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

.الموجزةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائم ھذهمن یتجزأال جزءا٦١ًإلى١١صفحةالواردة مناإلیضاحاتتشكل 
٣

الموحدة الموجزةقائمة المركز المالي األولیة 
ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف 

إیضاح

فيكما
سبتمبر٣٠

٢٠١٧

فيكما
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
)٦(إیضاح 

─────────────────────
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة
٧١٧٠٫٤٢٨٫٠٤٥١٧٠٫٣٤٩٫٩٨٢ومعدات ومصانعممتلكات 

١٣٫٣٨٦٫٩١٤١٢٫٩٢٥٫٩٠٨موجودات غیر ملموسة
١٤٫١٠٩٫٦٢٦١٢٫٩٤٠٫٣٢٤ةمشتركومشاریعزمیلة اتاستثمارات في شرك

٣٫٤٧١٫١٥٠٣٫٤٧٦٫٥٩٠استثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق
٧٢٤٫١٤٣٦٩٣٫٣٩٨متاحة للبیعمالیةموجودات

١٣١٫٤٨١٫٢١٥١٫٥٢٢٫٨٣٧ة مؤجلةیموجودات ضریب
٤٫٠٤٤٫٣٣٤٤٫٣١٩٫٧٥٤موجودات غیر متداولة أخرى

──────────────────
٢٠٧٫٦٤٥٫٤٢٧٢٠٦٫٢٢٨٫٧٩٣متداولةالإجمالي الموجودات غیر 

──────────────────
الموجودات المتداولة

٢٦٫١٨٣٫٥٧٦٢٢٫٦٠١٫٤٩٨مخزون
٢٢٫٤٨١٫٠٨٣١٩٫٨٥٣٫٢٣٩مدینة تجاریة ذمم

وموجودات متداولة أخرى ً ٥٫٠٧٢٫٥٨٧٤٫٨١٨٫٠٢٩مصاریف مدفوعة مقدما
٧٫٣٦٧٫٦٩٨٢٠٫١٠٥٫٣٧٧استثمارات قصیرة األجل 

٤٩٫٨٤٦٫٢٠٦٤٠٫٢٤٧٫٧٤٠البنوكلدىأرصدةنقدیة و
──────────────────

١١٠٫٩٥١٫١٥٠١٠٧٫٦٢٥٫٨٨٣إجمالي الموجودات المتداولة
──────────────────

٣١٨٫٥٩٦٫٥٧٧٣١٣٫٨٥٤٫٦٧٦إجمالي الموجودات
══════════════════









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

.الموجزةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائم ھذهمن یتجزأال جزءا٦١ًإلى١١صفحةالواردة مناإلیضاحاتتشكل 
٧

الموحدة الموجزةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة 
یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

بمساھمي الشركة األمةالمتعلقالملكیة حقوق

رأس المال
االحتیاطي 

االحتیاطي العامالنظامي

االحتیاطیات 
األخرى
اإلجمالياألرباح المبقاة)٩(إیضاح 

حقوق الملكیة غیر 
المسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة
)٦(إیضاح 

٤٫٣٤٠٫٣٥١١٥٦٫٢٩٦٫٥٤١٤٥٫٨٤٦٫٤٠٧٢٠٢٫١٤٢٫٩٤٨)٣٫٩٣٢٫٨٤٢(٢٠١٦٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١١٠٫٨٨٩٫٠٣٢ینایر ١في كماالرصید

١٣٫٠٩٨٫٩٩٢١٣٫٠٩٨٫٩٩٢٤٫٣٧٨٫١٦٦١٧٫٤٧٧٫١٥٨----صافي دخل الفترة

)٢٫٠٢٨٫٧٢٦()٢٧٣٫٠٥٢()١٫٧٥٥٫٦٧٤(-)١٫٧٥٥٫٦٧٤(---للفترةاألخرىالشاملالدخلبنود

١٣٫٠٩٨٫٩٩٢١١٫٣٤٣٫٣١٨٤٫١٠٥٫١١٤١٥٫٤٤٨٫٤٣٢)١٫٧٥٥٫٦٧٤(---إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٢٠٫٩٦٩٫٩٤٨()٥٫٩٦٩٫٩٤٨()١٥٫٠٠٠٫٠٠٠()١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(----توزیعات أرباح 

٢٫٤٣٩٫٣٤٣١٥٢٫٦٣٩٫٨٥٩٤٣٫٩٨١٫٥٧٣١٩٦٫٦٢١٫٤٣٢)٥٫٦٨٨٫٥١٦(٢٠١٦٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١١٠٫٨٨٩٫٠٣٢سبتمبر ٣٠الرصید كما في 





والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
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.الموجزةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائم ھذهمن یتجزأال جزءا٦١ًإلى١١صفحةالواردة مناإلیضاحاتتشكل 
٩

الموحدة الموجزةقائمة التدفقات النقدیة األولیة 
الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف 

سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرفترة ل
٢٠١٧٢٠١٦

)٦(إیضاح 
──────────────────

التشغیلیة:األنشطة
٢٣٫١٠٧٫٣١٠٢١٫٢٠٢٫٥٣٢الدخل قبل الزكاة والضریبة

منةالناتجیةالنقدصافيإلى قبل الزكاة والضریبة الدخلالتعدیالت لتسویة 
:التشغیلیةاألنشطة

١٠٫١٤١٫٥٤٧١٠٫٢٩٨٫١٨٩استھالك ممتلكات ومصانع ومعدات-

٧٩٢٫٣٦٤٧٦١٫٠٥٧ممتلكات ومصانع ومعدات في قیمة انخفاضشطب و-

٦٧٠٫٨٣٩٦٢١٫٥٥٠إطفاء موجودات غیر ملموسة-

٤٨٫٣٩٨٢٢٫٩٨٣الحركة ومتقادم يءمخزون بطمخصص-

١٥٦٫٧٨٦٣٣٫٥٢٨تحصیلھا  فيدیون مشكوك مخصص-

)٨٠٧٫٩٠٥()١٫١٣٠٫٦٦٢(شركات زمیلة ومشاریع مشتركةنتائجفيحصة ال-

)٧٧٫٤١٢(٢٫٦٤٥صافيللمشتقات،تسویة القیمة العادلة -

٩١٫٧٤٩٤٧٫٦٥١صافي،ومعداتومصانعخسارة بیع ممتلكات -

١٫٦٨٤٫٦٤٧١٫٤٣٠٫٣٧٦تمویلأعباء-

:التشغیلیةوالمطلوباتالموجوداتفيالتغیرات
٢٨٣٫٣٣٣٩٢٫٣٦٤خرىاألمتداولة الموجودات غیر الالنقص في 

٥١٫٨٨٥)٣٫٦٣٠٫٤٧٦(المخزون(الزیادة) / النقص في 
)١٫٢٥١٫٩٤٦()٢٫٧٨٤٫٦٣٠(التجاریةالمدینةالذممالزیادة في 

)٤٦٤٫٨٥١()٣٠٢٫٠٦٢(خرىاألموجودات المتداولة المدفوعة مقدما والمصاریف الفي الزیادة 
)١١٥٫٧٦٥()٢٠٩٫٠٩٢(خرىاألمتداولة المطلوبات غیر الالنقص في 

)٩٥٫٠٧٤(١٫٥٦٤٫٢٠٤التجاریةالدائنةالذممالزیادة / (النقص) في 
٣٦٦٫٢٧٤٧٧٫٧٥٣الموظفینمنافعيالزیادة ف

)١٨٧٫٩٦٦(٢٫٥٦٦٫١٦٧األخرىالمتداولةمطلوبات والاتالزیادة / (النقص) في المستحق
──────────────────

٣٣٫٤١٩٫٣٤١٣١٫٦٣٨٫٩٤٩النقدیة من العملیات

)٦٤٤٫٢٠٨()٩٩٣٫٩٢٢(مدفوعةتمویلأعباء
)٣٫٢١١٫٤٦٦()٢٫٩٠٤٫٥٠٨(زكاة وضریبة دخل مدفوعة

──────────────────
٢٩٫٥٢٠٫٩١١٢٧٫٧٨٣٫٢٧٥التشغیلیةاألنشطةصافي النقدیة من 

──────────────────





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

الموحدة الموجزةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

١١

الشركةحولمعلومات-١

) كشركة مساھمة سعودیة بموجب المرسوم أو "الشركة األم"تأسست الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك"
)، ومسجلة في مدینة الریاض بالسجل ١٩٧٦سبتمبر ٦ھـ (الموافق ١٣٩٦رمضان ١٣بتاریخ ٦٦الملكي الكریم رقم م/

إن سابك مملوكة بنسبة .)١٩٧٧ینایر ٤ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ١٤الصادر بتاریخ ١٠١٠٠١٠٨١٣التجاري رقم 
، ٥١٠١.ب.یقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.للقطاع الخاص٪٣٠ولحكومة المملكة العربیة السعودیة٪٧٠

.المملكة العربیة السعودیة، ١١٤٢٢الریاض 

ت، "المجموعة") في تصنیع وتسویق وتوزیع الكیماویابـمجتمعینمإلیھویشارتتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لھا (
ألسواق االمملكة العربیة السعودیة ووالمغذیات الزراعیة، ومنتجات الحدید والصلب في والبالستیكیاتوالبولیمرات

.میةالعال

أسس اإلعداد-٢

بیان االلتزام١ـ٢
لمعیار المحاسبة الدولي (الموحدةاألولیة المالیةأعدت ھذه القوائم  ً المعتمد في "التقریر المالي األولي) "٣٤الموجزة وفقا

مالي وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المعدةقوائم مالیة سنویة أوللفترة التي تغطیھا الجزء.المملكة العربیة السعودیة
لقانونییناللمحاسبینالسعودیةالھیئةمنالمعتمدةىاألخرواإلصداراتوالمعاییر،في المملكة العربیة السعودیةالمعتمدة

لمعیار اتطبیقمتوعلیھ،."المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة")بـمجتمعینإلیھمویشار(
انظر .في المملكة العربیة السعودیةالمعتمدالمعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة" تطبیق) "١الدولي للتقریر المالي (

.لمزید من المعلومات) ٦(االیضاح 

المطلوبة في القوائم المالیة السنویة واالفصاحاتالموجزة جمیع المعلومات الموحدةاألولیةال تتضمن القوائم المالیة
ًإعدادھاالمراد لسنة التي لھاإعدادسیتملمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والتي لطبقا

.٢٠١٧دیسمبر ٣١تنتھي في 

أسس القیاس٢-٢

المالیةلموجوداتواالمشتقة المالیة األدوات باستثناء ، التكلفة التاریخیةوفقا لمبدأ الموجزةالموحدةالقوائم المالیة یتم إعداد 
.حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلةللبیعالمتاحة 

الوظیفیةوالعملةالعرضعملة٣-٢

.األمللشركة الوظیفیة العملة یعتبرباللایر السعودي والذي الموجزةالموحدةاألولیةتم عرض القوائم المالیة 

فتراضات واألحكام المحاسبیة الھامةالتقدیرات واإل-٣

تؤثر على مبالغ قداألحكام والتقدیرات واالفتراضات التي إجراءیتطلب إعداد القوائم المالیة للمجموعة من اإلدارة 
رتبیتوقد .عداداإلبتاریخ اإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة

ات إجراء تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي عن عدم التأكد من ھذه االفتراضات والتقدیر
ًأنھا معقولة بعلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد واالفتراضاتتستند ھذه التقدیرات .المستقبلتأثر بذلك في ست وفقا

یتم .من مصادر أخرىیصعب الحصول علیھا التيالقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات لقیاستستخدم لظروف ول
ترة التي التقدیرات المحاسبیة في الفعلىالتعدیالتیتم إثبات .مستمرةبصورةمراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة 

الحالیة ر على الفتراتتؤثالمتغیرةوالفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات التعدیلالتقدیرات أو في فترة تعدیلفیھا یتم
.والفترات المستقبلیة



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
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تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

١٢

تتمة-فتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة التقدیرات واإل-٣

فتراضاتواإلالتقدیرات١-٣
عدادإاالفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ یليفیما

والتي لھا تأثیر جوھري قد یؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة،القوائم
.لموحدةاالمالیةاستخدمت المجموعة ھذه االفتراضات والتقدیرات المتاحة عند إعداد القوائم .التالیةالیةمالالفترةخالل 

ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف 
.عند حدوثھااضاتوتنعكس ھذه التغیرات في االفتر.التي تنشأ خارجة عن سیطرة المجموعة

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة١-١-٣
االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، والتي یحدث

االستبعاد تكالیف ةیتم احتساب القیمة العادلة ناقص.ا أعلىمأیھالقیمة الحالیةوأاالستبعادتمثل القیمة العادلة ناقصا تكالیف 
سوق اللموجودات مماثلة أو أسعار ،معامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادللعلى أساس البیانات المتاحة 

نقدیة یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة التدفقات ال.األصلالستبعاد اإلضافیةالتكالیف ةمالحظة ناقصالقابلة لل
ادة وال تشمل أنشطة إعالقادمةالخمسللسنواتیتم تحدید التدفقات النقدیة على أساس الموازنة التقدیریة .المخصومة

رة للنقدیة لوحدة المدایز أداء الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعز
لتدفقات النقدیة طریقة افيتتأثر القیمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم .الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة

.راءاالستقألغراضالمستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم الواردة التدفقات النقدیة صافيالمخصومة وكذلك

المخصصات٢-١-٣
ي ذلك ما إذا تم استیفاء معاییر اإلثبات، بما فمللتأكدتقویموعملیاتتقدیراتتعتمد المخصصات، بحسب طبیعتھا، على 

یعة التلوث البیئیة إلى طباألمور بالمتعلقةبالمخصصات تستند تقدیرات اإلدارة المتعلقة .سدادھاالمحتمللمبالغاتقدیر 
األخذ بعدف، لتكالیاإلى تقدیر الدعاوى القضائیة تستند مخصصات .التكنولوجیا الالزمة للتنظیفوخطورتھ، وكذلك إلى 

نھایة مكافأةالمخصصات الخاصة بكما تتضمن .المشورة القانونیة وغیرھا من المعلومات المتاحة حالیا،بعین االعتبار
الخدمة ةنھایمكافأةلدفعالمتوقعة الصادرة فقات النقدیة اإلدارة في تقدیر التدحكم ، إن وجدت، المغادرةالخدمة وتكالیف 

اتأفضل تقدیر،غیر المؤكدةبالمطلوبات تتضمن المخصصات المتعلقة .األخرىالمغادرةوإغالق المواقع أو تكالیف 
.الصادرةالتدفقات النقدیةوقوع إذا كان من المحتمل فیما اإلدارة 

الموظفینبمنافعالمتعلقةاالفتراضات طویلة األجل ٣-١-٣
في ھاسدادااللتزامات التي سیتم ،المدفوعةوالتعویضاتالخدمة ومكافأة نھایة الخدمةانتھاءتمثل المنافع المحددة بعد 

علىنیتعی.، إن وجدتلموجودات البرنامجالعادلة ةوالقیماإللتزاماتتقدیرفيافتراضات وضعالمستقبل وتتطلب 
عدالتومالتعویضات فيزیادة الالخصم ومعدل معدالتمتغیرات مثل الالمتعلقة باالفتراضاتإجراء المزید من اإلدارة

مع تشاور بالإدارة المجموعة تقوم وبشكل دوري، .وتكالیف الرعایة الصحیة المستقبلیةالموظفیندوران معدلالوفیات و
ھام أثیر تاألساسیةاالفتراضاتیمكن أن یكون للتغیرات في .االفتراضاتخبراء اكتواریین خارجیین بخصوص ھذه 
.الموظفین المحددة الدوریة المتكبدةمنافع على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكالیف 

تطبیق المعاییر المحاسبیةدعنالمستخدمةاألحكام الھامة ٢-٣

المدرجةالمبالغعلىاألثرلھاالتالیةالھامةاألحكامإنأعاله،واالفتراضاتالتقدیراتعلىاألحكاماستخدامإلى باإلضافة
:الموحدةالمالیةالقوائمفي

والمعداتوالمصانعلممتلكات امكونات١-٢-٣
بطریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا ،والمعداتوالمصانعالمجموعة المصنفة ضمن الممتلكات موجوداتتستھلك

كل بشھاممكونكل استھالكھامة بحیث یتم مكونات، یتم تقسیمھ إلى لألصلاإلنتاجيعند تحدید العمر .اإلنتاجیة
، المكونتحدید أھمیة وأثناء، الكبرىموجوداتللالھامة المكوناتالتحقق من عند األحكاماتخاذاألمریتطلب.منفصل

وكذلك العوامل النوعیة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة المكونلھذافإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األھمیة الكمیة 
./ جدول الصیانةاإلستبدالاالستھالك، ودورة وطریقة ، بھالمرتبطمع األصل 



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

١٣

تتمة-التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة -٣

تتمة-المحاسبیةتطبیق المعاییر دعنالمستخدمةاألحكام الھامة ٢-٣
تتمة-والسیطرة المشتركة والتأثیر الھامالسیطرةتحدید ٢-٢-٣
السیطرة على الشركات التابعة الموحدةتقویمعنداإلدارةأحكام١-٢-٢-٣

تعتبر .إن الشركات التابعة (بما في ذلك المنشآت الھیكلیة) ھي جمیع الشركات المستثمر فیھا التي تسیطر علیھا المجموعة
اإلدارة أن المجموعة تسیطر على منشأة ما عندما تتعرض المجموعة أو یكون لدیھا حقوق في العوائد المتغیرة ناتجة عن 
ارتباطھا بالشركة المستثمر فیھا وكذلك عندما یكون لدیھا القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر 

.ھایقدرتھا على توجیھ األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فعلى قیمة تلك العوائد من خالل
ً.السیطرةإلىیؤديامتالك أغلبیة حقوق التصویت بأنوبشكل عام، ھناك افتراض  ندما یكون عفھذا االفتراض، لوتأییدا

الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة فياألغلبیةمنمساویة أو أقل تصویتحقوقلدى المجموعة 
لترتیبات افیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك تقویمالحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند 

.فیھاالمستثمرالشركاتعلى األنشطة التي تؤثر على عائدات لھا أثر التي األخرىوالتعاقدیة 
ًیتوقفالمجموعةسیطرةتحدیدفإنوعلیھ، األنشطةبالقرارات المتعلقة اتخاذ وطریقة األنشطة ذات العالقةتلكعلى أیضا

.الشركات المستثمر فیھاوحقوق المجموعة فيالعالقةذات 
حیدومساھمأكبرتعتبرتزالالبینمامن حقوق التصویت، ٪٥٠بعض الحاالت التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من ھناك

یعطیھا السلطة لتوجیھ األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فیھا، بینما ال یمتلك المساھمون حضور وتمثیل لدیھاو
لمساھمین آخرین ال توجد حاالت سابقة .توجھات المجموعةنقضتمكنھم من وسیطرةاآلخرون حقوق تصویت كافیة 

.المجموعةضدبالتصویتقامواوفرديبشكل تعاونوا للتصویت 
أقلأوةمساویأغلبیةالمجموعةلدىتكون(عندما فیھاالمستثمرالشركاتجمیعبینالتكامل،االعتبارفياإلدارةأخذت

قدرةوالسعودیةالعربیةالمملكةفيالصناعیةالمدنفيوالمتواجدةالمجموعةھیكلضمن) التصویتحقوقأغلبیةمن
للشركاتةالرئیسیالخدماتمختلفتقدیمخاللمنفیھاالمستثمرللشركاتالمتغیرةائدالتاثیر على العوعلىالمجموعة
كباربعضوتعیینفیھا،المستثمرالشركاتعوائدعلىتؤثرقدالتياألخرىبالمنشآتالمجموعةوعالقة،فیھاالمستثمر
.مختلفةأخرىوعواملالرئیسیین،اإلدارةموظفي

:أنھالمجموعةإدارةتعتقد،المذكورة أعالهاالعتباراتعلىوبناء
ھایفالمستثمرالشرکاتلھذهالعالقةذاتاألنشطةفيالمجموعةلمشاركةوالحالیةالسابقةالممارساتمننمطھناك•

،یھاففي ھذه الشركات المستثمر فعالةغیرأكثر من حصة وجودیإلأیضاریشیوعوائدھایعلتأثیرعنھنتجیمما
و

لمجموعةامعةتبادلمعالقاتخلقوفیھاالمستثمرالشركاتھذهلعملھیكلوتركیبةذاتبیئةبخلقالمجموعةقامت•
."طرةی"سبوجودالحکمإلىأدى
القوائمنمكجزءأعالهالمذكورةالشروطتستوفيوالتيفیھاالمستثمرالشركاتتلكبتوحیدالمجموعةقامتوبالتالي
.للمجموعةالموحدةالمالیة

على الشركات المستثمر فیھاالھام السیطرة المشتركة والتأثیر تقویمعنداإلدارةأحكام٢-٢-٢-٣
تركة مشفیھ سیطرة اآلخرینالمساھمین/والمساھم اآلخریكون للمجموعة مشترك ترتیب عنعبارة،المشروع المشترك

.الترتیبموجودات في صافي حقوق والترتیب على 

مراجعة حقوق التصویت والترتیبات التعاقدیة والظروف األخرى المتعلقة باألنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فیھا، ب
.المشتركةللسیطرةتخضعفیھاالمستثمرالمنشآتبعض ھذه بأندارةلإلتبین

ت تصویحقوقوملكیةصحصلمجموعة لیوجدعندماخاصة الحكمابداءبالنسبة للشركات األخرى، كان من الضروري
لمجموعة سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه الشركات المستثمر فیھالیوجدالبأنھاإلدارةاعتقادمعفأكثر٪١٥بنسبة 

.األخرى



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

١٤

تتمة-التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة -٣

تتمة-تطبیق المعاییر المحاسبیة دعنالمستخدمةاألحكام الھامة ٢-٣

تتمة-والسیطرة المشتركة والتأثیر الھام السیطرةتحدید ٢-٢-٣

تتمة-السیطرة المشتركة والتأثیر الھام على الشركات المستثمر فیھا تقویمعنداإلدارةأحكام٢-٢-٢-٣
ھاماً" وفقا لمتطلبات المعاییر بالنسبة لھذه الشركات المستثمر فیھا، خلصت إدارة  المجموعة بأنھا تمارس علیھا "تأثیراً

تخاذ یتم تعریف التأثیر الھام بأنھ القدرة على المشاركة في ا.الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة
قدم المعاییر ت.القرارات یشأن السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولیس "سیطرة" أو "سیطرة مشتركة"

لتمثیل في ھام"، بما في ذلك االدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة مؤشرات مختلفة عن "التأثیر ال
وبفضل حقوق ملكیة المجموعة في حضور االجتماعات العامة للشركات .مجلس اإلدارة والمشاركة في صنع القرار

المستثمر فیھا، وكذلك تمثیل المجموعة في مجالس إدارة ھذه الشركات المستثمر فیھا ومشاركة المجموعة في صیاغة 
على ھذه الشركات المستثمر السیاسات التشغیلیة والمالیة ھاماً وصنع القرار، تعتقد اإلدارة أن المجموعة تمارس تأثیراً
.فیھا ("الشركات الزمیلة")

ًالزمیلةوالشركاتالمشتركةالمشاریععنبالمحاسبةالمجموعةتقوم .ةیالملكحقوقطریقةلوفقا
اتیف الترتیبیتطلب تصن."عملیة مشتركة" أو "مشروع مشترك"كـةالمشتركاتلتصنیف الترتیباألحكامكما یتطلب إبداء 
وعلى وجھ التحدید، فإنھا تأخذ بعین االعتبار ما یلي:.اتالترتیبهھذیم حقوقھا والتزاماتھا الناشئة عن ومن المجموعة تق

.إذا تم تأسیسھ من خالل منشأة مستقلةمماللتأكد–ھیكل الترتیب المشترك ·
، تأخذ المجموعة بعین االعتبار الحقوق وااللتزامات الناشئة عن:مستقلةمنشأةالترتیب من خالل تأسیسحالةفي·

المستقلةللمنشأةالشكل القانوني -
شروط الترتیبات التعاقدیة-
ذات الصلةالحقائق والظروف األخرى-

الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدالدولیة للتقریر الماليالمعاییر-٤
والتفسیرات الصادرة وغیر الساریة المفعول حتى تاریخ إصدار القوائم المالیةالدولیة للتقریر المالي یلي المعاییر فیما

.سریانھادعنالمعاییرھذه یقبتطتعتزم المجموعة .للمجموعة
المالیةاألدوات-) ٩(للتقریر الماليالمعیار الدولي 

الموجودات والمطلوبات التوقف عن إثبات ووقیاس تصنیف ،المالیةاألدوات ) ٩(رقم للتقریر الماليیتناول المعیار الدولي 
بواجالمعیار یعد.المالیةالموجودات قیمة لالنخفاض في جدیدونموذج التحوطلمحاسبة جدیدة قواعد یقدم ، والمالیة

.المبكرللتطبیقولكنھ متاح ٢٠١٨ینایر ١تاریخ منالتطبیق 

بتقویم أثر تطبیق تقوم.السریانتاریخمنالجدید المعیاربتطبیقالمجموعةتقومسوف ً علىالمعیارھذاالمجموعة حالیا
.المالیةموجوداتھاوتصنیفقیاس

ًالمصنفةالمالیةالموجوداتإن بشروط تصنیفھا "كأدوات مالیة مدرجة بالقیمةتفيقدللبیعمتاحةمالیةكموجوداتحالیا
.الموجوداتھذهعنالمحاسبةفيیریتغأيھناكیكونلنوبالتالي،"األخرىالشاملالدخلبنودالعادلة من خالل 

:المجموعةقبلمنالمملوكةاألخرىالمالیةالموجوداتتتضمن
كمتاحة للبیع والتي یمكن تصنیفھا كـ "أدوات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من الملكیةحقوقأدوات· المصنفة حالیاً

."األخرىالدخل الشامل بنودخالل 
بالقیمة العادلة من خالل الملكیةحقوقاستثمارات· ً والتي من المرجح أن یستمرالدخلقائمةالتي یتم قیاسھا حالیا

)، و٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارببموجاألساسسنفقیاسھا على 
ًأدوات· تفيأنھابدو یوالتيتاریخ االستحقاق والتي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة حتىكمقتناةالدین المصنفة حالیا

.)٩(الماليللتقریرالدوليالمعیاربموجبالمطفأةبالتكلفةتصنیفھابشروط



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

١٥

تتمة –وغیر ساریة المفعول بعد الصادرة الدولیة للتقریر الماليالمعاییر-٤
تتمة-األدوات المالیة -) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (

المالیة ألن المتطلبات الجدیدة تؤثر فقط على محاسبة مطلوباتھاأثر على طریقة محاسبة المجموعة لأيھناكیكونلن
یضاًأتم .یوجد لدى المجموعة مثل ھذه المطلوباتوال، الدخلائمة المطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل ق

یتمولمھيكمااألدوات المالیة: اإلثبات والقیاس، –) ٣٩(الدوليالمحاسبةمعیارمناإلثباتعنالتوقفقواعدنقل 
.تعدیلھا

للمعیار الجدید بصورة كبیرة مع ممارسات إدارة  ً وكقاعدة عامة، .المخاطر بالمجموعةتتماشى محاسبة التحوط طبقا
ستكون ھناك عالقات تحوط مؤھلة بصورة أكبر لمحاسبة التحوط ألن المعیار یستحدث طریقة تستند على المبادئ بشكل 

لعدم .أكبر ، فإنھ یبدو أن عملیات التحوط الحالیة مؤھلة العتبارھا من إجراء التقویم المفصل بعدالمجموعة انتھاءونظراً
علیھ، ال تتوقع المجموعة وجود أثر ھام على .)٩تحوط مستمرة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (عملیات

.محاسبة عملیات التحوط الخاصة بھا
االئتمانئرخساأساسعلىالقیمةفياالنخفاضمخصصاتإثباتالقیمةفياالنخفاضلتقویمالجدیدةالطریقةتتطلب

ھذهتنطبقكما.)٣٩(الدوليالمحاسبةلمعیاربالنسبةالحالھووكمافقط،المتكبدةاالئتمانخسائرمنبدالًالمتوقعة
الدخلبنوداللخمنالعادلةبالقیمةقیاسھاتمالتيالدینوأدواتالمطفأةبالتكلفةالمصنفةالمالیةالموجوداتعلىالطریقة
ًالعقودوموجوداتاألخرى،الشامل العمالء،معالمبرمةالعقودمناإلیرادات): ١٥(الماليللتقریرالدوليللمعیارطبقا
تقویمإجراءبصددالمجموعةإن.األخرىالمالیةالضماناتعقودوبعضالقروض،والتزاماتاإلیجار،عقودومدیني
.الجدیدةبالطریقةالقیمةفياالنخفاضمخصصاتبھاستتأثرالتيللكیفیةمفصل

من المتوقع أن تغیر ھذه المتطلبات طبیعة ومدى .المعیار الجدید متطلبات إفصاح موسعة وتغیرات في العرضكما یقدم 
.المعیار الجدیدتطبیقفیھایتمالتيالسنةخاللإفصاحات المجموعة عن أدواتھا المالیة وخاصة 

العمالءاالیرادات من العقود المبرمة مع -) ١٥(للتقریر الماليالمعیار الدولي 
الناتجة اإلیراداتالذي یغطي اإلیرادات و–)١٨(محل معیار المحاسبة الدولي ) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (سیحل 

.اإلنشاءالذي یغطي عقود )١١(وتقدیم الخدمات والمعیار المحاسبي الدولي البضاعة عن بیع 

.العمیللىإالخدمةأوالبضاعةعلىالسیطرةانتقالعند اإلیراداتإثبات یتمثل في الذيمبدأ الیستند المعیار الجدید إلى 

من ضأولیةفتراتأولعلى المعیار الجدیدیسري .رجعي معدلبأثر المعیار إما بأثر رجعي كامل أو بتطبیقیسمح
.لھالمبكربالتطبیقیسمح وكما، ٢٠١٨ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد المالیةفترات ال

قویم تاالنتھاء من المجموعة بتقومالمرحلة، ھذه في و،السریانتاریخمنالجدید المعیاربتطبیقالمجموعةتقومسوف
.المالیةھاقوائمعلى الجدیدالمعیارھذاأثر تطبیق 

عقود اإلیجار-) ١٦(للتقریر الماليالمعیار الدولي 

إلثبات  جدیداً محل:المعیارھذایحلوسوفعقود اإلیجار، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیاراً
): عقود اإلیجار١٧معیار المحاسبة الدولي (·
: التأكد فیما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقدللتقریر الماليالمعاییر الدولیة ) الصادر عن لجنة تفسیر٤(التفسیر·

إیجار
الحوافز–عقود اإلیجارات التشغیلیة :) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة١٥التفسیر (·
.الدائمة: تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجارات) الصادر عن لجنة التفسیر٢٧التفسیر (·

قائمة المركزداخل(التمویلياإلیجارالمستأجرین التمییز بین عقد علىیتعین، )١٧(الدولي ةبموجب معیار المحاسب
اآلن من ) ١٦(للتقریر الماليالدولي یتطلب المعیاربینما،)قائمة المركز الماليخارج (التشغیلياإلیجاروعقود المالي) 

.اإلیجارقود علكافة " األصلو " حق استخدامالمستقبلیةاإلیجاردفعاتیعكس الذي عقد اإلیجارالتزام إثبات المستأجرین
.قصیرة األجلاإلیجار بعض عقود بشأناختیاریاًمجلس معاییر المحاسبة الدولیة إعفاًءأدرج وقد 

تمماإذاإیجار،علىینطويأوإیجار،یجاراإلعقد یعتبر، باإلضافة إلى ذلك، بموجب معیار عقود اإلیجار الجدید
.بمقابلمحددةلفترةمحددأصلاستخدامعلىالسیطرةتحویلالعقدبموجب



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

١٦

تتمة –وغیر ساریة المفعول بعد الصادرة الدولیة للتقریر الماليالمعاییر-٤

مع السماح بالتطبیق المبكر ٢٠١٩ینایر ١من) على الفترات السنویة التي تبدأ ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (یسري
جموعة المتقومفي ھذه المرحلة، والسریان،تاریخمنالجدید المعیاربتطبیقالمجموعةتقومسوف.ذلكواإلفصاح عن

.الموحدةالمالیةقوائمھاعلى المعیارھذابتقویم أثر تطبیق 

المعامالت بالعمالت األجنبیة والدفعات المقدمة–) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٢(التفسیر
اتذالتفسیر بأنھ لتحدید سعر الصرف الفوري المستخدم عند االثبات األولي للموجودات والمصاریف واالیرادات یوضح
عاملة فإن تاریخ الممقدمة،غیر نقدیة تتعلق بدفعةمطلوباتأوموجوداتاثبات(أو أي جزء منھا) عند التوقف عن العالقة 

بإثبات الموجودات أو المطلوبات غیر النقدیة ت متعددة وفي حالة وجود دفعا.یعتبر التاریخ الذي ستقوم فیھ المنشأة أصًال
.المقدمةاتأو سداد الدفعماستالمدفوعة أو مستلمة مقدماً، فإنھ یجب على المنشاة تحدید التاریخ الذي تم فیھ 

االفصاح والمبكر لھ، تطبیقبالالسماحمع ٢٠١٨ینایر ١ھذا التفسیر على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد یسري
لموجوداتاكافةعلىمستقبالًالتفسیرتطبیقمرةألولالماليللتقریرالدولیةالمعاییرلمتبعيیسمحكما.ذلكعن

تقومسوف .الماليللتقریرالدولیةالمعاییرتطبیقإلىالتحولتاریخبعدأوفيأصالًالمثبتةواالیراداتوالمصاریف
في ھذه المرحلة، تقوم المجموعة باالنتھاء من إجراء تقویم مفصلوالسریانتاریخمنالجدید المعیاربتطبیقالمجموعة

.على قوائمھا المالیة الموحدةا التفسیرلتحدید أثر ھذ

الضریبیةالمعالجاتمنالتأكدعدم-الماليللتقریرالدولیةالمعاییرتفسیرلجنةعنالصادر) ٢٣(التفسیر
ًالضریبیةالمعالجاتیصاحبعندماالدخلضریبةعنالمحاسبةالتفسیریتناول المحاسبةعیارمتطبیقعلىتؤثرشكوكا
كما.)١٢(الدوليالمحاسبةمعیارنطاقخارجتقعالتيالرسومأوالضرائبعلىھذا التفسیریطبقوال، )١٢(الدولي

.لمؤكدةاغیرالضریبیةبالمعالجاتالمتعلقةوالغراماتبالفائدةالمتعلقةالمتطلباتعلىمحددبشكلیشتملالأنھ
:یليماخاصبشكلالتفسیریتناول

.مستقلبشكلالمؤكدةغیرالضریبیةالمعالجاتفيتنظرالمنشأةكانتإذافیما·
.الضریبیةالسلطاتقبلمنالضریبیةالمعالجاتفحصبشأنمامنشأةتجریھاالتياالفتراضات·
لمستخدمة،اغیرالضریبیةوالخسائرالضریبي،والوعاءللضریبة،ةالخاضعالنتائجبتحدیدالشركةقیامكیفیة·

.الضریبیةوالشرائحالمستخدمة،غیرالضریبیةواالعفاءات
.والظروفالوقائعفيالتغیراتاالعتباربعینالمنشأةفیھاتأخذالتيالكیفیة·

مع معالجة یجب على المنشأة أن تقرر فیما إذا كان من الواجب النظر في معالجة ضریبیة غیر مؤكدة على حده أو سویاً
سري ی.یحق إتباع الطریقة التي یتوقع بموجبھا حل عدم التأكد ھذا بشكل أفضل.ضریبیة غیر مؤكدة واحدة أو أكثر

ستقوم .، لكن یوجد ھناك بعض اإلعفاءات االنتقالیة٢٠١٩ینایر ١التفسیر على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
من تاریخ السریان الفعلي لھ ددة ة تعمل في بیئة ضریبیة متعوحیث أن المجموع.المجموعة بتطبیق التفسیر اعتباراً

لك، قد إضافة إلى ذ.المطلوبةواالفصاحاتمھا المالیة الموحدة ئالجنسیات، فإن تطبیق التفسیر یمكن أن یؤثر على قوا
.تحتاج المجموعة إلى وضع إجراءات وعملیات للحصول على المعلومات الالزمة لتطبیق التفسیر بصورة منتظمة



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

١٧

المحاسبیةملخص ألھم السیاسات-٥

إن السیاسات المحاسبیة الھامة التي تطبقھا سابك في إعداد قوائمھا المالیة األولیة الموحدة الموجزة یتم تطبیقھا بشكل ثابت
كالتالي:

التوحیدأسس
)، ٢٤اح (اإلیضتتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیة لسابك والشركات التابعة لھا المذكورة في 

.٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرلفترة 
.)٢-٢-٣(اإلیضاحعلىاالطالعیرجىالسیطرة،بشأنالمجموعة أجرتھامزید من التفاصیل حول األحكام التي ل

ندما عدمھ وذلك عتقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من 
رة على الشركة سیطالانتقالیبدأ توحید الشركة التابعة عند .تشیر الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عناصر السیطرة

تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف .المجموعة مثل ھذه السیطرةفقدانویتم التوقف عند المجموعة إلىالتابعة 
من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة المستبعدةأوالشركة التابعة المستحوذ علیھا  خالل الفترة في القوائم المالیة اعتباراً

.المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرةتوقف ولحین 

وحقوق للمجموعةمساھمي الشركة األمإلىالشامل األخرى الدخلصافي الدخل / الخسارة وكل بند من بنود یعزى
وعند الضرورة، یتم اجراء .رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرةفيعجزالملكیة غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى 

یتم حذف .تسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة
كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت 

.المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیةبین شركات
الماليكزالمرتظھر حقوق الملكیة غیر المسیطرة في نتائج وحقوق الملكیة للشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة 

ة تتم المحاسب.وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدةالموحدة،الدخلوقائمة،الموحدة
كمعاملة حقوق ملكیة.شركة تابعة، دون فقدان السیطرة علیھا،عن التغیر في حقوق ملكیة 

عملیات تجمیع األعمال والشھرة
لعوض امن لكتقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي .تتم المحاسبة عن عملیات تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ

ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ ،والذي یتم قیاسھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ،المحول
بالنسبة لكل عملیة من عملیات تجمیع األعمال، تقوم المجموعة بقیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة .علیھا

تقید .یة في صافي الموجودات القابلة للتمییز للشركة المستحوذ علیھاالمستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسب
.اإلداریةوالعمومیةوتدرج ضمن المصاریف عند تكبدھاتكالیف االستحواذ كمصاریف

والمطلوبات المالیة التي تم التعھد المستحوذ علیھاما، یتم تقدیر الموجوداتأعمالعند قیام المجموعة باالستحواذ على 
للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة واألوضاع السائدة بتاریخ  ً بھا من أجل التصنیف والتخصیص المالئم لھا وفقا

ویتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالیة األخرى في العقود الرئیسیة من قبل الشركة .االستحواذ
.ھاالمستحوذ علی

محتفظ بھا سابقا بالقیمة العادلةالملكیة الیتم إعادة قیاس حصة فإنھعملیات تجمیع األعمال على مراحل، تحققتماإذا 
عند عد ذلك وبن االعتبار عیأخذھا بیتم ،قائمة الدخل الموحدةویتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في االستحواذفي تاریخ 

.تحدید الشھرة
یاس العوض یتم ق.العوض المحتمل المراد تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذیتم إثبات 

، وتدرج )٣٩طاق معیار المحاسبة الدولي (مالیة تقع ضمن نجودات أو مطلوبات والذي یمثل أداةالمحتمل المصنف كمو
إذا لم یكن العوض المحتمل ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي .قائمة الدخل الموحدةالتغیرات في القیمة العادلة في 

كحقوق المحتمل المصنفالعوض ال یتم إعادة قیاس .ذات العالقةللتقریر المالي)، یتم قیاسھ وفقا للمعاییر الدولیة ٣٩(
.ضمن حقوق الملكیةالالحقةتم المحاسبة عن التسویة تملكیة و

وق الملكیة غیر حقالمثبت لمبلغ الوالتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول وفي األصل، قیاس الشھرة بالتكلفة، یتم، 
، عن صافي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم سابقاحصص مملوكةوأيالمسیطرة 
لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة وفي حالة زیادة القیمة العادلة.التعھد بھا

تقدیر للتأكد من قیامھا بصورة صحیحة بتحدید كافة الموجودات المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات التي تم التعھد البإعادة 
ر وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدی.االستحواذبھا، ومراجعة االجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ 

ائمة قأرباح في كھازیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، یتم إثباته،ھذ
.الدخل الموحدة



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد
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تتمة-عملیات تجمیع األعمال والشھرة 
عندما یتم تأجیل تسویة أي جزء من العوض النقدي، یتم خصم المبالغ المستحقة في المستقبل إلى قیمتھا الحالیة كما في 

یمثل معدل الخصم المستخدم معدل االقتراض اإلضافي للمنشأة، وھو المعدل الذي یمكن من خاللھ الحصول .التبادلتاریخ 
.وأحكام مماثلةعلى قرض مماثل من ممول مستقل بموجب شروط 

خسائر االنخفاض المتراكمة ن ولغرض إجراء االختبار للتأكد م.بعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً
من تاریخ االستحواذ –وجود انخفاض في القیمة، تخصص الشھرة المستحوذ علیھا عند تجمیع األعمال  لى إ–اعتباراً

التي یتوقع بأن تستفید من تجمیع األعمال، بصرف النظر عما الخاصة بالمجموعة من الوحدات المدرة للنقدیة كل وحدة
وعند تخصیص الشھرة .المستحوذ علیھا إلى تلك الوحداتإذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة 

عدة عندئذ إدراج الشھرة المتعلقة بالعملیة المستبیتم حدة، إلى الوحدة المدرة للنقدیة واستبعاد جزء من العملیة ضمن تلك الو
اس تقاس الشھرة المستبعدة في مثل ھذه الحاالت على أس.في القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید أرباح أو خسائر االستبعاد

.القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة المدرة للنقدیة

مشتركة المشاریع الزمیلة والشركات الفي ستثماراتاال
زمیلةالشركاتالفيستثماراتاال

ھاماً یمثل التأثیر الھام المقدرة على المشاركة في اتخاذ .الشركة الزمیلة عبارة عن منشأة تمارس علیھا المجموعة تأثیراً
.المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاساتللشركاتالسیاسات والقرارات المالیة والتشغیلیة 

.تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة بعد إثباتھا في األصل بالتكلفة
مشتركةالترتیباتالفيستثماراتاال

ف على الحقوق التصنییتوقف.كعملیات مشتركة أو مشاریع مشتركةیتم تصنیف االستثمارات في الترتیبات المشتركة 
.الھیكل القانوني للترتیب المشتركعلىالتعاقدیة والتزامات كل مستثمر، ولیس 

السیطرة المشتركة ھي المشاركة المتفق علیھا تعاقدیا للسیطرة على ترتیب ما، ویتواجد فقط عندما تتطلب القرارات 
.التي تتقاسم السیطرةاألطرافمن باإلجماعات العالقة موافقة المتعلقة باألنشطة ذ
العملیات المشتركة

التي لھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوق في لألطرافیكون وبموجبھإن العملیة المشتركة ھي ترتیب مشترك 
حقھا المباشر في الموجودات بإثبات المجموعة تقوم .المتعلقة بالترتیبالمطلوبات بشأن والتزاماتالموجودات 
تكبدةمأو مطلوباتمملوكةالمتعلقة بالعملیات المشتركة وحصتھا في أي موجوداتالمصاریف وواإلیراداتوالمطلوبات 

.لعملیاتھا المشتركةمصاریف أو إیرادات أو مشتركة بصورة
المشاریع المشتركة

ا سیطرة مشتركة في وبموجبھ یكون لألطراف التي لھالمشروع المشترك ھو شكل من أشكال الترتیبات المشتركة،
استخدام بالمشتركةالمشاریعتم المحاسبة عن الحصص في ت.في صافي موجودات المشروع المشتركالترتیب حقوق

.الموحدةالماليقائمة المركزفي بالتكلفة في األصل ھاإثباتبعد الملكیة حقوق طریقة

طریقة ب وبموج.مشتركالمشروع الزمیلة أو الشركة في الاالستثمارعنالمحاسبةعندیتم استخدام طریقة حقوق الملكیة 
الشركة نتائجي فالمجموعةحصة إلثبات بالتكلفة ویتم تعدیلھا بعد ذلك في األصل إثبات االستثمارات، یتم الملكیةحقوق 

رى الشامل األخالدخلبنودفي الحركاتمن المجموعةوحصة ،قائمة الدخل الموحدةفي االستحواذ بعد المستثمر فیھا لما 
.الموحدةالشامل الدخلقائمةلشركة المستثمر فیھا في ل

لقیمة الدفتریة في اكتخفیضیتم إثبات توزیعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة 
.لالستثمار

حصة المجموعة في خسائر االستثمارات التي تتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة لحقوق الملكیة تتجاوزأوتتساوىعندما 
حصتھا في المنشأة، بما في ذلك أي ذمم مدینة طویلة األجل أخرى غیر مضمونة، ال تقوم المجموعة بتسجیل خسائر 

.األخرىالمنشأةعننیابةبدفعاتقامتأوالتزاماتقدمتتكنلمماإضافیة، 
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تتمة-االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة
ة حصة المجموعبقدر بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة والمشاریع المشتركة عن المعامالتغیر المحققة تحذف األرباح

.لمحولاألصل افي قیمة انخفاض حدوث علىدلیالالمعاملة تقدم المحققة ما لم غیر الخسائر كما تحذف .في ھذه الشركات
اؤھا أو اختبارھا یتم إطفالولالستثمارفي القیمة الدفتریة المشتركالمشروعبالشركة الزمیلة أو المتعلقةیتم إدراج الشھرة 

.قیمتھافيانخفاضوجودمنللتأكدبشكل فردي 
لالدخخارج قائمة الدخل الموحدةالشركة الزمیلة والمشروع المشترك في نتائجفيیتم إظھار إجمالي حصة المجموعة 

شركة الفية لشركات التابعلغیر المسیطرة الملكیة وحقوق الضریبة / الزكاةأو الخسارة بعد الدخلصافيالتشغیلي ویمثل 
.مشتركالمشروع الزمیلة أو ال

م إجراء یت،عند الحاجة.المالیة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالیة للمجموعةالقوائم إعدادیتم
.المجموعةفيالمطبقةتلكمعالمحاسبیةمع السیاسات تتماشىكيالتسویات 

قیمة فيانخفاضإثبات خسارة الضروريكان من فیما إذا بتحدید تقوم المجموعة، الملكیةبعد تطبیق طریقة حقوق 
ما إذا كان فی، تقوم المجموعة بتحدید وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.المشتركالمشروعالزمیلة أو الشركةفي االستثمار

ود في حالة وجو.في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك قد انخفضت قیمتھاالستثمارھناك دلیل موضوعي على أن 
لشركة الزمیلة أو للالستردادفي القیمة بالفرق بین القیمة القابلة االنخفاض، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ ا الدلیلمثل ھذ

قائمة شركة زمیلة ومشروع مشترك" فينتائجحصة في ـ"الخسارة كتقوم بإثبات المشروع المشترك وقیمتھ الدفتریة، ثم 
.الدخل الموحدة

ثبات إعلى الشركة الزمیلة أو السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس والھامعند فقدان التأثیر و
أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك عند إثبات یتم .بقیمتھ العادلةبھمحتفظأي استثمار 
قائمة الدخل ي فاالستبعادمن والمتحصالتالمحتفظ بھ لالستثمارأو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة الھام فقدان التأثیر 

.الموحدة

لمجموعة إذا فقدت ا.تتم المحاسبة عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة
:تقوم بـالسیطرة على شركة تابعة، فإنھا

ومطلوبات الشركة التابعة) الشھرةبما في ذلك (موجوداتالتوقف عن إثبات ·
غیر مسیطرةألي حقوق ملكیة القیمة الدفتریة التوقف عن إثبات ·
فروقات التحویل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیةالتوقف عن إثبات ·
للعوض المستلمالقیمة العادلة إثبات ·
القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھإثبات ·
و،قائمة الدخل الموحدةفي أو عجز فائض أي إثبات ·
و أقائمة الدخل الموحدةإلى األخرى الشاملالدخلبنودسابقا في البنود المثبتة من المساھمینحصة إعادة تصنیف ·

ذاتالمطلوباتأو الموجوداتباستبعاد المجموعةقیامحالةفيمطلوبھووكمامالئم،ھوحسبما، المبقاةاألرباح
.مباشرةالعالقة 

عندما تتوقف المجموعة عن توحید أو المحاسبة عن االستثمار وفقا لطریقة حقوق الملكیة بسبب فقدان السیطرة أو السیطرة 
قیمة الدفتریة إثبات التغیر في الویتم،قیاس أي حصة محتفظ بھا في المنشأة بالقیمة العادلةیعادالمشتركة أو التأثیر الھام، 

ح ھذه القیمة العادلة القیمة الدفتریة األولیة ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ تصب.قائمة الدخل الموحدةفي 
شاملالالدخلبنودمبالغ مثبتة سابقا في ةإضافة إلى ذلك، فإن أی.بھا كشركة زمیلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي

ة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات المجموعأناألخرى فیما یتعلق بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنھا كما لو 
ائمة الدخل قاألخرى یتم إعادة تصنیفھا إلى الشاملالدخلبنودوقد یعني ھذا أن المبالغ التي تم إثباتھا سابقا في .العالقة

.الموحدة

إذا تم تخفیض حصة الملكیة في المشروع المشترك أو الشركة الزمیلة ولكن یتم االحتفاظ بالسیطرة المشتركة أو التأثیر 
مة الدخل قائالھام، یتم إعادة تصنیف حصة تناسبیة فقط من المبالغ المثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل األخرى إلى 

.مالئمھوحسبما،الموحدة
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العمالت األجنبیةتحویل
واألرصدةالمعامالت

ظیفیة الوتجنبیة من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفوریة للعمالالمعامالت بالعمالت األتسجیلیتم، في األصل، 
ة یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجل.لإلثباتأوال مؤھلة تالمعامالتلكیة بالتاریخ الذي تصبح فیھ نالمع

.الموحدةالمالیةالقوائمالوظیفیة بتاریخ إعداد تللعمالبالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل الفوریة 

تم لتي ، باستثناء البنود النقدیة اقائمة الدخل الموحدةیتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحویل البنود النقدیة في 
رى لحین الشامل االخالدخلبنود، ویتم اثباتھا في أجنبیةصافي استثمار المجموعة في عملیة تحوطجزء من تخصیصھا ك

ریبة المحملة یتم تسجیل الضكما .قائمة الدخل الموحدةصافي االستثمار وعندئذ یعاد تصنیف المبلغ التراكمي إلى استبعاد 
.الموحدةالشاملالدخلقائمةالمتعلقة بفروقات التحویل على تلك البنود النقدیة في والمستردة

تواریخبل السائدة باستخدام أسعار التحوی،أجنبیةتبعمالیتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة 
أسعار الصرف باستخدام،أجنبیةتبعمالیتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة .لیةواألالمعامالت 

النقدیة أو الخسائر الناتجة عن تحویل البنود غیرمعالجة األرباحتم ت.السائدة في التاریخ الذي یتم فیھ تحدید القیمة العادلة
أن أي (فق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبندیتبالقیمة العادلة بما التي یتم قیاسھا 

أو لموحدةاالدخل الشاملقائمةفي لھا أرباح أو خسائر القیمة العادلة إثبات على البنود التي یتم العمالتتحویل اتفروق
.)قائمة الدخل الموحدة

، وكذلك تسویات القیمة العادلة إلى القیمة الدفتریة للموجودات أجنبیةتعامل الشھرة الناتجة عن االستحواذ على عملیة 
لسائد االصرف الفوري وتحول بسعر یة جنباألوالمطلوبات الناتجة عن االستحواذ، كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملیة 

.الموحدةالمالیةالقوائمعداد إبتاریخ 

شركات المجموعة
اریخ بسعر التحویل السائد بتلریاالت سعودیة األجنبیةعند توحید القوائم المالیة، تحول موجودات ومطلوبات العملیات 

ات التحویل یتم اثبات فروق.إعداد القوائم المالیة، وتحول قوائم الدخل الخاصة بھا بأسعار التحویل السائد بتاریخ المعامالت
بنود ثبات إ، یتم أجنبیةعند استبعاد عملیة .الموحدةالدخل الشاملقائمةالناتجة عن تحویل العمالت ألغراض التوحید في 

.قائمة الدخل الموحدةفي األجنبیةاألخرى المتعلقة بتلك العملیة الدخل الشامل

متداولةوغیركمتداولةتصنیف الموجودات والمطلوبات 
تعتبر ."متداولةغیر"متداولة / كـالموحدةتقوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 

الموجودات متداولة وذلك:

عندما یتوقع تحققھا أو ینوى بیعھا أو استنفاذھا خالل دورة العملیات العادیة،·
المتاجرة،في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض ·
بعد الفترة المالیة، أو· عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً
عندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن ·

بعد الفترة المالیة .اثني عشر شھراً

.تداولةمغیركموجوداتتصنف كافة الموجودات األخرى 

تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة،·
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،·
بعد الفترة المالیة، أو· عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھراً
بعد الفترة المالیةعند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال ت· .قل عن اثني عشر شھراً

.غیر متداولةكمطلوباتاألخرى المطلوباتكافةالمجموعة تصنف

.تصنف موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غیر متداولة
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قیاس القیمة العادلة
.المالیةالقوائمإعداد بالقیمة العادلة بتاریخ ،مثل المشتقات،األدوات المالیةتقوم المجموعة بقیاس 

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة 
یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل .تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس

المطلوبات ستتم إما:
للموجودات أو المطلوبات، أوفي السوق الرئیس·
.، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوباتفي حالة عدم وجود السوق الرئیس·

بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 
.والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة

یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة 
ألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو عن طریق االستخدام األفضل وا

.األفضل وبأقصى حد

للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام  ً تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقا
.القابلة للمالحظةالمدخالت القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر 

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل 
وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:دناه أالھرمي لمستویات القیمة العادلة المذكورة 

.األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلةالمستوى األول: ·
صورة قابلة للمالحظة ب-الھامة لقیاس القیمة العادلة-المستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى·

.مباشرة أو غیر مباشرة
.ظةغیر قابلة للمالح-الھامة لقیاس القیمة العادلة -المستوى الثالث: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى·

موعة بالقیمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجالموحدةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة
أساس مدخالت التصنیف (علىالقیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التسلسل الھرمي لمستویات بالتأكد فیما إذا تم التحویل بین 

.مالیةالمستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة

ثل الموجودات ، ممتكررغیروبشكللموجودات المالیة المتاحة للبیع غیر المتداولة، لتقویم قیاس القیمة العادلة دوریاً،،یتم
.المعدة للتوزیع في العملیات المتوقفة

رض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ولغ
.المطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعالهوأومخاطر الموجودات 

إثبات االیرادات
یتم إثبات االیرادات بالقدر الذي یحتمل أن یتدفق عنھ منافع اقتصادیة للمجموعة، وأنھ یمكن قیاس اإلیرادات بشكل موثوق 

و المستحق المستلم أللمبلغیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة .السدادبھ وذلك بصرف النظر عن التاریخ الذي یتم فیھ 
وبعد استبعاد الضرائب أو الرسومالقبض بعد األخذ بعین االعتبار شر المفصح تظھر المبالغ.وط السداد المحددة تعاقدیاً

.والمبالغ المحصلة نیابة عن أطراف أخرىوالتخفیضاتوالمخصصات التجاریة المرتجعاتعنھا كإیرادات بعد خصم 

.كما یجب الوفاء بمعاییر اإلثبات المحددة المبینة أدناه قبل إثبات اإلیرادات

یع البضاعةب
یتم إثبات االیرادات من بیع البضاعة عند انتقال المنافع والمخاطر الھامة المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري، ویكون 

والخدمات المقدمة من قبل المجموعة خالل المشحونةتمثل اإلیرادات قیمة فواتیر البضاعة .ذلك عادة عند تسلیم البضاعة
.والمرتجعاتالخصوماتخصمالفترة، بعد 

تقوم بمراجعة فإنھاأو أي طرف آخر، مشتركمشروعأوزمیلةأوتابعةشركةأليعندما تقوم المجموعة بدور المسوق 
وم بتسجیل تقفإنھاكأصیل، تعملبأنھالمجموعة لیتبینعندما .إذا كانت تعمل كأصیل أو وكیلفیماللتأكدھذا الترتیب 

.لبضاعة المباعةابیعوتكالیفكافة المبیعات ذات العالقة 
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المصاریفویفلالتكا

تكلفة المبیعات
تكلفة كیع المباشرة التصنمصاریف تصنف تكالیف اإلنتاج و.على أساس التكلفة التاریخیةیةتكالیف التشغیلالإثبات یتم 

یل یتم تسج.العالقةاألخرى ذات غیر المباشرة المواد الخام والعمالة المباشرة والتكالیف على مل ذلك تیشو،مبیعات
بقیة كمصاریف المتاألخرىبینما یتم عرض جمیع التكالیف ،مثل تكالیف البیع كمصاریف بیع وتوزیعاألخرىالتكالیف 

.عمومیة وإداریة

مصاریف البیع والتوزیع
على یف عادة مل ھذه التكالتتش.أنشطة البیع في المجموعةكافة متكبدة لتنفیذ أو تسھیل التكالیف ھذ البند على المل تشی

ما تشتمل ك.واألتعابعموالت وكذلك ال، اللوجستیةمصاریف الوالتسویق والتوزیع مصاریف المبیعات، ورواتب مندوبي 
.العامةغیر المباشرةالمصاریف بعض على توزیع أیضاًھذه المصاریف 

واإلداریةعمومیةالمصاریف ال
وزیع المصاریف على تمل تتشكما .مباشرة بإنتاج أي سلع أو خدماتتتعلق التي ال یةالتشغیلھذا البند بالمصاریف تعلق ی

.تكلفة المبیعات أو مصاریف البیع والتوزیعببشكل خاص ال تتعلق التي غیر المباشرة العامة 

، عند اإلداریةوبین تكلفة المبیعات ومصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیة المصاریف غیر المباشرة یتم توزیع 
.ثابتةوفق أسس اللزوم،

لتمویالیرادات إ
وجوداتمبالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة المرتبطة بعمولة المصنفة كقیاسھایتمالتيبالنسبة لكافة األدوات المالیة 

المعدل الذي ،یمثل معدل العمولة الفعلي.باستخدام معدل العمولة الفعليالتمویلإیراداتمالیة متاحة للبیع، یتم تسجیل 
المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو لفترة أقصر، حیثما بالتحدیدیخصم 

مة الدخل قائفي إیرادات التمویلیتم إدراج .كان ذلك مالئما، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة
.الموحدة

المنح الحكومیة
وط المتعلقة ، وبأنھ سیتم االلتزام بكافة الشرالمنحتلكیتم إثبات المنح الحكومیة عند وجود تأكیدات معقولة بأنھ سیتم استالم 

رة على مدى الفتقائمة الدخل الموحدةوعندما تتعلق المنحة الحكومیة ببند من بنود المصاریف، یتم إثباتھا في .بھا
یتم وعندما تتعلق المنحة بأصل ما،.اس منتظم مع التكالیف التي سیتم التعویض عنھاالضروریة لمضاھاة المنحة على أس

مة الدخل قائإثباتھا في قائمة المركز المالي كإیرادات مؤجلة أو كتخفیض في القیمة الدفتریة لألصل ویتم إظھارھا في 
.بمبالغ متساویة على مدى العمر االنتاجي المتوقع لألصلالموحدة

ئمة الدخل قاغیر نقدیة، یتم تسجیل الموجودات والمنح بإجمالي قیمتھا العادلة ویتم إدراجھا في اًالم المجموعة منحعند است
.أقساط سنویة متساویةبمنافع األصل المعني إستنفاذوطریقةعلى مدى العمر اإلنتاجي المتوقع الموحدة

ضریبة الالزكاة و

الزكاة
ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") في المملكة العربیة السعودیة وعلى أساس مبدأ یجنب مخصص للزكاة وفقا 

یتم تسویة الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النھائیة .قائمة الدخل الموحدةیحمل المخصص على .االستحقاق
.الزكاةوعاءیتم احتساب الزكاة على أساس .الربوطھذهإصدارفیھایتمالسنة التي خالل

ضریبة الدخل
ھم في صحصلوفقاًفي المملكة العربیة السعودیة لضریبة الدخل للمجموعةفي الشركات التابعة األجانبالشركاءیخضع

.قائمة الدخل الموحدةفي الحالیةویتم إدراجھا كمصروف للفترة تلك الشركاتنتائج

ریبیة في الضلألنظمةبالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربیة السعودیة، یتم احتساب مخصص الضریبة وفقا 
داده من الحالیة والفترات السابقة بالمبلغ المتوقع استرةیتم قیاس موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل للفتر.البلدان المعنیة

.قةأو دفعھ إلى السلطات الضریبیة ذات العال
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تتمة-ضریبةالالزكاة و

ضریبة الدخل الحالیة
الصادرة أوھي تلك ،الشركاتالمستحقة علىدخلالضریبة إن الشرائح واألنظمة الضریبیة المستخدمة في حساب 

األخرىالشامل الدخلببنودضریبة الدخل الحالیة المتعلقة إثبات یتم .الموحدةالساریة المفعول بتاریخ إعداد القوائم المالیة
قراراتاإلالمتخذة في المواقفبتقویم دوریا اإلدارةتقوم .قائمة الدخل الموحدةولیس في الموحدةالشاملقائمة الدخل في 

مخصصات النوتكوی،الضریبیة المطبقة للتفسیراألنظمةالتي تخضع فیھا بالحاالتالضریبیة للمجموعة فیما یتعلق 
.مالئمھوحسبما

المؤجلةالدخل ضریبة 
الموحدةمالیة بتاریخ إعداد القوائم الللفروقات المؤقتة بالنسبةالمؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات وذلك الدخل ضریبة تقید

.الدفتریة ألغراض إعداد التقاریر المالیةوقیمتھابین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات 

، فیما عدا:المؤقتةالضریبیةالمؤجلة لكافة الفروقات الدخل ة ضریبثبات مطلوبات إیتم 

و مطلوبات في معاملة ما ال تعتبر أموجودات لثبات األولي للشھرة، أو ة المؤجلة عن اإلعندما تنشأ مطلوبات الضریب·
و،ةللضریبالخاضعةالخسائرأوالدخلو أعمال وال تؤثر، بتاریخ المعاملة، على الربح المحاسبي أعملیة تجمیع 

لمشاریعاما یتعلق بالفروقات الضریبیة المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة، والحصص في ·
المؤقتة، وأنھ من المحتمل أال یتم عكس قید المشتركة، وعند إمكانیة السیطرة على توقیت عكس قید الفروقات 

.الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور

غیر ریبیةالضوالخسائرواإلعفاءاتلكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع، ضریبة الدخل المؤجلة تحسب موجودات 
خاضعة للضریبة یمكن استخدامھا لقاء الفروقات  المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي یحتمل ان تتوفر فیھ أرباحاً

الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة، فیما عدا:اإلعفاءات والخسائر تلكالمؤقتة القابلة لالستقطاع و

ت المؤقتة القابلة لالستقطاع عن االثبات األولى لموجودات المتعلقة بالفروقاضریبة المؤجلة الموجودات عندما تنشأ ·
لدخلاأو مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملیة تجمیع اعمال، وأنھا بتاریخ المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبي أو 

و،للضریبةالخاضعةالخسائرأو
ما یتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة والحصص في ·

وذلك فقط بالقدر الذي یحتمل فیھ عكس قید الفروقاتموجودات ضریبة الدخل المؤجلة المشتركة، یتم اثبات المشاریع
.المؤقتةالفروقاتتلكاضع للضریبة، یمكن مقابلھ استخدام المؤقتة في المستقبل المنظور، وأنھ سیتوفر ربح خ

بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة وتخفض بالقدر الذي ال یحتمل أن ضریبة المؤجلة التم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات ت
كافیة خاضعة للضریبة تسمح  ً قویم یعاد ت.كامل موجودات الضریبة المؤجلة أو جزء منھاباستخدامتتوفر فیھ أرباحا

نتج عنھ یثباتھا بالقدر الذي یحتمل أن إثباتھا بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، ویتم إالتي لم یتم ضریبة المؤجلة الموجودات 
.أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة تسمح باسترداد موجودات الضریبة المؤجلة

لتي تتحقق فیھا االسنةتقاس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا خالل 
الموجودات أو تسدد فیھا المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضریبیة واألنظمة الضریبیة الصادرة أو الساریة المفعول 

خارج اجھا یتم إدر، قائمة الدخل الموحدةیبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الضرإن .بتاریخ إعداد القوائم المالیة
أو وحدةالمالشاملالدخلقائمةثبات بنود الضریبة المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في إیتم .قائمة الدخل الموحدة

.ضمن حقوق الملكیة مباشرة

ملزم لتسویة موجودات الضریبة الحالیة يالمؤجلة عند وجود حق نظامتتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضریبة 
.مطلوبات الضریبة الحالیة، وأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضریبة وبنفس السلطة الضریبیةو

ً یر االثبات لم تفي بمعایة التي تم االستحواذ علیھا كجزء من عملیة تجمیع أعمال والتيیالضریبالمنافعثباتإیتم الحقا
تغیر المعلومات الجدیدة المتعلقة بالحقائق والظروف ً راء التسویة یتم إج.المستقل لھا في ذلك التاریخ وذلك إذا ما تم الحقا

.قائمة الدخل الموحدةفترة القیاس أو في خاللإذا تم تكبدھا ) الشھرةتتجاوزلمأنھاطالما (الشھرةمقابل 
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تتمة-السیاسات المحاسبیة ملخص ألھم-٥

تتمة-ضریبة الالزكاة و

تضریبة المعامال
فیما ، )بما في ذلك ضریبة القیمة المضافة(التضریبة المعامبعد خصم والموجودات والمصاریف إثبات اإلیراداتیتم 
:عدا

، یةالسلطة الضریبمن لالستردادأو خدمات غیر قابلة موجودات شراء بشأنالمتكبدة التعندما تكون ضریبة المعام·
ینطبق حیثماد المصاریف، وأو كجزء من بنشراء األصلضریبة المعاملة كجزء من تكلفة إثبات وفي ھذه الحالة یتم 

وذلك، 
.التالذمم المدینة والدائنة التي تم إدراجھا مع مبلغ ضریبة المعام·

جزء من الذمم کالضریبیة لسلطة ا، إلىلالسترداد من، أو المستحقة الدفعالقابلة التضریبة المعامإدراج صافي مبلغ یتم 
.الموحدةالمركز الماليقائمةأو الدائنة في المدینة 

ضریبة االستقطاع
.ضریبیةزاماتكالت،الخدماتولتمویلاأتعاب ووحقوق االمتیاز األرباحالمتعلقة بتوزیعات ضریبة االستقطاع یتم تسجیل 

األرباح النقدیة والتوزیعات غیر النقدیة للمساھمین في الشركة األمتوزیعات 
إنووزیع التاعتمادمساھمي الشركة األم وذلك عند لالتوزیعات النقدیة بدفعالمتعلقةااللتزاماتتقوم المجموعة بإثبات 

ًتتم.الشركةرغبةبحسبیتمیعدلمالتوزیع لنظام .نیةالمعالبلدانفيالشركاتألنظمةالمصادقة على التوزیع وفقا ً وطبقا
یتم .الشركات في المملكة العربیة السعودیة، تتم الموافقة على توزیعات األرباح عند المصادقة علیھا من قبل المساھمین

قة علیھا المصاد، إن وجدت، عند األولیةاألرباحیتم تسجیل توزیعات .إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكیة
.اإلدارةمن قبل مجلس 

بالقیمة العادلة للموجودات المراد توزیعھا ویتم إثبات إعادة قیاس القیمة وجدت،إن،یتم قیاس التوزیعات غیر النقدیة
عند توزیع الموجودات غیر النقدیة، یتم إثبات أي فرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات .العادلة مباشرة في حقوق الملكیة

.قائمة الدخل الموحدةوالقیمة الدفتریة للموجودات الموزعة في 

والمعداتوالمصانعالممتلكات 

المملوكةالموجودات
فاض االستھالك المتراكم وخسائر االنخخصم بعدوالمعدات بالتكلفة والمصانعالممتلكات واإلنشاءات تحت التنفیذتظھر

كالیف والمعدات وتوالمصانعتشتمل ھذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات .المتراكم في القیمة، إن وجدت
وفي .وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات(الموجودات المؤھلة) المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویلة األجل االقتراض

وضعھ وموقعھإلىاألصلإلحضارالمبالغ الضروریة كافة علىمل تھذه الموجودات داخلیا، فإن تكلفتھا تشإنشاءحالة 
مثل ألخرىاالتكالیف كافةاستبعادویتم، اإلدارةقبل نمأجلھمنأنشئالذيللغرضلالستخدامجاھزاًیصبحكيالحالي 

لم المصاریف عند تكبدھا ماعلىیتم تحمیل أي تكالیف دراسة جدوى .وتكالیف التدریبواإلداریةالمصاریف العمومیة 
یل خالل فترة یتم إدراج تكالیف ما قبل التشغ.مباشرةبھ وتتعلقداخلیا إنشاؤهیتم محددة ةللتمییز بصورقابلتتعلق بأصل 

، شریطة لمعداتواوالمصانعبدء التشغیل بعد خصم المتحصالت من بیع اإلنتاج التجریبي كجزء من تكلفة بند الممتلكات 
الة جاھزة األصل في حالمرحلة التي یصبح فیھا وحتى، اإلثباتوتستوفي معاییر بھ مباشرة متعلقةأن تكون التكلفة 

.أجلھمنأنشئالذيللغرضلالستخدام 

لبند، وعندما یكوناتكلفة إجماليمع مقارنةوالمعدات ھامة والمصانعالممتلكات منمكونات/ أجزاءتكلفةعندما تكون 
إنفویتعین استبدالھا على فترات زمنیة مختلفة، األخرىاألجزاءعمر إنتاجي مختلف عن المكونات/ األجزاءلھذه 

وبالمثل، .وفقا لذلكوتستھلك،أعمار إنتاجیة محددةلھاكموجوداتبشكل فردياألجزاءھذهبإثباتتقومالمجموعة
لمتعلقةاالتكلفةإثبات، یتم )مقررغیرأومقررالعملعنتوقف/ شاملةدوریةصیانة(رئیسيفحصعندما یتم إجراء 

عمر إنتاجي ھلمستقالًبنداًوتسجل،اإلثباتفي حالة استیفاء معاییر والمعدات للمصانعمباشرة في القیمة الدفتریة بھ 
یانة حالة إجراء الصوفي.)شاملةدوریةانةیصالفترة الزمنیة حتى الفحص الرئیسي المقرر التالي (عام بوجھیساوي 
یتم .مصروف فوراًكالسابقةالشاملةللصیانةالحالیةدفتریة القیمة القید، یتم الھالمقررقبل التاریخ التالیة الشاملةالدوریة

.عند تكبدھاالموحدةالدخلقائمةفي األخرىوالصیانة اإلصالحكافة تكالیف إثبات
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تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٥

تتمة-والمعدات والمصانعالممتلكات 

تتمة -المملوكة الموجودات

یفاء معاییر المعني في حالة استاألصلفي تكلفة االموجودات بعد استخدامھإلزالةیتم إدراج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة 
.وداتبإزالة الموجالمتعلقااللتزامبشأنالتوقعات والتقدیرات بشكل دوري بتقویمتقوم المجموعة .المخصصإثبات

بما في ذلك تكالیف معالجة التلوث، إذا كانت تستوفي معاییر واألمن،السالمةالصحة والبیئة ومصاریفتم رسملة ت
لالستمرار فيمطلوبةوأنھابموجب التشریعات الساریة المعمول بھا ضروریةھذه التكالیف كانتإذاخاصة اإلثبات

أو أنھا مفروضة بموجب المتطلبات اإللزامیة الخاصة بالمجموعة بشأن بموجبھاللعملللمجموعةالترخیص الممنوح 
.ابھتعلقیالذيوالمعدات والمصانعمع تكلفة بند الممتلكات المصاریف تلكرسملة یتم .واألمنالسالمةالصحة والبیئة و

تعلق أو فیما ی،أجلھمنأنشئالذيللغرضوالمعدات والمصانعالممتلكات بندمن تاریخ توفر االستھالكیتم احتساب 
.للغرض الذي أنشأت من أجلھالموجوداتھذه جھوزیةمن تاریخ ،التي یتم إنشاؤھا داخلیابالموجودات

كما یلي:ونتاجیة المقدرة للموجودات االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلاحتسابیتم

السنوات
٤٠-١٣المباني

٥٠-٤والمعداتالمصانع
٢٠-١٥السكنیةالوحدات

١٠-٣والسیاراتوالتركیباتاألثاث
٥٠-٤الرأسمالیةالغیارقطع

٢٠-١٫٥محفزاتال

ان ذلك إذا ك،يمستقبلبأثرویتم تعدیلھا للموجوداتاالستھالكوطرق اإلنتاجیةواألعمارالمتبقیة ةتم مراجعة القیمت
.سنة مالیةفي نھایة كل مالئماً، 

.منھاالمقصود للغرض، والتي لیست جاھزة اإلنشاءقید الموجوداتواألراضياستھالكیتم ال

االستبعاد دوالمعدات وأي جزء ھام تم إثباتھ في البدایة وذلك عنوالمصانعثبات أي بند من بنود الممتلكات إیتم التوقف عن 
ثبات إأرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن تدرج أي.مستقبلیة متوقعة من االستعمالاقتصادیةأو عند عدم وجود منافع

ل الموحدةقائمة الدخأي أصل (التي یتم احتسابھا كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في 
.التوقف عن إثبات األصلعندوذلك

القابلة القیمةعنصللألالقیمة الدفتریة زیادةحالةفيلالستردادفورا إلى قیمتھ القابلة لألصلتخفیض القیمة الدفتریة یتم
.لھالمقدرةلالسترداد

المشتركة واإلنتاج ترتیبات الملكیة 
تشغیل الشركات في إنتاج وبموجبھااتفاقیات بین شركات المجموعة تساھم ،المشتركةواإلنتاجترتیبات الملكیة تمثل
یشار(نعبالمصالمتعلقةاألنشطةمعظمتقوم المنشأة التي تسیطر على وتدیر .معین أو مصنع معین بنسبة معینةأصل
.لھالمقدراإلنتاجيعلى مدى العمر باستھالكھ تقوم، وابالتكلفة في دفاترھألصلامبلغ كاملبإثبات ،)"المشغل"بـإلیھا 
حسابلىعمقدمة كدفعةالمساھمة بإثبات،"غیر المشغل")بـإلیھا یشار(المصنعإلنشاءالتي تساھم بأموال المنشأةتقوم

یتم التعامل مع التكالیف التشغیلیة واإلنتاجیة العادیة ومبیعات .لألصلالمقدرالعمر اإلنتاجي على مدى هوتطفأاإلنتاج
التي قد المختلفةالمشتركة واإلنتاجترتیبات الملكیة من ھذه المصانع بما یتماشى مع اتفاقیات العالقةالمنتجات ذات 

.اإلنتاجرسومعناصربعضتتضمن 
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تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٥
المستأجرةالموجودات

.أة العقدعلى إیجار) على جوھر الترتیبات عند نشتنطوي(أو اًیجارإیتوقف تصنیف العقد فیما إذا كانت الترتیبات تعتبر 
ستخدامایتم تقویم الترتیبات للتأكد فیما إذا كان الوفاء بالترتیبات یتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق 

علیھ صراحة في الترتیباتیكنلم لوحتى األصل أو الموجودات وقد یشیر ذلك إلى وجود عقد .ھذا الحق منصوصاً
ودعقعقود اإلیجار، سواء كانت كافة تقویمیتم .ي جوھرھا عقد اإلیجارفي معاملة قد ال تكون فضمنيإیجار محتمل 

إیجار دوعقأو ةإیجار تمویلیدوكعقفي اتفاقیات أو ترتیبات أخرى، لتصنیفھا ةضمنیإیجار د قوعصریحة أو إیجار 
.ةتشغیلی
دوقعإلى المجموعة كالمؤجرملكیة البند لالمصاحبةكافة المخاطر والمنافع بموجبھاتحولالتي اإلیجارعقود تصنف

لحد األدنى القیمة الحالیة لب،إذا كانت أقل،أوالمستأجربالقیمة العادلة للعقار اإلیجارعند بدء اویتم رسملتھةر تمویلیإیجا
ل عائد للوصول إلى معداإلیجارإلتزاماتفيوالنقصالتمویللیفتكادفعات اإلیجار بین تجزئةیتم .لدفعات اإلیجار

.الموحدةالدخلقائمةعلىتكالیف التمویل تحمل.االلتزامالمتبقي من الرصیدعلىثابت 
قلنیتمسحالة عدم وجود قناعة معقولة بأنھ وفي.لألصلالمقدراإلنتاجيعلى مدى العمر المستأجراألصلیستھلك
أیھما ،اإلیجارفترة وألھالمقدراإلنتاجيعلى مدى العمر األصلیستھلك، اإلیجارفترةنھایة فيالمجموعةإلىالملكیة
.أقصر

لمجموعة لملكیة إلى الالمصاحبةالمنافعمخاطر والتحویل جزء كبیر من بموجبھایتم الالتي اإلیجاریتم تصنیف عقود 
) وافز مستلمة من المؤجرأي ح(بعد خصم ةالتشغیلیاإلیجاراتبموجب عقود الدفعاتتحمل.ةتشغیلیاتإیجاركعقود 

.اإلیجارالقسط الثابت على مدى فترة بطریقةالموحدةالدخلقائمةعلى 
الموجودات غیر الملموسة

الموجودات تقاسبینما،عند اإلثبات األولي لھابالتكلفة تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة 
قید وبعد اإلثبات األولي لھا، ت.القیمة العادلة بتاریخ االستحواذبغیر الملموسة المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع أعمال 

اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت .الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً
تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي .المدةأو غیر محددةالملموسة كمحددةتصنف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر 

ھا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عند تلھا عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجع
وسة التي لھا عمر مالملیتم مراجعة فترة وطریقة إطفاء الموجودات غیر.وجود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا االنخفاض
تنفاذاسطریقةالمتوقع أو اإلنتاجيالتغیرات في العمر معالجةیتم.مالیةسنةمحدد مرة واحدة على األقل في نھایة كل 

، ویتم ا ھو مالئمحسبم، اإلطفاءفترة أو طریقة بتغییروذلكمحاسبیاًاألصلتضمنھاالتيالمستقبلیة االقتصادیةالمنافع 
مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد في تدرج.كتغیرات في التقدیرات المحاسبیةاعتبارھا 

.ذات الصلةمع وظیفة الموجودات غیر الملموسةیتماشىوبما المصاریففئاتضمنقائمة الدخل الموحدة
ھي كما یلي:محددةإنتاجیةأعمارلھاالتيلموجودات غیر الملموسة اإطفاءاتإن فتر

السنوات
١٠اختراعبراءة كةمسجلالغیر التقنیة
١٨العمالءعقود/قوائم

٢٢التجاریةالعالمات
١٥-٣رىاألخووالتراخیصیةاالبتكاروالتقنیةالموجوداتواآلليالحاسببرامج

للموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد بشكل منتظم لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر اإلنتاجيمراجعة العمر تم ی
تم على العمر اإلنتاجي یتقویمالتغیر في فإنوإال،ال یزال ھناك ما یؤیدهالذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي التقویمعلى أن 

للتأكد من وجود .أساس مستقبلي ً ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر محدد بل یتم اختبارھا سنویا
.للنقدیةةالمدرأو على مستوى الوحدة فرديبشكلانخفاض في قیمتھا وذلك 

الستبعاد صالت اتقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة كفرق بین صافي متح
.عند التوقف عن إثبات األصلقائمة الدخل الموحدةفي إثباتھاوالقیمة الدفتریة لألصل، ویتم 

والعالمات التجاریة والتراخیصالعمالء وقوائم / عقوداختراعبراءة كةمسجلالغیر التقنیة
التجاریة تالعالماإثباتیتم .التاریخیةبشكل منفصل بالتكلفةعلیھا المستحوذالعالمات التجاریة والتراخیص تظھر

ھذه إن.االستحواذتاریخ ببالقیمة العادلة أعمالتجمیععملیةفي علیھا المستحوذالعمالءعقود / قوائموالتراخیص و
خفاضاالنالمتراكم وخسائر اإلطفاءبالتكلفة ناقصا الحقاتدرج علیھو،لھا عمر إنتاجي محددالموجودات غیر الملموسة 

.في القیمة
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تتمة-الموجودات غیر الملموسة 

واالبتكاریةالتقنیةالموجودات
عند فكمصاریالتقنیة واالبتكاریة الموجوداتالمطورة داخلیا والحاسب اآلليببرامجالمتعلقة األبحاثتكالیف تقید

داخلیا كموجودات غیر ملموسة عندما تتمكن المجموعة من المطورة للموجودات التطویر مصاریفإثباتیتم .تكبدھا
ث الموجودات غیر الملموسة بحیالستكمال، ویمكن أن تثبت الجدوى الفنیة األبحاثعن تكالیف المصاریففصل تلك 

منافع للاألصتولیدیة، وكیفاألصلوقدرتھا على استخدام أو بیع لونیتھا لالستكماأو البیع،لالستخدامتكون متاحة 
.ملیة التطویرعخاللبھبشكل موثوق المصاریفوالقدرة على قیاس األصلالستكمالاقتصادیة مستقبلیة، وتوافر الموارد 

، یتم تطبیق نموذج التكلفة الذي یتطلب إدراج الموجودات بالتكلفة كموجوداتالتطویر األولي لمصاریف اإلثباتبعد 
احا متاألصلعند اكتمال التطویر ویكون األصلیبدأ إطفاء .نخفاض المتراكمةاالمتراكم وخسائر الطفاء اإلناقصا 

من للتأكدلاألصفترة التطویر، یتم اختبار خالل.على مدى فترة المنافع المستقبلیة المتوقعةیتم إطفاؤهو،لالستخدام
یةالتشغیلاریفمصالضمن الموحدةالدخلقائمةواالبتكار في التقنیةیتم تسجیل مصاریف .سنویاقیمتھفي انخفاضوجود 

.األخرى كمصاریف عمومیة وإداریة
اآلليالحاسببرامج

المتعلقةتطویر تكالیف الإثباتیتم .كمصروف عند تكبدھااآلليببرامج الحاسب باالحتفاظالتكالیف المرتبطة إثباتیتم 
جودات التي تسیطر علیھا المجموعة كموو،القابلة للتحدید والفریدةاآلليالحاسببرامجتصمیم واختبار منتجات بمباشرة 

غیر ملموسة عند استیفاء المعاییر التالیة:
لالستخدامجاھزاًیكونكيإكمال البرنامج فنیاالمجديمن ·
اإلدارة إكمال البرنامج واستخدامھ أو بیعھاعتزام·
على استخدام أو بیع البرنامجالمقدرةوجود·
محتملةمنافع اقتصادیة مستقبلیة لالبرنامج تحقیقكیفیة إظھار·
، والبرنامجوفر الموارد التقنیة والمالیة وغیرھا من الموارد الكافیة الستكمال تطویر واستخدام أو بیع ت·
.بھالبرنامج أثناء تطویره بشكل موثوقبالمتعلقةالمصاریفقیاس إمكانیة·

ء مناسب تكالیف الموظفین وجزعلىالحاسب اآللي، برامجالتي یتم رسملتھا كجزء من المتعلقة مباشرةالتكالیفتشتمل
.العالقةغیر المباشرة ذات التكالیفمن 

جاھزا لاألصفیھ الوقت الذي یصبح فيإطفاؤھا ویبدأكموجودات غیر ملموسة المرسملةیتم تسجیل تكالیف التطویر 
.لالستخدام

اإللكترونیةمواقع ال
موجودات غیر ،الداخلي أو الخارجيالدخولأجلمنالتي یتم تطویرھا من قبل المجموعة اإللكترونیةالمواقع تمثل

وعلى.أعالهغیر الملموس كما ھو موضح األصلإلثباتیتم استیفاء الشروط العامة داخلیا شریطة أن مطورةملموسة 
ستقبلیةممنافع اقتصادیة لاإللكترونیةالمواقع تحقیقعلى إثبات كیفیة ةقادرالمجموعةكون توجھ الخصوص، یجب أن 

.)ءالعمالأوامربتقدیمالسماحمن خالل إیراداتیمكن أن یحقق اإللكتروني(على سبیل المثال، إذا كان الموقع محتملة 
ًاإللكترونيال یمكن اعتبار المنافع االقتصادیة المستقبلیة المحتملة بأنھا محققة إذا كان الموقع  الدعایة راضألغمخصصا

ف بیع كمصاریالموحدةالدخلقائمةفي كمصاریفبھا المرتبطةكافة التكالیف تقید ،الحالةوفي ھذه .والتسویق فقط
.فیھاتتكبدالفترة التي خاللوتوزیع 

حقوق االنبعاث
لشركات وفي حالة بعض ا.عاثاتاإلنبحقوقتبادلمخططاتلدى المجموعة بعض الشركات التابعة التي تشترك في بعض 

تعین ی.حقوق االنبعاثات في البلدان األوروبیة المعنیة للمزاد العلنيتوزیع، یخضع ٢٠١٣التابعة األوروبیة، منذ عام 
لحجممساویة بصورةالمخصصاتتحویل ویجب.اتاالنبعاثمخصصاتالشركات شراء عدد متزاید من تلكعلى 

، علیھ.منوحةالماتحقوق االنبعاثبشأنالمطلوباتصافيطریقةبتطبیققامت المجموعة .بھاالخاصةالفعلیةاالنبعاثات
ًوالقائمةإثبات مخصص عند زیادة االنبعاثات الفعلیة عن حقوق االنبعاثات الممنوحة فقطیتم  تكالیف اتإثبیتم .حالیا

.على اإلنتاجاًقیودالسلطات القانونیة تضعقد من الضروري تكبدھا وإال ھكتكلفة إنتاج حیث أناالنبعاثات

:كما یليااللتزامالمتوقعة لتسویة الصادرةالتدفقات النقدیة بالمثبتیتم قیاس المخصص 
.المخصص بالتكلفةإثباتبالفعل: یتم االنبعاثاتحقوق شراءفي حالة ·
سعر فيمضروباالكمیات فيالعجز (المخصص بالقیمة العادلةتقویم، یتم االنبعاثاتحقوق شراءعدمحالةفي·

.العجزقیمة العادلة، حتى یتم شراء للشھري تقویمینتج عن ذلك إعادة .السوق)
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المالیةغیرالموجوداتقیمةفياالنخفاض
وفي .تقوم المجموعة، بتاریخ كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل على وقوع انخفاض في قیمة أصل ما

للتأكد من وجود انخفاض في لألصلإجراء اختبار سنويالضروريمنحالة وجود مثل ھذا الدلیل، أو عندما یكون 
أو الوحدة ،لالعادلة لألصللقیمةاألعلىالقیمةوالتي تمثل ،القیمة، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل

ل تدفقات نقدیة ن األصعما لم ینتج فرديبشكلألصل لھایتم تحدیدوتكالیف البیع والقیمة الحالیة، ةناقص،المدرة للنقدیة
وفي حالة زیادة القیمة الدفتریة .الموجوداتمنتعتبر مستقلة بشكل كبیر عن الموجودات األخرى أو مجموعاتواردة

فض عتبر منخی،ة للنقدیةرأو الوحدة المد،عن القیمة القابلة لالسترداد، فإن األصل،ة للنقدیةرأو الوحدة المد،لألًصل
ى وعند تقدیر القیمة الحالیة، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إل.خفض إلى القیمة القابلة لالسترداد لھیالقیمة و

للنقودمنیة لقیمة الزلالحالیةالضریبة والذي یعكس تقدیرات السوق /الزكاةالقیمة الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل 
.والمخاطر المالزمة لألصل

صورة تم إعدادھا بوالتي یوالتوقعاتتقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القیمة على أساس الموازنات التفصیلیة 
تغطي ھذه الموازنات.للنقدیة بالمجموعة التي خصصت إلیھا الموجودات الفردیةةمن الوحدات المدرةمنفصلة لكل وحد

یقھ طویل األجل وتطبالللمدىنمو المعدل احتسابوبالنسبة للفترات األطول، یتم .عادة فترة خمس سنواتوالتوقعات
.الموازنةعلى التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد فترة 

ع وظیفة میتماشىوبماالمصاریفضمن فئات الموحدةالدخل قائمةفي لعملیات المستمرةلنخفاض االیتم إثبات خسائر 
.الذي انخفضت قیمتھاألصل

في القیمة، تقوم المجموعة أیضا باختبار الموجودات انخفاضوجودبصرف النظر عما إذا كان ھناك أي مؤشر على 
متاحةتصبحأو الموجودات غیر الملموسة التي لم ) في ذلك الشھرةبما (دةمحدإنتاجیةأعمارلھالیسالتيغیر الملموسة 

یمكن .الستردادلمقارنة قیمتھا الدفتریة مع القیمة القابلة بوذلكسنویا تھاقیمنخفاض في اوجودمنللتأكدبعدلالستخدام
یمكن.فترة سنویة، شریطة أن یتم إجراؤه في نفس الوقت كل عامخاللالقیمة في أي وقت فينخفاض االإجراء اختبار 

في متومع ذلك، إذا .في أوقات مختلفةتھاقیمانخفاض في من وجود للتأكدغیر الملموسة المختلفة الموجوداتاختبار 
ذهھقیمةفياالنخفاض، یتم اختبار الحالیةالسنویةالفترةخاللغیر الملموسة الموجوداتھذه مثلاألصل إثبات 

.الحالیةالسنویةالفترةقبل نھایة الموجودات غیر الملموسة 

لمدرةاللنقدیة (أو مجموعة الوحدات ةمدرةیحدد االنخفاض في الشھرة وذلك بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لكل وحد
وعندما تقل القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة عن قیمتھا الدفتریة، یتم إثبات .للنقدیة) التي تتعلق بھا الشھرة

.الفترات المستقبلیةفيبالشھرةالمتعلقةال یمكن عكس خسائر االنخفاض .خسارة االنخفاض

إجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل علىإعداد كل قوائم مالیة نھایة فترة في، یتم أعالهعدا المذكورة ،وبالنسبة للموجودات
لم تعد موجودأن خسائر االنخ ً وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر .أو نقصتةفاض المثبتة سابقا

فقط في حالة وجود.للنقدیةةلالسترداد لألصل أو الوحدة المدرالقیمة القابلة  یتم عكس قید خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً
ي منذ تاریخ اثبات آخر خسارة انخفاض فلألصلتغیر في االفتراضات المستخدمة في تحدید القیمة القابلة لالسترداد 

بحیث ال تزید القیمة .القیمة لتي كان من الھلدفتریة القیمة اعنلألصللالستردادالقابلةیعتبر عكس القید ھذا محدوداً
ثبات عكس یتم إ.المفترض تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في السنوات السابقة

.قائمة الدخل الموحدةالقید ھذا في 

االقتراضتكالیف 
یتم رسملة .األموالالتي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض األخرىوالتكالیف العمولةمن االقتراضتتكون تكالیف 

لالزمةاالفترة الزمنیة خاللالتي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل والخاصةالعامة االقتراضتكالیف 
تستغرق موجودات،المؤھلةالموجودات تمثل.أو البیعلالستخدامأجلھمنأنشئالذيللغرضاألصلوإعداد إلتمام

.أو البیعسواء لالستخدامأجلھمنأنشأتالذيللغرضبالضرورة فترة طویلة من الوقت لتصبح جاھزة 

من،على الموجودات المؤھلةصرفھالحینالمؤقت لقروض محددة االستثمارمن المكتسباالستثماردخلیتم خصم 
.المؤھلة للرسملةاالقتراضتكالیف 

.فیھاتتكبدفي الفترة التي المصاریف علىاألخرىاالقتراضتكالیف تحمل



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٢٩

تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٥

الموجودات المالیة

اإلثبات األولي والقیاس
أو، الدخلقائمةكموجودات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل ،تصنف الموجودات المالیة عند االثبات األولي لھا

ة مشتقات مخصصوأموجودات مالیة متاحة للبیع، وأاستثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق، وأقروض وذمم مدینة، 
ثبات كافة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة إیتم في األصل .فعالة، حسبما ھو مالئمتحوطفي عملیات تحوطكأدوات 

تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة ،الدخلقائمةخاللالموجودات المالیة غیر المدرجة قیمتھا العادلة من ةفي حال،زائداً
.بشراء األصل المالي

األنظمةیھاعلتنصفترة زمنیة خاللشراء أو بیع الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات عملیاتیتم إثبات 
.األصل، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع التداولبتاریخالسوقفيعلیھاالمتعارفتلكأو 

القیاس الالحق
:التالیةفئات الالقیاس الالحق لھا، تصنف الموجودات المالیة إلى ألغراض

مدینةذمموقروض·
االستحقاقحتى تاریخ مقتناةاستثمارات·
للبیعمتاحةمالیةموجودات·
تجاریةمدینةذمم·
قصیرة األجل إستثمارات·

القروض والذمم المدینة
تحدیدھا وغیر متداولة في سوق مالي ممكنموجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ھي،القروض والذمم المدینة

ناقصاًالعمولة الفعليتخدام طریقة معدل بعد القیاس األولي لھا، تقاس ھذه الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة باس.نشط
أتعاب أو ةأو العالوة عند الشراء وكذلك أیتحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار الخصم.االنخفاض في القیمة
قائمة في التمویلضمن إیرادات یدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي.معدل العمولة الفعليمنیتجزأالتكالیف تعتبر جزءاً

.الموحدةالدخل 

.قائمة الدخل الموحدةیتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في 

االستحقاقتاریخحتى المقتناةاالستثمارات 
ـكتةثاباستحقاقتواریخ لھا التيوتحدیدھا الممكنذات الدفعات الثابتة أو المشتقة غیرالمالیةالموجوداتتصنف

ھا حتى باالحتفاظعلى اإلیجابیةقدرة مالنیة والالمجموعةعندما یكون لدى "ستحقاقاإلتاریخحتى مقتناة"إستثمارات 
، یتم قیاس االستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام لھابعد القیاس األولي.االستحقاقتاریخ 

أو العالوةار األخذ بعین االعتبعداحتساب التكلفة المطفأة بیتم .طریقة معدل العمولة الفعلي، ناقصا االنخفاض في القیمة
ال یتجزأ من معدل العمولة الفعليالخصم عند الشراء وأیة أتعاب أو تكالیف  لة یتم إدراج إطفاء معدل العمو.تعتبر جزءاً

ائمة قیتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القیمة في .قائمة الدخل الموحدةالتمویل في إیراداتالفعلي ضمن 
.الدخل الموحدة

المتاحة للبیعالمالیةالموجودات
المصنفة الملكیةحقوقإن استثمارات .وسندات دینملكیةحقوقاستثماراتالمتاحة للبیع على المالیة الموجوداتتشتمل 

خالل نم"مدرجة بالقیمة العادلة كـتخصیصھا أویتم تصنیفھا كـ "مقتناة ألغراض المتاجرة" الكمتاحة للبیع ھي التي 
االحتفاظ بھا ألجل غیر مسمى وأنھ یجوز ىإن سندات الدین المصنفة ضمن ھذه الفئة ھي تلك التي ینو."الدخلقائمة

الیة المتاحة المالموجوداتوبعد القیاس األولي لھا، تقاس .بیعھا لتلبیة متطلبات السیولة أو لمواجھة التغیرات في السوق
بالقیمة العادلة (باستثناء  ً العادلةالقیمةقیاسعفاء مناإلالتي یتم تطبیق المتداولةغیر الملكیةحقوقاستثماراتللبیع الحقا

مالیة الالموجوداتإلى احتیاطي وتقیدالموحدة،الشاملالدخلقائمةفي المحققةغیر الخسائرأو األرباحتدرج.علیھا)
إلیراداتاأو الخسائر المتراكمة في األرباحإثباتیتم ،، وفي ھذه الحالةاالستثمارعن إثبات التوقفلحینللبیعالمتاحة

حتیاطياتصنیف الخسارة المتراكمة من یعادوعندئذ،أو یتم اعتبار االستثمارات منخفضة القیمةاألخرىالتشغیلیة
المالیةاتبالموجوداالحتفاظالعموالت المكتسبة أثناء إظھاریتم .الموحدةالدخلقائمةإلى للبیع ةالمتاحالمالیةالموجودات

.الفعليالعمولةباستخدام طریقة معدل تمویلكإیراداتالمتاحة للبیع 
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تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٣٠

تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٥

تتمة-الموجودات المالیة 

تتمة-المالیة المتاحة للبیع الموجودات

.بھموثوقبشكلبالتكلفة لعدم إمكانیة قیاس قیمتھا العادلة المتداولة غیرالملكیةحقوقاستثماراتتدرج 

التكلفة بة ، تصبح القیمة العادلة بتاریخ إعادة التصنیف بمثا"متاحة للبیعفئة "منبالنسبة للموجودات المالیة المعاد تصنیفھا 
ًأرباح أو خسائر تم إثباتھا ة، وتطفأ أیلھاالمطفأة الجدیدة ،الموحدةلالدخقائمةعلى األصل ضمن حقوق الملكیة في سابقا

مبلغة وإطفاء الفرق بین التكلفة المطفأة الجدیدیتمكما .ار باستخدام معدل العمولة الفعليعلى مدى العمر المتبقي لالستثم
منخفض القیمة، .االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل العمولة الفعلي وإذا ما اعتبر األصل الحقاً

.قائمة الدخل الموحدةعندئذ یعاد تصنیف المبلغ المسجل ضمن حقوق الملكیة إلى 

.مالئمةزال تالالقریب المدىللبیع على المتاحةالمالیةقدرة والنیة لبیع موجوداتھا مما إذا كانت الالمجموعة بتقویم تقوم 
یجوز عندئذغیر نشطة، أسواقتتمكن المجموعة في ظروف نادرة من تداول ھذه الموجودات المالیة بسبب العندما و

في المستقبل المنظوربھالالحتفاظوالنیة قدرة مالاإلدارةللمجموعة إعادة تصنیف ھذه الموجودات المالیة إذا كانت لدى 
.االستحقاقأو حتى تاریخ 

التجاریةالمدینةالذمم
تحملوال)، ةاألصلیعام القیمة االسمیة (مبلغ الفاتورة بشكل، والتي تعادل المطفأةالتجاریة بالتكلفة المدینةالذمم تظھر
انخفاضأيفي تحصیلھا ومشكوكدیون لمخصصأي ناقصةیوما، ٦٠إلى٣٠لفترة تتراوح ما بین تكون، وعمولة

متكبدةالاالئتمانمخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا بناء على أفضل تقدیرات المجموعة لخسائر یجنب.القیمةفي
یتم .لمشطوبةاالمبالغبشأنالسابقةالخبرةالوضع المالي للعمالء وأساسالتقدیر على یتم.المتعلقة بتلك الذمم المدینة

تسجل .ةبعیدالمبالغاسترداداحتمالیةأنوسائل التحصیل وكافةبعد استنفاد المخصصالمدینة مقابل ھذا الذممشطب 
.عند تكبدھاالموحدةالدخلقائمةھذه الحالة في فيالدیون المعدومة المشطوبة 

ظفین لموالموردین وذمم لالمقدمةالدفعاتلتأمین المدینة واوذمم المدینةواإلعاناتالقروض األخرىتتضمن الذمم المدینة 
.نة تجاریة""ذمم مدیتعتبرالالتي األخرىوالذمم المدینة الثانویةالمنتجاتمن مبیعات الخردة ومبیعات المستحقةوالمبالغ

المشكوك یونالدمخصص تقویمیتم .عامة قیمتھا االسمیةبصورةتعادلوالتي المطفأةاألخرى بالتكلفة المدینةالذمم تظھر
.أعالهوفقا للمنھجیة المذكورة بھذه الذمم المدینة األخرى المتعلقفي تحصیلھا 

قصیرة األجلاالستثمارات

الودائع قصیرة األجل
كاستثمارات ،اثني عشر شھراعنتقلواستحقاقھا األصلیة على ثالثة أشھر فترةتزید والتيتصنف الودائع قصیرة األجل 
.االستحقاقالودائع على أساس مبدأ ھذهإیراداتإثباتیتم .المتداولةالموجوداتقصیرة األجل وتدرج ضمن 

المتداولالجزء -االستحقاقالمقتناة حتى تاریخ االستثمارات
متداولة الالموجوداتاألجل ضمن قصیرةاستثمارات كحتى تاریخ االستحقاق المقتناةاالستثمارات تصنیفإعادة یتم

.شھرافترة استحقاقھا المتبقیة أقل من اثني عشر تكونعندما 

التوقف عن االثبات
) كذلینطبقحیثما،مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھةمن جزء(أو جزء منھ أو ماليأصلثبات إیتم التوقف عن 

) عند:للمجموعةالموحدة(أي استبعادھا من قائمة المركز المالي 

انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو·
الكامل بالتدفقات النقدیة المستلمةاألصل أو التعھد بسدادمناستالم التدفقات النقدیة وققیام المجموعة بتحویل حق·

المخاطر والمنافع كافة(أ) قامت المجموعة بتحویلماوإذاإلى طرف آخر دون أي تأخیر وفق "ترتیبات فوریة" 
تحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت الالمصاحبة لألًصل، أو (ب) لم تقم ب

.بتحویل السیطرة على األصل



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
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تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٥

تتمة-الموجودات المالیة 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وجود انخفاض في 

منخفضةالمالي أو مجموعة من الموجودات المالیة األصلیعتبر .قیمة أصل مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالیة
األولي تاإلثباالقیمة كنتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد فينخفاض االوقوعإذا كان ھناك دلیل موضوعي على القیمة فقط 

المالي أو مجموعة الموجودات المالیة لألصلعلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة أثرخسارة الحدث لوأنألصلل
موعة المدینین أو مجبأنتوحيمؤشرات علىنخفاض االوقوععلىالدلیلیشتمل.بھموثوقبشكلالتي یمكن تقدیرھا 

أو فالساإلأو احتمال المبلغ،أو أصل العموالتأو تأخیر في سداد إخفاقأو ھامةصعوبات مالیة منتعانيمن المدینین 
فقات في التدوجود انخفاض قابل للقیاس إلى للمالحظةالقابلةتشیر البیانات وعندما ،ھیكلة مالیة أخرىإعادة حاالت

.بحاالت االخفاق في السدادالمرتبطةاالقتصادیةالنقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في الظروف 

الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة
أكد من بإجراء تقویم بصورة فردیة للتبالنسبة للموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة في البدایة 

وجود دلیل موضوعي على وقوع انخفاض في قیمة أي من الموجودات المالیة التي تعتبر ھامة بمفردھا، أو بشكل جماعي 
وإذا ما تبین للمجموعة عدم وجود دلیل موضوعي على وقوع .بالنسبة للموجودات المالیة التي ال تعتبر ھامة بمفردھا

كان ھام أم ال، فأنھا انخفاض في ق یمة الموجودات التي تم تقویمھا بشكل فردي للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا، سواًء
تقوم بإدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالیة التي لھا خصائص ومخاطر ائتمان متشابھة وتقوم بتقویمھا بشكل 

ت، التي یتم تقویمھا على أساس فردي للتأكد من وجود انخفاض إن الموجودا.جماعي للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا
م نخفاض في القیمة، ال یتم إدراجھا في عملیة تقویاالفي قیمتھا والتي یتم بشأنھا إثبات أو االستمرار في إثبات خسارة 

.االنخفاض في القیمة التي تتم على أساس جماعي

قدرة القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتقاس خسارة االنخفاض المحددة وذلك بالفرق بین 
قبلیة بمعدل تخصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المست.(باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلیة غیر المتكبدة بعد)

.لألصل المالياألصليالعمولة الفعلي

یتم.الموحدةالدخلقائمةخسارة في التخفض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ویتم إثبات 
ة، ) على القیمة الدفتریة المخفضقائمة الدخل الموحدةفي (المسجلة كإیرادات تمویلالعموالتفي احتساب دخل االستمرار

ویتم .ت النقدیة المستقبلیة ألغراض قیاس خسارة االنخفاض في القیمةباستخدام معدل العمولة المستخدم في خصم التدفقا
كافةأنھ تم مصادرة وشطب القروض والمخصص المتعلق بھا عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادھا مستقبالً

وإذا ما ازداد أو انخفض، في السنوات الالحقة، مبلغ خسارة االنخفاض المقدرة نتیجة .الضمانات أو تحویلھا للمجموعة
وذلك بتعدیل  وقوع حدث بعد اثبات االنخفاض في القیمة، عندئذ یتم زیادة أو تخفیض خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً

استرداد المبلغ المشطوب، عندئذ یقید المبل.حساب المخصص ً ائمةقالتمویل في أعباءغ المسترد إلى وإذا ما تم الحقا
.الموحدةالدخل 

المالیة المتاحة للبیعالموجودات
المتاحة للبیع، تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود المالیةللموجوداتبالنسبة 

.دلیل موضوعي على وقوع انخفاض في استثمار ما أو مجموعة من االستثمارات

دلة دون االمصنفة كمتاحة للبیع، فإن االنخفاض الجوھري أو المستمر في القیمة العالملكیةحقوقبالنسبة الستثمارات 
، م "االنخفاض الجوھري" مقابل التكلفة األصلیة لالستثماریقّو.التكلفة یعتبر دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة

جود دلیل على وفي حالة و.األصلیةالتكلفةم "االنخفاض المستمر" مقابل الفترة التي تقل فیھا القیمة العادلة عن بینما یقّو
التي تم قیاسھا كفرق بین تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة -المتراكمةالخسارة استبعادیتم وقوع انخفاض في القیمة، 

في  خسارة االنخفاض على تلك االستثمارات المثبتة سابقاً شامل من بنود الدخل ال-قائمة الدخل الموحدةالحالیة ناقصاً
من خالل الملكیةحقوقال یتم عكس خسارة االنخفاض في قیمة استثمارات .قائمة الدخل الموحدةفي إثباتھاویتم ،األخرى

.، ویتم إثبات الزیادة في قیمتھا العادلة بعد االنخفاض في القیمة في بنود الدخل الشامل األخرىالدخلقائمة

جودات مالیة معاییر كموالدین المصنفة كمتاحة للبیع، یتم تقویم االنخفاض في القیمة باستخدام نفس الألدواتبالنسبة 
ین التكلفة التي تم قیاسھا كفرق بالمتراكمةالخسارة ،یمثل المبلغ المسجل لالنخفاض في القیمة.مسجلة بالتكلفة المطفأة

في  خسارة االنخفاض على تلك االستثمارات المثبتة سابقاً .موحدةقائمة الدخل الالمطفأة والقیمة العادلة الحالیة ناقصاً
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تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
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تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٥

تتمة-الموجودات المالیة 

تتمة-المالیة المتاحة للبیع الموجودات
المستقبلیة على أساس القیمة الدفتریة المخفضة لألصل باستخدام معدل العمولة التمویلإیراداتیتم االستمرار في احتساب 

كجزء ھذهیلالتموإیراداتسجلت.المستخدم في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة ألغراض خسارة االنخفاض في القیمة
ة زیادة في القیمة العادلة ألداة الدین وإذا ما حدث في السنوات الالحق.في قائمة الدخل الموحدةالتمویلیةمن اإلیرادات 

كس ، یتم عقائمة الدخل الموحدةوأن ھذه الزیادة تتعلق بصورة موضوعیة بوقوع حدث بعد إثبات خسارة االنخفاض في 
.قائمة الدخل الموحدةقید خسارة االنخفاض في 

المطلوبات المالیة

االثبات األولي والقیاس
:لھااألولياإلثباتعند التالیتینأي من الفئتین ضمنیتم تصنیف المطلوبات المالیة 

الدخلقائمةخاللبالقیمة العادلة من مدرجةمطلوبات مالیة ·
الفعليالعمولةمطلوبات مالیة أخرى یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل ·

على فئتین فرعیتین:الدخلقائمةخاللبالقیمة العادلة من المدرجةتشتمل فئة المطلوبات المالیة 

عند الدخل قائمةخاللمدرجة بالقیمة العادلة من كمطلوباتمالیة مخصصة من قبل المنشأة مطلوبات:مخصصة·
.األولياإلثبات

مالیة باألوراق الالمتعلقااللتزاملمتاجرة، مثل األغراضمقتناةمطلوبات مالیة مصنفة ك:المتاجرةألغراضمقتناة·
الیة المشتقة الماألدواتتتضمن ھذه الفئة أیضا .، والتي یجب إعادتھا في المستقبلةبیع قصیرعملیةالمقترضة في 

من أدوات ضالمدرجةیتم أیضا تصنیف المشتقات .تحوطمن قبل المجموعة والتي لم یتم تصنیفھا كأدوات المبرمة
.فعالةتحوطلمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات اضألغرامقتناةمالیة أخرى المنفصلة ك

ًالمجموعةتصبحعندماالمالیةالمطلوباتكافةإثباتاألصل،فيیتم، مالیةداهألالتعاقدیةوااللتزاماتاألحكامفيطرفا
تكالیفصمخبعدالمستلمة،بالمبالغإظھارھافیتمالدائنة،والذممللقروضوبالنسبةالعادلة،بالقیمةالمطلوباتتقید.ما

.مباشرةبھاالمتعلقةالمعامالت

القیاس الالحق
قائمةفي التغیراتوتدرج،بالقیمة العادلةالدخل قائمةخاللبالقیمة العادلة من المدرجةیستمر تسجیل المطلوبات المالیة 

.الموحدةالدخل

تكلفة المطفأة بالالحقایتم قیاسھا فإنھ، لھااألولياإلثبات، بما في ذلك القروض، بعد األخرىبالنسبة للمطلوبات المالیة 
بات عن إثالتوقفعند الموحدةالدخلقائمةوالخسائر في األرباحإثباتیتم .الفعليالعمولةباستخدام طریقة معدل 
.الفعليالعمولةعملیة إطفاء معدل خاللالمطلوبات وكذلك من 

تبر جزءا األتعاب أو التكالیف التي تعوكذلكعند الشراء الخصمأوالعالوةاالعتباربعین األخذالتكلفة المطفأة بعد تحسب
.لموحدةاالدخلقائمةفي تمویلكأعباءالفعلي العمولةیتم إدراج إطفاء معدل .الفعليالعمولةیتجزأ من طریقة معدل ال

التوقف عن االثبات
ة وفي حالة تبدیل المطلوبات المالی.ھ أو انتھاء مدتھئثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام أو إلغاإیتم التوقف عن 

بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة، عندئذ یتم اعتبار مثل الحالیة
م الدفتریة یتم اثبات الفرق بین القی.ثبات مطلوبات جدیدةإبات األصلیة وثبات المطلوإھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن 

.قائمة الدخل الموحدةالمعنیة في 

عقود الضمانات المالیة
ة األصل، قیاس المطلوبات بالقیمفي،یتم.إصدار الضمانبتاریخثبات عقود الضمانات المالیة كمطلوبات مالیة إیتم 

أنھاعلىیةالمالتحدید القیمة العادلة للضمانات یتم.الضمانبإصدارمباشرةًالمتعلقةالمعامالتبتكالیفالمعدلةالعادلة
تكونلتي قد امدفوعاتوالالدینبموجب أداة التعاقدیةبین المدفوعات النقدیةللفرق في صافي التدفقات الحالیةالقیمة

.االلتزاماتبالتعھدنظیرآخرالدفع لطرف المستحقمطلوبة بدون الضمان أو المبلغ المقدر 
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تتمة-المطلوبات المالیة 

تتمة-عقود الضمانات المالیة
حاسبةالمتم ت، مقابلأيدونلشركات الزمیلة باالخاصةاألخرىالقروض أو الذمم الدائنة بشأنضمانات تقدیمفي حالة 

.االستثماركجزء من تكلفة إثباتھاعن القیمة العادلة كمساھمات ویتم 

واألخرىالتجاریةالدائنةالذمم
ھذهإن.قبل نھایة السنة المالیةلم یتم دفعھا ووالخدمات المقدمة للمجموعة بالبضاعةتمثل ھذه المبالغ المطلوبات المتعلقة 
الدائنة التجاریة واألخرى الذممتظھر.اإلثباتتاریخیوما من ٦٠إلى ٣٠بین ماالمبالغ غیر مضمونة وتدفع عادة 

یتم و،الموحدةالمالیةالقوائمإعدادشھرا بعد تاریخ عشر اثنىخاللكمطلوبات متداولة ما لم یكن السداد غیر مستحق 
.الفعلیةالعمولةبالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الحقاوتقاس ،في أألصل بالقیمة العادلةإثباتھا

مقاصة األدوات المالیة
ود حق عند وجفقط،الموحدةتتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي 

سدادوالموجودات بتسییلعلى أساس الصافي، أو للسدادالمبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویةملزم حالينظامي 
.المطلوبات في آن واحد

التحوطاألدوات المالیة المشتقة ومحاسبة 
تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة، ومقایضات أسعار العموالت لتغطیة مخاطر 

السلع بالمتعلقةالمجموعة األدوات المالیة المشتقة تستخدمكما .على التواليالعمالت األجنبیة ومخاطر أسعار العموالت، 
ھذهالتحوطاتعملیتتكون .التدفقات النقدیة الناتجة عن التقلبات في أسعار الغاز الطبیعيفيالتغیراتلتغطیة مخاطر 

.المشتراةالبیع–یتم تنفیذھا من المقایضات وخیارات التي

بالقیمة العادلةإیتم في األصل  ً .ثبات األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد المشتقات، ویعاد قیاسھا الحقا
لھا إیجابیة، وكمطلوبات مالیة عندما تكون القیمة العادلة لھا العادلةتقید المشتقات كموجودات مالیة عندما تكون القیمة 

مؤھلةفیھابرتعتالالسنة التي خالللمشتقات لناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة الالخسائرأواألرباحتدرج.سلبیة
.الموحدةالدخل قائمةفيمباشرة ةالفعالالتحوط عملیاتالجزء غیر الفعال من كذلكوالتحوطلمحاسبة 

لىإسعر الصرف اآلجل ویشیر.العقدوسعراآلجلالفرق بین سعر الصرف اآلجلةالصرفالقیمة العادلة لعقود تمثل
ت أسعار العموالاتالعادلة لعقود مقایضالقیمةتحدد.مماثلةاستحقاقتواریخلھالعقودأسعار الصرف اآلجلة الحالیة 

.مماثلةألدواتبالرجوع إلى منحنیات العائد 
علقة لتغیرات في التدفقات النقدیة سواء كانت متالتغطیةالتدفقات النقدیة تحوط، یتم تطبیق التحوطمحاسبة ألغراض

تتعلقأجنبیةعمالتبشكل كبیر أو مخاطر حدوثھایتوقعأو معاملة مثبتةبمخاطر معینة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات 
املالشالدخل قائمةمباشرة في التحوطأداةخسارةأوربحالجزء الفعال من إثباتیتم .مثبتةغیرمؤكدةبالتزامات

.الموحدةالدخلقائمةأي جزء غیر فعال مباشرة فيإثبات، بینما یتم الموحدة
يصافعلى التحوطعندما تؤثر معاملة الموحدةالدخلقائمةإلىالموحدةالشامل الدخلقائمةفي المدرجةالمبالغ تحول
بیععملیةأو عند حدوث المغطاةالتمویلأعباءأوالتمویلإیراداتإثباتیتمھو الحال عندما كماأو الخسارة، الدخل
في لمدرجةاالبند المغطى تكلفة الموجودات غیر المالیة أو المطلوبات غیر المالیة، یتم تحویل المبالغ یمثلعندما .ةمتوقع
في حالة عدم توقع حدوث.للموجودات أو المطلوبات غیر المالیةاألولیةإلى القیمة الدفتریة األخرى الشاملالدخلبنود

.الموحدةخلالدقائمةإلى الشامل الدخلقائمةسابقا في المثبتةتحویل المبالغ یتم، المؤكدااللتزامالمتوقعة أو المعامالت
، حوطتأداةأو إذا تم إلغاء تصنیفھا كتمدیدھاأوتبدیلھادونھا أو ممارستھا ئأو بیعھا أو إنھاالتحوطفي حالة انتھاء أداة 

دوثحلحیناألخرى الشاملالدخلبنودضمنالموحدةالشامل الدخل قائمةسابقا في المثبتةالمبالغ علىاإلبقاءیتم
.المؤكدااللتزامأو المتوقعةالمعاملة

بتخصیص وتوثیق عملیة التحوطعملیةوعند بدء  ً بشأنھا لتحوطاالتي تود تطبیق محاسبة التحوط، تقوم المجموعة رسمیا
لتحوطاسیتم التيالمعاملةأووالبند تحوطیشتمل التوثیق على تحدید أداة .وكذلك أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر

ي القیمة العادلة فالتغیراتعند تسویة التحوطمدى فعالیة أداة تقویموطریقةلھاالتحوطیتمالتيوطبیعة المخاطر بشأنھا،
بالمخاطر المتعلقةللبند المغطى أو التدفقات النقدیة  ھذه ذات حوطالتیتوقع أن تكون عملیة .لھاالتحوطتم التيمباشرةً

بانھا كانت ذات  فعالیة عالیة عند تسویة التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة، ویتم تقویمھا باستمرار للتأكد فعالً
.الیة عالیة طوال الفترات المالیة التي خصصت إلیھافع
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المخزون
(قطع ةالمستھلكوالموادوالمنتجات تحت التصنیع والمنتجات تامة الصنع الخامالموادذلكفيبما، المخزونتقویمیتم 

مباشرةھابالمتعلقةالتكالیف اًزائدالمرجحالمتوسططریقةأساس علىالتاریخیة الشراءأي أسعار ،التكلفةبالغیار) 
.أقلأیھما،تحقیقھاالممكن) أو صافي القیمة والنقلرسوم الأساسي(بشكل 

مباشرة الغیرمن المصاریف مالئمةتكلفة المواد والعمالة ونسبة علىتامة الصنع والتصنیعتحتالمنتجاتتشتمل
.المتغیرة والثابتة

فترة اللخالمصاریف غیر المباشرة المتكبدة وأخرىأموربسبب الجودة أو االعتیادیةغیر المخزونیتم استبعاد خسائر 
توزیع المصاریف غیر المباشرة یتم.المخزونمن تكلفة لھ،المقررغیرالعملعنالتوقف/ الشاملةالدوریةالصیانة 

تشتمل كما.أعلىأیھما،الفعلي لتلك الفترةاإلنتاجأو العادیةالطاقةاسأسعلىالمخزونتقویمفي نھایة الفترة لغرض 
شراء المؤھلة المتعلقة بالنقدیةتحوط التدفقات علىأرباح أو خسائر أیةالملكیةحقوق منتصنیفالتكلفة على إعادة 

لبضاعةاتحدید تكالیف میت.بنود المخزون الفردیة على أساس المتوسط المرجحعلىتوزیع التكالیف یتم.المواد الخام
دورة األعمال خاللالمقدر البیعسعر تحقیقھا الممكنالقیمةصافي یمثل.الخصومات والتخفیضاتاستنزالالمشتراة بعد 

.البیعالتقدیریة لإلكمال والتكالیف التقدیریة الالزمة إلتمامالتكالیفالعادیة ناقصا 

الخردة، المنتج المشترك والمنتج الثانويمخزون
واحد، أو قد تؤدي إلى بعض المنتجات الثانویة آنعملیة اإلنتاج في المجموعة أحیانا إلى إنتاج منتج مشترك في تؤديقد

/ ةالمشتركوعندما ال تكون تكالیف تحویل مثل ھذه المنتجات .أو الخردة (إما غیر قابلة لالستخدام أو إلعادة التدویر)
على ھذه وثابتمنطقيالثانویة أو الخردة قابلة للتحدید بشكل منفصل عن تكلفة المنتج الرئیسي، یتم توزیعھا على أساس 

منفي مرحلة ماألكل منتج لمبیعات لقیمة النسبیة الإلى التوزیعیستند .الخردةوالثانویة/ ةالمشتركاتالمنتجات والمنتج
.اإلنتاجإتمامعندعندما تصبح المنتجات قابلة للتحدید بشكل منفصل أو وذلكعملیة اإلنتاج 
لقیامافعالیةعدمحالةفيأو ،علیھایمكن توزیع التكالیف والالثانویة والخردة غیر جوھریة المنتجاتوعندما تكون 

ونتیجة.يالرئیسالمنتجمن تكلفة ھاویتم خصمتحقیقھا الممكنالقیمة صافيبالمخزونضمن المواد، یتم قیاس ھذه بذلك
ًللمنتج الرئیسي ال تختلف الدفتریةلذلك، فإن القیمة  .تكلفتھعن جوھریا

.مبیعات للفترةالتكلفة بتخفیضللمنتجات الثانویة والخردة تحقیقھا الممكنصافي القیمة یقوم، الموحدةالدخلقائمةفي
افي تسجیل تكلفة البیع المقابلة على أساس صویتم،كإیراداتالمتحصالتل حق لھذا المنتج الثانوي، تسجوعند البیع الال

.ت أخرى، بعد خصم التكلفة، كإیراداالمتحصالتسابقا، أما بالنسبة للخردة، فیتم تسجیل المسجلتحقیقھا الممكنالقیمة 

المستھلكةقطع الغیار 
ھذهمل تد تشوق.الصنعوتامةالمصنعة شبھالمواد المساعدة التي یتم استھالكھا في إنتاج المنتجات المستھلكةالمواد تمثل

.المحفزاتالمواد الھندسیة ومواد التعبئة والتغلیف لمرة واحدة وبعض علىالمستھلكةالمواد 

ةالغیار الرأسمالیقطع 
یة والمعدات التي تعتبر ضروریة لدعم الصیانة الروتینالمصانعاألجزاء القابلة للتبدیل من ةالرأسمالیالغیار قطع تمثل

تحتفظ المجموعة بأنواع مختلفة من .والمعدات أو استخدامھا في حاالت الطوارئ لإلصالحاتالمصانعوعمرةوإصالح 
قطع الغیار التالیة:

جنبا إلى جنب مع خط اإلنتاج / المصنع أو التي یتم شراؤھا الحقا ولكنھا تتعلق المشتراةبنود المعدات االحتیاطیة إن·
توفرةم، ویجب أن تكون المصنعضروریة لتشغیل تعتبربمصنع معین أو خط إنتاج معین، ونادرا ما تكون مطلوبة، 

ن ماستھالكھاوالمعدات ویتم والمصانعكجزء من الممتلكات البنودھذهةیتم رسمل.في جمیع األوقاتلالستخدام 
ھ، أیھما فیالمتبقي للمصنع الذي سیتم استخدامھاإلنتاجيأو العمر للبنداإلنتاجيتاریخ الشراء على مدى العمر 

والمصانعمعاییر الرسملة تحت بند الممتلكات استیفاء شریطةالمخزونجزءا من بنود التشكل ھذه ال.أقصر
.والمعدات

خط إنتاج / مصنع محدد مع فترات زمنیة طویلة ویتم استبدالھا وتجدیدھا بشكل بتتعلقالقابلة لإلصالح التي البنود·
ندعوالمعدات والمصانعالممتلكاتكجزء من البنودھذهةیتم رسمل.)الشاملةالصیانةمتكرر (معظمھا خالل فترات 

فترة تكونوالمصنع، بالبنودھذهتركیبیتم فیھ الذيالیوممناعتباراًاالستھالكیبدأ.معاییر الرسملةاستیفاء
أیھمایھا،فتركیبھوالمعدات التي تم للمصنعو العمر اإلنتاجي المتبقي أللبندفترة العمر اإلنتاجي ھياالستھالك

.المخزونمن البنود جزءاًھذهتعتبرال .أقصر
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تتمة-المخزون
تتمة-الرأسمالیةقطع الغیار 

بیعة ذات طتعتبروالتي طارئةاألخرى التي لیست ذات طبیعة االستھالكیةوالمواد الرأسمالیةقطع الغیار العامة ·
بنود أخرى قد تكون إنتاج وأيویمكن استخدامھا في مصانع متعددة أو خطوط محددلمصنععامة، أي لیست محددة 

، إالالمخزونضمنوقطع غیار" مستھلكة مواد"كـوتصنف عموما ،المصنعمطلوبة في أي وقت لتسھیل عملیات
انعوالمصالممتلكات ضمنعمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة، وفي ھذه الحالة یتم تسجیلھا لھاوالمستوىإذا تجاوزت 

قدیر لتالمخزونضمنتخضع البنود المسجلة .(وتستھلك بشكل مماثل للبنود القابلة لإلصالح أعاله)والمعدات
المخصص بصورة یحسب.عند تركیبھا أو استخدامھاالموحدةالدخلقائمةمخصص التقادم ویتم تحمیلھا على 

وعندما تفي ھذه البنود بمعاییر الرسملة، .إلخ....منتظمة وثابتة وفق تقدیرات اإلدارة والعمر واالستھالك العادي 
.القابلة لإلصالح كما ذكر أعالهللبنودطریقة استھالكھا مماثلة تكون

البضاعةمقایضات 
غیر كبیر في یؤدي إلى تاالستبدالإذا كانت متباینة في طبیعتھا أو أن البضاعة استبدالمقابلاإلیرادات إثبات فقطیمكن 

مقایضات موقع.كیوجد لدى المجموعة معامالت مقایضات للبضاعة، وھي مؤھلة .النقدیة للمحولتكوین التدفقات 
بنود مماثلة خالل فترة زمنیة قصیرة محدودة، فإن ھذه استبدالالبضاعةعندما تمثل معامالت مقایضة : مقایضات الموقع

ا إذالبضاعة استبدالمقابلاإلیرادات إثبات فقطیمكن .تجاریةمعاملةجوھرھافيعامةبصورةالمعامالت ال تحمل 
ا لم یكن األمر وإذ.یؤدي إلى تغیر كبیر في تكوین التدفقات النقدیة للمحولاالستبدالكانت متباینة في طبیعتھا أو أن 

.المقابل لھا كذمم مدینة ودائنةاألثربالتكلفة ویتم تسجیل مخزون كتحویالتالمعامالت، یتم تسجیل ھذه كذلك

یةالنقدشبھویةالنقد
حت الطلب والودائع تاألجلالنقد في الصندوق والودائع قصیرة ولدى البنوك األرصدةعلىیةالنقدشبھویةالنقدتشتمل

غ نقدیة إلى مبالبسھولةتحویلھایمكنوالتيأقلأوأشھرثالثةخاللتستحقالتيالعالیةالسیولةذاتواالستثمارات
تشتمل،الموحدةقائمة التدفقات النقدیةإعدادلغرض .غیر جوھریة بشأن التغیرات في القیمةلمخاطرتخضع ومعروفة 

ي ضمن القروض في المطلوبات المتداولة فعرضھایتموالذيالبنوكلدىالمكشوفةالحساباتعلىیةالنقدشبھویةالنقد
.ةالموحدالمركز الماليقائمة

المخصصات
امــــع

ن مأنھ) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومتوقعةأو(قانونیة حالیةاتالمخصصات عند وجود التزامیتم إثبات
اللتزاماھذا مبلغتقدیریمكنوأنھااللتزاملسداداقتصادیةمنافععلىتنطويموارداستخداماألمریتطلبأنالمحتمل 

لمثالاسبیلعلىالمخصصات،كلأوبعضاستردادالمجموعةإدارةفیھاتتوقعالتيالحاالتوفي.بھموثوقبشكل
یتم .فعالًكدةمؤاالستردادعملیةفقط عندما تكون وذلكمستقلیتم إثبات المبالغ المستردة كأصل فإنھ، تأمینعقدبموجب

یة القیمة الزمنوإذا كان أثر .عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة
یكونامالذي یعكس، عندو/ الضریبة الحالي الزكاةیتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل فإنھللنقود جوھریا، 

ًذلك ر الوقت مرونتیجةوعند استخدام الخصم، یتم إثبات الزیادة في المخصص .االلتزاملذلكالمصاحبة، المخاطر مالئما
.تمویلكأعباء

البیئیةااللتزامات 
التنظیف مخصص لتكالیفبإثباتالمعمول بھا، تقوم إدارة المجموعة النظامیةوفقا للسیاسة البیئیة للمجموعة والمتطلبات 

.بشكل معقولدفعھالمرادمبلغ الیمكن تقدیر أنھ، ووالمتوقعقانوني اللتزام االیستحقالبیئي عندما 
اأكبر من منافعھتكالیفھاتعتبرالتي العقود

ة من العقد أقل المجموعتتوقعھاالتيعندما تكون المنافع منافعھامنأكبرتكالیفھاتعتبرالتيعقود المخصص إثباتیتم 
.یمكن تجنبھا والتي تفي بالتزامھا بموجب العقدالمن التكلفة التي 
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بإزالة الموجوداتااللتزام المتعلق 
موجودات لتكالیف المتعلقة بإزالة الاتحسب.التصنیعمرافقمخصص للتكالیف المتعلقة بإزالة بتجنیبتقوم المجموعة 

االلتزام باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة ویتم إثباتھا كجزء من تكلفة األصل لسدادبالقیمة الحالیة للتكالیف المتوقعة 
المتعلق تزاملاللالمصاحبةالحالي الذي یعكس المخاطر / الضریبة الزكاةیتم خصم التدفقات النقدیة بمعدل ما قبل .المعني

.تمویلباءكأعقائمة الدخل الموحدةفي إثباتھاویتم ،تكبدھاعندكمصاریفالخصم فيالزیادةقیدیتم.بإزالة الموجودات
ویتم تعدیلھا حسبالمقدرةتم مراجعة التكالیف المستقبلیة ت التغیرات في إن.مالئمھوماالمتعلقة بإزالة الموجودات سنویاً

.من تكلفة األصلخصمھاأوإلىإضافتھا یتم، المستخدمالخصم معدلالتكالیف المستقبلیة المقدرة أو في 
مخصصات إعادة الھیكلة

ة المتعلق مخصص إعادة الھیكلإثباتیتم .المخصصاتإثباتمخصصات إعادة الھیكلة فقط عند استیفاء معاییر إثباتیتم 
قدھذهإعادة الھیكلة خطةوأنخطة إعادة ھیكلة تفصیلیة ورسمیة، لإدارة المجموعة اعتمادعند،الخدمةإنھاءبتكالیف 

.المستقبلیةالتشغیلیةللتكالیفال یجنب مخصص .للجمھورعنھااإلعالنأو تمتنفیذھابدأ

لموظفین امنافع
االلتزامات قصیرة األجل

تبدالوالسفروتذاكرالمتراكمة اإلجازاتوغیر النقدیة المنافعالمتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المطلوبات إن
ن یالموظفھا فییقومبالكامل خالل اثني عشر شھرا بعد انتھاء الفترة التي سدادھااألثاث المتوقع تبدالوتعلیم األطفال، 

اس بالمبالغ وتقالقوائم المالیة إعدادفترة نھایة حتىن یالموظفخدمات بخصوصإثباتھا یتمالعالقة،ذات اتالخدمبتقدیم
كز الماليالمرقائمةالموظفین الحالیة في منافعیتم عرض المطلوبات كالتزامات .المطلوباتتسویةعند دفعھاالمتوقع 
.الموحدة

الموظفین طویلة األجلبمنافعااللتزامات المتعلقة 
التي سیتم لمتوقعةاالمستقبلیةللدفعاتالحالیةقیمة بالقیاسھایتم،طویلة األجلالالموظفین منافعااللتزامات المتعلقة بإن

المتوقعة،ةالوحدإئتمانإعداد القوائم المالیة باستخدام طریقة فترةحتى نھایة الموظفینالخدمات التي یقدمھا بشأنإجراؤھا 
الخبراتو، المتوقعةالمستقبلیةالرواتباألخذ بعین االعتبار مستویات األجور ویتم.متداولةغیركمطلوبات وتسجل

قبلیةالمستالمدفوعاتیتم خصم .وفترات الخدمة، العاملةاألیديتقلیصالموظفین، ومعدالت إستقاالتالسابقة حول 
العالیة بشروط وعمالت الجودةإعداد القوائم المالیة على سندات الشركات ذات فترةنھایة فيباستخدام عوائد السوق 

تغیرات في لإعادة القیاس نتیجة لتسویات اإثباتیتم .المقدرةالمستقبلیةالصادرةمع التدفقات النقدیة اإلمكانتتطابق قدر 
.الموحدةالدخلقائمةفي االكتواریةاالفتراضات

الخدمةانتھاءبعدلماااللتزامات
المساھمات المحددة برامجالمنافع المحددة وبرامجالمجموعة العدید من برامج ما بعد انتھاء الخدمة، بما في ذلك تقدم

.لھمالتابعینواألشخاصللموظفین المؤھلین الخدمةانتھاءبعدلماالتأمین الطبي والتأمین على الحیاة برامجو

المساھمات المحددةبرامج
نشأة مإلىبعد انتھاء الخدمة تدفع بموجبھ المجموعة مساھمات ثابتة لمامنافع برنامج،المحددةاتبرنامج المساھمیمثل

عند منافع الموظفینكمصاریفالمساھمات إثباتیتم .بدفع المبالغمتوقعیكون علیھا التزام قانوني أو والةمنفصل
.استحقاقھا

ضمن بطریقة تاإلدخارادخار لتشجیع موظفیھا السعودیین على برنامجالمجموعة، داخل المملكة العربیة السعودیة، مدتق
ي المودعة من المشاركین فاالدخاریتم إیداع مساھمات .المقررللبرنامجزیادة دخلھم والمساھمة في تأمین مستقبلھم وفقا 

إن.)ةستقلمنظامیةمنشأة(ولكن لیس في أي للمجموعةالتشغیلیة العادیة البنكیةمنفصل بخالف الحسابات بنكيحساب 
برنامج ببموجالعالقةالمطلوبات ذات مقابلتسویتھالمالیة، یتم القوائموألغراض العرض في ،ھذا النقد ھو رصید مقید

.الموظفینمنافعمطلوباتضمنلتزام تجاه الموظفین االصافي یدرجاالدخار و
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تتمة-لموظفینامنافع

المنافع المحددةبرامج
لدى المجموعة .المحددةالمساھماتبرنامجبخالف بعد انتھاء الخدمةلما منافعبرنامج،المحددةبرنامج المنافع یمثل

مؤھلةھيوبعد التقاعد لماالتأمین الطبي والتأمین على الحیاة برامجووبرامج تقاعد، ،نھایة الخدمةمكافأةبشكل أساسي 
.محددةمنافع برامجالعتبارھا

وبرامج التقاعدنھایة الخدمةأةمكاف)أ(
بعدلماددة المحالمنافع برنامجبالمتعلقةالموحدةالمركز المالي قائمةفي المثبتةمطلوبات التقاعدصافي موجودات أو إن

القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة المتوقعةة، إن وجدت، ناقصالبرنامجلموجوداتالقیمة العادلة یمثلالخدمةانتھاء
.المالیةالقوائمإعدادتاریخ ب

یتم.لمتوقعةوحدة االائتمانمن قبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة دوريبشكلالمحددة المنافعالتزام احتساب یتم
العمولةأسعار باستخدامالمستقبلیة المقدرة الصادرةالمحددة بخصم التدفقات النقدیة المنافعالقیمة الحالیة اللتزام تحدید 

ذاتزاماتااللت، وتكون لھا شروط تقارب شروط المنافعبالعملة التي ستدفع بھا المسجلةسندات الشركات عالیة الجودة ل
یتم .ھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیةلةعمیقأسواقوفي البلدان التي ال یوجد فیھا .العالقة

موجوداتلبتطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام المنافع المحددة والقیمة العادلة العمولةاحتساب صافي تكلفة 
.الموحدةالدخل قائمةفي الموظفینمنافع مصاریفضمنالتكلفة ھذهإدراج یتم.البرنامج

على أساس السنة حتى تاریخھ باستخدام تكالیف التقاعداألولیة للفتراتاحتساب تكالیف التزامات المنافع المحددة تمی
في نھایة السنة  بالتقلبات الھامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث ھامة تقع لمرة ، بعد تعدیلھا السابقةالمحددة إكتواریاً

التقلبات الھامة في السوق واألحداثتلكوجودعدموفي حالة .واحدة مثل تعدیل البرامج وتقلیص األیدي العاملة والسداد
لالفتراضات في بدایة السنة،لمرة واحدة حالة وجود تغیرات ھامة في وفي.یتم تمدید االلتزامات اإلكتواریة استناداً

.قیاس ھذه االلتزاماتإلعادةاعتبارھایتمفإنھ ،االفتراضات أو الترتیبات خالل الفترة األولیة

فيحدث فیھا التي تالفترةخاللاالكتواریة االفتراضاتفيالتغیراتعن الناتجةیتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس 
البرنامج التتعدییتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن .األخرىالشاملالدخلبنود
.كتكالیف خدمة سابقةالموحدةالدخلقائمةمباشرة في العاملةاألیديتقلیصأو 

لبرامجااللتزامات بموجب ھذه لتقویمإجراءیتم .بعد انتھاء الخدمةما لالمنافعبرامجفي بعض البلدان، قد ال یتم تمویل 
بصورة امجالبرالتكالیف المتعلقة بھذه تتكون.المتوقعةالوحدةإئتمانطریقة أساسعلىمن قبل اكتواریین مستقلین 

ماتلتزااالهعلى ھذالعموالتكل سنة من سنوات الخدمة ولمتساٍو،المتعلقة، على أساس للمنافعأساسیة من القیمة الحالیة 
.الموظفین في السنوات السابقةاتفیما یتعلق بخدم

بینما یتم موحدة،الالدخلقائمةما بعد انتھاء الخدمة مباشرة في منافعیتم إثبات تكالیف الخدمات الحالیة والسابقة المتعلقة ب
لعملیاتجة مطلوبات نتیتغیرات في صافي الةإن أی.تمویلكأعباءالخصم المستخدمة بمعدالتااللتزامفيالزیادةتسجیل 
.األخرىالشاملالدخلبنودقیاس في كإعادةاعتبارھااالكتواریة والتغیرات في االفتراضات یتم التقویم

اري بعین التقویم االكتوعملیةتأخذ للموظفین،الخدمةنھایةمكافأةبالتزامالعربیة السعودیة، وفیما یتعلق المملكةفي 
العمل المعنیةأنظمةخرى، تؤخذ األبلدان الوفي .المجموعةسیاسةإلىباإلضافةالعمل السعودي نظاماالعتبار أحكام 

.بعین االعتبار

والتأمین على الحیاة لما بعد التقاعدالطبيالتأمین )ب(
.لھمابعینلتااألشخاصبعد التقاعد للمتقاعدین المؤھلین ولماالتأمین على الحیاة والرعایة الصحیة منافعتقدم المجموعة 

شأنبعلى مدى فترة التوظیف باستخدام نفس المنھجیة المحاسبیة المستخدمة المنافعیتم تسجیل التكالیف المتوقعة لھذه 
اتاالفتراضفي التغیراتتسویات والعن الناتجةأرباح وخسائر إعادة القیاس تقیدأو تحمل.المنافع المحددةبرامج

ل اكتواریین من قبدوریاًھذه االلتزامات تقویمیتم .فیھاتنشأالفترة التي خاللاألخرى الشاملالدخلبنودإلىاالكتواریة 
.مؤھلین مستقلین



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٣٨

تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٥

تتمة-لموظفین امنافع

تتمة-المنافع المحددة برامج

تتمة-لما بعد التقاعد على الحیاةوالتأمین الطبيالتأمین (ب)    

أن تقوم اإلدارة ببعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقیاس البرامجتتطلب المحاسبة عن ھذه 
، ومعدالت اتجاه تكالیف الرعایة الصحیة، الرواتبسلمالمستقبلیة، ومعدالت التضخم في المصاریفااللتزامات و

وجوداتمللتغیر بشكل كبیر من فترة إلى أخرى بناء على أداء معرضةإن ھذه التقدیرات .والوفیات، وافتراضات أخرى
ند اختیار یست.، وظروف السوق والتغیرات في المنافع المتعاقد علیھااالكتواریةالتقویموعملیات، )إن وجدت(البرنامج

.التقویمتاریخبوظروف السوق االقتصادیةالظروف علىبناءاًالتاریخیة والتقدیرات المستقبلیة ھاتالتوجإلى االفتراضات
.المستخدمةالھامةاالفتراضات علىبناءاًتمتعن التقدیرات التي كثیراًالفعلیةالنتائجتختلفوقد

المكافآت)برامجاألرباح أو في المشاركةالحوافز قصیرة األجل وطویلة األجل (برامج
لمبلغ ااالعتباربعینلمكافآت والحوافز بناء على معادلة تأخذ البرامجالمصاریفتقوم المجموعة بإثبات المطلوبات و

مخصص عندما تكون ملزمة تعاقدیا أو عندما یكون بإثباتتقوم المجموعة .المجموعةأداء حسبالمتوقع دفعھ المقدر
لمستھدفةا، وعندما یتم استحقاق المبلغ على مدى الفترة بناء على التوقعات اًمتوقعھناك ممارسة سابقة قد أوجدت التزاماً

.اللتزامابشأنبھموثوق یمكن إجراء تقدیر أنھو

(برنامج التقاعد المبكر)الخدمةإنھاءمنافع
من قبل المجموعة قبل تاریخ التقاعد العادي، أو عندما یقبل الموظف الموظفینخدمةعند إنھاء المنافعھذهتستحق 
: أوالًحدثیأیھما،التواریخ التالیةفيالخدمة إنھاءمنافعبإثباتتقوم المجموعة .المنافعمقابل ھذه االختیاریة االستقالة

تكالیف إعادة بإثباتالمجموعةعندما تقوم ) ب(و،المنافعلھذهالمقدمالعرضتستطیع المجموعة سحبالعندما (أ) 
الخدمة إنھاءعمنافقیاس یتم، االختیاریةاالستقالةوفي حالة العرض المقدم لتشجیع .الخدمةإنھاءمنافعدفع تتطلبھیكلة 

ة التي تستحق بعد أكثر من اثني عشر شھرا بعد نھایالمنافعیتم خصم .على أساس عدد الموظفین المتوقع قبولھم للعرض
.الحالیةقیمتھاإلى القوائم المالیة إعدادفترة 

المنازل للموظفینتملكبرنامج 
وفر للموظفین المؤھلین فرصة توالتيالمنازل للموظفین تملكالمجموعة بوضع برامج ضمنقامت بعض الشركات 

.سلسلة من الدفعات على مدى عدد معین من السنواتخاللشراء الوحدات السكنیة التي شیدتھا ھذه الشركات التابعة من 
.بالكاملالسدادیتم نقل ملكیة المنازل عند إتمام 

ي حالة فالموظفإلى ثانیةتدفعمنزلاللقاءالموظفالتي یدفعھا المبالغفإنالمنازل للموظفین، تملكبرامج بموجب
.المجموعةإلى المنزلةإعادوالموظفاستقالة

غیر متداول عند تخصیص الوحدات السكنیة إلى الموظفین مقدماًمدفوعبرنامج تملك المنازل للموظفین كأصل إثباتیتم
.ویتم إطفاؤھا على فترة سداد التسھیالت المستحقة من الموظفین

قروض السكن للموظفینبرنامج 
قساطأیتم سداد القرض على .شراء أو بناء منزل أو شقةللموظفیھا المؤھلین عمولةبدون سكنیةتقدم المجموعة قروضا 

.لموظفینارواتبعن طریق خصم ةشھری
موجودات مالیة غیر متداولة بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل كالسكنقروضإثباتیتم 

مدفوعةوظفینمللموظف باعتباره "منافع نقداًالمدفوعالفعليوالمبلغالقیمة العادلة بینالفرق إثباتیتم .الفعليالعمولة
تمویلكإیراداتكما یتم إطفاء نفس المبلغ .الخدمةفترةمدى لىعمتداولة" ویتم إطفاؤه كمصروف بالتساوي غیرمقدما 

.الموظفینمنالمستحقةالذممعلى



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٣٩

تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٥

تتمة-الموظفینمنافع

االحتیاطیات
االحتیاطيیستند .ضمن حقوق الملكیةمدرجةواحتیاطیات أخرى عاماحتیاطيونظاميلدى المجموعة حالیا احتیاطي 

أنابكس، یجب على لسابكاألساسيللنظاموطبقا.المجموعةفیھاتعملالتيللبلدانالنظامیةإلى المتطلبات النظامي
إن ھذا .رأس المالمن٪٣٠االحتیاطي ھذاحتى یصل النظاميحتیاطي االإلىالسنوي الدخلمن صافي ٪١٠تحول

ألنظمةلطبقاًنظاميالشركات التابعة ضمن المجموعة باحتیاطي شركة من كلتحتفظ .غیر قابل للتوزیعاالحتیاطي
.فیھاتعملالتيالبلدانفيالمتبعة

كوینتوفقا لألنظمة المعمول بھا، یمكن للجمعیة العامة .لسابكمن الجمعیة العامةلقرار وفقااالحتیاطي العام تكوین تم
،ام أو تخفیضھ بقرار من المساھمینالعاالحتیاطيیمكن زیادة وكما،المبقاةاألرباحمنبالتحویلوذلكاحتیاطي عام 

.للتوزیعوھو قابل 

المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرةتطبیق-٦
٣١بما فیھا السنة المنتھیة في السابقةالفتراتلكافةجعةاالمرالموحدةقوائمھا المالیة بنشر وقامتأعدت المجموعة 

سعودیة من قبل الھیئة الوالصادرةالمحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیةللمعاییروفقاَ،٢٠١٦دیسمبر 
قامت .الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین")عنالصادرةالمتعارف علیھا المحاسبیةالمعاییر("للمحاسبین القانونیین

م مالیة موحدة تتوافق مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ئالمجموعة بإعداد قوا
تم إعداد ھذه القوائم المالیة علیھ،.عن فترة المقارنةالعالقة ذاتنات ابیالعرضمع٢٠١٧ینایر ١لفترات التي تبدأ في ل

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي األولیة الموحدة الموجز ً .السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدةة وفقا
مع تماشیابعد إدخال التعدیالت المطلوبة ٢٠١٦ینایر ١تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة للمجموعة كما في 

لمعاییر الىإلتعكس بذلك عملیة التحول السعودیةالمعتمد في المملكة العربیة١رقمللتقریر المالي متطلبات المعیار الدولي 
ًالمتعارف علیھا المحاسبیةعاییرالممنالدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  في المملكة سابقا

المركزقائمةلىعاألثرقامت المجموعة بتحلیل .من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینوالصادرةالعربیة السعودیة 
الثالثةلفترتيالموجزةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائموعلى٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٦ینایر ١كما في ةالموحدالمالي

المعاییرتطبیقتم االفصاح عن التسویات الھامة الناتجة عن التحول من .٢٠١٦سبتمبر٣٠فيالمنتھیتینأشھرالتسعةو
ي المعتمدة المعاییر الدولیة للتقریر المالالھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلىعنالصادرة المحاسبیة المتعارف علیھا

في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ٢٠١٦دیسمبر٣١و٢٠١٦ینایر ١في المملكة العربیة السعودیة كما في 
.٢٠١٧مارس ٣١منتھیة في لفترة الثالثة أشھر ال

من التطبیق الكامل بأثر رجعي للمعاییر الدولیة للتقریر المالي عند إعداد االختیاریةبعض اإلعفاءات المجموعة تاستخدم
للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم الموحدةاألولیةھذه القوائم المالیة ً .لسعودیةالمعتمد في المملكة العربیة ا١الموجزة وفقا
لھذا المعیار ً "تجمیع ٣بتطبیق المعیار الدولي رقم والمتعلقاالختیاریةاإلعفاءاتأحدبتطبیقالمجموعةقامت،وفقا

م قتلمھوعلیلم یتم تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي على عملیات تجمیع األعمال التي حدثت في السابق، حیثاألعمال"، 
.جمیع األعمال حدثت قبل تاریخ التحولتاألرقام المتعلقة بأي عملیات بتعدیلالمجموعة

ین الھیئة السعودیة للمحاسبعنالمحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة عاییرالتسویات الھامة خالل عملیة التحول من المإن
:كالتاليھيالسعودیةالقانونیین الى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة 



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤٠

تتمة-المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة تطبیق-٦

:٢٠١٦سبتمبر٣٠في كماالملكیةحقوقتسویة

االحتیاطي العاماالحتیاطي النظاميرأس المالإیضاح
االحتیاطیات 

جمالياإلاألرباح المبقاةاألخرى 
حقوق الملكیة غیر 

المسیطرة
إجمالي حقوق 

الملكیة

المحاسبیةللمعاییروفقاًالرصید 
الھیئةعنالصادرةعلیھاالمتعارف
٨٫٤٠٥٫٢٢٥١٥٩٫٣٨٧٫٤٤٥٤٦٫٥٧٣٫٩٧٦٢٠٥٫٩٦١٫٤٢١)٤٫٩٠٦٫٨١٢(٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١١٠٫٨٨٩٫٠٣٢القانونیینللمحاسبینالسعودیة
قریرللتالدولیةالمعاییرتطبیقتسویات

المالي
)٥٫٤٦٢٫٧٣٤()١٫٢٩٠٫٧٨١()٤٫١٧١٫٩٥٣()٣٫٣١٨٫٩٩٤()٨٥٢٫٩٥٩(---أالموظفینلمنافعاإلكتواريالتقییم-
)٣٫١٣١٫٢٥٠(-)٣٫١٣١٫٢٥٠()٣٫١٣١٫٢٥٠(----بتابعةبشركةمتعلقةشھرة-
)١٫٥٤١٫٧٦٦()١٫٥٤١٫٧٦٦(------جمؤجلةضرائب-
والمصانعالممتلكاتمكونات-

٥٩٥٫٩٥١٥٩٥٫٩٥١٨٩٫١٥٣٦٨٥٫١٠٤----دوالمعدات
١٥٠٫٩٩١١١٠٫٦٥٧)٤٠٫٣٣٤()١١١٫٥٨٩(٧١٫٢٥٥---ھـصافي،أخرى-

)٩٫٣٣٩٫٩٨٩()٢٫٥٩٢٫٤٠٣()٦٫٧٤٧٫٥٨٦()٥٫٩٦٥٫٨٨٢()٧٨١٫٧٠٤(---حقوق الملكیةتسویاتإجمالي 
یرللتقرالدولیةللمعاییروفقاًالرصید
العربیةالمملكةفيالمعتمدةالمالي

٢٫٤٣٩٫٣٤٣١٥٢٫٦٣٩٫٨٥٩٤٣٫٩٨١٫٥٧٣١٩٦٫٦٢١٫٤٣٢)٥٫٦٨٨٫٥١٦(٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١١٠٫٨٨٩٫٠٣٢السعودیة



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤١

تتمة-المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرةتطبیق-٦
المحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین للمعاییروفقا الشاملالدخلإلجماليفیما یلي تسویة 
:السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدةلمعاییر الدولیة للتقریر المالي االقانونیین إلى 

إجمالي الدخل الشامل تسویة

إیضاح

شھر أالثالثةلفترة 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٦سبتمبر

التسعة أشھرلفترة 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٦سبتمبر

المحاسبیة المتعارف علیھا للمعاییروفقاًالدخلصافي
٧٫٢٦٠٫٢٨٢١٨٫٦١٤٫٨٣١الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

الدولیة للتقریر المالي المعاییرتطبیقتسویات
)٤٧٩٫٥٠٥()١٥٣٫٢٧٥(أالموظفینلمنافعاإلكتواريالتقییم-
)٤١٦٫٣٥٤()١٣٨٫٧٨٥(جالمؤجلةالضریبةمطلوبات إثبات-
)٦٤٨()٥٩٫٢١٧(دوالمعداتوالمصانعالممتلكاتمكونات-
)٦٣٧٫٧٢٤()١١٦٫٢٩٩(*الموحدةالدخل قائمةإلىضریبة الدخل تصنیفإعادة-
٢٦٤٫٨٨٤٣٩٦٫٥٥٨ھـصافي،أخرى-

)١٫١٣٧٫٦٧٣()٢٠٢٫٦٩٢(الموحدةالدخلقائمةعلى التسویاتإجمالي 

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي صافي لمعتمدةاالدخل وفقاً
٧٫٠٥٧٫٥٩٠١٧٫٤٧٧٫١٥٨السعودیةالعربیةالمملكةفي

للمعاییر الدولیة للتقریر األخرىالشاملالدخلبنود وفقاً
)٢٫٠٢٨٫٧٢٦()٧٢٢٫٧١٢(السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدةالمالي 

للمعاییر الدولیة وفقاًىخراألالشاملالدخلبنودإجمالي
٦٫٣٣٤٫٨٧٨١٥٫٤٤٨٫٤٣٢ةالسعودیالعربیةالمملكةفيالمعتمدةللتقریر المالي 

*ً منضالتابعةالشركاتلبعضفیما یتعلق بضریبة الدخل ،"الدخلضریبة") ١٢(رقمالدوليالمحاسبةلمعیاروفقا
.ةالموحدالدخل قائمةإلى، فقد تم إعادة تصنیفھا ةضمن األرباح المبقاتدرجكانت في السابق والتيالمجموعة،

ًلم المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین المحاسبیةللمعاییریتم إعداد قائمة دخل شامل وفقا
.المعاییرنتج عن تطبیق ھذه الذيمن صافي الدخل بدأتأعاله التسویاتوعلیھ، فإن سابقا

التقدیرات

المحاسبیة للمعاییروفقاًأعالهالمذكورةمع تلك التي تمت في التواریخ ٢٠١٦سبتمبر٣٠في كما التقدیراتتتماشى
ي السیاسات فروقات فأیةإلظھارعلیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (بعد إجراء التسویات المتعارف

المستمرةةالخدمومكافأةالخدمةنھایةبعدةالطبیوالمنافعالخدمة،نھایةلمكافأةاالكتواريالتقویمالمحاسبیة)، باستثناء 
بینللمحاسالسعودیةالھیئةعنالصادرةعلیھاالمتعارفالمحاسبیة المعاییرتتطلب فیھا لموالتي) ٣-١-٣إیضاح(

ًالتقدیرات ھذهإجراءالقانونیین مملكة العربیة المعتمدة في اللإلرشادات المقدمة من قبل المعاییر الدولیة للتقریر الماليوفقا
.السعودیة



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤٢

تتمة-المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة تطبیق-٦

كما یلي:٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرلفترة السھمالتدفقات النقدیة وعلى ربحعلى األثر كان 

المحاسبیة المعاییر
المتعارف علیھا 

الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 

القانونیین
المعاییر الدولیة 

الفروقاتللتقریر المالي

)٧١٫٧١٨(٢٧٫٨٥٤٫٩٩٣٢٧٫٧٨٣٫٢٧٥التشغیلیةاألنشطةمن الناتجةصافي النقدیة 

)٦٢٨٫٧١٧()٧٫٠٢٦٫٥٢٥()٦٫٣٩٧٫٨٠٨(ةاالستثماریاألنشطةصافي النقدیة المستخدمة في 

٥٥٤٫٤٩٧)٢٦٫١٠١٫٧٢٦()٢٦٫٦٥٦٫٢٢٣(التمویلیةاألنشطةصافي النقدیة المستخدمة في 

)٠٫٠٩(٤٫٤٦٤٫٣٧السعوديباللایرالسھمربح

لثالثةالفترتيوإجمالي الدخل الشامل ٢٠١٦سبتمبر٣٠تسویة حقوق الملكیة كما فيبنودحولإیضاحاتیليفیما
:٢٠١٦سبتمبر٣٠في تینالمنتھیأشھرالتسعةو

المعاییر الدولیة للتقریر الماليتطبیقتعدیالت

الموظفینلمنافعاالكتواريالتقییم-أ
والمنافعدمةالخنھایةمكافأةاحتسابیجب،السعودیةالعربیةالمملكةالمعتمدة في الماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقا

اً،یتاریخ.كتواریةاالالتقییماتباستخداماألخرىالمنافعمنوغیرھاالمستمرةالخدمةومكافآتالخدمةنھایةبعدلماالطبیة
إعداد القوائم بتاریخالمحلیةاألنظمةإلىاستناداااللتزاماتھذهبعضباحتسابالمناطقبعضفيالمجموعةقامت

نتجوقد.الخصمومعدالتالرواتبوزیاداتللموظفینالمتوقعةالمستقبلیةالخدمةفتراتفيالنظردونالمالیة الموحدة 
.الموحدةيالمالالمركزقائمةفيالمبقاةاألرباحفيوانخفاضالموظفینمنافعالتزاماتأرصدةفيزیادةالتغییرھذاعن

المتعلقة بشركة تابعة الشھرة-ب
ً الوحدة حددتالمحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، كانت المجموعة للمعاییرطبقا

المعاییر الدولیة للتقریر المالي ً ن القیم الدفتریة إ.المدرة للنقدیة على مستوى أعلى من الشركات التابعة لھا التي طبقت سابقا
طبقاًدةوالمعلموجودات ومطلوبات الشركة التابعة یجب أن تكون نفسھا بالنسبة لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة 

مة الدفتریة المعاییر وبتاریخ القوائم المالیة للشركة التابعة. ولتسویة القیتلك بتاریخ تطبیق الدولیة للتقریر الماليللمعاییر 
للشھرة ضمن المجموعة بتاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي، قامت المجموعة بتخفیض القیمة الدفتریة للشھرة 

.األرباح المبقاةملیار لایر سعودي مقابل ٣٫١بمبلغ 

المؤجلةالضرائب-ج
موجوداتلتریةالدفالقیمةبینلالستقطاعوالقابلةالمؤقتةالضریبیة الفروقاتعنللمحاسبةالمؤجلةالضرائبإثبات تم
.الضریبیةوأسسھالمجموعةامطلوباتو



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤٣

تتمة-المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة تطبیق-٦

والمعداتوالمصانعالممتلكاتمكوناتتحدیدأثر-د
وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، یجب تحدید مكونات الممتلكات واآلالت 

بعا حسب مكوناتھا تطبیقا متموجوداتلم یكن مبدأ تسجیل ال.والمعدات وتحدید العمر االنتاجي لكل مكون بشكل مستقل
وكجزء من عملیة التحول الى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في .في المملكة العربیة السعودیةقبل الشركات من

حسب مكوناتھا والمحاسبة عن أثر ذلك على موجوداتالمملكة العربیة السعودیة، قامت المجموعة بتطبیق مبدأ تسجیل ال
والمصانعاتللممتلكالدفتریةالقیمةصافيفيزیادةوالمبقاهاألرباح علىإیجابي أثروقد نتج عن ذلك .أعمارھا االنتاجیة

.والمعدات
األخـرى-ھـ

: التالیةاآلثارصافيعلىرئیسيبشكلبند "أخرى" یتعلق
تفي بتعریف الممتلكات والمصانع والمعدات طبقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي يالتالغیارتصنیف بعض قطع أعید·

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة من المخزون إلى الممتلكات والمصانع والمعدات وتم إدراج أثر االستھالك 
.المقابل لذلك

الممتلكاتنودببعضفإنالسعودیة،العربیةالمملكةفيالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةالمعاییرمتطلباتعلىبناء·
التوقف عن إثباتھا أو أعید تصنیفھا ضمن ھذه إماتمقدوالمخزونالملموسةغیروالموجوداتوالمعداتوالمصانع

.مما نتج عنھ أثر على األرباح المبقاة بسبب التوقف عن اإلثبات أو اإلطفاء واالستھالكالبنود
تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، قامت المجموعة بإثبات بعض بتاریخ·

.ترتیباتالتلكعلى طبیعة وشروط بناًءإیجارعلىتنطويالتيالترتیبات
القروضمثلالبنودبعضذلكفيبماالمالیةوالمطلوباتالموجوداتبعضعنبالمحاسبةالمجموعةقامت·

بإثبات القیمة العادلة لھا في تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر العالقةذاتالجھاتلبضعالمقدمةوالضمانات
،رصدةاألھذهبعضعنالناتجالالحقاإلطفاءإلىباإلضافةولاألالیومخسائرأومكاسبإثباتتم.المالي ألول مرة

.المبقاةاألرباحفي
في قائمتي ، تم إعادة تصنیف بعض البنودأعالهالمعاییر الدولیة للتقریر الماليتطبیقإلى التسویات الناتجة عن باإلضافة

للوفاء بمتطلبات العرض واإلفصاح في المعاییر الدولیة للتقریر المالي الموجزةالموحدةاألولیةالدخلالمالي والمركز
لتي لم ینتج عنھا أیة آثار إضافیة على حقوق الملكیة أو صافي الدخل ألرقام المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة وا

لموحدةااألولیةالدخلقائمةفيمستقلةبصورةوالتوزیعالبیعمصاریفبعضعرضتمأساسي،وبشكل.المقارنة
إلى ذلك، أعید تصنیف االلتزامات بموجب عقود اإلیجار التمویلي إضافة.المبیعاتمنسابقاًخصمھاتموالتيالموجزة
.وجزةالمالموحدةاألولیةبینما كانت تظھر في السابق ضمن المطلوبات األخرى في قائمة المركز الماليالقروضضمن 

معداتالمصانع والممتلكات وال-٧

راكدة أو غیر عاملة اعتبرتقیمة بعض اآلالت والمعدات التي تخفیض تم، ٢٠١٧سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتھیة في 
اثباتالي تم وبالت،تشغیل ھذه اآلالت والمعدات في المستقبل القریبتوقعولعدم حولھابسبب الظروف االقتصادیة الراھنة 

.في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة ضمن تكلفة المبیعاتسعوديلایرملیون٥٧٩بمبلغالقیمةفيالتخفیضھذا
.القیمة الدفتریة لبعض الممتلكات واآلالت والمعدات إلى ال شيءإجمالي ضیخفلتالقیمةفيتخفیضالھذا تموقد 

.



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤٤

رأس المال -٨

سبتمبر٣٠لایر سعودي كما في ١٠ملیار سھم، قیمة كل سھم ٣ملیار لایر سعودي من ٣٠یتكون رأس المال وقدره 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧

األخرىاالحتیاطیات -٩

.٢٠١٧سبتمبر٣٠فيالمنتھیةأشھرالتسعةلفترةوحركة االحتیاطیات "االحتیاطیات األخرى" لـتحلیالًیلي فیما
احتیاطي

ةمالیموجودات
متاحة للبیع 

احتیاطي ترجمة 
العمالت األجنبیة

احتیاطي 
*اكتواري

التدفقاتتحوطات
اإلجماليالنقدیة

)٥٫٣٠٧٫٩٨٣()١٠٨٫٨٨٠()١٫٠٢٤٫١٤٦()٤٫٢١٣٫٩٣٦(٢٠١٧٣٨٫٩٧٩ینایر ١في كما
عمالت الصافي التغیر في ترجمة 

٢٫٧٦٣٫١٢٦--٢٫٧٦٣٫١٢٦-األجنبیةعملیات بالالمتعلقة
)٥٥٣٫٠٥٦(-)٥٥٣٫٠٥٦(--منافع موظفینقیاسإعادة

متاحة مالیةموجوداتإعادة تقویم 
١٢٫٣٣٠---١٢٫٣٣٠للبیع

بنود الدخل الشامل األخرى فيحصة ال
٥٣٫١٦٨٥٣٫١٦٨---المشتركةوالمشاریعالزمیلةللشركات

الدخل الشامل األخرى بنودإجمالي
٥٣٫١٦٨٢٫٢٧٥٫٥٦٨)٥٥٣٫٠٥٦(١٢٫٣٣٠٢٫٧٦٣٫١٢٦للفترة

)٣٫٠٣٢٫٤١٥()٥٥٫٧١٢()١٫٥٧٧٫٢٠٢()١٫٤٥٠٫٨١٠(٢٠١٧٥١٫٣٠٩سبتمبر ٣٠في كما

مؤجلةالضرائبالخصمبعدصافي بال*

.٢٠١٦سبتمبر٣٠في المنتھیة التسعة أشھرلفترةوحركة االحتیاطیات "االحتیاطیات األخرى" لـتحلیالًیلي فیما
احتیاطي 
مالیةموجودات

متاحة للبیع
احتیاطي ترجمة 
العمالت األجنبیة

احتیاطي
*اكتواري

التدفقات تحوطات
اإلجماليالنقدیة

)٣٫٩٣٢٫٨٤٢()٥٫١٠٢()٨٢٣٫٩٦٢()٣٫١٤٥٫١٥٣(٢٠١٦٤١٫٣٧٥ینایر ١في كما
عمالت الصافي التغیر في ترجمة 

٢٥٣٫٢٢٢--٢٥٣٫٢٢٢-عملیات األجنبیةبالالمتعلقة
)٢٫٠٦٢٫٠٠٨(-)٢٫٠٦٢٫٠٠٨(--موظفین  منافعقیاسإعادة

مالیة متاحة موجوداتإعادة تقویم 
)١٢٫٤٣٤(---)١٢٫٤٣٤(للبیع

الشامل األخرى الحصة في بنود الدخل 
٦٥٫٥٤٦)١٤٫٩٦٥(-٨٠٫٥١١-للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة

بنود الدخل الشامل األخرى إجمالي
)١٫٧٥٥٫٦٧٤()١٤٫٩٦٥()٢٫٠٦٢٫٠٠٨(٣٣٣٫٧٣٣)١٢٫٤٣٤(للفترة

)٥٫٦٨٨٫٥١٦()٢٠٫٠٦٧()٢٫٨٨٥٫٩٧٠()٢٫٨١١٫٤٢٠(٢٠١٦٢٨٫٩٤١سبتمبر ٣٠في كما



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤٥

المسیطرةغیرالملكیةحقوقعلىاالستحواذ-١٠
ة الشرك)، شریك سابك في "شل"(تاریخ الحق)، أبرمت سابك وشركة شل كیمیكلز العربیة (٢٠١٧ینایر ٢٢بتاریخ 

ل مبلغ مقاب، اتفاقیة بموجبھا وافقت سابك على شراء كامل حصة شل في صدف السعودیة للبتروكیماویات ("صدف")
وقد أتمت .٪١٠٠إلى ٪٥٠ملیار لایر سعودي (الصفقة)، مما أدى إلى زیادة حصة سابك في صدف من ٣٫٠٨قدره 

.٢٠١٧أغسطس ١٦سابك وشل الصفقة بتاریخ 
ً تم اعتبار الحصة اإلضافیة المستحوذ علیھا في صدف كمعاملة حقوق ملكیة، صدف،لعدم التغیر في السیطرة على نظرا
لما تم .تالي تم إثبات الزیادة في العوض النقدي عن القیمة الدفتریة لحصة شل في صدف في األرباح المبقاةوبال ً وطبقا

دیسمبر ٣١ي للسنة المالیة التي تنتھي فالتشغیلیةاالتفاق علیھ من قبل سابك وشل، أعید توزیع حصة شل في نتائج صدف
.، إلى سابك٢٠١٧

فیما یلي تفاصیل الحصة اإلضافیة .ملیار لایر سعودي٢٫٣٤بلغت القیمة الدفتریة لصافي موجودات صدف بتاریخ الحق 
المستحوذ علیھا في صدف:

بآالف الریاالت 
السعودیة

)٣٫٠٧٥٫٠٠٠(حقوق الملكیة غیر المسیطرةلشریكالمقدمالعوض النقدي 
٢٫٣٣٥٫٢٠٥صدفالقیمة الدفتریة للحصة اإلضافیة في 

)٧٣٩٫٧٩٥(الفرق المثبت في األرباح المبقاة

األجل طویلةالقروض -١١

القروض ألجل
لمعنیةالتمویل استثماراتھا والتي تستحق السداد وفقا التفاقیات القروض تقلیدیة وأخرىحصلت المجموعة على قروض

لقروض لضماناًبعض الشركات التابعة بالخاصةوالمعدات والمصانعتم رھن بعض الممتلكات .متغیرةعموالت بأسعار 
.المعنیة

.یةعلى أقساط نصف سنوعادةوصندوق التنمیة الصناعیة السعودي صندوق االستثمارات العامة منألجلالقروضتسدد
التنمیة الصناعیة صندوق قروض متفاوتة، وتحمل صندوق االستثمارات العامة أعباء مالیة بمعدالت تحمل قروض 

.القروضتلكوسنویة بموجب اتفاقیاتالسعودي أتعاب إداریة مدفوعة مقدما 

السندات
:٢٠١٧سبتمبر٣٠كانت السندات التالیة مستحقة كما في 

، سندات لوكسمبورغسابكفي، وھي شركة تابعة لشركة .بي٢، أصدرت شركة سابك كابیتال ٢٠١٣أكتوبر ٣في -
استخدمت المتحصالت لسداد الدین .٪٢٫٦٢٥بمعدل قدره وملیار دوالر أمریكي ١خمس سنوات بقیمة لمدة

.الخارجي
بمعدل وملیون یورو ٧٥٠سنوات بقیمة ٧لمدةفي، سندات .بي١، أصدرت سابك كابیتال ٢٠١٣نوفمبر ٢٠في -

.٪٢٫٧٥قدره 

الدینسندات
طرح غیر مضمونة سنداتصدار إل، أبرمت سابك اتفاقیة مع صندوق االستثمارات العامة ٢٠٠٩دیسمبر ٢٩بتاریخ 
دفعة السدادحق تتسوبشكل كامل الشرائح ھذه تم سحب .ملیار لایر سعودي١٠بمبلغمتعددةشرائحشكلعلىخاص
ملیار لایر ٣بقیمة شریحتین، تم إعادة تصنیف ٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في .منھاكل إصدارسنوات من ٧بعد واحدة 

.األجلطویلة القروضالالجزء المتداول من ضمن ٢٠١٨السداد في الربع الثالث من العام ةمستحقسعودي 



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤٦

موظفینالمنافع-١٢
سبتمبر٣٠في كما

٢٠١٧
دیسمبر ٣١في كما

٢٠١٦
١٧٫٠٣١٫٧٩٩١٥٫٦٠٩٫١٨٤)١-١٢التزامات منافع محددة (

٨٣٢٫٠١٧٧٧٤٫٨٦٧)٢-١٢موظفین أخرى (منافع
١٧٫٨٦٣٫٨١٦١٦٫٣٨٤٫٠٥١

المحددةالمنافعالتزامات١-١٢
سوقوالمحلیةالعملقوانیناالعتبارفياألخذمعلموظفیھاالتقاعدمنافعأوالخدمةنھایةمكافأةبمنحالمجموعةتقوم

السعودیة،ةالعربیالمملكةخارج.الشركاتفیھاتتواجدالتيالبلدانفياالجتماعيوالضمانالضریبیةوالقوانینالعمل
الجددالموظفینیمنححیثالدیموغرافیة،والتطوراتالمالیةالسوقظروفتغیرمخاطرمنبالحدالمجموعةتقوم

خاللالمستقبلیةالمنافعمستحقاتلحسابالمنافع المحددةبرامجمنالعدیدإغالقتمكما،محددةمساھماتبرامج
.ممولةغیرالمحددةالمنافعھذهالتزاماتفإنالسعودیة،العربیةالمملكةوفي.األعوام األخیرة

يفأساساتقعوھي،السعودیةالعربیةالمملكةخارجاألخرىالمحددةالتقاعدیةالمنافعبرامجمنعددالمجموعةلدى
،األخرىالتقاعدبرامجتشمل.ممولةغیروممولةبرامجالھذهإن.المتحدةالمملكةوفياألمریكیةالمتحدةالوالیات

برامجقدمھاتالتيالمنافعوتستند.وبلجیكاوكنداتایوانفيممولةوبرامجوالیابانوالنمساألمانیافيممولةغیربرامج
البلدانفيالمحلیةالمتطلباتمعالبرامجتمویلیتمشى.الموظفینوتعویضاتالخدمةسنواتعلىأساساھذهالتقاعد

ونیةوقانغرافیةودیملمخاطرااللتزاماتلتمویلالمستخدمةالبرامجموجوداتوالتزاماتوتخضع.فیھاأنشئتالتي
لمالارأسوأسواقالسلعفيالمتوقعةغیرالتطوراتإلىاألولالمقامفياالقتصادیةالمخاطروتعزى.واقتصادیة
.المحددةالمنافعالتزاماتالحتسابالمستخدمالخصممعدلفيوالتغیرات

یمثل الجدول التالي حركة التزامات المنافع المحددة:

أشھرالتسعةلفترة
فيالمنتھیة

٢٠١٧سبتمبر٣٠
المنتھیة في للسنة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

١٥٫٦٠٩٫١٨٤١٥٫١٣٣٫١٧٥السنةفي بدایة الفترة / 
٩٦٨٫٧٦٠١٫٣٣٢٫١٦٥تكلفة خدمة حالیة

)٢٦٫٨٧٥(١٦٫١٤٩صافي،سابقةتكلفة خدمة 
٤٣٥٫٠٥٦٦٠٧٫٤٣٧تمویلأعباء

)٥٣٫٧١٧(٦٧٨٫٤٣٥لتزاماالمن) اكتواریة مكاسب(خسائر
)١٫١٣١٫٨١٦()٥٠٤٫٢٩٩(السنةمدفوعات خالل الفترة / 

)٢٤٣٫٧٢٤()٣٣٦٫٠١٧(في برامج التقاعد مساھمات
)٧٫٤٦١(١٦٤٫٥٣١وأخرىعمالت أجنبیة ترجمةتسویات

١٧٫٠٣١٫٧٩٩١٥٫٦٠٩٫١٨٤السنة/ الفترةنھایةفي

.المتداولةضمن بند الموجودات غیر بالزیادة الممولةالتقاعدببرامجالمتعلقةالموجوداتصافيرصیدعرضتم



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤٧

تتمة-منافع الموظفین -١٢

تتمة-التزامات المنافع المحددة ١-١٢

التزامات المنافع:احتسابالھامة المستخدمة في كتواریة االواالقتصادیةتفاصیل االفتراضات یلي فیما

٢٠١٧سبتمبر٣٠

المتحدة  المملكةالسعودیةالعربیةالمملكة
المتحدةالوالیات

األمریكیة

٪٤٫٠٧٪٢٫٧٠٪٣٫٦٠الخصم معدل
٪٣٫٣١٪٢٫٨٦٪٧٫٠٠إلى٪٥٫٠٠الرواتبفيالزیادةمتوسط

ینطبقال٪٣٫٤٠ال ینطبقالتقاعددفعاتفيالزیادة
الرعایة(تكلفة التضخممعدل

)الصحیة
٪٥إلى٢٠١٨في٪١٠
ینطبقالینطبقالوما بعدھا٢٠٢٣في

٢٠١٦دیسمبر ٣١

المتحدة  المملكةالسعودیةالعربیةالمملكة
المتحدةالوالیات

األمریكیة

٪٤٫٤٤٪٤٫٠٠٪٤٫٠٠الخصم معدل
٪٣٫٣١٪٣٫٤١٪٧٫٠٠إلى٪٥٫٠٠الرواتبفيالزیادةمتوسط

ینطبقال٪٣٫٤٠ال ینطبقالتقاعددفعاتفيالزیادة
الرعایة(تكلفة التضخممعدل

)الصحیة
٪٥إلى ٢٠١٧في ٪١٠
ینطبقالینطبقالوما بعدھا ٢٠٢٢في 

رالمبكالتقاعدخطة
فيلموحدةاالدخل قائمةعلىتحمیلھاویتمالمجموعةلسیاساتوفقاللموظفینالمبكرالتقاعدخطةتكالیفاحتسابیتم

یتم،أقساطشكلعلىتعویضعلىاالتفاقتمإذا.علیھوالموافقةالتقاعدعرضعنالموظفتبلیغفیھایتمالتيالسنة
التقاعدسنىإلتصلأنیمكنالتيالتعویضفترةعلىتوزیعالیتمثمومنالحالیةالقیمةإلىاألصلفيااللتزامخصم

.للموظفالعادیة

المستمرةالخدمةمكافآت
المنافعاللتزاماتمماثلنحوعلىذلكویقاس.الخدمةسنواتعلىاعتمادامستمرةخدمةمكافآتالمجموعةتقدم

سنةللالموحدةالدخل قائمةفيإدراجھایتماالكتواریةوالخسائرللمكاسبقیاسإعادةمبالغأيفإنذلك،ومعالمحددة،
.الحالیة



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤٨

الزكاة وضریبة الدخل-١٣

:على النحو التاليلمجموعةاعلىالمستحقة الدخل وضریبة الزكاة حركة كانت 
٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرلفترة

المجموعضریبة الدخلالزكاة

٢٠١٧٢٫٣٨٦٫٣٣٦٧٤٩٫٣٦٠٣٫١٣٥٫٦٩٦ینایر ١فيكما
١٫٩٥٠٫٠٠٠١٫٢٣٦٫٤٨٦٣٫١٨٦٫٤٨٦مجنب خالل الفترةمخصص

)٢٫٩٠٤٫٥٠٨()٥٩٧٫٧٠٧()٢٫٣٠٦٫٨٠١(صافي،مدفوع خالل الفترة

٢٠١٧٢٫٠٢٩٫٥٣٥١٫٣٨٨٫١٣٩٣٫٤١٧٫٦٧٤سبتمبر ٣٠فيكما

٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

المجموعضریبة الدخلالزكاة

٢٠١٦١٫٦٣٣٫٤٧٣٧٣١٫٤١٩٢٫٣٦٤٫٨٩٢ینایر ١فيكما
٣٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٣٫٠٧٠٣٫١٢٣٫٠٧٠السنةمجنب خالل مخصص

)٢٫٣٥٢٫٢٦٦()١٠٥٫١٢٩()٢٫٢٤٧٫١٣٧(صافي،سنةمدفوع خالل ال

٢٠١٦٢٫٣٨٦٫٣٣٦٧٤٩٫٣٦٠٣٫١٣٥٫٦٩٦دیسمبر ٣١فيكما

الضریبة المؤجلة للمجموعة كما یلي: حركةكانت
المنتھیة في أشھرالتسعةلفترة

٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة٢٠١٧سبتمبر٣٠
الضریبة موجودات 

المؤجلة 
الضریبة مطلوبات 
المؤجلة 

الضریبة موجودات 
المؤجلة 

الضریبة مطلوبات 
المؤجلة 

١٫٥٢٢٫٨٣٧٢٫٧٠٣٫٤٣٦٦٩٠٫٣٣٨٢٫١٤٧٫٢٧٣السنةفي بدایة الفترة / 
٨٣٢٫٤٩٩٥٥٦٫١٦٣)١٨٣٫٨٣٧()٤١٫٦٢٢(*ةالسن/خالل الفترةالتغیرات

١٫٤٨١٫٢١٥٢٫٥١٩٫٥٩٩١٫٥٢٢٫٨٣٧٢٫٧٠٣٫٤٣٦السنةفي نھایة الفترة / 

.ت أجنبیة وحقوق ملكیة غیر مسیطرة*    تتضمن التغیرات على أثر ترجمة عمال

الزكاة١-١٣

.القوائم المالیة الموحدة للمجموعةأساسالزكاة على مصروفاحتسابتم

قوائمأساسعلىاإلقرارات الزكویة لسابك والشركات التابعة لھا المملوكة بالكامل إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل تقدم
وكة غیر المملالمملكة العربیة السعودیة فياألخرىتقوم الشركات التابعة .معدة ألغراض الزكاة فقطومستقلةمالیة

.الزكویة بشكل منفصلإقراراتھا بتقدیم سابك منبالكامل 

حتىاشھادات الزكاة المتعلقة بھواستلمتوالدخلللزكاةالعامةالھیئة إلىالموحدةإقراراتھا الزكویة بتقدیم قامت سابك 
دیسمبر ٣١في المنتھیةحتى السنة الزكويموقفھابتسویة سابك شركةقامت كما.٢٠١٦دیسمبر٣١فيالمنتھیةالسنة

٢٠١٥.



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٤٩

تتمة-الزكاة وضریبة الدخل -١٣

ضریبة الدخل٢-١٣

:الرئیسیة لضریبة الدخللعناصرافیما یلي 

سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةلفترةسبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ضریبة الدخل الحالیة 
للشركات

٣٥٤٫٢١١١٠٥٫٦٩٧١٫٢٣٦٫٤٨٦٨٣٦٫٦٧٥الحالیةالفترة
ضریبة الدخل المؤجلة 

٦٣٨٫٦٩٩)٥٣٫٠٧٧(١٢٩٫١٩٨٣٢٠٫٠٧٩للشركات

إجمالي مصروف ضریبة 
في قائمة الدخل المدرجالدخل 

٤٨٣٫٤٠٩٤٢٥٫٧٧٦١٫١٨٣٫٤٠٩١٫٤٧٥٫٣٧٤الموجزةاألولیة الموحدة

ربح السھم-١٤

لمرجح لشركة األم على المتوسط اابمساھميالفترة المتعلق دخلصافي بتقسیموذلكیتم احتساب الربح األساسي للسھم 
.لعدد األسھم العادیة خالل الفترة

عدد على المتوسط المرجح لالشركة األم العائد لمساھمي الدخلصافي بتقسیموذلكیتم احتساب الربح المخفض للسھم 
افة كزائدا المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل ،خالل الفترةالمصدرةاألسھم العادیة 

.أسھم عادیةإلى المحتملة المخفضة العادیة األسھم 

:والمخفض للسھماألساسي األسھم المستخدمة في احتساب الربحبیانات وأدناه الدخل الجدولیعكس 

فيالمنتھیةأشھرالثالثةلفترة
سبتمبر٣٠

فيالمنتھیةأشھرالتسعةلفترة
سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

من العملیات للفترة الدخل
٨٫٥٦٠٫٦٧٢٧٫٨٥٥٫٥٢٦٢٢٫٣٣٨٫٣٩٣١٩٫٩٣٢٫١٠٦)السعودیةالریاالت(بآالف 

المتعلق بمساھمي الدخلصافي 
الشركة األم (بآالف الریاالت 

٥٫٧٨٧٫٥٤٧٥٫٢٣٠٫٢٥٨١٤٫٧٢٧٫٧٦٢١٣٫٠٩٨٫٩٩٢السعودیة)

المتوسط المرجح لعدد األسھم 
٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠)باآلالفالعادیة (

والمخفضالربح األساسي 
٢٫٨٥٢٫٦٢٧٫٤٥٦٫٦٤العملیاتمنالدخلمنللسھم 

والمخفضالربح األساسي 
العائدالدخلصافيمنللسھم 

١٫٩٣١٫٧٤٤٫٩١٤٫٣٧الشركة األممساھميعلى

.العادیةاألسھمؤثر على المتوسط المرجح لعدد تقد تخفیض البنودمنلم یكن ھناك أي 



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٥٠

قیاس القیمة العادلة -١٥

یلي مقارنة، حسب الفئة، للقیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة للمجموعة:فیما 

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
٢٠١٧سبتمبر ٣٠في كما

الموجودات المالیة 
الموجودات المالیة المتاحة 

للبیع
----٣٨٩٫٠٢٠*بالتكلفة-
-٣٣٥٫١٢٣٣٣٥٫١٢٣٣٦٫٩٤٥٢٩٨٫١٧٨بالقیمة العادلة-

٧٢٤٫١٤٣٣٣٥٫١٢٣٣٦٫٩٤٥٢٩٨٫١٧٨-

األدوات المالیة المشتقة
األعلى ألسعار بالحدمشتقات -

العموالت  
٣١٫٤٨٨-٣١٫٤٨٨٣١٫٤٨٨-

-١٣٫٥١٩-١٣٫٥١٩١٣٫٥١٩عقود صرف أجنبي آجلة-

٤٥٫٠٠٧-٤٥٫٠٠٧٤٥٫٠٠٧-
حتى تاریخ ةاستثمارات مقتنا

االستحقاق**
-١١١٫٤٧٥-١١٠٫٣٢٠١١١٫٤٧٥أقل من سنة -
-٣٫٨٤٧٫٦٨٤-٣٫٤٧١٫١٥٠٣٫٨٤٧٫٦٨٤أكثر من سنة -

٣٫٩٥٩٫١٥٩-٣٫٥٨١٫٤٧٠٣٫٩٥٩٫١٥٩-

٢٠١٦دیسمبر ٣١في كما

الموجودات المالیة 
الموجودات المالیة المتاحة 

للبیع
----٣٩٩٫٢٠٠بالتكلفة *-
-٢٩٤٫١٩٨-٢٩٤٫١٩٨٢٩٤٫١٩٨بالقیمة العادلة-

٢٩٤٫١٩٨-٦٩٣٫٣٩٨٢٩٤٫١٩٨-

األدوات المالیة المشتقة
األعلى بالحدمشتقات -

ألسعار العموالت  
٣٤٫٧٧٦-٣٤٫٧٧٦٣٤٫٧٧٦-

-٤٩٫٨٢١-٤٩٫٨٢١٤٩٫٨٢١عقود صرف أجنبي آجلة-

٨٤٫٥٩٧-٨٤٫٥٩٧٨٤٫٥٩٧-

حتى تاریخةاستثمارات مقتنا
االستحقاق**

-٤٠٩٫٧٨٧-٤٠٤٫٠٧٠٤٠٩٫٧٨٧أقل من سنة -
-٣٫٨٥٦٫٣١٩-٣٫٤٧٦٫٥٩٠٣٫٨٥٦٫٣١٩أكثر من سنة -

٤٫٢٦٦٫١٠٦-٣٫٨٨٠٫٦٦٠٤٫٢٦٦٫١٠٦-



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٥١

تتمة–قیاس القیمة العادلة -١٥
٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القیمة العادلةالقیمة الدفتریة

٢٠١٧سبتمبر٣٠في كما
المطلوبات المالیة 
-٣٣٫٣٥٥-٣٣٫٣٥٥٣٣٫٣٥٥أدوات مالیة مشتقة

قروض طویلة األجل (باستثناء عقود 
-٥٨٫٠٩٢٫٥٨٤-٥٧٫٦٤٢٫٠٠٦٥٨٫٠٩٢٫٥٨٤اإلیجار التمویلي) **

٥٨٫١٢٥٫٩٣٩-٥٧٫٦٧٥٫٣٦١٥٨٫١٢٥٫٩٣٩-

٢٠١٦دیسمبر ٣١في كما

المطلوبات المالیة 
-٧٠٫٣٠٠-٧٠٫٣٠٠٧٠٫٣٠٠أدوات مالیة مشتقة

قروض طویلة األجل (باستثناء عقود 
-٦٣٫١١٠٫٧٨٨-٦١٫٨١٥٫٢٩٥٦٣٫١١٠٫٧٨٨اإلیجار التمویلي) **

٦٣٫١٨١٫٠٨٨-٦١٫٨٨٥٫٥٩٥٦٣٫١٨١٫٠٨٨-

ال .غیر متداولة لشركات عاملة داخل وخارج المملكة العربیة السعودیةملكیةحقوقحصصھذا البند استثمارات في یمثل*
فاظ تعتزم سابك االحت.االستثماراتبصورة موثوق بھا لعدم وجود سوق نشط لھذه حصصیمكن تحدید القیمة العادلة لھذه ال

.بھذه االستثمارات ألغراض استراتیجیة

.المطفأةبالتكلفةاألجلطویلةوالقروضاالستحقاقتاریخحتىالمقتناةاالستثماراتتقید**

والسنة المنتھیة ٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرتحویالت بین المستوى األول والثاني خالل فترة ھناكیكنلم
.٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

والودائع قصیرة األجل والذمم المدینة التجاریة والذمم الدائنة التجاریة والمطلوبات المتداولة یةأن النقدباإلدارة تعتقد
.االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدواتتواریخاألخرى تقارب قیمتھا الدفتریة وذلك یعود بشكل كبیر إلى 



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
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تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٥٢

تتمة–قیاس القیمة العادلة -١٥

واالفتراضات التالیة لتقدیر القیمة العادلة:الطرقتم استخدام 

ثل من قبل المجموعة بناء على معاییر مطویلة األجل المرتبطة بعموالت ثابتة ومتغیرة القروض والذمم المدینة تقویم یتم ·
.الممولوخصائص المخاطر للمشروع للعمالء االئتمانیةوالجدارة بدولة معینة الخاصةوعوامل المخاطر العمولة أسعار

.ھذه الذمم المدینةمن كبدةخسائر المتالإزاءبعین االعتبار ، تؤخذ المخصصات التقویموبناء على ھذا 

یتم .ةالمالیالقوائمإعدادعلى أساس عروض األسعار بتاریخ المتداولةوالسندات الدینألوراقیتم تحدید القیمة العادلة ·
والقروض البنكیة والمطلوبات المالیة األخرى وااللتزامات بموجب عقود تداولةالمتقدیر القیمة العادلة لألدوات غیر 

اإلیجار التمویلي، باإلضافة إلى المطلوبات المالیة غیر المتداولة األخرى وذلك بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام 
للدیون بنفس الشروط ومخاطر االئتمان وتواریخ  ً .االستحقاق المتبقیةالمعدالت السائدة حالیا

دیة ، بما في ذلك التدفقات النقالتقویمطریقةبعض االفتراضات بشأن مدخالت إجراءتتطلب عملیة التقویم من اإلدارة ·
وجود تقدیرات مختلفة ضمن ھذه المدخالت إن احتمال.التقلبات في األسعارالمتوقعة، ومعدل الخصم ومخاطر االئتمان و

.المتداولةیر غالملكیةحقوقحصصیمكن تقویمھا بصورة معقولة واستخدامھا في تقدیر اإلدارة للقیمة العادلة الستثمارات 

.في األسواق النشطةالمدرجةیتم الحصول على القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع من األسعار ·

أخرى مختلفة وبشكل رئیسي مؤسسات مالیة ذات تصنیف أطرافتقوم المجموعة بإبرام عقود أدوات مالیة مشتقة مع ·
تكونتإن المشتقات التي یتم تقویمھا باستخدام أسالیب التقویم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة .استثماريائتماني 

ً م التقویطرقتشتمل.جلةاآلسلع الجلة وعقود اآلجنبي األصرف العموالت وعقود العقود مقایضات أسعار منأساسا
على التسعیر اآلجل  طرق تضمنت.القیمة الحالیةحسابفيالمستخدمةالمعلوماتالمقایضات باستخدام واألكثر تطبیقاً

لة فوریة واآلجالتقویم ھذه مدخالت متنوعة تشتمل على الجودة االئتمانیة لألطراف األخرى واسعار الصرف األجنبي ال
.المعنیةللسلعاآلجلةاألسعارومنحنیاتأسعار العموالت ومنحنیات

االحتفاظ حیث یتم،لم تؤخذ تسویة قیمة االئتمان في االعتبار عند الوصول إلى القیمة العادلة لعقود الموجودات المشتقة·
إن أي تعدیل للقیمة العادلة .جھات إصدار داخل المملكة العربیة السعودیة ذات تصنیف ائتماني جیدلدىبھذه العقود 

.ؤثر جوھریا على القیمة العادلة لھذه العقود المشتقةیأن لھبمخاطر التخلف عن السداد من قبل المصدر ال یتوقعمتعلق
م خاطر التعثر الخاصة بالمجموعة تعتبر منخفضة، وبالتالي لفیما یتعلق بعقود المشتقات المعترف بھا كمطلوبات، فإن م

.تظھر تعدیالت مخاطر االئتمان في تحدید القیمة العادلة لاللتزامات المشتقة

مشتقات للالتحوطجوھري على تقویم فعالیة أثر إن التغیرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالطرف اآلخر لم یكن لھا أي ·
.دوات المالیة األخرى المثبتة بالقیمة العادلةواألتحوطالمخصصة كأدوات 

م بھا بنفس الطریقة التي یتاألخرىالمالیةاألدواتضمنالمضمنةیتم قیاس مشتقات الصرف األجنبي ومشتقات السلع ·
ألن ھذه العقود غیر مضمونة، فإن المجموعة تقوم أیض.قیاس مشتقات عقود الصرف األجنبي اآلجلة والسلع اًونظراً

ألدواتاضمنالمضمنةباألخذ بعین االعتبار مخاطر عدم األداء المتعلقة باألطراف األخرى (بالنسبة للموجودات المشتقة 
المالیةاألدواتضمنالمضمنة) أو مخاطر عدم األداء الخاصة بالمجموعة (بالنسبة للمطلوبات المشتقة األخرىالمالیة

.ھذه المخاطر غیر ھامةبأنمجموعة للتبین، ٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في .)األخرى

خالل التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل الخصم منیتم تحدید القیمة العادلة للقروض المرتبطة بعمولة للمجموعة ·
جموعةبالمر عدم األداء الخاصة وقد تم تقویم مخاط.فترة المالیةالالذي یعكس معدل االقتراض للجھة المصدرة في نھایة 

.، على أنھا غیر ھامة٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في 
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٥٣

المشتقات-١٦
سبتمبر٣٠في كما

٢٠١٧
دیسمبر ٣١في كما

٢٠١٦
الموجودات المشتقة

التحوطغیر مخصصة في عالقة 
١٣٫٥١٩٤٩٫٨٢١عقود صرف أجنبي آجلة-
٤٫٨٠١١٦٫٠٠٣متداولة–العموالتألسعاراألعلىبالحدمشتقات-
٢٦٫٦٨٧١٨٫٧٧٣متداولةغیر–العموالتألسعاراألعلىبالحدمشتقات-

٤٥٫٠٠٧٨٤٫٥٩٧
٧٣٣٫٠٨٨٢٫٢٦٥٫٧٥٠سمیةالقیمة اإل

المطلوبات المشتقة
التحوطغیر مخصصة في عالقة 

٢٨٫٤٢٢٥٢٫٥٥٨متداولة–اتفاقیات مقایضات أسعار عموالت -
٤٫٩٣٣١٧٫٧٤٢غیر متداولة-اتفاقیات مقایضات أسعار عموالت -

٣٣٫٣٥٥٧٠٫٣٠٠
١٫١١٤٫٥٤١١٫٥٩٥٫٤٣٨سمیةالقیمة اإل

الجھات ذات العالقة وأرصدتھاالمعامالت مع -١٧

.)٢٤(رقمفي الشركات التابعة في اإلیضاح الملكیةحصصإظھارتم

يفالمنتھیةأشھرالتسعةفترةخاللعالقةالذات جھاتالمع المبرمةالھامةالجدول أدناه إجمالي مبالغ المعامالت یوضح
دیسمبر٣١و ٢٠١٧سبتمبر٣٠الجھات ذات العالقة كما في أرصدةإلى باإلضافة،٢٠١٦و٢٠١٧سبتمبر٣٠

٢٠١٦:

المبیعات إلى الجھات 
ذات العالقة

المشتریات من الجھات 
ذات العالقة

مستحقة من المبالغ ال
الجھات ذات العالقة

مستحقة إلى المبالغ ال
الجھات ذات العالقة

٢٠١٧سبتمبر٣٠فيكما٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة فيللفترة 
٢٠١٧

١٢٧٫٦٩٠٣٫٩٨٥٫٨٦١١٩١٫٧٤٠٥٩٥٫٣٠٨شركات زمیلة
٨٫٠٤٠٫٢٦٥٣٠٥٫٨٩٩٣٫٠١٢٫٧٩١١٧٤٫١٤٢مشاریع مشتركة

٢٠١٦دیسمبر ٣١في كما٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتھیة فيللفترة 
٢٠١٦

--٤٠٫٣٦٩٣٫٦٥٣٫٣٠٨شركات زمیلة
٦٫٥٣٩٫٩٤٥١٧٥٫٢٢٩٢٫٧٧٠٫٥٧٢١٢١٫٦٠٤مشاریع مشتركة



والشركات التابعة لھا(سابك)الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
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تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
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٥٤

تتمة –المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١٧

اإلجماليالمشاریع المشتركةالشركات الزمیلة

٧٢٠١سبتمبر٣٠كما في 
٢٫٧٠٠٫٠٠٠٢٫٧٠٠٫٠٠٠-ض من جھات ذات عالقةوقر
٨٨٨٫٥٨٩٨٣٫٣٣٠٩٧١٫٩١٩جھات ذات عالقةالىض وقر

٢٠١٦دیسمبر ٣١في كما 
٢٫٩٩٩٫٦٥٥٢٫٩٩٩٫٦٥٥-ض من جھات ذات عالقةوقر
١٥٦٫٠٣٢٧٣٦٫٨٧٥٨٩٢٫٩٠٧جھات ذات عالقةالىض وقر

مشتركةشاریعومشركات زمیلة منتوزیعات أرباح استالمتم، ٢٠١٧سبتمبر٣٠فيالمنتھیةأشھرالتسعةفترةخالل
.ملیون لایر سعودي)٣٠٨: ٢٠١٦سبتمبر٣٠(سعوديملیون لایر ٣٥١قدرھا 

الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة
لشروط التعامل العادیةنوالشراء مإلىالبیع عملیاتتتم ٣٠في كماإن األرصدة القائمة .الجھات ذات العالقة وفقاً

ً) ٢٠١٦دیسمبر ٣١(بما في ذلك فترة المقارنة كما في غیر مضمونة ٢٠١٧سبتمبر لم .وبدون عمولة ویتم سدادھا نقدا
التسعةولثالثةابفترةوفیما یتعلق .یتم تقدیم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجھات ذات العالقة

، لم تقم المجموعة بإثبات )٢٠١٦سبتمبر٣٠(بما في ذلك فترة المقارنة المنتھیة في ٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھر
نة یتم إجراء ھذا التقویم في كل س.أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة

.تعمل فیھامالیة من خالل فحص المركز المالي للجھة ذات العالقة واألسواق التي

اإلدارة موظفيكبار
سبتمبر٣٠فيالمنتھیة التسعة أشھرلفترةسبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالثالثةلفترة

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

٧٫٣٥٣٧٫٧٩٣٣٦٫٤٤٦٥٤٫٣٥٠االجلقصیرةمنافع
٩٩٣١٫٠٥٨٣٫٠٣٢٣٫٣٥٦طویلة االجل منافع

سابكنشطةأعلىالسیطرةوالتخطیط والتوجیھ بللقیامیةلؤومسالوسلطةاللھمالذینأولئكاإلدارةموظفيكباربیقصد
.)مغیرھوأالتنفیذیین(وأعضاء مجلس اإلدارة العلیااإلدارةموظفيذلكفيبمامباشر،غیرأومباشربشكل

مل تكما وتشالتنفیذیینالتي تدفع للمدراء األخرى والمزایا واإلجازاتالرواتب البدالت وقصیرة األجل على المنافعتشتمل
.تشتمل المنافع طویلة األجل على مكافأة نھایة الخدمة.ملیون لایر سعودي١٫٨على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة البالغة 

ً بنفس شروط وأحكام تسھیالت القروض السكنیةالستالمنمؤھلیاإلدارة موظفيكبارلسیاسة المجموعة، فإن وفقا
.الموظفین اآلخرین



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٥٥

القطاعیةالمعلومات -١٨

ًاستراتیجیة عملوحدات منالمجموعة تتكونألغراض اإلدارة،  ھوماكوحدات إستراتیجیة أربعةولدیھالمنتجاتھا،وفقا
:التاليالنحوعلىومجمعة في ثالث قطاعات تفاصیلھا المالیة موضحة أدناهمبین

المیثان الھیدروكربونیة بما في ذلك(اللقیم) یتم إنتاج المنتجات من المواد األولیة -البتروكیماویاتاستراتیجیةعمل وحدة
ا الخفیفة، مع مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك ثاني أكسید الكربون واإلیثیلین ثواإلیثان والبروبان والبیوتان والناف

، تم دمج المنتجات المتعلقة بالبولیمرات في قطاع ٢٠١٦خالل عام .األخرىالكیماویةبیوتیل أثیر والمواد یرتتومیثیل
البولیمرات لى كافة عمل مجموعة البولي ایثیلین تتش.وشملت البولي إثیلین والبولي بروبیلین،الكیماویةمنتجات الواحد مع 

.منخفض الكثافة، البولي إثیلین منخفض الكثافة، والبولي إیثیلین عالي الكثافةالحراریة السلعیة: البولي إثیلین الخطي 
درجات متخصصة في مجموعة عشوائیة، ھوموبولیمر، كوبولیمر وعلى البولي بروبیلین مل مجموعة منتجات تتش

البولیسترین، وبولي فینیل كلورید، والبولیستر، والبولي كربونات، على مل المنتجات الرئیسیة األخرى تتش.السیارات
.المركب وستامكسوالبولي بروبیلین 

شتمل على تقنیات البولیمر، وتطویر التطبیقات على نطاق عالمي، وتقنیات عملیة تو-التخصصاتاستراتیجیةعملوحدة
اتالسیارات والطیران وااللكترونیمبتكرة، والحلول المسؤولة بیئیا في كل مجال تقریبا من مجاالت الحیاة الحدیثة، من 

.لبناء والطاقة البدیلة والرعایة الصحیةاإلى

، لورقیةاالراتنجات بالحرارة، والمركبات المتخصصة، واألفالم والمنتجات من المنتجات من متنوعةمحفظة على مل توتش
.والطالء

بما في ذلك الیوریا واألمونیا ،مجموعة من األسمدةإنتاج على مل تشتو-المغذیات الزراعیةاستراتیجیةعملوحدة
.والفوسفات، وكذلك األسمدة المركبة

.ات المسطحة) والمنتجحدید التسلیحمنتجات الصلب والمنتجات الطویلة (مثل بإنتاجالمعادناستراتیجیةعملوحدةتتعلق

ة بالنظر إلى التشابھ في األعمال التجاریمجمعبشكلتم اإلفصاح عن المعلومات المالیة للبتروكیماویات والتخصصات 
من إجمالي اإلیرادات وصافي األرباح ٪١٠حیث تقل نسبتھا عن التخصصاتوعدم وجود أھمیة نسبیة لقطاع 

.والموجودات مقارنة بالمجموعة

غرض اتخاذ القرارات لاإلستراتیجیةوحدات العملالتنفیذي، بمراقبة نتائج الرئیستقوم لجنة اإلدارة التنفیذیة، التي یرأسھا 
.الموارد وتقییم األداءتوزیعبشأن 

.بصورة مماثلةویتم قیاسھ الدخلصافيیتم تقییم أداء القطاع على أساس 

اراألسعأواألخرىالجھاتإلىالبیعأسعارتقاربالتيالقیمةعلىبناًءعادةًقیدھایتمالقطاعاتبیناإلیراداتإن
.اإلستراتیجیةالعملوحداتإداراتبینعلیھاالمتفق



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٥٦

تتمة-المعلومات القطاعیة -١٨

٢٠١٧سبتمبر ٣٠فيالمنتھیةأشھرالثالثةلفترة
البتروكیماویات 

/ التخصصات
المغذیات 
الرئیسي المركزالمعادنالزراعیة

الحذوفات / 
الموحدةالتسویات

٣٩٫٦٥٤٫٩٠٠)٣٣٫٦٤٧٫٣٢١(٤٧٫٥٢٦٫١٣٨١٫١٥٠٫٦٥٢٢٫٣٧٦٫٩٧٨٢٢٫٢٤٨٫٤٥٣اإلیرادات
٢٤٩٫٥٥٢)١٫٩٥١٫٠٢٨(١٤١٫٤٠٢٤٫٩٠١١٫٣٨٢٢٫٠٥٢٫٨٩٥تمویلإیرادات 

)٥٣٨٫٥٩٠(٧٥٣٫٦١٣)١٢٥٫٣٨٠()٣٤٫٦٥٩()٩٫٦٧٧()١٫١٢٢٫٤٨٧(تمویلأعباء 
فيوانخفاضاستھالك وإطفاء 

)٣٫٩٨٩٫٩٢١(-)٥٧٫١١٣()٢٣٥٫٤١٥()١٨٠٫٠٥٤()٣٫٥١٧٫٣٣٩(القیمة 
أخرى،إیرادات / (مصاریف) 

)٥٫٩٧٤()٤٠٤٫٩١٨(٢٣٤٫٢٥١)١٠٨٫٨٣٤(٢٦٦٫٣٤٠٧٫١٨٧صافي
شركات زمیلةنتائجفيالحصة

٣٨٤٫٤٥٨)٢٣٫٠٤٧(٦٣٫١٣٧-٣٢١٫٣٤١٢٣٫٠٢٧ومشاریع مشتركة 
)١٫١٣٣٫٤٠٩()١٩٩٫٥٥٧()٤٢٥٫٠٧٢()١٣٫٥٠٠()٧٫٩٠٥()٤٨٧٫٣٧٥(زكاة وضریبة دخل

المتعلق بمساھمي الدخلصافي 
٥٫٧٨٧٫٥٤٧)٩٫٧٦٧٫٣٧٥(٧٫٥٦٦٫٢٣٢)١٦٤٫٠٢٥(٧٫٨٧٨٫٩٤٣٢٧٣٫٧٧٢مالشركة األ

٢٠١٦سبتمبر٣٠فيالمنتھیةأشھرالثالثةلفترة
البتروكیماویات / 

التخصصات
المغذیات 
الرئیسي المركزالمعادنالزراعیة

الحذوفات / 
الموحدةالتسویات

٣٥٫٧٩٧٫٣٦٢)٢٦٫٢٠٣٫٧٠٦(٤١٫١٨٣٫٢٩٥١٫١٣٦٫٦٠٩١٫٥٤٩٫٨٥٦١٨٫١٣١٫٣٠٨اإلیرادات
٤٧٣٫٥٧٣)١٫٠١٣٫٠١١(١٫٣٣٢٫١٤٥-١٥١٫٩٧٦٢٫٤٦٣تمویلإیرادات 

)٥١٩٫١٤٤(٧٢٥٫٦٩٩)١٦٤٫٠٢٦()٣٤٫٥٩٨()١١٫٠٩٠()١٫٠٣٥٫١٢٩(تمویلأعباء 
استھالك وإطفاء وانخفاض في 

)٣٫٦٠٩٫٨٣٩(-)٨٨٫٨٠٧()٢٨٩٫٥١٩()١٨٣٫٦٤٤()٣٫٠٤٧٫٨٦٩(القیمة 
أخرى،إیرادات / (مصاریف) 

٢٣٣٫٢١٢)٨١٦٫٩٤٦(٣٩٤٫٦٧٠٨٤١١٨٫١٤٣٦٣٦٫٥٠٤صافي
شركات زمیلةنتائجفيالحصة

١٩٠٫١٩٩)٣٫٨٥٢(١١٣٫٣٨٢-)٧٨٩(٨١٫٤٥٨ومشاریع مشتركة 
)١٫١٧٥٫٧٧٦()٤٣٫١٧٥()٥٥٧٫٧٦٩()١٠٫٠٠٠()١٠٫٦٩٦()٥٥٤٫١٣٦(وضریبة دخلزكاة 

المتعلق بمساھمي الدخلصافي 
٥٫٢٣٠٫٢٥٨)٦٫٧٤٨٫٧١٨(٥٫٥٥٧٫٤٩٨)٢٧٩٫٠٦٤(٦٫٥٠٣٫٩٨٥١٩٦٫٥٥٧مالشركة األ



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٥٧

تتمة–المعلومات القطاعیة -١٨

٢٠١٧سبتمبر ٣٠فيالمنتھیةأشھرالتسعةلفترة
البتروكیماویات / 

الموحدةالحذوفات/ التسویاتالرئیسي المركزالمعادنالمغذیات الزراعیةالتخصصات
١١١٫٧٧٧٫٣٥٢)٩٣٫٦٨٧٫٧٣٠(١٣٢٫٧٣٤٫٧١١٣٫٧٠٠٫٠١٤٦٫٣١٣٫٥١٣٦٢٫٧١٦٫٨٤٤اإلیرادات
٩٦٣٫٢٨٩)٤٫٣١١٫٣٨٧(٤٠٢٫٩١٨٢١٫٢٨١٦٫٧٨٩٤٫٨٤٣٫٦٨٨تمویلإیرادات 

)١٫٦٨٤٫٦٤٧(٢٫٢١٢٫٢٠١)٣٨٢٫٧٨٧()٩٩٫٦٣٥()٢٩٫١٢٣()٣٫٣٨٥٫٣٠٣(تمویلأعباء 
)١١٫٦٠٤٫٧٥٠(-)١٩٨٫٤٦٣()٧٢٤٫٢٧٦()٥٣١٫٦٨٦()١٠٫١٥٠٫٣٢٥(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة 

٣٥٩٫٦١٣)١٫١٠٧٫١٧٨(٦١٧٫٤١٦)١٥١٫٤٤٧(٩٩٢٫٩٤٨٧٫٨٧٤صافيأخرى،إیرادات / (مصاریف) 
شركات زمیلة نتائجفيالحصة

١٫١٣٠٫٦٦٢)٧٢٫٦٣٢(٢٠٢٫٦٣٩-٩٢٨٫٠٤٣٧٢٫٦١٢ومشاریع مشتركة 
)٣٫١٣٣٫٤٠٩()٧٨٤٫٢٢٧()١٫٢٧٣٫٥٦٩()٦١٫٠٠٠()٢٣٫٧١٥()٩٩٠٫٨٩٨(زكاة وضریبة دخل

المتعلق بمساھمي الشركة الدخلصافي 
١٤٫٧٢٧٫٧٦٢)٢٢٫٩٤٧٫٤٤٦(١٧٫٣٨٥٫١٧٤)٦٨١٫٢١٤(١٩٫٨٩٢٫٢٥٨١٫٠٧٨٫٩٩٠ماأل

٢٠١٦سبتمبر ٣٠فيالمنتھیةأشھرالتسعةلفترة
البتروكیماویات / 

الموحدةالحذوفات/ التسویاتالرئیسي المركزالمعادنالمغذیات الزراعیةالتخصصات
١٠٥٫٥٢٣٫٦١٣)٧٥٫٠٨٤٫٩٩٥(١١٧٫٣٣٧٫٦٠٦٣٫٤٨٣٫٧٦٢٦٫٥٦٩٫٨٩٧٥٣٫٢١٧٫٣٤٣اإلیرادات
١٫١٣٧٫٨٠٨)٢٫٩٢٤٫٦٧٣(٤١٨٫٢٥٨٢٢٫٤٤٣٤٣٩٣٫٦٢١٫٣٤١تمویلإیرادات 

)١٫٤٣٠٫٣٧٦(٢٫١٩٨٫١١٣)٤٢٣٫١٠٥()١٠٥٫٥٠٢()٣١٫٥٦٤()٣٫٠٦٨٫٣١٨(تمویلأعباء 
)١١٫٦٨٠٫٧٩٦(-)٢٦٨٫٤٩٩()٧٩٧٫٢٧٢()٥٣٨٫٩٩٧()١٠٫٠٧٦٫٠٢٨(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة  

٧٥٥٫٠٨٩)١٫٥٢٠٫٥٧٧(١٫٤٢٠٫٠٧٠١٨٫٦٤٦٣٨٫٥٨٧٧٩٨٫٣٦٣صافي،إیرادات / (مصاریف) أخرى
شركات زمیلة نتائجفيالحصة

٨٠٧٫٩٠٥)٧١٫١٥٣(٢٧٨٫٠٩٢-٥٣٩٫٥٧٧٦١٫٣٨٩ومشاریع مشتركة 
)٣٫٧٢٥٫٣٧٤()١٢٢٫١١٣()١٫٧٠٤٫٧٤٧()٦٤٫٤٠٠()٣٦٫٤٤٧()١٫٧٩٧٫٦٦٧(زكاة وضریبة دخل 

المتعلق بمساھمي الشركة الدخلصافي 
١٣٫٠٩٨٫٩٩٢)١٧٫٨٠١٫٦٧٠(١٤٫٢٩١٫١١٣)١٫٠٨٨٫٦٨١(١٦٫٨٠٣٫٩٩٣٨٩٤٫٢٣٧األم

٢٠١٧سبتمبر ٣٠فيكما
البتروكیماویات/ 

الرئیسيالمركزالمعادنالمغذیات الزراعیةالتخصصات
الحذوفات / 

الموحدةالتسویات

٣١٨٫٥٩٦٫٥٧٧)١٩٤٫٣٧٥٫١٧٧(٢٦١٫٢٧٢٫٧٩٧١٣٫٠٤٩٫٧٢٣١٩٫٣٨٥٫٦٩٩٢١٩٫٢٦٣٫٥٣٥إجمالي الموجودات
زمیلةفي شركات اتاستثمار

١٤٫١٠٩٫٦٢٦)٢٦٩٫٥٤٣(٦٫٢٩٤٫٠٣٦-٧٫٧٥٨٫٦٩٧٣٢٦٫٤٣٦ومشاریع مشتركة 
موجودات الإلىضافات اإلصافي 
٩٫٣٩٨٫٥٣٥-٧٫٣٢٠٫٣١٤٣٥٩٫٣٣٧٢١٠٫٥٩٣١٫٥٠٨٫٢٩١)أمتداولة (الغیر 

١١٣٫٩٤٩٫٤٥٠)١١٢٫٤٤١٫٥٦٣(١٦٦٫٧٢٣٫٤٥٢٢٫٣٥٤٫٤١٧٥٫٥٩١٫٣٤١٥١٫٧٢١٫٨٠٣إجمالي المطلوبات

٢٠١٦دیسمبر٣١في كما

إجمالي الموجودات
٢٥٩٫٥٧٨٫٢١٤١٢٫٧٤٤٫١٩٢١٩٫٦٠٦٫٧٩٨٢٠٩٫٧١٠٫٨٥

٠
)٣١٣٫٨٥٤٫٦٧٦)١٨٧٫٧٨٥٫٣٧٨

زمیلةفي شركات اتاستثمار
١٢٫٩٤٠٫٣٢٤)٤٥٦٫٦٥٣(٦٫٣٨٦٫٧١٤-٦٫٣٧٧٫٢٥٨٦٣٣٫٠٠٥مشتركةومشاریع

موجودات الإلىضافات اإلصافي 
١١٫٣٢٩٫٢٢٩-٨٫٦٢٨٫٠٩٩١٫٠٤٣٫٣٨٠٣٨٧٫٧٠٦١٫٢٧٠٫٠٤٤)أمتداولة (الغیر 

١١١٫٧٧٥٫٦٣٧)١١٢٫٨٣٧٫٦٣٧(١٦٨٫١٧٢٫٠٨٢٢٫٣٢٦٫٥١٧٥٫٠٩٥٫٨٧٩٤٩٫٠١٨٫٧٩٦إجمالي المطلوبات

على أدوات مالیة وضرائب مؤجلة وصافي موجودات منافع محددة تشتملال .أساسیة على ممتلكات ومصانع ومعداتبصفةتشتمل)أ(
صافي اإلضافات، حیث تم عرضھا، تمثل اإلضافات إن.ھامةالمتداولة وغیر الغیرخرىاألموجودات الوالتأمینعقود بموجبحقوق الو

.على التواليدیسمبر٣١وسبتمبر٣٠حتىینایر ١من



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٥٨

تتمة-المعلومات القطاعیة -١٨

التوزیع الجغرافي لإلیرادات
يفالمنتھیةأشھرالثالثةلفترة

٢٠١٧سبتمبر ٣٠
الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة

٢٠١٦سبتمبر ٣٠

الریاالتبآالف
٪السعودیة

الریاالتبآالف
٪السعودیة

٪٥٫٣٥٠٫٢٩٦١٥٪٥٫٩٢٩٫١٤٩١٥السعودیةالمملكة العربیة 
٪٣٫٥٠٠٫٢٢٠١٠٪٦٫٤٣٦٫٥٦٣١٦الصین

٪٨٫١٢٤٫٥٠٦٢٣٪٨٫٤٩٦٫٦١٥٢١أسیاقارةدولباقي
٪٩٫٠١٧٫٨٦٢٢٥٪٩٫٣٩٩٫٤٧٣٢٤أوروبا

٪٣٫٣٧٥٫٩٢٢٩٪٢٫٩٩٤٫٨٨٠٨األمریكیتان
٪٦٫٤٢٨٫٥٥٦١٨٪٦٫٣٩٨٫٢٢٠١٦)أأخرى (

٣٥٫٧٩٧٫٣٦٢١٠٠٪٣٩٫٦٥٤٫٩٠٠١٠٠٪

يفالمنتھیةأشھرالتسعةلفترة
٢٠١٧سبتمبر ٣٠

التسعة أشھر المنتھیة في لفترة
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

الریاالتبآالف
٪السعودیة

الریاالتبآالف
٪السعودیة

٪١٧٫٩٧٦٫٤٣٢١٧٪١٧٫٢٩٧٫٤١٠١٦المملكة العربیة السعودیة
٪١٠٫٥١٠٫٨١٨١٠٪١٨٫١٠٠٫١٢٥١٦الصین

٪٢٣٫٤٣٥٫٨٩١٢٢٪٢٣٫٨٨٥٫١٩٦٢١أسیاقارةدولباقي
٪٢٥٫٧٠٢٫٥١٠٢٤٪٢٧٫٠٩٤٫٨٦٣٢٤أوروبا

٪٩٫٥٤٠٫٠٨٨٩٪٩٫٤٤٠٫٣٥٨٩األمریكیتان
٪١٨٫٣٥٧٫٨٧٤١٨٪١٥٫٩٥٩٫٤٠٠١٤)أأخرى (

١٠٥٫٥٢٣٫٦١٣١٠٠٪١١١٫٧٧٧٫٣٥٢١٠٠٪

والمعداتوالمصانعالتوزیع الجغرافي للممتلكات 
٢٠١٦دیسمبر٣١في كما٢٠١٧سبتمبر ٣٠في كما

الریاالتبآالف
٪السعودیة

الریاالتبآالف
٪السعودیة

٪١٤٨٫٤١٠٫٦٧٧٨٧٪١٤٦٫٤٨٥٫٩٢٨٨٦المملكة العربیة السعودیة
٪١٢٫٥١٠٫٢٧٦٧٪١٤٫٩٦٢٫٢٦٠٩)ب(أوروبا

٪٧٫٦٢١٫١٤٣٥٪٧٫٢٦١٫٣٤١٤)ب(األمریكیتان
٪١٫٨٠٦٫٥٨٣١٪١٫٧١٧٫٤٩١١)ب(آسیا

-١٫٣٠٣-١٫٠٢٥)بأخرى (
١٧٠٫٣٤٩٫٩٨٢١٠٠٪١٧٠٫٤٢٨٫٠٤٥١٠٠٪

ملیار لایر سعودي ٣٫٥٥بند االخرى مبیعات قامت بھا بعض الشركات التابعة مباشرة لشركاء أجانب بلغت یشمل)أ(
لیةتفصیجغرافیة) وال تتوفر لدى المجموعة أي بیانات سعوديملیار لایر٢٫٣١: ٢٠١٦سبتمبر ٣٠فيالمنتھیةللفترة(

.النھائيعن المبیعات للمستھلك 
فيو.واسبانیاوالمانیاالمتحدةوالمملكةللممتلكات والمصانع والمعدات في ھولندا الھامةالقیم تتركزأوروبا، في)ب(

في بلدانلىع"أخرى" تشتمل.الصین والھندفيتتركزآسیا،في و،ات المتحدة االمریكیةتتركز في الوالیاألمریكیتین،
.وأوقیانوسیاأفریقیا

.لكافة الفترات المعروضةالقطاعاتتحدیدأسسعلىتعدیلأيیطرألم



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٥٩

وااللتزامات المحتملةاالرتباطات-١٩

الرأسمالیةاالرتباطات

: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي (كما في ٩٫١، كان لدى المجموعة ارتباطات قدرھا ٢٠١٧سبتمبر ٣٠كما في 
.ملیار لایر سعودي) تتعلق بمصاریف رأسمالیة٩٫٥

وعدمشروع("للفوسفاتالشمالوعدمعادنشركةفي٪١٥البالغةملكیتھاحقوقفيحصتھاتجاهالتزاماتسابكلدى
لایرملیار٠٫٠٧االستثمارھذاتجاهالقائمةااللتزاماتبلغت،٢٠١٧سبتمبر ٣٠فيكما.")المشروع"أو" الشمال

اآلخرینالمساھمینمعالمبرمةاالتفاقیاتلشروطوفقا.)سعوديلایرملیار٠٫٢١: ٢٠١٦دیسمبر٣١فيكما(سعودي
ینة،معظروفظلفيللمشروع،إضافيبتمویلالمساھمةعلىسابكوافقتفقدللمشروع،الخارجیینوالمقرضین

.التقدیریةالمشروعتكلفةفيالزیادةحالفيوذلكالمطلوبوبالقدر

بلغ،٢٠١٧سبتمبر ٣٠فيكما.دسرشركةفي٪٢٥البالغةملكیتھاحقوقفيحصتھاتجاهتزاماتلدى سابك الكذلك،
.)سعوديلایرملیار٠٫٣٨: ٢٠١٦دیسمبر٣١فيكما(سعوديلایرملیار٠٫٢٨االستثمارھذاتجاهالقائمااللتزام

الضمانات

ملیار٢٩٫٣بلغتوالتيالتابعةالشركاتلبعضالممنوحةألجلالقروضوبعضالسنداتبشأنضماناتسابكقدمت
.)سعوديلایرملیار٢٨٫٧: ٢٠١٦دیسمبر٣١فيكما(٢٠١٧سبتمبر٣٠فيكماسعوديلایر

االلتزامات المحتملة بشأن المطالبات القانونیة

تحدید النتیجة النھائیة .ھناك قضایا مقامة ضد المجموعة خالل دورة أعمالھا العادیة، ویتم الترافع بشأنھا ال یمكن حالیاً
ة م المالیة الموحدجوھري على القوائعكسيلھذه القضایا بشكل مؤكد، كما ال تتوقع اإلدارة أن یكون لھذه القضایا أثر 

.للمجموعة

االلتزامات المحتملة

ملیار لایر سعودي خالل دورة ٢٫٦٥أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، نیابة عنھا، ضمانات بنكیة بمبلغ 
.)سعوديلایرملیار٢٫٨: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(كما في ٢٠١٧سبتمبر ٣٠األعمال العادیة كما في 

األولیةالنتائج-٢٠

.لكامل السنة المالیةالعملیاتمؤشرا دقیقا على نتائج تعتبرقد ال األولیةالنتائج أن

الدخلصافيتوزیع-٢١

) ٢٠١٧إبریل١١الموافق(ھـ١٤٣٩رجب ١٤بتاریخالمنعقد اجتماعھاخاللللمساھمین،العمومیةالجمعیةصادقت
:التاليالنحوعلى٢٠١٦دیسمبر٣١فيةیالمنتھالسنةدخلصافيتوزیععلى

أرباحتوزیعاتویشمل ذلك ،)الواحدللسھمسعوديلایر٤بواقع(سعوديلایرملیار١٢بمبلغنقدیةأرباحتوزیع·
.٢٠١٦عاممناألولالنصفتخص) الواحدللسھمسعوديلایر٢(بواقع سعوديلایرملیار٦بمبلغأولیةنقدیة

.اإلدارةمجلسألعضاءمكافأةسعوديلایرونیمل١٫٨قدرهمبلغصرف·

)، أعلنت سابك عن توزیعات أرباح نقدیة أولیة تخص النصف ٢٠١٧یونیو٢١الموافقھـ (١٤٣٨رمضان ٢٦بتاریخ
ً)الواحدللسھمسعوديلایر ٢ملیار لایر سعودي (بواقع ٦بمبلغ ٢٠١٧األول من عام  .، والتي تم دفعھا الحقا



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٦٠

األحداث الالحقة-٢٢
قد یكون لھا أثر ھام على ٢٠١٧سبتمبر ٣٠أحداث الحقة جوھریة منذ الفترة المنتھیة في وجودبعدماإلدارة تعتقد

.الموحدة الموجزةاألولیةللمجموعة في ھذه القوائم المالیة الماليالمركز 

الموجزةالموحدةالقوائم المالیة األولیة اعتماد-٢٣

.)٢٠١٧أكتوبر٢٩الموافقھـ (١٤٣٩صفر٩بتاریخالموجزةالموحدةاألولیة المالیةالقوائمھذهاعتمادتم

الشركات التابعة-٢٤
ًتمثلوالتيتأسیسھابلدانمع،٢٠١٧سبتمبر ٣٠فیما یلي بیان بالشركات التابعة للمجموعة كما في  .أعمالھارامقأیضا

المجموعة ھیكلعلىتغییرأيیطرألم ، )١٠إیضاح(دفصفيةطرلمسیارغیلملكیةاوقحقعلىواذالستحاباستثناء
.٢٠١٦دیسمبر ٣١منذ

بلد التأسیس

نسبة الملكیة (المباشرة 
وغیر المباشرة) 

سبتمبر ٣٠في كما
٢٠١٧

٪

١٠٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةسابك لالستثمارات الصناعیة والشركات التابعة لھا شركة
١٠٠٫٠٠لوكسمبورج) والشركات التابعة لھا .إل.آر.إیھ.سا(لوكسمبورجسابكشركة

الشركة العربیة للبتروكیماویات والشركات التابعة لھا (مجموعة 
)بتروكیمیا

١٠٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیة

١٠٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة السعودیة للحدید والصلب (حدید)
١٠٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة سابك للصكوك (صكوك)

١٠٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة سابك للحفازات الصناعیة (سابكات)
١٠٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة السعودیة لأللیاف الكربونیة (اس سي اف سي)

١٠٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیة)اسسي اس(اس المحدودةاالمداداتلخدماتسابكشركة
١٠٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة السعودیة للبتروكیماویات (صدف)

٨٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة السعودیة األوروبیة للبتروكیماویات (ابن زھر)
٧٥٫٠٠السعودیةالمملكة العربیة شركة الجبیل المتحدة للبتروكیماویات (المتحدة)
٧١٫٥٠المملكة العربیة السعودیةالشركة الوطنیة لألسمدة الكیماویة (ابن البیطار)

٧٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة الوطنیة للغازات الصناعیة (غاز)
٥١٫٩٥المملكة العربیة السعودیةشركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب)

٥٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةللمیثانول (الرازي)الشركة السعودیة 
٥٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة الجبیل لألسمدة (البیروني)

٥٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة ینبع السعودیة للبتروكیماویات (ینبت)
٥٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة الوطنیة للمیثانول (ابن سینا)

٥٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة الشرقیة للبتروكیماویات (شرق)
٥٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة الجبیل للبتروكیماویات (كیمیا)

٥٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة السعودیة الیابانیة لألكریلونیترایل (شروق)
٥٠٫٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة السعودیة للمیثاكریلیت (سماك)

٤٨٫٠٧المملكة العربیة السعودیةالشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (ابن رشد)
٤٢٫٩٩المملكة العربیة السعودیةشركة األسمدة العربیة السعودیة (سافكو)

٣٥٫٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة كیان السعودیة للبتروكیماویات (كیان السعودیة)



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

تتمة-الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

٦١

تتمة–الشركات التابعة -٢٤

تتمثل األنشطة الرئیسیة لغالبیة الشركات التابعة للمجموعة في تصنیع وتسویق وتوزیع البتروكیماویات .أ
والتخصصات والمنتجات ذات الصلة بھا باستثناء ما یلي:

وشارك في أعمال المغذیات الزراعیة،تتيسافكو والبیروني وابن البیطار الشركات·
.حدید التي تشارك في أعمال المعادنشركة·

.السعودیةاألسھمسوقفيمدرجةسافكو، وكیان السعودیة ھي شركات مساھمة وینساب، شركاتإن.ب

.واألمریكیتینالھاديوالمحیطأسیاومنطقةفي أوروبا لوكسمبورجسابكلشركةالشركات التابعة تواجدت.ج

.في جمیع أنحاء الشرق األوسط وأفریقیاالصناعیةلالستثماراتسابكشركةلتقع الشركات التابعة .د


