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ي الفوزان  ي ام ج  ي المملكة العربية السعودية وعضو غير  كي ب 
كة مهنية مسجلة ف  كاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شر وشر

كة تعاونية سويرسية.  ي العالمية، شر ي إم ج  ي المستقلة والتابعة لـ كي ب  ي إم ج  كات كي ب  ي شبكة شر
يك ف   شر

 

 

 فحص ىتقرير المراجع المستقل عل
 القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

  فين يإلى السادة المساهم
 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
  الرياض

 المملكة العربية السعودية

   مقدمة

للشركة السعودية العالمية م 2018يونيو  30 لقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة المرفقة كما في

 للبتروكيماويات )"الشركة"( وشركاتها التابعة )"المجموعة"( المكونة من:

 

  م2018يونيو  30قائمة المركز المالي المختصرة  الموحدة كما في. 

  م2018يونيو  30قائمة الربح أو الخسارة المختصرة الموحدة لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في. 

 30ئمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة الموحدة لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في قا 

 .م2018يونيو 

  م2018يونيو  30قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في. 

  م2018يونيو  30الستة أشهر المنتهية في قائمة التدفقات النقدية المختصرة الموحدة لفترة. 

  لقوائم المالية األولية المختصرة الموحدة.حول ااإليضاحات 

 

المحاسبة الدولي  لمعيار إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة وفقا  

العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية  المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34)

 فحصنا. إلى األولية المختصرة الموحدة استنادا  

 نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع الحسابات 2410لقد قمنا بالفحص طبقا  لمعيار ارتباطات الفحص )

المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات بشكل المستقل للشركة" 

 أساسي لألشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد

 في المملكة المعتمدة المراجعة الدولية  لمعايير طبقا   هاب القيام يتم التي من المراجعة نطاقه في كبير بشكل   أقل الفحص

السعودية، وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها  العربية

 مراجعة. رأي نُبدي خالل المراجعة. وبالتالي، فإننا لن
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 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي المختصرة الموحدة 

 م2018يونيو  30كما في 

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي(
 

1 

 

 إيضاح 

 يونيو 30 
 م2018

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
 م2017
 )مدققة(

      الموجودات

      موجودات غير متداولـة

 11,207,724,480  11,211,585,551  5 ممتلكات وآالت ومعدات

 386,244,686  370,883,802   موجودات غير ملموسة

 709,123,201  691,107,409   للموظفينبرنامج تمليك وحدات سكنية 

 29.543.923  29,543,923   الشهرة

 12,332,636,290  12,303,120,685   مجموع الموجودات غير المتداولة

      موجودات متداولة      

 668,354,907  799,400,498  6 مخزون

 876,778,008  842,095,439  11 ذمم مدينة تجارية

 116,530,260  154,445,023   متداولة أخرى مقدما  وموجوداتمدفوعات 

 253,532,643  299,220,584  9 استثمارات قصيرة األجل

 1,722,754,310  1,777,764,852   نقد وما في حكمه

 3,637,950,128  3,872,926,396   مجموع الموجودات المتداولة

 15,970,586,418  16,176,047,081   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية      

      حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة:

 3.666.666.660  3.666.666.660   رأس المـال

 35,222,266  36,632,650   عالوة أسهم

(7,475,370)   أسهم خزينة   (7.831.990)  

 1.205.397.395  1.205.397.395   احتياطي نظامي

 12.949.042  12.949.042   احتياطي نتائج بيع/شراء حصص في شركات تابعة

(8,134,524)   احتياطي ترجمة عمالت أجنبية   (7,761,813)  

 2,259,635  2,662,343   احتياطي معامالت دفع على أساس أسهم

 795,805,766  975,234,352   أرباح مبقاة 

 5,702,706,961  5,883,932,548   مجموع حقوق المساهمين 

 1,508,257,603  1,665,330,858   حقوق الملكية غير المسيطرة

 7,210,964,564  7,549,263,406   الملكيةمجموع حقوق 

      

      المطلوبات

      مطلوبات غير متداولة

 5,439,699,614  5,283,314,416  7 قروض وسلف طويلة األجل

 998,136,277  999,635,479  7 الصكوك

 87,920,236  76,977,182  7 قروض من شركاء طويلة األجل

 35,421,750  30,361,500   إيرادات مؤجلة

 242,411,799  250,103,925   منافع الموظفين  

 86,995,363  89,170,248   االلتزام المتعلق بإزالة الموجودات

 8,556,088  8,556,088   مطلوبات غير متداولة أخرى

 6,899,141,127  6,738,118,838   مجموع المطلوبات غير المتداولة
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        معلومات حول الشركة .1

إن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

م. يقع المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ولديها فرع بمدينة 1999ديسمبر  22هـ الموافق 1420رمضان  14الصادر بتاريخ  1010156910

هـ 1420شوال  30الصادر بتاريخ  2051023922د المقر الرئيسي لإلدارة التنفيذية، وهو مسجل بموجب السجل التجاري رقم الخبر، حيث يوج

 4الصادر بتاريخ   2055007570هو مسجل بموجب السجل التجاري رقم فرع في المدينة الصناعية بالجبيل ووم  2000اير فبر 6الموافق 

 م2006يونيو  1هـ الموافق 1427جمادى األولى 

ية. وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في امتالك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخصوصا  في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيما

ليف المتكبدة من اتتكبد الشركة تكاليف على مشاريع تحت التطوير وفيما بعد يصبح لكل مشروع شركة مستقلة لها سجلها التجاري. ويتم تحويل التك

 قبل الشركة إلى الشركات المستقلة عند إنشاءها.

 

 ، يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية )ويشار إلى الشركة والشركات التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"(:يونيو 30كما في 

 

 يونيو 30نسبة الملكية في       الشركات التابعة

 م2017 م2018  

 %65 %65  العالمية للميثانولالشركة 

 %53.91 %53.91  الشركة العالمية للدايول

 %87 %87  (1-1الشركة العالمية لألستيل المحدودة )

 %87 %87  (1-1الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة )

 %72 %72   الشركة العالمية للغازات

 %100 %100  شركة سبكيم للتسويق

 %68.58 %68.58  للمنافعالشركة العالمية 

 %75 %75  الشركة العالمية للبوليمرات

 %100 %100  شركة سبكيم للكيماويات

 %100 %100  شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه والشركات التابعة لها

 %50 %50  (2-1شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة )

 %75 %75  مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

 %100 %100  (3-1شركة سبكيم آسيا )بي تي أي( )

  

 م.2004إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للميثانول هو تصنيع وبيع الميثانول. بدأت الشركة العالمية للميثانول أنشطتها التجارية في عام 

 

الهيدرايد وبيوتانديول ورباعي هيدروفيوران.  بدأت الشركة العالمية للدايول تصنيع وبيع ماليك  إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للدايول هو

 م. 2006أنشطتها التجارية في عام 

 

تصنيع وبيع حامض االستيل وخالت الفينيل  إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة هو

 م.2010. بدأت الشركتان أنشطتهما التجارية في عام األحادي على التوالي

 

ام عإن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للغازات هو تصنيع وبيع أول أوكسيد الكربون. بدأت الشركة العالمية للغازات أنشطتها التجارية في 

 م. 2010

 

يتم  با كوبريتف يو أيه هو تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التيإن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للتسويق وشركتها التابعة شركة سبكيم أورو

 قتصنيعها من قبل شركات المجموعة وغيرها من المنتجات البتروكيماوية. تشتمل الخدمات األخرى المقدمة من شركة سبكيم وشركة سبكيم للتسوي

 ة مع الشركات الشقيقة لسبكيم والشركات األخرى.والشركات الشقيقة لشركة سبكيم للتسويق شراء وتجارة المنتجات البتروكيماوي

 

 توفير المستلزمات الصناعية لشركات المجموعة. إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للمنافع هو
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 معلومات حول الشركة )تتمة( .1

 

 منخفض الكثافة وبولي أسيتات فينيل والبولي فينيل الكحولي. بدأت تصنيع وبيع البولي إيثيلين إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للبوليمرات هو

م، وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات اإلستالم من 2015إبريل  1الشركة العالمية للبوليمرات أنشطتها التجارية في 

 المقاولين الرئيسيين.

 

تصنيع وبيع إيثيل أسيتات وبيوتيل أسيتات وبولي بيوتيلين ترفثليت. بدأ مصنع إيثيل أسيتات  هوإن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للكيماويات 

م. 2018يونيو  30حتى ترفثليت تحت اإلنتاج التجريبي  ظل مصنع بولي بيوتيلينم بينما 2013التجاري في أعمال التشغيل وبيوتيل أسيتات 

 .قبول إجراءات االستالمم بعد نجاح التشغيل واالختبار التجريبي و2018يوليو  1 تداء  منبوالحقا ، بدأ أعمال التشغيل التجاري ا

 

تصنيع وبيع البولي إيثيلين متقاطع الربط وواقيات موصالت األسالك الكهربائية.  إن النشاط الرئيسي لشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة هو

ذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم من المقاولين م و2015يونيو  1بدأت الشركة أنشطتها التجارية في 

 الرئيسيين.

 

تصنيع وبيع القوالب والسبائك والمنتجات  م، هو2014إن النشاط الرئيسي لمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة، والتي تأسست في عام 

م. إن مصنع إنتاج أفالم 2016نوفمبر  1ل اإليثيلين. إن مصنع إنتاج األدوات بدأ أنشطته التجارية من ذات الصلة إلى جانب إنتاج أفالم خالت فيني

 م.2018سنة الربع الثالث من  فيالتشغيل التجاري خالت فينيل اإليثيلين ما زال في مرحلة التطوير ومن المتوقع أن يبدأ 

 

في الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية  %11م باالستحواذ على حصص إضافية بنسبة 2016قامت الشركة في فبراير  1-1

مليون لاير سعودي وعليه، زادت  375.3لخالت الفينيل المحدودة من حقوق الملكية غير المسيطرة )شركة إيكاروس للصناعات النفطية(، مقابل 

 339.4. قامت الشركة باالعتراف بانخفاض في حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ %87إلى  %76ة الشركة في تلك الشركتين من نسبة ملكي

يونيو  22مليون لاير سعودي. وعالوة على ذلك، وافق أحد المساهمين في  35.9مليون لاير سعودي وانخفاض في حقوق ملكية المساهمين بمبلغ 

بمساهمة أقل من المطلوب في قروض من المساهمين، ووافقت شركة سبكيم على المساهمة بأكثر من المستوى المطلوب م على المساهمة 2009

 . %89.52لدعم المشروع. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت نسبة الملكية الفعلية للمجموعة في الشركتين 

 

المتقدمة. ومع ذلك، وفقاَ التفاقية المساهمين، فإن السيطرة علی فقط في شركة الخليج لعوازل الكابالت  %50لدى المجموعة حصة بنسبة  1-2

نها أاألنشطة ذات العالقة وأعمال شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة مع المجموعة. وعليه، تمت المحاسبة عن الشركة المستثمر فيها على 

 شركة تابعة للمجموعة.

 

مارس  25هـ الموافق 1434جمادى األولى  13م. وتاريخ عقد تأسيسها هو 2013في عام تأسست الشركة المستثمر فيها في سنغافورة  1-3

 تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم خدمات تسويق للمنتجات المصنعة من قبل المجموعة. م.2013

 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .2

 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1

( "التقرير المالي األولي" وينبغي 34المحاسبة الدولي ) لمالية األولية المختصرة الموحدة )"القوائم المالية األولية"( وفقا لمعيارتم إعداد هذه القوائم ا

تمل م )"القوائم المالية السنوية األخيرة"(. وهي ال تش2017ديسمبر  31قراءتها مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

في  . ومع ذلك، فإن التغييراتالدولية للتقرير الماليعلى جميع المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية المعدة وفق ا للمعايير 

لمجموعة ء المالي لالسياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة مدرجة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغييرات في المركز واألدا

 .سنوية منذ آخر قوائم مالية

 

 .5-2إن التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة مبينة في إيضاح 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .2

 

 أسس اإلعداد 2-2

 

 الي الموحدة:تم إعداد هذه القوائم المالية األولية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركز الم

  مالية على أساس أسهم مقاسة بالقيمة العادلة.استثمارات في أوراق 

 ة.ديتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة المبالغ المستحقة حسب الوح 

 

 إستخدام الحكم والتقديرات 2-3

أحكام وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات عند إعداد هذه القوائم المالية األولية، قامت اإلدارة بوضع 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

 

ياسات أكد من التقديرات هي نفس السإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم الت

رات المتعلقة بتطبيق يالمحاسبية المطبقة على القوائم المالية السنوية األخيرة، باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقد

 .5-2في اإليضاح  ، وهي مبينة9 الدولي للتقرير المالي. والمعيار 15 الدولي للتقرير الماليالمعيار 

 

 أساس التوحيد 2-4

م. تتحقق 2018يونيو  30للفترة المنتهية في ( 1)إيضاح وشركاتها التابعة  للشركةتتضمن القوائم المالية األولية القوائم المالية األولية الموحدة 

الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في 

 التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.

 

 تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، عندما يكون للمجموعة:

 

  تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها(.القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي 

 تعرضات أو حقوق على العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و 

 .القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد 

 

لبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. عندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية التصويت أو حقوق بصورة عامة، هناك افتراض بأن أغ

كة رمشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الش

 المستثمر فيها، بما في ذلك:

 

 تيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيهاالتر. 

 و .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

 للمجموعة. حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة 

 

الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت 

ابعة تعلى واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة ال

مقتناة لوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة الويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومط

تابعة. لأو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على الشركة ا

وعة وحقوق الملكية غير المسيطرة، حتى إذا أدت لمجماينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق 

 النتائج إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

 

جودات وأينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد الم

 والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.والمطلوبات والحقوق والدخل 

 

 

 



 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

 م2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي(
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عة، فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابيتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا 

 سينتج عنها ما يلي:

 

 استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة. 

 استبعاد القيمة الدفترية ألي  حقوق ملكية غير مسيطرة. 

 استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية. 

 ابل المادي المستلمإثبات القيمة العادلة للمق. 

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. 

 إثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر. 

  .يث حإعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثبتة مسبقا  ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة، أيهما أنسب

 قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة.سيكون مطلوبا  إذا 

 

 تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ.

 

 الت حقوق الملكية.يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معام

 

ألرباح ايتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد 

ركة صلحة المجموعة في الشغير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة م

إلى حد عدم  طالمستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فق

 وجود دليل على انخفاض في القيمة.

 

 السياسات المحاسبية الهامة 2-5

 

المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم المالية الموحدة  باستثناء المبين أدناه، إن السياسات

 م.2017ديسمبر  31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 31 دة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية فيعلى القوائم المالية الموح، ت، إن وجدمن المتوقع أيضا  أن تنعكس التغيرات في السياسات المحاسبية

 م.2018ديسمبر 

 

الدولي للتقرير ( والمعيار (أ)5-2إيضاح (  اإليرادات من العقود مع العمالء )راجع 15) الدولي للتقرير الماليقامت الموجوعة بتطبيق المعيار 

م، 2018يناير  1يسري عدد من المعايير الجديدة األخرى ابتداء  من م. 2018يناير  1( من (ب)5-2إيضاح )راجع األدوات المالية  -( 9) المالي

 للمجموعة. األولية ولكن ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية

 

 ( اإليرادات من العقود مع العمالء15) الدولي للتقرير الماليالمعيار  (أ)

( "اإليرادات من عقود 15) المعيــار الدولــي للتقرير المالياف باإليرادات، وهو أصدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيارا  جديدا  لالعتر

( "عقود اإلنشاء" 11( تلغي معيار المحاسبة الدولي )15) الدولي للتقرير الماليم. إن قواعد وتعريفات المعيــار 2014مايــو  28العمالء" بتاريــخ 

( "برامج والء العميل". ويهدف المعيار 13) الدولية للتقرير المالي( "اإليرادات" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير 18ومعيار المحاسبة الدولي )

 1 مقارنة المعلومات المالية. أصبح التغير ساريا  على المجموعة من المعدل بشكل خاص إلى توحيد اللوائح القائمة وبالتالي تحسين شفافية وقابلية

( باستخدام طريقة األثر التراكمي، مع أثر تطبيق هذا المعيار المعترف به في 15) الدولي للتقرير الماليم. طبقت المجموعة المعيار 2018يناير 

كما هو مفصح سابقا ، أي أنه تم عرضها لمعلومات المعروضة للسنة السابقة، م(.  وعليه، تم تعديل ا2018يناير  1تاريخ التطبيق األولي )وهو 

 والتفسيرات ذات العالقة.  18وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي 
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 )تتمة(  ( اإليرادات من العقود مع العمالء15) الدولي للتقرير الماليالمعيار  (أ)

 

( نموذج شامل موحد للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وهو يضع 15) يضع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

(، يتم إثبات 15) الدولي للتقرير الماليللمعيار ا  نموذجا  جديدا  من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. وفق

زام أداء عن طريق نقل البضائع أو الخدمات الموعود بها إلى العميل. عندما يتم نقل الموجودات يتم نقل السيطرة اإليرادات عندما تستوفي المنشأة الت

لمنصوص ا سواء بمرور الوقت أو عند نقطة زمنية معينة. تستخدم المجموعة طريقة المخرجات لقياس مدى التقدم الذي تم إحرازه لتلبية التزام األداء

( في طريقة المخرجات، فإنها تقوم بإثبات 15) الدولي للتقرير المالياستخدام الشركة للوسائل العملية المتاحة وفق ا للمعيار عليه في كل عقد، وب

 اإليرادات المتعلقة بالمبالغ التي لها الحق في إصدار فواتير بها. 

 

 بيع البضائع

اقدية المتفق عليها، عندما تنتقل السيطرة على البضاعة إلى المشتري وعندما يتم إثبات اإليرادات عند تسليم أو شحن المنتجات، حسب الشروط التع

 ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة المباعة. 

 

ركات بالمسوقين. تقوم شركة سبكيم وشركة سبكيم للتسويق والشيتم البيع مباشرة إلى المستهلكين النهائيين وكذلك إلى مواقع التوزيع الخاصة 

 الزميلة لشركة سبكيم للتسويق بتقديم أنشطة شراء وتسويق المنتجات البتروكيماوية لدى الشركات التابعة لشركة سبكيم وشركات أخرى. 

هذه المراجعة، تقوم المجموعة عند قيامها بدور األصل لمثل هذه الترتيبات، تقوم المجموعة بمراجعة دورها وهل هو أصل أو وكيل. بناء  على 

 بتسجيل البيع على أساس إجمالي، بينما يتم اتباع المحاسبة الصافية عندما تقوم بدور الوكيل. 

 

، ويتم في وقت عيتم اثبات الجزء من المبيعات الذي يتم من خالل مواقـع التوزيع بأسعار أولية يتم االتفاق عليها مع المسوقين وقت شحن البضائ

لتسوية(. ا الحق تعديلها استنادا  إلى أسعار البيع الفعلية من قبل شركات التسويق إلى مستهلكيها النهائيين، بعد خصم تكلفة الشحن والتوزيع )سعر

منتجات حة واألسعار المنشورة مؤخرا  لتقوم المجموعة بتقدير المقابل المادي المتغير باعتباره المبلغ األكثر احتماال  بناء  على معلومات السوق المتا

عضا  من أو كل مبلغ المقابل المادي المتغير فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن ال بالبترو كيماويات. تدرج المجموعة في سعر المعاملة 

 بل المتغير في وقت الحق.يحدث رد جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة المعترف بها عند حل عدم اليقين المرتبط بالمقا

 

 تقديم الخدمات

لسعر الثابت، ا يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات على مدى الفترة الزمنية التي يتم خاللها تنفيذ الخدمات ذات العالقة. بالنسبة للعقود ذات

 الفعلية المقدمة حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية كنسبة من مجموعيتم االعتراف باإليرادات بناء  على طريقة "نسبة اإلنجاز" التي تقيس الخدمة 

و ات أالخدمات المقرر تقديمها. يتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو مدى التقدم باتجاه اإلنجاز إذا تغيرت الظروف. تدرج أية زياد

أو الخسارة في الفترة التي تكون فيها اإلدارة على علم بالظروف التي تؤدي إلى انخفاضات ناتجة في اإليرادات أو التكاليف المقدرة في الربح 

 المراجعة.

 

(. وبالتالي، ال توجد تغييرات جوهرية أو 15) الدولي للتقرير الماليكانت المجموعة تقوم بالفعل بإثبات اإليرادات على نفس األساس، وفق ا للمعيار 

(.15) الدولي للتقرير الماليينبغي اإلفصاح عنها بسبب التحول إلى المعيار 
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 األدوات المالية  (ب)

م، ليختتم 2014يوليو  24"األدوات المالية" في  9 الدولي للتقرير الماليقام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من المعيار 

األدوات المالية "االعتراف والقياس". يتضمن المعيار الدولي إلعداد  - 39المشروع الذي استمر لعدة سنوات ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 

سية في المعالجة المحاسبية لالنخفاض في قيمة الموجودات ( متطلبات جديدة لتصنيف وقياس األدوات المالية والتغيرات األسا9التقارير المالية )

 م.2018يناير  1المالية ونهجا  معدال  لمحاسبة التحوط. أصبحت التغيرات سارية على المجموعة من 

  

 االعتراف األولي والقياس

لي أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى. تطبق تتمثل األدوات المالية في أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي ألحد المنشآت ويؤدي إلى التزام ما

يونيو  30( "األدوات المالية" للفترة المنتهية في 9) الدولي للتقرير الماليالمجموعة متطلبات التصنيف والقياس لألدوات المالية بموجب المعيار 

 م.2018

 

اء أو إصدار نويتم االعتراف األولّي بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. يتم إضافة أو طرح تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى اقت

ى القيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ( إل

 للموجودات المالية أو المطلوبات المالية للموجودات حسب االقتضاء، عند اإلثبات األولي.

 

 الموجودات المالية

 

i. التبويب والقياس الالحق 

 تقوم المجموعة بتبويب موجوداتها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة إذا استوفت المعايير التالية:

 

  يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و 

 

  لمبلغ اتؤدي التدفقات النقدية التعاقدية لألصل إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل

 القائم.    

 

 تمد التبويب على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية.يع

 

 ال تحتوي على مكون تمويل كبير.  التجارية بسعر المعاملة حيث أن الذمم المدينة التجارية تقوم المجموعة أوليا  بقياس الذمم المدينة 

 

المجموعة بتصنيف االستثمارات في أوراق مالية على أساس أسهم أو أموال تحت بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". ال توجد تقوم 

 موجودات مالية مصنفة ضمن القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

ii.  انخفاض قيمة الموجودات المالية 

بنموذج "الخسارة االئتمانية المستقبلية المتوقعة".  39نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  9الي يستبدل المعيار الدولي للتقرير الم

تمان المتوقعة ئتقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات خسائر اال

يع مالعمل اإلنتاجي أو مدة اثني عشر شهرا . الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جعلى مدى 

شهرا جزءا   12أحداث التعثر المحتملة في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. في المقابل، تمثل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 

شهرا من تاريخ القوائم المالية. إن  12من الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر محتملة عن السداد خالل فترة 

عثر في السداد أو خطر حدوث تتقييم ما إذا كانت فرضية إثبات الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر تستند إلى الزيادات الكبيرة في احتمالية 

 لسداد.ا منذ اإلثبات األولي بدال  من وجود دليل على انخفاض القيمة االئتمانية لألصل المالي في تاريخ القوائم المالية أو حدوث تعثر فعلي في
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ii. )انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة 

شكل بتضع المجموعة في االعتبار احتماالت التعثر في السداد عند اإلثبات األولّي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 

ئتمان، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر في السداد كما في منتظم خالل كل فترة مالية. ولتقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اال

لمستقبلية اتاريخ القوائم المالية مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ اإلثبات األولي. تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة والنظرة 

 المتاحة. وتم، على وجه الخصوص، إدراج المؤشرات التالية:

 

 درة ق رات المعاكسة الهامة الفعلية أو المتوقعة في الظروف التجارية أو المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تؤدي إلی تغيير کبير فيالتغي

 العميل علی الوفاء بالتزاماته.

   التغيرات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل 

  على األدوات المالية األخرى لنفس العميلالزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان 

 ميلعالتغيرات الهامة في األداء المتوقع وسلوك المقترض، بما في ذلك التغيرات في حالة السداد للعمالء والتغيرات في النتائج التشغيلية لل 

  )معلومات االقتصاد الكلي )مثل أسعار الفائدة في السوق أو معدالت النمو 

 ة تم تعديلها من أجل معلومات مستقبليةمعلومات فترات سابق 

 

يوما  30بغض النظر عن التحليل المذكور أعاله، يفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تجاوز المدين موعد االستحقاق بأكثر من 

 من تاريخ السداد التعاقدي، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.

 

( ويقيس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة 9) الدولي للتقرير المالياعتمدت المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار 

نة المديالناتجة عن عقود مع العمالء. تحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجارية طوال العمر اإلنتاجي لجميع الذمم المدينة 

باستخدام مصفوفة المخصصات والتي يتم تقديرها بناء   على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان بناء  على وضع التأخر عن السداد المدينين التجارية 

 والذي يتم تعديله حسب االقتضاء لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.

  

مالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث  أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يتم تقييم الموجودات ال

 لذلك األصل. 

 

و أقد يتضمن الدليل الموضوعي لالنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تعثر 

بل للقياس اتأخير في سداد أصل الدين أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة تنظيم مالي وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض ق

 في التدفقات النقدية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر.

 

اض في القيمة على مستوى األصل أو مجموعة األصول. إذا وجد أن جميع األدوات المالية الهامة لم تضع المجموعة في االعتبار دليل االنخف

 تنخفض قيمتها بشكل فردي، يتم إدراجها في مجموعة أدوات مالية ذات خصائص مخاطر متماثلة وتقييمها مجتمعة لالنخفاض. 

 

الموحدة تحت بند انخفاض القيمة بسبب خسائر االئتمان. ح أو الخسارة المختصرة الربيتم إثبات خسائر انخفاض قيمة األدوات المالية في قائمة 

دخل لوعندما تسبب األحداث الالحقة نقصا  في مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، يتم عكس النقص في خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة ا

 الموحدة.

 

مقابل المخصص المتعلق به.  يتم شطب هذه الموجودات بعد إتمام جميع اإلجراءات الالزمة  عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل، يتم شطبه

. إذا دةقائمة الربح أو الخسارة المختصرة الموحوتحديد مبلغ الخسارة.  االسترداد الالحق للمبالغ المدينة المشطوبة مسبقا  يقلل مبلغ المصروف في 

ترة الالحقة وكان من الممكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات االنخفاض انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة في الف

ائمة الربح أو قفي القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا  عن طريق تعديل المخصص. يتم إثبات مبلغ هذا العكس في 

 .الخسارة المختصرة الموحدة
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iii. إلغاء االعتراف 

قات النقدية بتحويل حقوق استالم التدفتتوقف المجموعة عن إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت 

لمالية المحولة ا التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. ويتم اثبات أي منفعة بالموجودات

قف عن إثبات التزام مالي في قائمة المركز المالي عندما تخلي التي تم انشاءها او االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل. يتم التو

 المجموعة مسؤوليتها أو عند إلغاء أو انتهاء مدته.
 

 المطلوبات المالية

i. التبويب والقياس الالحق للمطلوبات المالية 

 المالية كتلك التي يتم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال إذا لم تكن: تقوم المجموعة بتبويب مطلوباتها

  مقابل مالي محتمل لمشتر  في دمج أعمال 

  محتفظ بها للمتاجرة، أو 

  معدل الفائدة الفعال.محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
 

 أي من مطلوباتها المالية تحت بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة".بويب ال تقوم المجموعة بت
 

ii. التوقف عن إثبات المطلوبات المالية 

ية المتوقف ق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالتقوم المجموعة بإيقاف إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها أو إلغائها أو انتهاء مدتها. الفر

الربح أو  يإثباتها والمقابل المادي المسدد والمستحق السداد، بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، يتم إثباتها ف

 .المختصرة الموحدة الخسارة
 

iii.  المقاصة 

والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون لدى المجموعة حق يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات 

 قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد.
 

م يتعلق فقط بالمتطلبات الجديدة لالنخفاض 2018يناير  1على القيم الدفترية الموجودات المالية في  9إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

وكذلك وفئات  39في القيمة، كما هو مبين أدناه. يعرض الجدول التالي واإليضاحات المرفقة فئات القياس األصلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 م:2018يناير  1المالية الخاصة بالمجموعة كما في والمطلوبات لفئة الموجودات  9القياس الجديدة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 

  األدوات المالية

التصنيف األساسي 

وفقًا لمعيار المحاسبة 

  39الدولي 

التصنيف الجديد وفقًا 

الدولي للمعيار 

  9 للتقرير المالي

القيمة الدفترية 

األساسية وفقًا لمعيار 

  39المحاسبة الدولي 

القيمة الدفترية الجديدة 

الدولي وفقًا للمعيار 

 (9) للتقرير المالي

برنامج تمليك وحدات سكنية 

 للموظفين مدين

قروض وسلف مقاسة  

 بالتكلفة المطفأة

 393,876,790  393,876,790  تكلفة مطفأة 

قروض وسلف مقاسة   تجارية*ذمم مدينـة 

 بالتكلفة المطفأة

 876,778,008  876,778,008  تكلفة مطفأة 

قيمة عادلة من خالل   متاح للبيع   استثمارات قصيرة األجل

 الربح أو الخسارة

 253,532,643  253,532,643 

قروض وسلف مقاسة   نقد وأرصدة لدى البنوك

 بالتكلفة المطفأة

 1,722,754,310  1,722,754,310  تكلفة مطفأة 

قروض وسلف مقاسة   موجودات متداولة أخرى

 بالتكلفة المطفأة

 8,815,698  8,815,698  تكلفة مطفأة 

المطلوبات المالية   (7)إيضاح  قروض وسلف

 المقاسة بالتكلفة المطفأة

 7,392,676,449  7,392,676,449  تكلفة مطفأة 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة

 أخرى

المطلوبات المالية  
 المقاسة بالتكلفة المطفأة

 196,924,708  196,924,708  تكلفة مطفأة 

المطلوبات المالية   مطلوبات متداولة أخرى
 المقاسة بالتكلفة المطفأة

 92,009,203  92,009,203  تكلفة مطفأة 
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راف العتم ايتم لمصنفة اآلن بالتكلفة المطفأة.  39م قرلي دولالمحاسبة ر امعياب جوينة بمدمم مروض وذتصنيفها کقم لتي تاية رلتجااينة دلمم امذل*ا

إلعداد لي دولر المعياالی د التحول إعن 2018ر يناي 1في المبقاة الرصيد االفتتاحي لألرباح ينة في دلمم امذلن هذه القيمة عض انخفاص امخصبأثر 

 ن جوهريا .يکم لمبلغ لن األ 9م قرلمالية ر ايرلتقاا

 م(2017 –م 2015التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة  (ج)

( "الترتيبات المشتركة"، يوضح طريقة محاسبة الشركة 11) ر الماليالدولي للتقري( "اندماج االعمال" والمعيار 3) الدولي للتقرير الماليالمعيار 

 عن زيادة حصتها في العمليات المشتركة التي تستوفي تعريف األعمال التجارية.
 

 . إذا احتفظ طرف ما )أو حصل على( سيطرة مشتركة فال يعاد قياس الحصة المحتفظ بها سابقا 

 ي دمج أعمال يتم الحصول عليها من خالل مراحل ويقوم الطرف المستحوذ بإعادة قياس الحصة إذا حصل طرف ما على سيطرة فإن المعاملة ه

 المحتفظ بها سابقا  بالقيمة العادلة. 

 

ضرائب الدخل. يبين أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزيعات أرباح )بما فيها المدفوعات لألدوات المالية  12معيار المحاسبة الدولي 

تصرة خالمصنفة كحقوق ملكية( يتم. االعتراف بها بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنها أرباح قابلة للتوزيع في قائمة الربح أو الخسارة الم

 الموحدة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية.

 

المستخدمة الحتساب تكاليف االقتراض المؤهلة يستثني فقط أن مجموعة القروض العامة يبين  –تكاليف االقتراض  23معيار المحاسبة الدولي 

أما القروض المحددة لتمويل الموجودات المؤهلة الجاهزة  القروض المحددة لتمويل. الموجودات المؤهلة التي الزالت تحت التطوير أو اإلنشاء.

د تطبيق بأثر رجعي قالالمجموعة العامة. ونظرا  ألن تكاليف  اآلن لالستخدام المحدد أو البيع أو أي موجودات غير مؤهلة فيتم إدراجها في تلك

 فيتم تطبيق التغيرات بأثر مستقبلي على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد تاريخ تطبيق المنشأة للتعديالت.، فوق المزايات

 

 معايير محاسبة لم تصبح سارية بعد  2-6

 رعقود اإليجا 16رقم  الدولي للتقرير الماليالمعيار 

م. تحل 2016يناير  13( بتاريــخ 16) المعيــار الدولــي للتقرير الماليأصدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيارا  جديدا  لإليجار،  وهو 

 ( محل:16) الدولي للتقرير الماليقواعد وتعريفات المعيــار 

 

 ( 17معيار المحاسبة الدولي )- ."عقود اإليجار" 

  ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار".تحديد " - 4رقم  الدولية للتقرير الماليتفسير لجنة تفسيرات المعايير 

 ( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  15التفسير )-  الحوافز" -"عقود التشغيل 

  مالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار."تقييم جوهر المعا -( 27) الدولية للتقرير الماليتفسير لجنة تفسيرات المعايير 

 

م. ومسموح بالتطبيق المبكر وينبغي اإلفصاح عنه. ستقوم المجموعة 2019يناير  1يسري المعيار الجديد للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 

 القوائم المالية الموحدة للمجموعة.بتطبيق المعيار الجديد في موعد السريان. تقوم المجموعة حاليا  بتقييم األثر على 

 

ستأجر . يقوم المقائمة المركز الماليعقود اإليجار في  لمحاسبةنموذج واحد  للمستأجرين الماليمن المعايير الدولية  للتقرير  (16)يقدم المعيار 

 األصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات بإثبات

 من ةاإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبع

أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود  –المالي( من المعايير الدولية  للتقرير  (17)المعيار )المؤجر مشابهه للمعيار الحالي 

 إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي.

 

 

 

 

 



 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

 م2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي(
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .2

 )تتمة(معايير محاسبية لم تصبح سارية بعد  2-6

 

إن التأثير حدة. المالية المو قوائمهالتأثير المحتمل على اتقييم حاليا  بالمجموعة ستقوم المجموعة بتطبيق المعيار الجديد في تاريخ سريانه. تقوم 

في فترة التطبيق األولي سيعتمد على الظروف الموحدة على القوائم المالية المالي  للتقريرمن المعايير الدولية   (16)المعيار الفعلي لتطبيق 

م ومكون محفظة التأجير للمجموعة في ذلك التاريخ 2019يناير  1االقتراض للمجموعة في التي تشمل معدل االقتراض االقتصادية المستقبلية 

 .الستخدام وسائل عملية وإعفاءات االعتراف ومدى اختيار المجموعة فيما لو كانت تعتزم استخدام أي خيارات تجديد العقود وأخر تقييم للمجموعة

 

مدفوعات اإليجار المستقبلية للمجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء ل، تم اإلفصاح عن الحد األدنى م2018و يوني 30كما في 

 على أساس غير مخصوم.( 10إيضاح )في 

 

 محل المالي للتقريرمن المعايير الدولية  ( 16)هذه اإليجارات حيث يحل المعيار إضافة إلى ذلك، سوف تتغير طبيعة المصروفات المتعلقة ب

 ومصروفات الفائدة على التزامات اإليجار.  االستخداماستهالك حق  بتحميل وذلكمصروفات اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت 

 

 تعديالت أخرى

حتى اآلن وال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة التعديالت التالية على المعايير لم يتم تطبيقها 

 :للمجموعة

 

  (9خصائص المدفوعات مقدما  مع التعويض السالب )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (28المشتركة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع 

  (19تعديالت الخطط أو االختصار أو التسوية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 ( الصادر عن لجنة تفسير المعايير 23التفسير )عدم تيقن حول معالجات ضريبة الدخل - الدولية للتقرير المالي 



 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة  

 م2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي(
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 معلومات القطاعات  .3

 لدى المجموعة قطاعات التشغيل التالية: 
 

 التي تشمل الميثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.المواد الكيميائية األساسية ، 

 نيل، أسيتات اإليثيل، أسيتات البوتيل، ومواد ذات صلة. ، والتي تشمل حمض األسيتيل، مونومرات أسيتات الفيالمواد الكيميائية الوسيطة 

 التي تشمل البولي إيثيلين منخفض الكثافة، بولي أسيتات فينيل، البولي فينيل الكحولي وبيوتيلين تريفثاالت ومصنع منتجات األسالك البوليمرات ،

 الكهربائية.

  ،1األجنبية كما هو مبين في اإليضاح رقم والذي يشمل شركة سبكيم للتسويق وشركاتها التابعة التسويق. 

 والتي تشمل سبكيم، ومصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين وأدوات التصنيع.شركات وغيرها ، 
 

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

 معلومات القطاعات المفصح عنها هي كما يلي:

  م2018يونيو  30 وكما في المنتهية فيالستة أشهر لفترة  

 

المواد الكيميائية 

 األساسية

المواد الكيميائية 

 المجموع تسوية عند التوحيد شركات وغيرها تسويق  البوليمرات الوسيطة

        :اإليرادات        

        
 2,645,397,039 -  8,704,914   408,624,887   558,803,070 761,855,570 907,408,598 خارجيونعمالء 

 - (1,930,221,579)  73,692,010   1,148,080,636  36,359,116  495,897,374 176,192,443 بين القطاعات

 2,645,397,039 (1,930,221,579) 82,396,924 1,556,705,523 595,162,186 1,257,752,944 1,083,601,041 مجموع اإليرادات

        

  959,829,900  (5,090,470)  4,018,221 42,977,505 191,712,215 170,998,004 555,214,425 إجمالي الربح

  693,806,884   4,902,191  (19,448,196) 22,583,422 145,923,646 106,687,696 433,158,125 ربح التشغيل

قبل الزكاة ربح ال

 والضريبة

430,631,376 156,598,778 147,445,196 25,177,505 (159,295,816)  (5,319,775) 595,237,264 

  16,176,047,081 (9,710,154,440) 9,635,837,012 907,297,375 4,057,335,581 6,189,980,759 5,095,750,794 مجموع الموجودات

  8,626,783,675  (2,656,520,183) 3,529,752,467 580,400,306 2,225,266,645 2,824,129,431 2,123,755,009 مجموع المطلوبات

 403,136,058  14,726,255 1,207,368 18,638,010 125,949,876 242,614,549 نفقات رأسمالية

 

  م2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة  

 

المواد الكيميائية 

 األساسية

الكيميائية المواد 

 المجموع تسوية عند التوحيد شركات وغيرها تسويق  البوليمرات الوسيطة

        :اإليرادات        

        
 2,117,294,211 - 4,881,311 201,068,553 516,948,976 667,953,529 726,441,842 عمالء خارجيون

  - (2,010,245,708) 72,108,639 1,314,775,103 29,335,804 451,742,562 142,283,600 بين القطاعات

 2,117,294,211 (2,010,245,708) 76,989,950 1,515,843,656  546,284,780  1,119,696,091  868,725,442  مجموع اإليرادات

        

 633,341,534  6,695,439  (535,844) 51,632,867 171,618,588 19,997,725 383,932,759 إجمالي الربح

 406,210,913  17,077,276  (14,907,932) 36,919,374 112,830,270 (27,676,897) 281,968,822 ربح التشغيل

قبل الزكاة ربح ال

 والضريبة

260,972,989 (76,021,034) 88,255,617 35,998,123 (38,727,278)  6,926,636  277,405,053 

  325,233,283   79,336,553 1,493,430 32,371,983 60,121,404 151,909,913 نفقات رأسمالية

        

   م2017ديسمبر  31كما في   

        

  15,970,586,418 (9,014,879,534)  9,299,351,939 815,559,963 4,079,734,763 6,014,431,152 4,776,388,135 مجموع الموجودات

  8,759,621,854  (2,540,061,204)  3,403,619,784 512,255,799 2,381,207,316 2,807,710,220 2,194,889,939 مجموع المطلوبات

 



 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة  

 م2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي(

 

18 

 

 معلومات القطاعات )تتمة(  .3
 

 المعلومات الجغرافيةتوزيع اإليرادات بناًء على 

المملكة العربية  

 السعودية

 

 أجنبيةدول 

 

 المجموع

      إيرادات من عمالء خارجيين

 2,645,397,039  2,521,461,863  123,935,176 م2018يونيو  30

 2,117,294,211  1,963,977,402  153,316,809 م2017يونيو  30 

 

 عات الجغرافية على إيرادات القطاعاتاتسوية اإليرادات حسب القط

 

 م2018يونيو  30 وكما في المنتهية فيالستة أشهر لفترة  

المواد الكيميائية  

 األساسية

المواد الكيميائية 

 المجموع شركات وغيرها تسويق  البوليمرات الوسيطة

       اإليرادات: 
 2,521,461,863 - 406,675,090  495,905,801   761,855,570   857,025,402  عمالء خارجيون

 123,935,176 8,704,914 1,949,797 62,897,269 - 50,383,196 السعودية

  2,645,397,039  8,704,914   408,624,887   558,803,070   761,855,570   907,408,598  مجموع اإليرادات

 

 م2017يونيو  30 وكما في المنتهية فيالستة أشهر لفترة  

المواد الكيميائية  

 األساسية

المواد الكيميائية 

 المجموع شركات وغيرها تسويق  البوليمرات الوسيطة

       اإليرادات: 
 1,963,977,402 - 201,068,553 495,436,798 610,801,367 656,670,684 عمالء خارجيون

 153,316,809 4,881,311 - 21,512,178 57,152,162 69,771,158 السعودية

 2,117,294,211 4,881,311 201,068,553  516,948,976   667,953,529   726,441,842  مجموع اإليرادات
 
 

 م.2017يونيو  30 م و2018 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة ال توجد موسمية أو سمة دورية لألعمال األولية لفترة 

 

 الزكاة وضريبة الدخل .4

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم(

مليون لاير سعودي. تقدمت  81م مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بمبلغ 2010م حتى 2009عن األعوام من  تسلمت شركة سبكيم ربوطات زكوية

مليون لاير سعودي. بعد  71شركة سبكيم باعتراض إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية ضد ربط الهيئة والذي نتج عنه خفض االلتزام إلى 

مليون لاير سعودي إلى  اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية. عقدت اللجنة االستئنافية  71االلتزام بمبلغ  ذلك، قدمت شركة سبكيم اعتراضا   على

م وطلبت بعض المعلومات اإلضافية والتي تم تسليمها إلى اللجنة. ولم يصدر 2017سبتمبر  26الزكوية الضريبية جلسة استماع لالعتراض بتاريخ 

 زكوية الضريبية بعد. قرار اللجنة االستئنافية ال

 

 الشركة العالمية للميثانول

 60.6م بالتزام زكاة وضريبة وغرامة تأخير بمبلغ 2010م على 2003تسلمت الشركة العالمية للميثانول ربوطا  زكوية وضريبية للسنوات من 

 سعودي تحت االعتراض وتقدمت باعتراض على مليون لاير 0.17 مبلغ مليون لاير سعودي. وقد قبلت الشركة العالمية للميثانول وقامت بتسوية

مليون لاير سعودي )زكاة  19.8بتخفيض االلتزام إلى حوالي الهيئة العامة للزكاة والدخل وبعد مناقشة خطاب االعتراض، قامت االلتزام المتبقي. 

 2.3 لغمببالتزام الزكاة قامت بتسوية ووافقت الشركة العالمية للميثانول مليون لاير سعودي(.  3.3مليون لاير سعودي وضريبة بمبلغ  16.5بمبلغ 

 مليون لاير سعودي "تحت االعتراض" وتقدمت باعتراض على االلتزام المتبقي.

 

 

 

 

 

 



 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

 م2018يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي(

 

19 

 

 

 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل .4

 

 الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة

لاير  0.6بالتزام ضريبة دخل وضريبة استقطاع وزكاة إضافية بمبلغ  2008إلى سنة  2006عن سنة  تسلمت الشركة العالمية لألستيل ربوطا  

مليون  7.3مليون لاير سعودي من أصل  1.1لاير سعودي على التوالي. دفعت الشركة العالمية لألستيل مبلغ  3,9لاير سعودي و  2,8سعودي و 

 لاير سعودي، وتقدمت باعتراض على هذه الربوط.

 

 مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

مليون لاير سعودي. وقد قبل  4.7م والتي طالبت بموجبها بالتزام إضافي قدره 2015م حتى سنة 2014أصدرت الهيئة ربوطا  للسنوات من سنة 

 تزام المتبقي. ألف لاير سعودي وتقدم باعتراض على االل 0.92مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة وقام بتسوية 

 

ولوائح  نيوانلق رياحتساب الزکاة معرفة وتقد تضمنيوفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. وضريبة الدخل للزكاة مجموعة تخضع ال

وحتى لزكاة والدخل النهائي من قبل الهيئة العامة لإتمام الربط حتى يتم  يا  . يعتبر هذا االلتزام تقديرنةيفترة مع ةيأثر التزام الزکاة في نها مييالزکاة لتق

قامت المجموعة بتسجيل التزام زكاة وضريبة دخل تقديري إضافي بخصوص الربوط  زكاة إضافي.معرضة اللتزام الشركة تلك اللحظة، تضل 

 المفتوحة المذكورة أعاله.

 

 ممتلكات وآالت ومعدات .5

 استحواذات واستبعادات (أ)

أشهر ستة مليون لاير سعودي )فترة ال 394.07م، استحوذت المجموعة على موجودات بتكلفة 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في ستة خالل فترة ال

مليون لاير سعودي )فترة  4.2مليون لاير سعودي(. باإلضافة إلى ذلك، تم شطب أصول بقيمة دفترية  308.88 م:2017يونيو  30المنتهية في 

 م: الشيء (. 2017يونيو  30 أشهر المنتهية فيالستة 
 

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (ب)

م:  2017ديسمبر  31كما في مليون لاير سعودي ) 1.238م مبلغ 2018يونيو  30تبلغ قيمة األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ للمجموعة كما في 

مليون لاير سعودي( وهي تتألف بشكل رئيسي من تكاليف اإلنشاء المتعلقة بمصنع بولي بيوتيلين ترفثليت ومصنع أفالم خالت فينيل  1.017

ل مصنع بولي بيوتيلين ظ اإليثيلين ومشروع فك االختناقات ومركز تحسين الكفاءة البيئية والتكاليف المتعلقة بعدة مشاريع لتحسين مصانع التشغيل.

م بعد نجاح التشغيل واالختبار 2018يوليو  1تداء  من بم. والحقا ، بدأ أعمال التشغيل التجاري ا2018يونيو  30ليت تحت اإلنتاج التجريبي حتى ترفث

 التجريبي وبعد االنتهاء من اإلجراءات القانونية الالزمة العتماده.
 

 المخزون  .6

مليون لاير سعودي  1.06بخفض مخزونها من البضائع تامة الصنع بمبلغ عة ولمجمت اقامم، 2018 ويوني 30لمنتهية في ر اشهأستة لرة افتخالل 

ح أو الخسارة ببسبب الزيادة في تكلفة إنتاج بعض المنتجات تامة الصنع التي تتجاوز أسعار البيع. تم إدراج التخفيض  في "تكلفة المبيعات" بقائمة الر

 المختصرة الموحدة. 
 

 30أشهر المنتهية في ستة مليون لاير سعودي )فترة ال 9.3م تم رد مبلغ 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في ستة ل فترة الباإلضافة إلى ذلك، خال

 م: الشيء ( يتعلق بمخصص مخزون بطيء الحركة وقطع غيار. 2017يونيو 
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 قروض وسلف .7

 
 االستحقاق معدل الفائدة الفعلي %

 م2018يونيو  30

 )غير مدققة(

 م2017ديسمبر  31

 )مدققة(
     قروض وسلف متداولة

 283,850,000 405,545,234 م2022 –م 2019 %2.52 - %1.41 صندوق التنمية الصناعية السعودي
 296,476,766 205,176,048 م2027 –م 2021 %3.80 - %2.87 قروض بنكية متوافقة مع الشريعة

 189,208,000 311,654,757 م2026 –م 2020 %4.68 - %3.80 قروض صندوق االستثمارات العامة
 34,929,768 105,278 م2023 –م 2021 %4.75 - %3.42 تسهيل تورق إسالمي

 29,250,000 31,341,525 م2023 %2.89 تسهيل مرابحة

   953,822,842 833,714,534 
     متداولة أخرى قروض

%4.5 قروض من الشركاء    - 33,205,788 

 866,920,322 953,822,842   القروض والسلف المتداولةمجموع 

 

 
معدل الفائدة الفعلي 

 االستحقاق %
 م2018يونيو  30

 )غير مدققة(

 م2017ديسمبر  31

 )مدققة(
     قروض وسلف غير متداولة

 1,021,861,206 799,408,239 م2022 –م 2019 %2.52 - %1.41 صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 1,903,153,178 2,030,829,978 م2027 –م 2021 %3.80 - %2.87 بنكية متوافقة مع الشريعةقروض 

 648,086,991 554,164,219 م2026 –م 2020 %4.68 - %3.80 قروض صندوق االستثمارات العامة
 1,646,252,413 1,694,816,154 م2023 –م 2021 %4.75 - %3.42 تسهيل تورق إسالمي

 220,345,826 204,095,826 م2023 %2.89 تسهيل مرابحة 

   5,283,314,416 5,439,699,614 
      قروض غير متداولة أخرى

 87,920,236 76,977,182 م2020 %4.5 قروض من الشركاء 
     

 998,136,277 999,635,479 م2021 %4.63 صكوك مرابحة إسالمية

 6,525,756,127 6,359,927,077   متداولةالسلف غير القروض ومجموع ال

 7,392,676,449 7,313,749,919   مجموع القروض والسلف
 

ما أدى إلى انخفاض تكلفة التمويل وهو من الشركاء القروض م، تمت إعادة جدولة سداد بعض 2018يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 : ال شيء(.م2017يونيو  30المنتهية في ستة أشهر فترة المليون لاير سعودي ) 20.3بمبلغ 

 

 توزيعات أرباح .8

مليون لاير سعودي  183.3م توصية الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2017ديسمبر  19قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

من رأس المال. يقتصر التوزيع على المساهمين المسجلين في تداول في نهاية يوم التداول التالي  ٪5أي ما يعادل  (لاير سعودي للسهم 0.50أو )

 لاير سعودي للسهم الواحد. 0.50، على توزيع أرباح نقدية بواقع 2018أبريل  1الجتماع الجمعية العمومية. وافقت الجمعية العمومية بتاريخ 

 .م2018يونيو  30السنوية المنتهية في ربع الفترة هذه التوزيعات خالل قامت الشركة بتوزيع ودفع 

 
 األدوات المالية .9

من  ةتتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشر

 ةعملياتها. تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة قروض وسلف قصيرة وطويلة األجل وقروض من الشركاء وذمم دائنة تجارية وذمم دائن

 المجموعة.أعمال أخرى. إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل 

 
 تسلسل القيمة العادلة

من  فتستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يضاع

ياس ق استخدام المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم

الموحدة مصنفة ضمن تدرج القيمة العادلة  وبيان ذلك كما يلي بناء  على أدنى األولية المختصرة قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية 

 مستوى من المدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 



 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

 م2018يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي(

 

21 

 

 )تتمة( األدوات المالية .9

 
 ة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.األسعار المدرج : 1المستوى 

 : تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحا  بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2المستوى 

 : أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة. 3المستوى 

 
ية التي يتم قياسها ليوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة لألدوات الما

ي القيمة ه مة العادلة. وهو ال يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفتريةبالقي

 المعقولة للقيمة العادلة:

  
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية

 م2018 يونيو 30كما في   

       استثمارات قصيرة األجل

 - - 31,336,904 31,336,904 31,336,904  أوراق مالية على أساس أسهم

 - - 31,336,904 31,336,904 31,336,904  المجموع

 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية  

 م2017ديسمبر  31كما في   

       استثمارات قصيرة األجل

 - - 31,032,642 31,032,642 31,032,642  أوراق مالية على أساس أسهم

 - - 31,032,642 31,032,642 31,032,642  المجموع
 

 يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة وفقا للسياسات المحاسبية. 

 
 وارتباطات محتملةالتزامات رأسمالية  .10

 المجموعة كمستأجر -التزامات عقود اإليجار التشغيلي  

سنة  30ها رأبرمت المجموعة ترتيبات عقود إيجار تشغيلية مع الهيئة الملكية وهيئة الموانئ. إن عقد اإليجار مع الهيئة الملكية هو لفترة أولية قد

 هجرية قابل للتجديد بناء  على موافقة الطرفين.

 

شروط إيجار المعادن النفيسة هي لمدة سنة  قامت المجموعة بتأجير معادن نفيسة مثل الذهب والبالديوم والروديوم لتصنيع مواد محفزة.كما 

ها في بغرض استخدامخالل الفترة، بدأت المجموعة شراء المعادن النفيسة المذكورة أعاله لصالح بعض المصانع  واحدة قابلة للتجديد لمدة أخرى.

 ة اإلنتاج.عملي

 

 إن الحد األدنى المستقبلي لإليجارات الدائنة بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة إللغاء هو كما يلي:

  

 م2018يونيو  30

 )غير مدققة(

 م2017ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2,569,548  2.569.548  خالل سنة واحدة

 10,278,192  10,278,192  أكثر من سنة وال تزيد على خمس سنوات

 24,354,137  23,069,363  أكثر من خمس سنوات

  35,917,103  37,201,877 

 

 التزامات

  

 م2018يونيو  30

 )غير مدققة(

 م2017ديسمبر  31 

 )مدققة(

     
 502,191,501  492,778,435  التزامات رأسمالية

 

 



 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

 م2018يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي(
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 التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة )تتمة( .10

 ارتباطات محتملة 

  

 م2018يونيو  30

 )غير مدققة(

 م2017ديسمبر  31 

 )مدققة(

 480,022,581  554,507,181  خطابات ضمان واعتمادات مستندية     

 

 ارتباطات محتملة

من اإليضاحات حول  4م، باستثناء تلك المفصح عنها في اإليضاح 2018 يونيو 30ليس لدى المجموعة أية ارتباطات محتملة للفترة المنتهية في 

 القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة.

 

 مع أطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت  .11

 عليااإلدارة ال كبار مسؤوليووالشركات الزميلة والشقيقة وشركاءها  الشركة تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المعامالت مع مساهمي

ومجلس اإلدارة والكيانـات التي تخضـع لسيطـرة كامـلة أو مشـتركة أو تأثير جوهري من قبل تلك األطراف. خالل الفترة، قامت المجموعة 

 بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:

 
 العالقة االسم

 غير المسيطرةحقوق الملكية  الشركة العربية اليابانية للميثانول المحدودة
 حقوق الملكية غير المسيطرة شركة هيلم العربية جي ام بي اتش وشركاه كي جي )هيلم العربية(

 حقوق الملكية غير المسيطرة  شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي
 شركة شقيقة لحقوق ملكية غير مسيطرة جونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز المحدودة

 
 هامة مع أطراف ذات عالقة بخالف كبار مسؤولي اإلدارة العليامعاملة  (أ)

يونيو  30أشهر المنتهية في الستة منتجات المجموعة. وبلغ مجموع المبيعات التي تمت خالل فترة بعض قام الشركاء األجانب للشركة بتسويق 

مليون لاير  589م: 2017يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في مليون لاير سعودي ) 837م من خالل هؤالء الشركاء األجانب مبلغ 2018

 سعودي(.
 

 المعروضة ضم الذمم المدينة التجارية:غير المكفولة مع أطراف ذات عالقة ونتج عن المعامالت المذكورة أعاله األرصدة التالية 

 مستحق من أطراف ذات عالقة

  

 م2018يونيو  30

 )غير مدققة(

 م2017ديسمبر  31 

 )مدققة(

 132,957,969  142,069,985  العربية جي ام بي اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية( –هيلم      

 114,787,609  79,591,865  شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

 52,492,518  49,377,727  الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة

  271,039,577  300,238,096 

 
 اإلدارة العليا ومسؤول (ب)

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

 
 هي كما يلي مكافآت مسؤولي اإلدارة العليا

  

 م2018يونيو  30

 )غير مدققة(

 م2017يونيو  30 

 )غير مدققة(

     
 6,708,289  6,027,935  منافع الموظفين قصيرة األجل

 2,524,346  1,210,621  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -  6,798,309  منافع إنهاء الخدمة

 726,284  780,498  برنامج االدخار

 9,958,919  14,817,363  اإلدارة العليامجموع العوض إلى كبار مسؤولي 

 



 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة  

 م2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي(
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 إيرادات )مصروفات( / أخرى .12

 )المصروفات( األخرى ما يلي: /تتضمن اإليرادات 

 

سعودي يتعلق بغرامات تأخير وضريبة استقطاع على مليون لاير  18م تم تحميل مبلغ 2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة خالل فترة ال 12-1

 م: الشيء لاير سعودي(. 2017يونيو  30فتية الستة أشهر المنتهية في مصروفات أخرى )

 

م: الشيء لاير سعودي(. يتعلق هذا البند 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في ستة مليون لاير سعودي )فترة ال 20 قامت المجموعة برد مبلغ 12-2

 وقامت المجموعة باالعتراف بهذا المبلغ ضمن اإليرادات األخرى. .برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفينمخصص متعلق بض بفائ

 

مليون لاير سعودي مصروفات اندماج مقترح ضمن بند  10م، تم تحميل مبلغ 2018يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  12-3

 (.13م: ال شيء(. )إيضاح 2017يونيو  30ة أشهر المنتهية في المصروفات األخرى )فترة الست

 
 االندماج المقترح .13

 
م مع شركة الصحراء للبتروكيماويات )الصحراء(، شركة مساهمة 2013ديسمبر  4قامت شركة سبكيم بتوقيع مذكرة تفاهم )"المذكرة"( بتاريخ 

م، توصلت شركة 2014م وسنة 2013ج مقترح بين الشركتين. خالل سنة سعودية، لبدء مفاوضات غير ملزمة حول الشروط التفصيلية الندما

ات ضسبكيم وشركة الصحراء إلى أنه من الصعب تحقيق هذا االندماج المقترح للشركتين. وبناء  عليه، قررت الشركة وشركة الصحراء تأجيل المفاو

سيق ا اتفقتا على مواصلة أعمالهما وتنفيذ استراتيجيتهما باستقاللية دون التنالتجارية وتأجيل الدخول في عملية االندماج المقترح في الوقت الراهن كم

 مع بعضهما.

 

م، أعلنت شركة سبكيم مواصلة المفاوضات مع شركة الصحراء بشأن االندماج المقترح للشركتين. ومازالت المفاوضات حول 2018خالل سنة 

 االندماج المقترح جارية.

 
 أحداث الحقة .14

 

لطاقة الوطنية لشركة المع م 2018يوليو  24بتاريخ تفاقية"( االسبكيم اتفاقية بيع وشراء )"شركة ، وقعت م2018يونيو  30الحقا  على تاريخ 

 ، 1إيضاح ، وهي شركة تابعة كما هو مبين في لغازاتالعالمية لشركة المن رأس مال  %25البالغة  لطاقةالوطنية لشركة ة الحصلشراء كامل 

على نحو  إتمام الصفقة في حالة  %97ستزيد إلى  لغازاتالعالمية لشركة في ال سبكيموعليه، فإن حصة شركة شروط تجارية متفق عليها. وفقا  ل

 .مقبول

 

ة المختصرة األوليتاريخ اعتماد القوائم المالية و األولية المختصرة الموحدةبين تاريخ قائمة المركز المالي لم تقع أحداث باستثناء المذكور أعاله، 

 على هذه القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة.يكون لها أثر جوهري من قبل مجلس اإلدارة والتي قد الموحدة 


