 

 62,324,680 63,620,173 - 63,620,173 -            

       

 
   2016يناير  1كما في 

      المطلوبات المالية 
 - 155,101 - 155,101 155,101 أدوات مالية مشتقة

  متداولةمتداولة وغير قروض 
            - 74,000,495 - 74,000,495 72,465,585 )باستثناء عقود اإليجار التمويلي( **

 72,620,686 74,155,596 - 74,155,596 -            

 

غير متداولة لشركات عاملة داخل وخارج المملكة العربية السعودية. ال  ملكية حقوق حصصهذا البند استثمارات في  يمثل *
ظ . تعتزم سابك االحتفااالستثماراتبصورة موثوق بها لعدم وجود سوق نشط لهذه  حصصيمكن تحديد القيمة العادلة لهذه ال

 بهذه االستثمارات ألغراض استراتيجية. 
 

 طويلة األجل بالتكلفة المطفأة. والقروضتقيد االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  **
 

 . 2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2017ديسمبر  31المنتهية في  سنة( خالل ال2) و( 1تحويالت بين المستوى ) هناك يكن لم
 

بات والذمم الدائنة التجارية والمطلووالقروض قصيرة األجل المدينة التجارية والودائع قصيرة األجل والذمم  يةأن النقدباإلدارة  تعتقد

 االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات. تواريخالمتداولة األخرى تقارب قيمتها الدفترية وذلك يعود بشكل كبير إلى 
 

 واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة: الطرقتم استخدام 
 

  سعارأالقروض طويلة األجل المرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة من قبل المجموعة بناء على معايير مثل والمدينة يتم تقويم الذمم 

بدولة معينة والجدارة االئتمانية للعمالء وخصائص المخاطر للمشروع الممول. وبناء على  الخاصةالعمولة وعوامل المخاطر 

 من هذه الذمم المدينة. كبدةخسائر المتال إزاءهذا التقويم، تؤخذ المخصصات بعين االعتبار 
 

  يتم تقدير  .المالية القوائم إعدادعلى أساس عروض األسعار بتاريخ  المتداولةوالسندات  الدين لسنداتيتم تحديد القيمة العادلة

والقروض البنكية والمطلوبات المالية األخرى وااللتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلي،  المتداولةالقيمة العادلة لألدوات غير 

باإلضافة إلى المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المعدالت السائدة حاليا  

 قاق المتبقية.للديون بنفس الشروط ومخاطر االئتمان وتواريخ االستح
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  قعة، ، بما في ذلك التدفقات النقدية المتوالتقويم طرقبعض االفتراضات بشأن مدخالت  إجراءتتطلب عملية التقويم من اإلدارة

ومعدل الخصم ومخاطر االئتمان والتقلبات في األسعار. إن احتمال وجود تقديرات مختلفة ضمن هذه المدخالت يمكن تقويمها 

 .المتداولةغير  الملكية حقوق حصصبصورة معقولة واستخدامها في تقدير اإلدارة للقيمة العادلة الستثمارات 
 

 في األسواق النشطة. المتداولةمن األسعار  المتداولةحصول على القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع يتم ال 
 

  أخرى مختلفة وبشكل رئيسي مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني  أطرافتقوم المجموعة بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة مع

عقود  نمأساسا   تتكونم أساليب التقويم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة . إن المشتقات التي يتم تقويمها باستخداجيد

سعير التقويم األكثر تطبيقا  على الت طرق تشتملجلة. اآلسلع الجلة وعقود اآلجنبي األصرف العموالت وعقود المقايضات أسعار 

 طرق التقويم هذه مدخالت متنوعة تشتمل تتضمنالقيمة الحالية.  حساب في المستخدمة المعلوماتالمقايضات باستخدام واآلجل 

 ومنحنياتأسعار العموالت  ومنحنياتعلى الجودة االئتمانية لألطراف األخرى واسعار الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 

 .المعنية للسلع اآلجلة األسعار
 

 المثبتة كمطلوبات، تعتبر مخاطر التعثر الخاصة بالمجموعة متدنية، وبالتالي لم يتم إظهار تسويات  شتقاتفيما يتعلق بعقود الم

 مخاطر االئتمان عند تحديد القيمة العادلة للمشتقات المصنفة كمطلوبات.
 

  ت للمشتقا طالتحوإن التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالطرف اآلخر لم يكن لها أي أثر جوهري على تقويم فعالية

 واألدوات المالية األخرى المثبتة بالقيمة العادلة. تحوطالمخصصة كأدوات 
 

  ياس بنفس الطريقة التي يتم بها ق األخرى المالية األدوات ضمن المضمنةيتم قياس مشتقات الصرف األجنبي ومشتقات السلع

ر مضمونة، فإن المجموعة تقوم أيضا  باألخذ بعين مشتقات عقود الصرف األجنبي اآلجلة والسلع. ونظرا  ألن هذه العقود غي

( ىاألخر المالية األدوات ضمن المضمنةاالعتبار مخاطر عدم األداء المتعلقة باألطراف األخرى )بالنسبة للموجودات المشتقة 

 31(. كما في رىاألخ المالية األدوات ضمن المضمنةأو مخاطر عدم األداء الخاصة بالمجموعة )بالنسبة للمطلوبات المشتقة 

 هذه المخاطر غير هامة. بأنمجموعة لل تبين، 2016 ديسمبر 31و 2017ديسمبر 
 

  خالل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الخصم  منيتم تحديد القيمة العادلة للقروض المرتبطة بعمولة للمجموعة

ما ك بالمجموعةفترة المالية. وقد تم تقويم مخاطر عدم األداء الخاصة الالذي يعكس معدل االقتراض للجهة المصدرة في نهاية 

 على أنها غير هامة. 2016 ديسمبر 31و 2017ديسمبر  31في 
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 :جموعةالخاصة بالم التقليدية وغير التقليدية واالستثمارات بالتمويل تحليال   أدناه الجدول يوضح 
 

 

 كما في

 2017ديسمبر  31
 

 في كما

 2016ديسمبر  31

 في كما 

 2016يناير  1

      لدى البنوك  وأرصدة نقدية

      تقليدية

 8.075.573  9.904.825  12.554.488 حسابات جارية   -

 4,454,935  2,010,346  4,318,927 ألجلودائع  -

 12,530,508  11,915,171  16,873,415 وأرصدة لدى البنوك تقليدية  نقدية 

      

      غير تقليدية

 25.008.542  27.128.019  40,083,654 مرابحة )بما في ذلك ودائع ألجل( -

 614,041  1,204,550  2,081,587 ألجل(ودائع  باستثناءحسابات جارية ) -

 25,622,583  28,332,569  42,165,241 غير تقليدية وأرصدة لدى البنوك نقدية 

 38,153,091  40,247,740  59,038,656  واألرصدة لدى البنوكالنقدية  إجمالي

      

 واستثمارات مقتناة قصيرة األجل استثمارات
      حتى تاريخ االستحقاق

      تقليدية

 585,562  731,250  390,320 ودائع مركبة  -

 376,170  519  - سندات وسندات ديون بعمولة عائمة  -

 -  3,312  123,963 ودائع ألجل  -

 ةمقتنا واستثمارات األجل قصيرة استثمارات
 961,732  735,081  514,283 تقليدية االستحقاق تاريخ حتى

      

      غير تقليدية

 29,232,311  20,101,711  3,836,790 ألجلودائع  -مرابحة  -

 3,019,785  2,220,175  2,264,636 صكوك -

 75,000  525,000  790,524 ودائع مرابحة مركبة  -

 مقتناةاستثمارات واألجل  استثمارات قصيرة
 32,327,096  22,846,886  6,891,950 تقليدية غير حتى تاريخ االستحقاق

األجل  االستثمارات قصيرة إجمالي
 33,288,828  23,581,967  7,406,233 حتى تاريخ االستحقاق المقتناةاالستثمارات و

      

 
 

 كما في 

 2017ديسمبر  31
 

 في كما

 2016ديسمبر  31

 في كما 

 2016يناير  1

      المالية المتاحة للبيع   الموجودات

 337,100  294,198  299,407 استثمارية صناديق  -

 403,601  399,200  396,836 حقوق ملكية أدوات في  استثمارات -

 740,701  693,398  696,243 االستثمارات المتاحة للبيع التقليدية  إجمالي

 740,701  693,398  696,243  للبيع المتاحة المالية الموجودات إجمالي
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 كما في

 2017ديسمبر  31
 

 في كما

 2016ديسمبر  31

 في كما 

 2016يناير  1

      القروض قصيرة األجل 

      تقليدية

 مكشوفة وحسابات األجل قصيرة قروض
 428,201  -  1,065,000 تقليدية

 428,201  -  1,065,000 األجل إجمالي القروض قصيرة

      

      القروض 

      تقليدية

 34,370,795  23,365,293  22.369.890 وتسهيالتقروض   -

 14,771,281  14,670,027  12.097.616 سندات/ سندات ديون  -

 952,643  854,420  771,711 عقود إيجار تمويلية  -

 50,094,719  38,889,740  35,239,217 التقليدية القروض

      

      غير تقليدية

 4,312,155  3,604,476  5,073,886 إجارة تسهيالت -

صندوق التنمية الصناعية  قروض -
 2,472,573  2,208,501  1,511,714 السعودي

 8,611,770  9,515,213  1,795,256 صكوك -

 7,950,971  8,891,819  13,378,115 مرابحة -

 23,347,469  24,220,009  21,758,971 التقليدية غير القروض -

 73.442.188  63.109.749  56.998.188 القروض إجمالي

 
 

 

 للسنة المنتهية في

 2017 ديسمبر 31

 في المنتهية للسنة 

 2016 ديسمبر 31

    المرسملة خالل السنة التمويل تكاليف

 188,908  362.475 قليديةت قروض -

 36,754  - سندات ديون/ سندات -

 225,662  362.475 تقليدية قروض من مرسملة تمويل تكاليف

    

 26,272  102.482 مرابحة قروض -

 26,272  102.482 تقليدية غير قروض من مرسملة تمويل تكاليف -

 251,934  464.957 تكاليف التمويل المرسملة خالل السنة إجمالي
 

  



 لهاوالشركات التابعة  )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة - القوائم المالية الموحدةات حول إيضاح
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

89 

 
 تتمة - التمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية -32

 

 

 للسنة المنتهية في

2017ديسمبر  31  
 للسنة المنتهية في 

2016ديسمبر  31  
    إيرادات التمويل

    تقليدية
 4,285  3,838 حسابات جارية -

 56,849  74,574 ودائع ألجل  -

 8,840  31,244 ودائع مركبة  -

 96,707  54,064 مشتقات  -

 32,963  24,665 أخرى  -

 199,644  188,385 إجمالي إيرادات التمويل التقليدية -

    

    غير تقليدية
 1,330,726  949,056 ودائع ألجل -مرابحة  -

 105,862  98,980 صكوك -

 5,688  10,636 ودائع مرابحة مركبة  -

 5,352  - أخرى  -

 1,447,628  1,058,672 إجمالي إيرادات التمويل غير التقليدية

 1,647,272  1,247,057 إجمالي إيرادات التمويل 

    

 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31

    أعباء التمويل

    تقليدية

 493.563  669,872 قروض وتسهيالت -

 321,773  383,987 سندات/ سندات ديون -

 57,570  91,889 عقود إيجار تمويلي -

 -  10,797 مطلوبات مشتقة  -

 607.437  581,024 صافي العمولة على منافع الموظفين -

 100,388  124,759 أخرى  -

 1,580,731  1,862,328 أعباء التمويل التقليدية 
 

    تقليديةغير 

 75,581  61,331 صندوق التنمية الصناعية السعودي قروض -

 101,442  117,286 مرابحة -

 207,044  288,771 إجارةتسهيالت  -

 1,658  - أخرى  -

 385,725  467,388 أعباء التمويل غير التقليدية

 1,966,456  2,329,716 إجمالي أعباء التمويل
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 (.39رقم ) يضاحتم إظهار حصص الملكية في الشركات التابعة في اإل

 
 2017ديسمبر  31يوضح الجدول أدناه إجمالي مبالغ المعامالت الهامة المبرمة مع الجهات ذات العالقة خالل السنتين المنتهيتين في 

 :2016يناير   1و 2016 ديسمبر 31و 2017ديسمبر  31، باإلضافة إلى أرصدة الجهات ذات العالقة كما في 2016و
 
 

 
المبيعات إلى الجهات 

 ذات العالقة
المشتريات من الجهات ذات  

  العالقة
المبالغ المستحقة من الجهات 

  ذات العالقة
المبالغ المستحقة إلى 
 الجهات ذات العالقة

2017 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة   2017 ديسمبر 31في  كما  

 157,464  201,453  5,285,739  8,881 شركات زميلة

مشاريع مشتركة 
 12,160,154 وشركاء

 

476,172  2,976,637  40,614 
 
 

 2017 ديسمبر 31في  كما 

 اإلجمالي  وشركاء مشاريع مشتركة  شركات زميلة 

 2,491,245  2,491,245  - قرض من جهات ذات عالقة

 814.850  814.850  - قروض إلى جهات ذات عالقة
 
 
 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي  وشركاء مشتركةمشاريع   شركات زميلة 

إلى جهات ذات توزيعات أرباح مدفوعة 
 4,512,696  4,262,696  250,000 عالقة

توزيعات أرباح مستلمة من جهات ذات 
 364,106  271,931  92,175 عالقة

      
 
 

 
المبيعات إلى الجهات 

 ذات العالقة
المشتريات من الجهات ذات  

  العالقة
الجهات  المبالغ المستحقة من
  ذات العالقة

المبالغ المستحقة إلى الجهات 
 ذات العالقة

2016 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة   2016 ديسمبر 31في  كما  

 4,463  4,456  4,622,651  34,286 شركات زميلة

مشاريع مشتركة 
 11,765,510 وشركاء

 

470,911  3,305,790  65,989 
 
 

 2016 ديسمبر 31في  كما 

 اإلجمالي  وشركاء مشاريع مشتركة  شركات زميلة 

 2,930,944  2,930,944  - قرض من جهات ذات عالقة

 652,527  652,527  - قروض إلى جهات ذات عالقة
 
 
 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي  وشركاء مشاريع مشتركة  شركات زميلة 

إلى جهات ذات توزيعات أرباح مدفوعة 
 4,029,198  3,704,198  325,000 عالقة

توزيعات أرباح مستلمة من جهات ذات 
 658.931  162,912  496,019 عالقة
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المبالغ المستحقة من 
 الجهات ذات العالقة

المبالغ المستحقة إلى 
        الجهات ذات العالقة

 
    2016يناير  1كما في 

 - -   زميلة شركات
      79.528 2.676.820   وشركاء مشاريع مشتركة

     

 

 
    2016يناير  1كما في 

         اإلجمالي وشركاء مشاريع مشتركة شركات زميلة  

 3.349.474 3.349.474 - قرض من جهات ذات عالقة
      769.964 769.964 - قروض إلى جهات ذات عالقة

     

 
 الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة

 2017ديسمبر  31تتم عمليات البيع إلى والشراء من الجهات ذات العالقة وفقا  لشروط التعامل العادية. إن األرصدة القائمة كما في 
( غير مضمونة وبدون عمولة ويتم سدادها نقدا . لم يتم 2016يناير  1و  2016ديسمبر  31المقارنة كما في  أرصدة)بما في ذلك 

ديسمبر  31تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. وفيما يتعلق بالسنة المنتهية في 
ا التقويم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز يتم إجراء هذ ،(2016ديسمبر  31)بما في ذلك سنة المقارنة المنتهية في  2017

 المالي للجهة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها.
 

 

 للسنة المنتهية في 
 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 
        2016ديسمبر  31

  26,660,839 31,612,060 مشتريات بضاعة وخدمات
  5,851,204 6,660,941 مبيعات بضاعة وخدمات

  1,395,900 1,618,469 مبالغ مستحقة إلى منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية
  529,409 756,573 مبالغ مستحقة من منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية

 
 كبار موظفي اإلدارة

السلطة والمسؤولية للقيام بالتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة سابك بشكل مباشر  لديهميقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك الذين 
 أو غير مباشر، بما في ذلك موظفي اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة )التنفيذيين أو غيرهم(.

اهم في وتس ،مدراء التنفيذيينإضافة لتعويضات كبار موظفي اإلدارة، تقدم المجموعة منافع غير نقدية ألعضاء مجلس اإلدارة وال
في  تينالمنتهي تينبرامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء الخدمة بالنيابة عنهم. فيما يلي تفاصيل تعويضات كبار موظفي اإلدارة للسن

 :2016 ديسمبر 31و 2017ديسمبر  31
 

 

 للسنة المنتهية في 
 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 
        2016ديسمبر  31

   61,057 43,501 منافع موظفين قصيرة األجل 
   13,716 8,556 ةخدممنافع ما بعد انتهاء ال
  130,678 41,265 مكافأة نهاية الخدمة 
         4,419 4,048 أخرى منافع طويلة األجل 

        209,870 97,370  اإلجمالي

لى كما تشتمل ع .والمزايا األخرى للمدراء التنفيذيينالمدفوعة والرواتب واإلجازات  األتعابتشتمل المنافع قصيرة األجل على 
مليون لاير سعودي. تشتمل المنافع طويلة األجل على مكافأة نهاية الخدمة. وفقا  لسياسة  1.8مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة البالغة 

 رين.الموظفين اآلخب الخاصةحكام األشروط والوظفي اإلدارة مؤهلين الستالم تسهيالت قروض سكنية بنفس المجموعة، فإن كبار م
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ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل استراتيجية وفقا  لمنتجاتها، ولديها أربعة وحدات استراتيجية كما هو مبين أدناه 
 قطاعات تفاصيلها المالية موضحة على النحو التالي:ومجمعة في ثالث 

 
يتم إنتاج المنتجات من المواد األولية )اللقيم( الهيدروكربونية بما في ذلك الميثان واإليثان  - البتروكيماويات استراتيجيةعمل  وحدة

يرت أكسيد الكربون واإليثيلين وميثيل ت والبروبان والبيوتان والنافثا الخفيفة، مع مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك ثاني
، تم دمج المنتجات المتعلقة بالبوليمرات في قطاع واحد مع المنتجات 2016بيوتيل أثير والمواد الكيماوية األخرى. خالل عام 

ة السلعية: البولي يالكيماوية، وشملت البولي إثيلين والبولي بروبيلين. تشتمل مجموعة البولي ايثيلين على كافة البوليمرات الحرار
إثيلين الخطي منخفض الكثافة، البولي إثيلين منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين عالي الكثافة. تشتمل مجموعة منتجات البولي بروبيلين 
على مجموعة عشوائية، هوموبوليمر، كوبوليمر ودرجات متخصصة في السيارات. تشتمل المنتجات الرئيسية األخرى على البولي 

 نات، والبوليستر، وبولي فينيل كلوريد، والبوليسترين، والبولي بروبيلين المركب وستامكس.كربو
 

شتمل على تقنيات البوليمر، وتطوير التطبيقات على نطاق عالمي، وتقنيات عملية مبتكرة، تو - التخصصات استراتيجية عمل وحدة

لبناء والطاقة البديلة والرعاية الصحية. وتشتمل على محفظة ان السيارات والطيران وااللكترونيات إلى عوالحلول المسؤولة بيئيا 
 من المنتجات من الراتنجات بالحرارة، والمركبات المتخصصة، واألفالم والمنتجات الورقية، والطالء. متنوعة

 
مجموعة من األسمدة، بما في ذلك اليوريا واألمونيا والفوسفات، شتمل على إنتاج تو - المغذيات الزراعية استراتيجية عمل وحدة

 وكذلك األسمدة المركبة.
 

 منتجات الصلب والمنتجات الطويلة )مثل حديد التسليح( والمنتجات المسطحة. بإنتاج المعادن استراتيجية عمل وحدة تتعلق
 

 ويشتمل على عمليات اإلدارة العامة ومراكز التقنية واالبتكار والنشاطات االستثمارية. – العامة اإلدارةقطاع 
 

ة وعدم التشابه في األعمال التجاري بعضبالنظر إلى  مجمع بشكلتم اإلفصاح عن المعلومات المالية للبتروكيماويات والتخصصات 
مالي اإليرادات وصافي األرباح والموجودات مقارنة من إج ٪10حيث تقل نسبته عن  التخصصاتوجود أهمية نسبية لقطاع 

 بالمجموعة.
 

الموارد وتقييم  وزيعتلغرض اتخاذ القرارات بشأن  القطاعاتالتنفيذي، بمراقبة نتائج  الرئيستقوم لجنة اإلدارة التنفيذية، التي يرأسها 
 األداء.

 
 .ثابتة أسس قوفويتم قياسه بصورة  الدخل صافييتم تقييم أداء القطاع على أساس 

 
 ت.إدارة القطاعاقد تسجل اإليرادات المتداخلة بشكل عام إما بقيم تقارب أسعار البيع لجهة خارجية أو بأسعار متفق عليها بين 

 
يتم التعامل بأسعار التحويل الداخلية بين القطاعات التشغيلية وفقا  لشروط التعامل العادية وبشكل مماثل للتعامالت مع الجهات 

 األخرى.
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 عليها المتفق األسعار أو األخرى الجهات إلى البيع أسعار تقارب التي القيمة على بناء   عادة   قيدها يتم القطاعات بين اإليرادات إن
 .القطاعات إدارات بين
 
 

2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 
البتروكيماويات / 

 التخصصات
المغذيات 

 الموحدة الحذوفات/ التسويات المركز الرئيسي  المعادن الزراعية

 149,765,968 (131,364,754) 85,963,781 8,690,273 4,956,577 181,520,091 اإليرادات

 (14,845,784)     - (370,897)  (990,251) (763,318)  (12,721,318) استهالك وإطفاء

 (1.563.603) - - (349,980) - (1.213.623) خسائر انخفاض في القيمة 

 1,247,057 (4,074,736) 4,728,154 7,285 25,115 561,239 إيرادات تمويل

 (2,329,716) 7,692,835 (2,893,946) (137,143) (38,791) (6,952,671) أعباء تمويل

 289.337 (1,635,621) 872,390 (345,508) 41,919 1.356.157 ، صافيإيرادات )مصاريف( أخرى

ات زميلة ـــالحصة في نتائج شرك
 1,419,680 (93,759) 206,387 - 93,739 1,213,313 ومشاريع مشتركة 

 (4,140,000) (940,836) (1,041,273) (114,665) (34,120) (2,009,106) زكاة وضريبة دخل

لق بمساهمي ــصافي الدخل المتع
 18,430,236 (24,033,571) 16,853,481 (1,309,324) 1,249,231 25,670,419 الشركة األم
 
 

2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 
البتروكيماويات / 

 التخصصات
المغذيات 

 الموحدة الحذوفات/ التسويات المركز الرئيسي  المعادن الزراعية

 142,998,827 (105,787,586) 74,525,044 9,009,322 4,701,311 160,550,736 اإليرادات

 (14,701,126) - (354,593) (1,036,088) (724,134) (12,586,311) استهالك وإطفاء

 (2,189,866) - - - - (2,189,866) خسائر انخفاض في القيمة 

 1,647,272 (4,011,763) 4,899,936 45,549 28,588 684,962 إيرادات تمويل

 (1,966,456) 2,977,244 (611,870) (142,712) (42,733) (4,146,385) أعباء تمويل

 823,895 (2,066,198) 972,727 (41,730) 19,129 1,939,967 ، صافي إيرادات )مصاريف( أخرى

الحصة في نتائج شركات زميلة 
 875,935 (57,310) 96,208 - 56,845 780,192 ومشاريع مشتركة 

 (3,872,810) (281,254) (2,112,496) (136,942) (65,093) (1,277,025) زكاة وضريبة دخل

صافي الدخل المتعلق بمساهمي 
 17,613,609 (23,203,213) 18,589,331 (1,478,178) 1,107,093 22,598,576 الشركة األم
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 2017ديسمبر  31كما في 

 
البتروكيماويات / 

 التخصصات
 المغذيات 

 الموحدة الحذوفات/ التسويات المركز الرئيسي المعادن الزراعية
 322,455,422 (192,510,199) 220,337,241 19,338,137 12,968,454 262,321,789 إجمالي الموجودات

استثمارات في شركات يتم المحاسبة 
 14,304,140 (563,528) 6,428,512 - 599,380 7,839,776 عنها بطريقة حقوق الملكية 

صافي اإلضافات )اإلستبعادات( 
ر ــإلى الموجودات غي

 9,506,383 - (576,409) 286,188 493,839 9,302,765  (أ) المتداولة

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

       

 2016ديسمبر  31كما في  

 
البتروكيماويات / 

 التخصصات

 المغذيات 

 الموحدة الحذوفات/ التسويات المركز الرئيسي المعادن الزراعية

 313,854,676 (187,785,378) 209,710,850 19,606,798 12,744,192 259,578,214 إجمالي الموجودات

استثمارات في شركات يتم المحاسبة 
 12,940,324 (456,653) 6,386,714    - 633,005 6,377,258 عنها بطريقة حقوق الملكية 

صافي اإلضافات )اإلستبعادات( 
ر ــإلى الموجودات غي

 11,329,229 - 1,270,044 387,706 1,043,380 8,628,099  (أ) المتداولة

 111,775,637 (112,837,637) 49,018,796 5,095,879 2,326,517 168,172,082 إجمالي المطلوبات

       

 2016يناير  1كما في  

 
البتروكيماويات / 

 التخصصات

 المغذيات 

 الموحدة الحذوفات/ التسويات المركز الرئيسي المعادن الزراعية

 325,043,547 (177,026,682) 218,754,764 21,250,723 13,630,044 248,434,698 إجمالي الموجودات

استثمارات في شركات يتم المحاسبة 
 12,718,288 (613,361)  8,188,813 - 609,049 4,533,787 (أ) الملكية عنها بطريقة حقوق

 122,900,599 (106,533,290) 54,485,066 5,344,577 2,714,351 166,889,895 إجمالي المطلوبات
 

على أدوات مالية وضرائب مؤجلة وصافي موجودات منافع محددة  تشتملأساسية على ممتلكات ومصانع ومعدات. ال  بصفة تشتمل أ (
 1من  تغطي الفترةاإلضافات المعروضة  صافي إنهامة. المتداولة وغير ال غير األخرىموجودات الو التأمينعقود  بموجبحقوق الو

 لى نهاية السنة. إيناير 
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 التوزيع الجغرافي لإليرادات

 
 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31
 المنتهية في  للسنة
 2016ديسمبر  31

     

  ٪  ٪ 
       

 ٪17 24,473,504 ٪15 22,751,799 المملكة العربية السعودية

 ٪11 16,068,398 ٪17 25,404,525 الصين

 ٪22 31,070,071 ٪22 32,595,863 باقي دول قارة أسيا 

 ٪24 33,697,923 ٪24 35,913,940 أوروبا

 ٪8 11,350,504 ٪8 12,744,946 نااألمريكيت

 ٪18 26,338,427 ٪14 20,354,895 أخرى 

 149,765,968 100٪ 142,998,827 100٪ 
 

 أعاله إلى مواقع العمالء. اإليراداتتستند معلومات 

 المنتهية للسنةمليار لاير سعودي ) 3.26 قدرهاجانب األ هالمساهميخرى" مبيعات قامت بها بعض الشركات التابعة أبند " يشمل
هلك عن المبيعات للمست تفصيلية جغرافيةوال تتوفر لدى المجموعة أي بيانات  ،(سعودي مليار لاير 3.28: 2016ديسمبر  31 في

 . النهائي
 

 التوزيع الجغرافي للممتلكات والمصانع والمعدات
 

 
 كما في 

 2017ديسمبر  31
 كما في 

 2016ديسمبر  31
 كما في 

 2016يناير  1
       

  ٪  ٪  ٪ 
          

 ٪87 151,652,559 ٪87 148,410,677 ٪86 143,163,921 المملكة العربية السعودية

 ٪8 13,048,677 ٪7 12,510,276 ٪9 15,086,965 أوروبا 

 ٪4 7,479,801 ٪5 7,621,143 ٪4 7,383,489 ن ااألمريكيت

 ٪1 1,944,333 ٪1 1,806,583 ٪1 1,718,893  آسيا

 - 1,558 - 1,303 - 2,643 أخرى 

 167,355,911 100٪ 170,349,982 100٪ 174,126,928 100٪ 
 

 كيتين،األمري وفي. واسبانيا والمانيا المتحدة والمملكةللممتلكات والمصانع والمعدات في هولندا  الهامةالقيم  تتركزأوروبا،  في
 أوقيانوسيا. و أفريقيافي  بلدان على"أخرى"  تشتملالصين والهند.  في تتركز آسيا،في و ،تتركز في الواليات المتحدة االمريكية

 
 المعروضة. السنواتلم يطرأ أي تعديل على أسس تحديد القطاعات لكافة 
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 عامة نظرة

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن استخدام األدوات المالية:  

 مخاطر االئتمان •

 مخاطر السيولة •

 مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر األسعار، ومخاطر العمالت، ومخاطر أسعار العموالت( •

 السلعمخاطر  •
 
عاله، وأهداف وسياسات وإجراءات المجموعة بشأن المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لكل من المخاطر أ يضاحيبين هذا اإل 

 مال المجموعة. كما تم إدراج إفصاحات كمية إضافية في هذه القوائم المالية الموحدة. قياس وإدارة المخاطر، وإدارة رأس
 
 أطر إدارة المخاطر  
 تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن وضع أطر إدارة المخاطر للمجموعة واإلشراف عليها.  

إعداد ومتابعة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. تقوم  عاتقها على يقعلقد قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي 
 .أنشطتهارة بشأن اللجنة برفع تقارير بانتظام إلى مجلس اإلدا

 
تم وضع سياسات إدارة المخاطر في المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع حدود وضوابط مالئمة 
للمخاطر، ومراقبة المخاطر وااللتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات 

ومعايير التدريب واإلدارة الخاصة بها، فإن المجموعة تهدف إلى وجود  اتوأنشطة المجموعة. ومن خالل إجراءفي ظروف السوق 
 بيئة رقابية بناءة ومنتظمة يكون الموظفين فيها على علم بمسئولياتهم والتزاماتهم. 

 
تقوم لجنة المراجعة بالمجموعة باإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة االمتثال للسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر 
بالمجموعة، ومراجعة مدى كفاية أطر إدارة المخاطر بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم المراجعة الداخلية بمساعدة 

لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، ويتم  وخاصةالمجموعة في تأدية دورها اإلشرافي ويقوم بمراجعات منتظمة  لجنة المراجعة في
 رفع نتائجها إلى لجنة المراجعة.

 
 مخاطر االئتمان 

لتزاماته اء باتمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن تكبد المجموعة لخسارة مالية في حالة إخفاق العميل أو الطرف اآلخر في الوف 
 االستثمارية الخاصة بالمجموعة.  واألدواتالتعاقدية بشأن أداة مالية ما، وتنشأ بصورة أساسية من المبالغ المستحقة من العمالء 

 
 ماراتتثواالس المشتقة، المالية واألدواتالنقدية، والذمم المدينة التجارية واألخرى،  هتشتمل األدوات المالية أساسا  على النقدية وشب

 ويلةط والقروض المستحقة والمصاريف الدائنة والذمم األجل، قصيرة البنكية والقروض والسلف، والقروض المالية، األوراق في
 . األخرى والمطلوبات األجل

 
 الذمم المدينة التجارية 
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل. كما تأخذ المجموعة بعين االعتبار الظروف  

، بما في ذلك مخاطر التعثر المتعلق بالصناعة والبلد الذي يعمل فيه العمالء، ألن لهذه العوامل أثر على لقواعد العمالءالديموغرافية 
 حاليا . وجغرافيا، ال يوجد تركز في مخاطر االئتمان. المتراجعةالظروف االقتصادية  ظلخاصة في مخاطر االئتمان و

 
تتعامل المجموعة فقط مع أطراف معروفه ذات جداره إئتمانية قوية. تتمثل سياسة المجموعة بأن يخضع كافة العمالء الذين يودون  

يتم تقويم الجودة االئتمانية للعميل وفق نظام تصنيف ائتماني مكثف مبني على . ياالئتمان إلجراءات التحقق معهاالتعامل باألجل 
عتبر تنتائج تعرض المجموعة للديون المعدومة  وذلك بالرغم من أن ،النقاط. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة بانتظام

 غير هامة. 
 
 مخاطر إدارة بشأنحدة العمل الخاضعة لسياسات وإجراءات وضوابط المجموعة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من قبل و تدار 

. تم وضع حدود ائتمان لكافة العمالء باستخدام معايير وضوابط تصنيف داخلية وخارجية. يتم تقويم جودة بالعمالء المتعلقة مانتاالئ
 قاط. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة بانتظام. مبني على الن مكثف ائتمانياالئتمان المتعلقة بالعمالء وفق نظام تصنيف 

 
وبموجبها يتم تحليل المالءة االئتمانية لكل عميل جديد قبل تحديد شروط الدفع  ،قامت لجنة إدارة المخاطر بوضع سياسة ائتمان 

رجات تصنيف خارجية، عند المعتمدة وشرط وأحكام التسليم الخاصة بالمجموعة. تشتمل المراجعة التي تقوم بها المجموعة على د
التي توليها البنوك لهم. توضع حدود مشتريات لكل عميل ويمثل ذلك االئتمانية األفضلية على أساس توفرها، وفي بعض األحيان، 

لذين اأقصى مبلغ مفتوح ال يتطلب الحصول على موافقة لجنة إدارة المخاطر. يتم مراجعة هذه الحدود كل ربع سنة. يمكن للعمالء 
 الدفع مقدما  فقط. طريق بمعايير الجدارة االئتماينة الموضوعة من قبل المجموعة التعامل مع المجموعة عن  يوفون ال
 

تجنب المجموعة مخصص لإلنخفاض في القيمة ويمثل تقديراتها للخسائر المتكبدة بشأن الذمم المدينة التجارية واألخرى 
الهامة بمفردها، ومخصص جماعي يتعلق بمجموعة  بالموجوداتواالستثمارات. يتكون هذا المخصص من مخصص خاص ويتعلق 

ة المخصص الجماعي وفق البيانات التاريخي در المتكبدة وغير المحدده بعد. يحدمن الموجودات المتشابهة ويتم تجنيبه لقاء الخسائ
 موجودات مالية مماثلة. المتعلقة بإلحصائيات السداد 
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 تتمة - مخاطر االئتمان 

 
 االستثمارات 
االئتمان. ونظرا  الستثمار المجموعة في أوراق مالية ذات تصنيف ائتماني عالي، تتوقع اإلدارة  تصنيف درجاتتراقب اإلدارة بنشاط  

 ن الوفاء بالتزاماته. ععدم إخفاق أي طرف آخر 
 
 الضمانات 
بشكل  ةالتوقعات على آثار األنشطة التشغيلية على توفر السيولنماذج ة مخاطر النقص في السيولة باستخدام بتقوم المجموعة بمراق 

 كلي.

يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على التوازن بين استمرار التمويل والمرونة من خالل استخدام الحسابات المكشوفة لدى البنوك 
 األخرى.  السيولةالمتجددة ومصادر  يةوالتسهيالت االئتمان

 
 جودة مخاطر االئتمان  

 
 2017ديسمبر  31كما في  

 أخرى  أ- +أ أ أأ- أأ +أأ درجة التصنيف الخارجي

القيمة الدفترية 
المدرجة في 
قائمة المركز 

 المالي

         
 59,038,243 2,876,268 18,872,720 24,702,761 8,399,650 4,032,418 80,236 74,190 أرصدة لدى البنوك

 299,406 - - 299,406 - - - - موجودات مالية متاحة للبيع
استثمارات مقتناة حتى تاريخ 

 3,055,161 - 375,000 2,680,161 - - - - االستحقاق
 4,351,072 689,173 1,157,672 879,975 1,624,252 - - - استثمارات قصيرة األجل

 26,806 49 - 2,920 326 1,013 22,498 - مشتقات مالية 

 66,770,688 3,565,490 20,405,392 28,565,223 10,024,228 4,033,431 102,734 74,190 اإلجمالي 

 
 2016ديسمبر  31في  كما 

 أخرى  أ- +أ أ أأ- أأ +أأ درجة التصنيف الخارجي

القيمة الدفترية 
المدرجة في 
قائمة المركز 

 المالي

         
 40,246,922 1,023,113 102,322 1,667,428 - 6,323,848 - 31,130,211 أرصدة لدى البنوك

 294,198 - - 294,198 - - - - موجودات مالية متاحة للبيع
استثمارات مقتناة حتى تاريخ 

 3,476,590 848,715 555,000 - 833,125 - 1,239,750 - االستحقاق
 20,105,377 2,692,972 - 19,283 - - - 17,393,122 استثمارات قصيرة األجل

 84,597 - 34,776 - - 49,821 - - مشتقات مالية 

 64,207,684 4,564,800 692,098 1,980,909 833,125 6,373,669 1,239,750 48,523,333 اإلجمالي 

 
 2016 يناير 1كما في  

 أخرى  أ- +أ أ أأ- أأ +أأ درجة التصنيف الخارجي

القيمة الدفترية 
المدرجة في 
قائمة المركز 

 المالي

         
 38,152,381 4,340,299 494,920 1,056,869 848,321 3,021,931 - 28,390,041 أرصدة لدى البنوك

 337,100 - - 337,100 - - - - موجودات مالية متاحة للبيع
استثمارات مقتناة حتى تاريخ 

 3,680,347 - 615,415 - 874,721 - 2,190,211 - االستحقاق
 29,608,481 - 5,402,456 4,820,981 - - - 19,385,044 استثمارات قصيرة األجل

 41,126 - 2,476 - - 38,650 - - مشتقات مالية 

 71,819,435 4,340,299 6,515,267 6,214,950 1,723,042 3,060,581 2,190,211 47,775,085 اإلجمالي 
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 مخاطر السيولة 

ا  أو بمطلوباتها المالية التي يتم سدادها نقدتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة  
ان، توفر السيولة الكافية كمقدر اإل ،باستخدام موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان

 ة. ضرار بسمعة المجموعللوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في ظل الظروف العادية والحرجة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو اإل
 
التزاماتها  دمةختأكد بأنه يوجد لديها النقدية الكافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك بالالمجموعة  تقوم 

ة إلى ذلك، إضاف المالية، وال يشمل ذلك األثر المحتمل للظروف الطارئة التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول كالكوارث الطبيعية.
 تحتفظ المجموعة بخطوط ائتمان مختلفة. 

 
تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود  

لسياسية أو رات االقتصادية أو اتأثرت بالتغي التيخصائص اقتصادية لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية 
 . معينةالظروف األخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة 

بعض اإلرشادات التي تركز على اإلبقاء على  ةللمخاطر، تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالمجموع طتجنب التركز المفرول 
 محفظة متنوعة. يتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة على مستوى كل من العالقة والصناعة وفقا  لذلك.

 : يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة 
 

 
   2017ديسمبر  31كما في 

          اإلجمالي  سنوات 5أكثر من  سنوات 5 –سنة  بين خالل سنة واحدة  

 57,829,682 9,078,533 33,152,024 15,599,125 قروض 

 1,065,000 - - 1,065,000 قروض قصيرة األجل

 18,061,464 - - 18,061,464 ذمم دائنة تجارية
 2,230,384 - - 2,230,384 مطلوبات أخرى 

          16,236 - 14,258 1,978 مشتقات 

 36.957.951 33.166.282 9,078,533 79.202.766          
     

 

 
   2016ديسمبر  31في  كما

          اإلجمالي  سنوات 5أكثر من  سنوات 5 –سنة  بين خالل سنة واحدة  

 64,470,478 17,197,129 33,944,630 13,328,719 قروض 
 16,368,834 - - 16,368,834 ذمم دائنة تجارية
 2,116,698 - - 2,116,698 مطلوبات أخرى 

          70,300 - 17,742 52,558 مشتقات 

 31.866.809 33.962.372 17,197,129 83.026.310          
     

 

 
   2016يناير  1في  كما

          اإلجمالي  سنوات 5أكثر من  سنوات 5 –سنة  بين خالل سنة واحدة  

 75,018,567 34,814,316 26,146,398 14,057,853 قروض 
 428,201 - - 428,201 قروض قصيرة األجل

 16,515,186 - - 16,515,186 ذمم دائنة تجارية
 1,836,110 - - 1,836,110 مطلوبات أخرى 

          155,101 - 54,174 100,927 مشتقات 

 32,938,277 26,200,572 34,814,316 93,953,165          
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 مخاطر السوق 

الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحول العمالت األجنبية، وأسعار العموالت،  المخاطر ،تمثل مخاطر السوق 
مخاطر السوق يتمثل في إدارة وأسعار األسهم التي قد تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها. إن الهدف من 

 ولة مع الحفاظ على العائد.إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقب
 

مات تم كافة هذ المعامالت طبقا  للتعليتبد أيضا  مطلوبات مالية في إدارة مخاطر السوق. كتقوم المجموعة بشراء وبيع المشتقات وتت
 الصادرة عن لجنة إدارة المخاطر. واالرشادات 

 
 مخاطر األسعار 
عن االستثمارات المقتناة من قبل المجموعة والمصنفه كمتاحه للبيع.  الملكية حقوق أدواتتنشأ تعرضات المجموعة لمخاطر أسعار  

، تقوم المجموعة بتنويع محفظتها، ويتم هذا التنوع طبقا  الملكية حقوق أدواتإلدارة مخاطر األسعار الناتجة عن االستثمارات في 
 للحدود الموضوعة من قبل المجموعة.

 

  
    2017ديسمبر  31في  كما

 األثر على صافي الدخل  
األثر على عناصر 

         حقوق الملكية األخرى
     

         2 -   ٪10الزيادة في األسعار بنسبة 

  - 2         
 
 

    2016ديسمبر  31كما في   

 األثر على صافي الدخل  
األثر على عناصر 

         حقوق الملكية األخرى
     

         4.248  -   ٪10األسعار بنسبة الزيادة في 

  - 4.248         
 
 

    2016يناير  1كما في   

 األثر على صافي الدخل  
األثر على عناصر 

         حقوق الملكية األخرى
     

         5.411 -   ٪10الزيادة في األسعار بنسبة 

  - 5.411         
 
 . أثر معاكس على البنود أعالهسيكون للنقص في األسعار  

 
 مخاطر العمالت 
، وتتعرض لمخاطر الصرف األجنبي الناتجة عن التعرض لمخاطر مختلف العمالت وخاصة عالمي نطاقتعمل المجموعة على  

 اريةالتج. تنشأ مخاطر العمالت األجنبية بشكل أساسي عن المعامالت اللاير السعودياألخرى مقابل العمالت تذبذب سعر صرف 
 . واألنشطة االستثمارية والتمويلية

 
اتخاذ  يةعمل وتفوضكافة الشركات التابعة بإجراء مراجعة منتظمة للتعرضات لمخاطر العمالت  متتطلب سياسة المجموعة بأن تقو 

النسبة لشركة بمن خالل إدارة الخزينة.  ا  مركزي بتنفيذ كافة عمليات المتاجرة بالمشتقات. تقوم سابك ينقرارات التحوط للمدراء المعني
بنفس تواريخ  د اآلجلةوتم التحوط بالكامل ألصل مبالغ القروض البنكية باليورو والدوالر األمريكي باستخدام العقسابك لوكسمبورج، 
افي بالتأكد أن ص وبالنسبة للموجودات والمطلوبات النقدية األخرى المسجلة بعمالت أجنبية، تقوم المجموعة .استحقاق القروض

التعرض للمخاطر المصاحبة ضمن المستويات المقبولة وذلك من خالل شراء وبيع عمالت أجنبية باألسعار الفورية عند الضرورة، 
 لمقابل فروقات عدم التوازن قصيرة األجل.
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 تتمة - مخاطر السوق 

 
 تتمة –مخاطر العمالت  

 
تتعرض المجموعة حاليا  لمخاطر العمالت على األرصدة بما في ذلك الذمم المدينة مقابل المبيعات، والمبالغ المستحقة الدفع للموردين،  

واإليداعات لدى البنوك والقروض المسجلة بعمالت عدا اللاير السعودي. تشتمل العمالت التي تتم بها هذه المعامالت بشكل أساسي 
 اإلسترليني والين الياباني واليوان الصيني.والجنيه مريكي، واليورو، على الدوالر األ

 
إن مخاطر العمالت التي تم التعرض لها بشأن الدوالر امريكي ال تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة ألن سعر صرف الدوالر األمريكي  

 .لاير السعوديمثبت مقابل ال
 

 - بيةالعمالت األجنيوضح الجدول أدناه حساسية المجموعة تجاه التغيرات المحتملة المعقولة في سعر صرف اللاير السعودي مقابل  
بشأن الموجودات والمطلوبات النقدية الخاصة بالمجموعة، بعد خصم عمليات التحوط  –مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة 

 ديسمبر:  31المبرمة للسنة المنتهية في 
 

 األثر على صافي الدخل  

 
 للسنة المنتهية في

  2017ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31
    

 (18,809)  (27,752) ٪10بنسبة اللاير السعودي الزيادة في سعر صرف اليورو مقابل 

الزيادة في سعر صرف الجنية اإلسترليني مقابل اللاير السعودي بنسبة 
10٪ (11,640)  (3,324) 

 488  6,880 ٪10الزيادة في سعر صرف الين الياباني مقابل اللاير سعودي بنسبة 

 -  15,109 ٪10الزيادة في سعر صرف اليوان الصيني مقابل اللاير سعودي بنسبة 

 (17,403)  (21,645) 

 
 كانت التعرضات لمخاطر العمالت األجنبية في نهاية السنة كاآلتي )محول بآالف الرياالت السعودية(:  

 

 2017ديسمبر  31كما في  
 ين ياباني يوان صيني إسترليني هجني يورو 

 لدى البنوك )بما في ذلك الودائع نقدية وأرصدة
 562,710 904,078 (1,003,738) 1,015,186 ألجل( 

 125,293 606,856 257,776 3,840,916 ذمم مدينة تجارية 

 - - - (3,373,875) قروض

 (41) - (75,902) (1,419,887) ذمم دائنة تجارية 

 - - (342,174) (2,837,559) ذمم نقدية دائنة أخرى 

 687.962 1.510.934 (1,164,038) (2,775,219) إجمالي صافي التعرضات النقدية

 
 

 2016ديسمبر  31كما في  
 ين ياباني يوان صيني إسترليني هجني يورو 

 نقدية وأرصدة لدى البنوك )بما في ذلك الودائع 
 18,008 - (332,777) 1,546,503 ألجل( 

 27,134 - 41 3,042,054 ذمم مدينة تجارية 

 3,763 - 370 9,849 أخرى ذمم مدينة نقدية

 - - - (2,935,600) قروض

 (120) - (25) (562,403) تجاريةذمم دائنة 

 - - - (2,981,275) ذمم نقدية دائنة أخرى

 48,785 - (332,391) (1,880,872) إجمالي صافي التعرضات النقدية
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 تتمة - مخاطر السوق 

 
 التومخاطر أسعار العم 
عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية إلداة مالية ما نتيجة التغيرات تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة  

في أسعار العموالت السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض لها المجموعة 
ى باإلضافة إلى االستثمارات المقتناة حت ة والمرتبطة بعمولة عائمةبشكل أساسي بالتزامات القروض طويلة األجل الخاصة بالمجموع

 . (2-9و  20ي إيضاحتاريخ االستحقاق )
 
 المرتبطة بعمولة ثابتة التسهيالت تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت من خالل االحتفاظ بمحفظة متوازنة من القروض 

تقوم المجموعة بإصدار سندات ديون أو إبرام مشتقات مالية  ،مصاريف العموالت بشأن اتالتوقعوزيادة  التقلباتيل لومتغيره. ولتق
 بسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت. 

 
يبين الجدول التالي حساسية المجموعة تجاه التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت بعد األخذ بعين االعتبار أثر تحوط  

 الضريبة )من خالل األثر علىالزكاة و، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، على ربح المجموعة قبل مقايضات أسعار العموالت
 ديسمبر: 31( للسنة المنتهية في واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق القروض المرتبطة بعمولة عائمة

 

  
    2017ديسمبر  31

  
    الدخل الموحدةالمكاسب )الخسائر( من خالل قائمة 

         نقطة أساس 100 - نقطة أساس 100+   

  73 (73)  أشهر سايبور 3

  2,063 (2,063)  أشهر سايبور 6

  546 (546)  أشهر سايبور 9

  679 (679)  شهر اليبور 1

  200 (200)  أشهر اليبور 3

       4,795 (4,795)  أشهر اليبور 6
     
 
 
 

  
    2016ديسمبر  31

  
    المكاسب )الخسائر( من خالل قائمة الدخل الموحدة

         نقطة أساس 100 - نقطة أساس 100+   

  1,461 (1,461)  أشهر سايبور 3

  1,259 (1,259)  أشهر سايبور 6

  290 (290)  أشهر سايبور 9

  25,140 (25,140)  شهر اليبور 1

  530 (530)  أشهر اليبور 3

       406 (406)  أشهر اليبور 6
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 تتمة - مخاطر السوق 

 
 تتمة -الت ومخاطر أسعار العم 

 

  
    2016يناير  1

  
    المكاسب )الخسائر( من خالل قائمة الدخل الموحدة

         نقطة أساس 100 - نقطة أساس 100+   

  2,043 (2,043)  سايبورأشهر  3

  524 (524)  أشهر سايبور 6

  331 (331)  أشهر سايبور 9

  39,541 (39,541)  شهر اليبور 1

  1,024 (1,024)  اليبور أشهر 3

       412 (412)  أشهر اليبور 6
     
 
 مخاطر السلع 
تتعرض المجموعة ألثر التقلبات في السوق على أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج بما في ذلك النافثا والبنزين والغاز الطبيعي  

 . قةمشتوالكهرباء. ومن حين آلخر، تقوم المجموعة بإدارة بعض عناصر مخاطر أسعار السلع باستخدام عقود أسعار ثابتة وأدوات 
 
 
 المال س أرإدارة  

مساهمي الشركة األم. إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو دعم أعمالها وزيادة لالمال حقوق الملكية العائدة  يمثل رأس 
 لمساهمين. ا على العائد

 
سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية والحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين في السوق والحفاظ على  تتمثل

التطور المستقبلي لألعمال. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف 
 وما  علىمقسة العائد على رأس المال والذي تحدده المجموعة بالناتج عن األنشطة التشغيلية االقتصادية. يقوم مجلس اإلدارة بمراقب

طرأ أية تغيرات على طريقة المجموعة في إدارة رأس المال خالل تحقوق الملكية غير المسيطرة. لم وإجمالي حقوق المساهمين 
للمساهمين العاديين وإدارة رأس المال. لم تخضع المجموعة أو أي السنة. كما يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح 
 من الشركات التابعة لها لمتطلبات رأس مال مفروضة خارجيا . 

 
 في نهاية السنة المالية:  بنسب دين المجموعة إلى راس المال المعدلفيما يلي تحليال   

 

 

 كما في 
 2017ديسمبر  31

 كما في 
 2016ديسمبر  31

 كما في 
        2016يناير  1

 122,900,599 111,775,637 112,316,930 إجمالي المطلوبات 
        (38,153,091) (40,247,740) (59,038,656) وأرصدة لدى البنوك  نقديةناقصا: 

 84,747,508 71,527,897 53,278,274 صافي الدين
    

 202,142,948 202,079,039 210,138,492 إجمالي حقوق الملكية
ناقصا: المبلغ المدرج مباشرة  ضمن 
حقوق الملكية بشأن تسويات القيمة 

        - (247,290) (258,110) العادلة

        202,142,948 201,831,749 209,880,382 رأس المال المعدل

الدين إلى رأس المال المعدل كما نسبة 
        ٪42 ٪35 ٪25 ديسمبر 31في 
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 اإلرتباطات الرأسمالية

 
مليار لاير  9.50: 2016ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 9.11، كان لدى المجموعة ارتباطات قدرها 2017 ديسمبر 31كما في 
 رأسمالية. بكلف( تتعلق مليار لاير سعودي 10.27: 2016 يناير 1و، سعودي

 
 أو" الشمال وعد مشروع)" للفوسفات الشمال وعد معادن شركة في ٪15 البالغة ملكيتها حقوق في حصتها تجاه التزامات سابك لدى
 31 في كما) سعودي لاير مليار 0.07 االستثمار هذا تجاه القائمة االلتزامات بلغت ،2017ديسمبر  31 في كما"(. المشروع"

 مع المبرمة االتفاقيات لشروط وفقا(. مليار لاير سعودي 0.44: 2016 يناير 1و، سعودي لاير مليار 0.21: 2016 ديسمبر
 روفظ ظل في للمشروع، إضافي بتمويل المساهمة على سابك وافقت فقد للمشروع، الخارجيين والمقرضين اآلخرين المساهمين

 .التقديرية المشروع تكلفة في الزيادة حال في وذلك المطلوب، وبالقدر معينة،
 

 االلتزام بلغ ،2017ديسمبر  31 في كما. دسر شركة في ٪25 البالغة ملكيتها حقوق في حصتها تجاه تزاماتلدى سابك ال كذلك،
 0.38: 2016 يناير 1و، سعودي لاير مليار 0.38: 2016 ديسمبر 31 في كما) سعودي لاير مليار 0.28 االستثمار هذا تجاه القائم

 (.مليار لاير سعودي
 

الرأسمالية للعمليات  االرتباطاتلقاء  2025مدى سنوات مختلفة حتى عام  علىوقعت المجموعة اتفاقيات مع الموردين، وتستحق 
 تا. وبموجب شروط هذه االتفاقيات، التزمت المجموعة بالحد األدنى المنصوص عليه تقاعديا  على مدى فترضمن أعمالها الجارية
 العقود.

 
 الضمانات

 
 سعودي لاير مليار 31.0 بلغت والتي التابعة الشركات لبعض الممنوحة ألجل القروض وبعض السندات بشأن ضمانات سابك قدمت
 مليار لاير سعودي(. 29.24: 2016 يناير 1ومليار لاير سعودي،  28.67: 2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31 في كما
 

 االلتزامات المحتملة
 

مليار لاير سعودي خالل دورة األعمال العادية  2.86المجموعة، نيابة عنها، ضمانات بنكية بمبلغ أصدرت البنوك التي تتعامل معها 
 مليار لاير سعودي(. 2.32: 2016 يناير 1ومليار لاير سعودي،  2.80: 2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31كما في 

 
 تشغيليةاليجارات اإللتزامات بموجب عقود اإل

ات لدفعات اإليجارلحد األدنى لأبرمت المجموعة عقود إيجارات تشغيلية بشأن بعض السيارات وبنود اآلالت. فيما يلي تحليال  
 ديسمبر:  31المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في  التشغيلية

 
 

 

 كما في
 2017ديسمبر  31

 كما في
 2016ديسمبر  31

 كما في
        2016يناير  1

 1,440,363 1,049,020 1,189,566 خالل سنة واحدة 
 4,055,989 2,860,811 3,097,560 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

        2,446,027 1,635,154 1,478,283 أكثر من خمس سنوات 

 5,765,409 5,544,985 7,942,379        
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 عقود اإليجارات التمويلية

 
 المجموعة كمستأجر

هذه لفيما يلي تحليال  بالحد األدنى لدفعات اإليجارات المستقبلية بموجب عقود اإليجارات التمويلية والقيمة الحالية لصافي الحد األدنى 
 :الدفعات

 

 
   2017ديسمبر  31كما في 

 

الحد األدنى لدفعات 
 اإليجار

 صافيالقيمة الحالية ل
لحد األدنى لدفعات ا

      اإليجار

 93,301 102,230 خالل سنة واحدة 

 439,798 517,629 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

      331,914 564,113 أكثر من خمس سنوات 

 865,013 1,183,972 إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار

      - (318,959) أعباء التمويل تمثل التي ناقصا : المبالغ

      865,013 865,013 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
 
 

 
   2016ديسمبر  31كما في 

 
الحد األدنى لدفعات 

 اإليجار

 صافيلالقيمة الحالية 
األدنى لدفعات لحد ا

      اإليجار

 78,973 86,531 خالل سنة واحدة 

 387,294 516,926 من سنة وأقل من خمس سنواتأكثر 

      389,102 628,108 أكثر من خمس سنوات 

 855,369 1,231,565 إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار

      - (376,196) تمثل أعباء التمويل التيناقصا : المبالغ 

      855,369 855,369 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
 
 

 
   2016يناير  1كما في 

 
الحد األدنى لدفعات 

 اإليجار

 صافيلالقيمة الحالية 
األدنى لدفعات لحد ا

      اإليجار

 160,665 180,185 خالل سنة واحدة 

 396,603 543,357 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

      419.335 717.703 أكثر من خمس سنوات 

 976.603 1.441.245 لدفعات اإليجارإجمالي الحد األدنى 

      - (464,642) تمثل أعباء التمويل التيناقصا : المبالغ 

      976.603 976.603 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
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 تتمة -عقود اإليجارات التمويلية 

 
 كمؤجرالمجموعة 

 
ي الحد األدنى لهذه لصاف بموجب هذه العقود والقيمة الحاليةالمستحقة القبض فيما يلي تحليال  بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية 

 : الدفعات
 

 
   2017ديسمبر  31كما في 

 
الحد األدنى لدفعات 

      القيمة الحالية  المستحقة القبض اإليجار

 16.389 41,673 خالل سنة واحدة 

 108,671 163,845 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

      162.818 253,235 أكثر من خمس سنوات 

 287,878 458,753 المستحقة القبض إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار

      - (170,875) إيرادات تمويلتمثل التي ناقصا : المبالغ 

      287,878 287,878 اإليجار المستحقة القبضالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات 
 
 

 
   2016ديسمبر  31كما في 

 
الحد األدنى لدفعات 

      القيمة الحالية  المستحقة القبض اإليجار

 14,795 37,167 خالل سنة واحدة 
 66,862 143,220 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

      204,281 306,345 أكثر من خمس سنوات 

 285,938 486,732 المستحقة القبض إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار
      - (200,794) إيرادات تمويلتمثل التي ناقصا : المبالغ 

      285,938 285,938 المستحقة القبض القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
 
 

 
   2016يناير  1كما في 

 
الحد األدنى لدفعات 

      القيمة الحالية  المستحقة القبض اإليجار

 13,723 37,167 خالل سنة واحدة 
 64,844 146,352 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

      220,679 339,836 أكثر من خمس سنوات 

 299,246 523,355 المستحقة القبض إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار
      - (224,109) إيرادات تمويلتمثل  التيناقصا : المبالغ 

      299,246 299,246 المستحقة القبض القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
   
 
وبموجبها يتم نقل حق استخدام المعدات ذات العالقة وبشكل أساسي أنابيب الغاز  ،تعتبر المجموعة كمؤجر في بعض عقود التوريد 

سنة وتمثل غالبية هامة من األعمار اإلنتاجية للموجودات  20إلى  15اإليجار ما بين  عقود اتوملحقاتها األخرى. تتراوح فتر
 ل عن الصيانة والتأمين على الموجودات. ؤوالمعنية. إن المؤجر مس

 
تجديد  إنفات. عليه، يى من الدفعات المستحقة من المستأجرين بصرف النظر عن االنتهاء المحتمل لالتفاقنعام، هناك حد أد وبشكل 

 بموجب اتفاق متبادل. ذلكويتم  ممكن،اتفاقيات اإليجار 
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 التوزيعات -37

( على 2017إبريل  11هـ )الموافق 1438رجب  14صادقت الجمعية العمومية للمساهمين، خالل اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ 
 ،2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ريـال سعودي للسهم الواحد( 4مليار ريـال سعودي )بواقع  12توزيع أرباح نقدية بمبلغ 

األول من النصف  عنريـال سعودي للسهم الواحد(  2مليار ريـال سعودي )بواقع  6تضمنت توزيعات ارباح نقدية مرحلية بمبلغ 
  .2016عام 

مليون لاير سعودي، والتي تم  1.8على صرف مكافآت ألعراض مجلس اإلدارة بمبلغ  للمساهمينكما صادقت الجمعية العمومية 
  قيدها ضمن المصاريف العمومية واإلدارية. 

(، أعلنت سابك عن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف األول من عام 2017يونيو  21)الموافق  هـ1438رمضان  26في 
  .، وقد تم دفعها الحقا  لاير سعودي عن السهم الواحد( 2مليار لاير سعودي )بواقع  6بمبلغ  2017

السنة (، اقترح مجلس إدارة سابك توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2017ديسمبر  19)الموافق  هـ1439اني ثالربيع  1في 
لاير سعودي للسهم الواحد( على أن يتم المصادقة على  2.2مليار لاير سعودي )بواقع  6.6بمبلغ  2017ديسمبر  31في  المنتهية

 للمساهمين. السنوية تلك التوزيعات المقترحة من الجمعية العمومية
 

 الالحقة األحداث -38
ال هولدينجز بي في، شركة تابعة مملوكة بالكامل، اتفاقية ن، أبرمت المجموعة، من خالل سابك إنترناشو2018يناير  25بتاريخ 

( في شركة كالرينت إيه جي، شركة عالمية تعمل ٪24.99مليون سهم تقريبا  )وهو ما يمثل حصة ملكية قدرها  83لالستحواذ على 
في صناعة الكيماويات المتخصصة ومدرجة في سوق األسهم السويسرية. وقد تم تمويل عملية االستحواذ من خالل تسهيالت بنكية 

ومن  .البلدان مختلف فيوسيتم دفع سعر الشراء مقدما . يخضع إتمام هذه الصفقة إلى الحصول على الموافقات النظامية الالزمة 
المتوقع االنتهاء من عملية الحصول على الموافقات النظامية في غضون ستة أشهر. عليه، بتاريخ هذه القوائم المالية، لم تحصل 

 المجموعة بعد على أسهم شركة كالرينت وحقوق التصويت والحقوق االقتصادية المتعلقة بذلك.
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 الشركات التابعة -39

 :للمجموعةفيما يلي بيان بالشركات التابعة 
 

 * بلد التأسيس 

نسبة الملكية )المباشرة 
 وغير المباشرة( كما في

 2017ديسمبر  31
٪ 

نسبة الملكية )المباشرة 
 وغير المباشرة( كما في

 2016ديسمبر  31
٪        

.إل.( آرإيز  س.ا) لوكسمبورج سابك شركة
 100.00 100.00 لوكسمبورج (1-39 إيضاح)والشركات التابعة لها 

سابك لالستثمارات الصناعية والشركات  شركة
 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية (2-39 إيضاح)التابعة لها 

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية (بتروكيمياالشركة العربية للبتروكيماويات )

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد(

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية شركة سابك للصكوك )صكوك(

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية شركة سابك للحفازات الصناعية )سابكات(

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية لأللياف الكربونية 

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية  المحدودة االمدادات لخدمات سابك شركة

 50.00 100.00 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(

الشركة السعودية اليابانية لألكريلونيترايل 
 50.00 80.00 المملكة العربية السعودية ** )شروق(

السعودية األوروبية للبتروكيماويات )ابن الشركة 
 80.00 80.00 المملكة العربية السعودية زهر(

 75.00 75.00 المملكة العربية السعودية شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات )المتحدة(

 71.50 71.50 المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار(

 70.00 70.00 المملكة العربية السعودية الوطنية للغازات الصناعية )غاز( الشركة

 51.95 51.95 المملكة العربية السعودية شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 50.00 50.00 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للميثانول )الرازي(

 50.00 50.00 المملكة العربية السعودية شركة الجبيل لألسمدة )البيروني(

 50.00 50.00 المملكة العربية السعودية شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(

 50.00 50.00 المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية للميثانول )ابن سينا(

 50.00 50.00 المملكة العربية السعودية الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(

 50.00 50.00 المملكة العربية السعودية شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا(

 50.00 50.00 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للميثاكريليت )سماك(

 48.07 48.07 المملكة العربية السعودية الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(

 42.99 42.99 المملكة العربية السعودية العربية السعودية )سافكو(شركة األسمدة 

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان 
 35.00 35.00 المملكة العربية السعودية السعودية(

 100.00 100.00 ةالمملكة العربية السعودي لكيماويات المتخصصة ل السعودية شركةال

 50.00 50.00 ةالمملكة العربية السعودي العضوية المعدنيةالشركة السعودية للكيماويات 

 
 يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضا . *
من حقوق الملكية غير المسيطرة في شروق.  ٪30، استحوذت المجموعة على 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  **

 31المتبقية من حقوق الملكية غير المسيطرة بعد  ٪20وقد تم إتمام اإلجراءات النظامية المتعلقة باالستحواذ على نسبة الـ 
 .2017ديسمبر 

 
خصصات البتروكيماويات والتتتمثل األنشطة الرئيسية لغالبية الشركات التابعة للمجموعة في تصنيع وتسويق وتوزيع  ( أ

 والمنتجات ذات الصلة باستثناء ما يلي:

  ؛سافكو والبيروني وابن البيطار التي تشارك في أعمال المغذيات الزراعيةشركات 

  حديد التي تشارك في أعمال المعادن.شركة 
 
 شركات مساهمة سعودية مدرجة في سوق األسهم السعودية. ،كيان السعوديةوينساب، وسافكو، شركات إن  (ب
 

مملوكة من شركة سابك  %1من بتروكيميا وبنسبة  %99مملوكة بنسبة  للكيماويات المتخصصةالشركة السعودية إن  ج (
لسعودية الشركة ا بواسطة %50المعدنية مملوكة بنسبة كة السعودية للكيماويات العضوية لالستثمارات الصناعية، إن الشر

 .للكيماويات المتخصصة
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 تتمة  – الشركات التابعة -39

 
 ها: لالتابعة والشركات  إس. أي.آر. إلشركة سابك لوكسمبورج  39-1
 

 بلد التأسيس الشركات التابعة

نسبة الملكية )المباشرة 
 وغير المباشرة( كما في

 2017ديسمبر  31

٪ 

نسبة الملكية )المباشرة وغير 
 المباشرة( كما في

 2016ديسمبر  31

٪ 
    

 100.00 100.00 األرجنتين سابك للبالستيكيات المبتكرة األرجنتين أس أر أل 
 100.00 100.00 سترالياأ سابك أستراليا بي تي واي المحدودة

 100.00 100.00 سترالياأ سابك للبالستيكيات المبتكرة استراليا بي تي واي المحدودة
 100.00 100.00 النمسا المبتكرة النمسا جي ام بي اتشسابك للبالستيكيات 

 100.00 100.00 النمسا هاؤسابك للبالستيكيات المبتكرة جي ام بي اتش وشركا
اندوستريا اي  –أمريكا الجنوبية  سابك للبالستيكيات المبتكرة

 100.00 100.00 البرازيل كوميرسيو دي بالستيكوس المحدودة
 100.00 100.00 بلجيكا لويك )بال( –بورغ ملي–أنتويربن بليدنغ ايإن في ب
 100.00 100.00 بلجيكا لجيكا ان فيبسابك 

 100.00 100.00 كندا سابك للبالستيكيات المبتكرة كندا
 100.00 100.00 الصين سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة الصين

 100.00 100.00 الصين جونجين -سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة 
 100.00 100.00 الصين سابك للبالستيكيات المبتكرة الدولية للتجارة المحدودة شنغهاي

 100.00 100.00 الصين شنغهاي -إدارة سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة 
 100.00 100.00 الصين شنغهاي  -سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة 

 100.00 100.00 الصين للتجارة المحدودة شركة سابك شنغهاي
 100.00 100.00 الصين سابك )الصين( لألبحاث والتطوير المحدودة

 100.00 100.00 الصين سابك شنغهاي للصناعات المحدودة
 100.00 100.00 جمهورية التشيك سابك للبالستيكيات المبتكرة التشيك أس آر أو

 100.00 100.00 الدنمارك الدنمارك أيه بي أسسابك للبالستيكيات المبتكرة 
 100.00 100.00 الدنمارك سابك نورديك أيه/أس

 100.00 100.00 فنلندا سابك للبالستيكيات المبتكرة فنلندا أو واي
 100.00 100.00 فرنسا سابك فرنسا أس أيه أس

 100.00 100.00 فرنسا للبالستيكيات المبتكرة فرنسا اس إيه إسسابك 
 100.00 100.00 ألمانيا سابك ألمانيا جي أم بي أتش

 100.00 100.00 ألمانيا دويتشالند القابضة جي إم بي إتش
 100.00 100.00 ألمانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة جي ان بي اتش

 100.00 100.00 ألمانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة ألمانيا جي ام بي اتش
 100.00 100.00 ألمانيا أولفينات جي ام بي اتش سابك للبولي
 100.00 100.00 اليونان ام إي بي إي نانسابك اليو

 100.00 100.00 هونج كونج سابك للبالستيكيات المبتكرة هونج كونج
 100.00 100.00 هونج كونج القابضة المحدودةاس آي تي سابك للبالستيكيات المبتكرة 

 100.00 100.00 هونج كونج المبتكرة القابضة تايوان المحدودةسابك للبالستيكيات 
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 تتمة:  -ها لالتابعة والشركات إس. أي.آر. إل شركة سابك لوكسمبورج  39-1

 
 
 
 

 بلد التأسيس التابعة الشركات

نسبة الملكية )المباشرة 
 وغير المباشرة( كما في

 2017ديسمبر  31

٪ 

نسبة الملكية )المباشرة وغير 
 المباشرة( كما في

 2016ديسمبر  31

٪ 

    

 100.00 100.00 هنغاريا سابك هنغاريا كي اف تي

 100.00 100.00 هنغاريا سابك للبالستيكيات المبتكرة هنغاريا كي اف تي

 100.00 100.00 الهند ي المحدودةت فيسابك الهند بي 

 100.00 100.00 الهند المحدودة المبتكرة الخاصة الهندسابك للبالستيكيات 

 100.00 100.00 الهند بي في تي المحدودة سابك لألبحاث والتطوير

 100.00 100.00 ايطاليا لإسابك للبالستيكيات المبتكرة إيطاليا اس آر 

 100.00 100.00 ايطاليا لإسابك إيطاليا اس ار 

 100.00 100.00 ايطاليا لإمبيعات سابك إيطاليا أس ار 

 100.00 100.00 اليابان سابك اليابان المحدودة

 100.00 100.00 كوريا سابك كوريا المحدودة

 100.00 100.00 لوكسمبورج إس أي آر إل سابك لوكسمبورج

 100.00 100.00 ماليزيا سابك للبالستيكيات المبتكرة ماليزيا

 100.00 100.00 المكسيك سابك للبالستيكيات المبتكرة المكسيك

 100.00 100.00 المكسيك المكسيك سابك للبالستيكيات المبتكرة للخدمات

 100.00 100.00 هولندا بي في اسنيج يوني هاي فاي

 95.00 95.00 هولندا اف أر تي بي في

 100.00 100.00 هولندا اف ار تي تيبس بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك كابيتال بي في

 100.00 100.00 هولندا بي في 1سابك كابيتال 

 100.00 100.00 هولندا بي في 2سابك كابيتال 

 100.00 100.00 هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة جي بي بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة للمرافق بي في

 100.00 100.00 هولندا يسابك للتراخيص بي ف

 100.00 100.00 هولندا سابك ليمبورج بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك مبيعات أوروبا بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للبتروكيماويات بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للمشاريع التضامنية

 100.00 100.00 هولندا للتعدين بي فيسابك 

 100.00 100.00 هولندا بي في خدمات خط أنابيب نقل البتروكيماويات

 100.00 100.00 هولندا سابك أوروبا بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك العالمية القابضة بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة بي في

 100.00 100.00 هولندا للتقنيات العالمية بي فيسابك 

 100.00 100.00 بولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة بولندا

 100.00 100.00 بولندا سابك بولندا

 100.00 - بورتو ريكو * ريكو وسابك للبوليمرات بورت

 100.00 100.00 روسيا المحدودة سابك أوروبا الشرقية

 100.00 100.00 روسيا المبتكرة روسياسابك للبالستيكيات 

 
 .2017ديسمبر  21تم حلها في *   
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 تتمة:  -إس. أي.آر. إل والشركات التابعة لها شركة سابك لوكسمبورج  39-1

 

 
 
 

 بلد التأسيس التابعة الشركات

نسبة الملكية )المباشرة 
 وغير المباشرة( كما في

 2017ديسمبر  31

٪ 

نسبة الملكية )المباشرة وغير 
 المباشرة( كما في

 2016ديسمبر  31

٪ 
    

 100.00 100.00 سنغافورة سابك للبالستيكيات المبتكرة بي تي إي المحدودة سنغافورة
 100.00 100.00 سنغافورة سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي تي إي المحدودة سنغافورة

 100.00 100.00 سنغافورة المبتكرة سنغافورة بي تي إي، المحدودة للبالستيكياتسابك 
 100.00 100.00 سنغافورة سابك آسيا باسيفيك بي ت أي المحدودة

 100.00 100.00 أسبانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة اسبانيا
 100.00 100.00 أسبانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة جي بي بي في

 100.00 100.00 أسبانيا اسبانيامبيعات سابك 
 100.00 100.00 أسبانيا سابك للتسويق اسبانيا

 100.00 100.00 السويد للبالستيكيات المبتكرة السويد ايه بي الشركة السعودية
 100.00 100.00 تايالند سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة )تايالند(

 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك العالمية المحدودة
 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك تيس القابضة المحدودة

 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك للبالستيكيات المبتكرة ايه بي اس المحدودة المملكة المتحدة
 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة

 100.00 100.00 المملكة المتحدة المحدودةسابك المملكة المتحدة 
 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك لضمان التقاعد المملكة المتحدة

 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك المملكة المتحدة للبتروكيماويات المحدودة
 100.00 100.00 المتحدة الواليات اكساتيك ال ال سي

 51.00 51.00 المتحدة الواليات تي نون فينول امرشريك مصنع في
 100.00 100.00 المتحدة الواليات تينيسابك األمريك

 100.00 100.00 المتحدة الواليات سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة أمريكا
 100.00 100.00 المتحدة الواليات سابك للبالستيكيات المبتكرة ام تي فيرنون ال ال سي

 100.00 100.00 المتحدة الواليات المبتكرة أمريكا أل أل سيسابك للبالستيكيات 
 100.00 100.00 المتحدة الواليات سابك للبتروكيماويات القابضة أمريكا

 100.00 100.00 المتحدة الواليات المحدودة سابك للمشاريع التضامنية القابضة أمريكا
 100.00 100.00 المتحدة الواليات المحدودة سابك للمشاريع األمريكية
 100.00 100.00 أوراغوي سابك أوراغوي اس ايه
 100.00 100.00 فيتنام سابك فيتنام المحدودة
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 تتمة  – الشركات التابعة -39

 
 الشركات التابعة لشركة سابك لالستثمارات الصناعية:  39-2
 

 

 بلد التأسيس

نسبة الملكية )المباشرة 
 وغير المباشرة( كما في

 2017ديسمبر  31

٪ 

نسبة الملكية )المباشرة وغير 
 المباشرة( كما في

 2016ديسمبر  31

٪ 
    

 100.00 100.00 جيرنزي شركة سابكاب للتأمين 

 100.00 100.00 تركيا  شركة سابك بتروكيميا تيكاريت ليمتد )سابك تركيا(  

 100.00 100.00 لبنان شركة سابك ميدل إيست أوفشور 

 100.00 100.00 جنوب أفريقيا جنوب أفريقياشركة سابك 

 100.00 100.00 مصر شركة سابك أفريقيا للتجارة والتسويق 

 100.00 100.00 المغرب  شركة سابك المغرب 

 100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة شركة سابك لإلعارة و االنتقاالت الدولية

 100.00 100.00 تونس شركة سابك تونس

 100.00 100.00 كينيا كينياسابك 

 100.00 100.00 باكستان سابك باكستان )بي في تي( ليمتد

 99.00 99.00 المملكة العربية السعودية  الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة 

 90.00 90.00 المملكة العربية السعودية  شركة سابك لخدمات التخزين )سابتانك(

 75.00 75.00 المملكة العربية السعودية وتخزين المنتجات الكيماويةشركة الجبيل لخدمات 
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  االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة -40

تيجية . تعتبر هذه االستثمارات استثمارات استراترتيبات المشتركةفيما يلي بيانا  باستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة وال
 للمجموعة.

 

 * التأسيس بلد 

 األنشطة

 الرئيسية 

نسبة الملكية )المباشرة 
 وغير المباشرة( 

 كما في
 2017ديسمبر  31

نسبة الملكية )المباشرة 
 وغير المباشرة( 

 كما في
 2016ديسمبر  31

  الشركات الزميلة
 ٪ 

 
٪ 

 

 33.33 33.33 بتروكيماويات مملكة البحرين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

 30.40 30.40 ألمنيوم مملكة البحرين شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم

 30.00 30.00 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية شركة معادن الفوسفات

شركة مرافق الطاقة والمياه في الجبيل وينبع 
 24.81 24.81 منافع عامة المملكة العربية السعودية )مرافق(

 20.62 20.62 ألمنيوم مملكة البحرين ش.م.ب )البا( –شركة المنيوم البحرين 

 20.00 20.00 نقل المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات

 15.00 15.00 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 25.00 25.00 استثمارات المملكة العربية السعودية دسر()الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي 

 50.00 50.00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية كوزمار انك 

 50.00 50.00 تخصصات الواليات المتحدة األمريكية بالك دايموند ستركتشرز ال. ال. سي 

     

     المشاريع المشتركة

 للبتروكيماويات شركة سانيوبيك/ سابك تيانجين
 المحدودة

 50.00 بتروكيماويات الصين
 

50.00 

 50.00 50.00 بتروكيماويات سنغافورة أس. كي نكلسلين المحدودة –شركة سابك 

     

     العمليات المشتركة )أ(

 50.00 50.00 بتروكيماويات هولندا يوتيليتي سبورت جروب بي. في 

 50.00 50.00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية جولف كوست جروث فيننشر إل. إل. سي

 
 يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي لها أيضا . *

 
 تساهم مجموعة سابك لوكسمبورج في العمليات المشتركة التالية:  (أ 

  واقع في م العامةالمنافع إلنتاج جيلين، هولندا، شركة تعمل بصورة مشتركة مع جهات أخرى  –يوتيلني سبورت جروب بي. في
 اإلنتاج 

  لتحقق موبيل كيمكال لاكسون المتحدة األمريكية، شركة تعمل مع شركة  الواليات، هيوستن - كوست جروث فيننشر إل إل سيجولف
 .ومصانع مراحل اإلنتاجية األولية من جدوى إنشاء مصنع تكسير االثيلين

المعنيين. يقوم الشركاء بالتأكد  بصورة مشتركة مع الشركاءفي كل عملية مشتركة وتسيطر عليها  ٪50تمتلك المجموعة حصة قدرها 
 تقاسم التكاليف.  للشركاء أو مباشرةمن توفير التمويل المستمر للشركات وذلك إما عن طريق المنافع العامة المباعة 

 


	SABIC 2017 (Consolidated) Final Arabic FS
	Signed FS.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8


