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

الموحدة الموجزة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

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

٨

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

مسجلة في مدینة الریاض ھي )، و١٩٧٦سبتمبر ٦ھـ (الموافق ١٣٩٦رمضان ١٣بتاریخ ٦٦الملكي الكریم رقم م/
مملوكة ). إن سابك١٩٧٧ینایر ٤ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ١٤الصادر بتاریخ ١٠١٠٠١٠٨١٣بالسجل التجاري رقم 

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

اتفاقیة ")أرامكو السعودیةالسعودیة ("شركة الزیت العربیة ، وقع صندوق االستثمارات العامة و٢٠١٩مارس ٢٧في 
تخضع بموجبھا أرامكو السعودیة على االستحواذ على حصة صندوق االستثمارات العامة في سابك. ، وافقتشراء أسھم

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

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

لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین للمجموعة األولیة الموحدة الموجزةالموافقة على إصدار القوائم المالیة تتم
.٢٠١٩یولیو٢٥بتاریخ وفقا لقرار مجلس اإلدارة ٢٠١٩یونیو ٣٠في 

أسس اإلعداد-٢
وفقًا ٢٠١٩یونیو ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في الموجزةالموحدةاألولیة المالیة أعدت ھذه القوائم

والمعاییر واإلصدارات ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة٣٤لمعیار المحاسبة الدولي (
. األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

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

المالیة الكاملة، ومع ذلك، فإن نتائج عملیات الفترة األولیة قد ال تكون مؤشراً تعتبر الفترة األولیة جزءاً ال یتجزأ من السنة 
عادًال على نتائج عملیات السنة الكاملة.

الفترات السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة.المقارنة فيأرقامبعضتصنیفإعادةتم

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

المعیار تطبیق، فیما عدا٢٠١٨دیسمبر ٣١المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
.٢٠١٩ینایر ١حیث أن تاریخ سریانھ ھو ،"عقود اإلیجار) "١٦الدولي للتقریر المالي (

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

لجنة عن ) الصادر٢٧(تفسیرالو، "الحوافز-عقود اإلیجار التشغیلیة"لجنة التفسیرات الدولیة السابقة الصادر عن
ینص المعیار الدولي للتقریر ."الشكل القانوني لعقد اإلیجارتأخذالمعامالت التي تقویم جوھر"التفسیرات الدولیة السابقة 

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

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

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

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



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

تتمة-الموجزة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

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

٩

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

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

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

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

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

ملیار لایر سعودي وموجودات حق ٦٫٨٣إیجار بمبلغ عقودلتزاماتقامت المجموعة بإثبات ا، ٢٠١٩ینایر ١كما في 
لیھا كعقود إیجار طبقًا للمبادئ الواردة في إلمتعلقة بالعقود التي تم التوصل ملیار لایر سعودي ا٧٫٢٩استخدام بمبلغ 

المتبقیة، مخصومة باستخدام ). تم قیاس االلتزامات بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (
عقود. تم قیاس موجودات حق االستخدام ذات العالقة بمبلغ مساوي اللتزاماتضافي للمجموعةمعدل االقتراض اإل

اإلیجار، بعد تعدیلھ بمبلغ الدفعات المدفوعة مقدمًا المتعلقة بذلك اإلیجار الذي تم إثباتھ في قائمة المركز المالي الموحدة 
عقود المطبق على التزامات للمجموعةكان المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي . ٢٠١٨سمبر دی٣١كما في 
.%٤٫٠٤اإلیجار 

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

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

)١٬٩٨٠٬٩١٦(معدل االقتراض اإلضافي للمجموعةمخصومة باستخدام
)١٩٠٬٨٥٩(على أساس القسط الثابت كمصروفمثبتة: عقود اإلیجار قصیرة األجل الناقصاً 
)١٩٬٤٩٣(على أساس القسط الثابت كمصروفمثبتةالمنخفضة القیمة موجوداتالإیجارعقود :ناقصاً 
١١٨٬٢٨٧اتفاقیات إیجارالعقود المعاد تقییمھا ك: زائداً 

٦٬٨٣٢٬٥٨١
٢٠١٨٧٣٨٬٩٢٥دیسمبر ٣١زائداً: االلتزامات بموجب عقود اإلیجار التمویلیة المثبتة كما في 

٢٠١٩٧٬٥٧١٬٥٠٦ینایر ١اإلیجار المثبتة كما في عقودالتزامات

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

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

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

.(إن وجدت)األصل محل العقد

،ثابتة في جوھرھاالدفعات البما في ذلكدفعات ثابتة صافي القیمة الحالیة لعلى،إن وجدتاإلیجار، عقودل التزاماتتشم
مبالغ یتوقع دفعھا بواسطة ، تعتمد على مؤشر أو معدلالتيمتغیرةالر یجااإلدفعات مدینة،  أي حوافز إیجار ناقصاً 
ذا الخیار ممارسة ھسعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا من، جر بموجب ضمانات القیمة المتبقیةالمستأ

خیار لممارسة المستأجر ظھراإلیجار تشروطإذا كانت ،إنھاء عقد اإلیجاربالخاصةدفعات الغرامات، وبصورة معقولة
.نھاءاإل
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١٠

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

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

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

قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.

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

قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.في 

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

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

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

فترةالھامة خالل الاألمور-٥

شریك في الشركة السعودیة للمیثانول وھي ، انیة السعودیة المتحدة للمیثانولالشركة الیاباتفاقیة مع أبرمت شركة سابك 
بموجبھا وافقت سابك على االستحواذ على حصة إضافیة والتي، مالھارأسمن %٥٠(الرازي)، شركة تابعة تمتلك سابك 

، وتجدید اتفاقیة المشروع المشترك لمدة انیة السعودیة المتحدة للمیثانولفي شركة الرازي من الشركة الیاب%٢٥قدرھا 
، تم الحصول على كافة الموافقات النظامیة إلتمام الصفقة. ٢٠١٩وفي نھایة شھر یونیو .ةسن٢٠

على أن تستلم سابك من الشركة انیة السعودیة المتحدة للمیثانولوفیما یتعلق بالصفقة أعاله، وافقت سابك والشركة الیاب
أقساط. تم استالم القسط ثالثملیار لایر سعودي على٤٫٥٠قدره ماليالیابانیة السعودیة المتحدة للمیثانول صافي عوض

وذلك بعد تسویة العوض البالغ ٢٠١٩یونیو ٢٥دوالر أمریكي) في ملیار٠٫٣٠لایر سعودي (ملیار١٫١٣األول البالغ 
رازي، في ال%٢٥دوالر أمریكي) مقابل االستحواذ على الحصة اإلضافیة البالغة ملیار٠٫١٥لایر سعودي (ملیار٠٫٥٦
٢٠٢٠مارس ٣١في دوالر أمریكي) ملیار٠٫٤٥لایر سعودي (ملیار١٫٦٩القسطین المتبقیین بمبلغ سدادیستحق

القسط المتداول من المبلغ المستحق كجزء من المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات إدراج، على التوالي. تم ٢٠٢١و
لایر سعودي كجزء من الموجودات غیر المتداولة األخرىملیار١٫٥٨البالغ األخیرالقسط إدراجالمتداولة األخرى، وتم 

سنویاً. %٤بمعدل بعد خصمھ

تسجیلھاالسیطرة، علیھ تم فيوحیث أن ھذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافیة في شركة تابعة دون تغیر
فتریة لحقوق الملكیة غیر المسیطرة ضمن حقوق الملكیة كمعاملة حقوق ملكیة، وإثبات الزیادة في العوض عن القیمة الد

وكذلك تم تسویة مكونات متراكمة في حساب حقوق الملكیة غیر .ةھذا األثر في األرباح المبقاوإدراجكة األمالعائدة للشر
عادة إدراجھا ملیون لایر سعودي وإ١٥المسیطرة المتعلقة بالشركة التابعة والمدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 

كة األم.رضمن حقوق الملكیة للش



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

تتمة-الموجزة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

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

١١

تتمة-األمور الھامة خالل الفترة -٥

للصفقة على النحو التالي:یمكن تلخیص األثر المحاسبي

٥٬٠٦٢٬٥٠٠من الشركة الیابانیة السعودیة المتحدة للمیثانول المستحق ضالعو
)٥٦٢٬٥٠٠(الرازيشركةمن الحصص في%٢٥االستحواذ على ناقصاً: 

٤٬٥٠٠٬٠٠٠صافي العوض
)١١٢٬٥٠٠(خصم القسط الثالث

٤٬٣٨٧٬٥٠٠سنویاً %٤صافي العوض بعد الخصم بمعدل قدره 
٨٤٧٬٨١١الرازيشركة: القیمة الدفتریة للحصص اإلضافیة فيزائداً 

)١٥٬١٥٤(اآلخرالدخل الشاملالمحول إلىناقصاً: 
٥٬٢٢٠٬١٥٧ةزیادة المثبتة في األرباح المبقاال

، وموجودات حق االستخدامالممتلكات والمصانع والمعدات-٦

كما في
٢٠١٩یونیو٣٠

كما في 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٦٤٬٣٤٥٬٥٠٠١٦٣٬٨١٩٬٦٨٤ممتلكات ومصانع ومعدات
-٧٬٥٠٥٬٠٢٤ستخدامموجودات حق ا

١٧١٬٨٥٠٬٥٢٤١٦٣٬٨١٩٬٦٨٤

الموجودات غیر المتداولة األخرى -٧

كما في
٢٠١٩یونیو٣٠

كما في 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٬٨٨١٬٤٠٧٢٬٤٩٣٬٨٨٠في أدوات دیناستثمارات
مبالغ مستحقة من الشركة الیابانیة السعودیة المتحدة للمیثانول 

-١٬٥٧٥٬٠٠٠)٥(إیضاح 
١٬١٢٣٬٠٧١١٬٠٩٠٬١٠٩وصنادیقملكیةحقوق في أدوات استثمارات

٧٩٤٬٧٧٧٨٦٥٬١٥٦موجودات ضریبیة مؤجلة
٤٬٨٠٩٬٣٠٠٥٬١٢٦٬٤٥٦أخرى

١٠٬١٨٣٬٥٥٥٩٬٥٧٥٬٦٠١

) لمزید من المعلومات حول المبالغ المستحقة من الشركة الیابانیة السعودیة المتحدة ٥یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
للمیثانول.



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

تتمة-الموجزة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

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

١٢

غیر المتداولة األخرى المطلوبات-٨

كما في
٢٠١٩یونیو٣٠

كما في 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٬٦٥٣٬٧٩٢١٬٦٦٤٬١٣٨مطلوبات ضریبیة مؤجلة
٢٬٢١٠٬٥٣٢٢٬١٥٦٬٤٣٧أخرى

٣٬٨٦٤٬٣٢٤٣٬٨٢٠٬٥٧٥

لة دقیاس القیمة العا-٩

ملیون لایر ٢٩٫٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(كما في ،لایر سعوديملیون٣٣٫٧وقدرھا المالیة المشتقةالموجوداتیتم تقویم 
ضمن المستوى الثاني من مستویات قیاس القیمة العادلة.ھافیتصنتم سعودي) بالقیمة العادلة و

الشامل اآلخر باستخدام مدخالت ھامة تحدد القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
ضمن المستوى الثالث من مستویات قیاس القیمة العادلة. ھاتم تصنیفوغیر قابلة للمالحظة،

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

الحدغیر القابلة للمالحظة الھامةلمدخالتاطریقة التقویم

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

١٣٫١إلى ٧٫٩

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

قیمة صافي طریقة
الموجودات 

وشبة النقدیة القابلة للتوزیع وصافي تقدیر النقدیة 
الموجودات

لایر سعودي إلى ٤٦٫١
لایر سعودي٤٩٫٩

٠٫٧٣قیمة حقوق الملكیة إلى مضاعف اإلیراداتطریقة العائدات المتوقعة

بالمجموعة القیمة ، تقارب القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى الخاصة ٢٠١٩یونیو٣٠في كما 
الدفتریة لھا.

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -١٠

فیما یلي بیان بالمعامالت واألرصدة الھامة مع الجھات ذات العالقة:

مبیعات إلى 
عالقة ذاتجھات 

مشتریات
جھات ذات من

عالقة 

مستحقة مبالغ
من جھات 
ذات عالقة 

مستحقةمبالغ
ذاتجھاتإلى

عالقة

إلى قروض
جھات ذات 

عالقة 

من قروض
جھات ذات 

عالقة 

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٩یونیو٣٠في كما٢٠١٩یونیو٣٠في كما٢٠١٩یونیو ٣٠

-٢٠٬١٨٩٣٬٧١٨٬٥٢٢٢٦٬٩٨٧٤١٩٬٣٢٣٣٥٬١٣٥زمیلة شركات
مشتركة مشاریع

٦٬١٦٢٬٤٠٦٣٢٨٬٦٠١٢٬٦٥٧٬٧٢٢٣٨٬١٨٠٧١٧٬٣٨٧١٬٨٦٩٬٣٥٧وشركاء 

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٨دیسمبر٣١فيكما٢٠١٨دیسمبر٣١فيكما٢٠١٨یونیو ٣٠

-٧٩٥٤٬٠٦٨٬٨٦٣٢٥٬٨١٨٣٦٨٬٤٣٤٣٥٬١٣٥زمیلةشركات
مشتركة مشاریع

٧٬٧٩٧٬٠٠٥٣٥٠٬٢٤٥٣٬٢٥٦٬٩٥٨٤٥٬٧٩٨٧٦٩٬٦٥٤٢٬٣٠٩٬٧٤٣وشركاء 



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

تتمة-الموجزة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

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

١٣

المعلومات القطاعیة-١١

یع مملوك بالكامل) حدید (نشاط تصنباإلضافة إلى من ثالثة وحدات عمل استراتیجیة ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة
.وفقاً لمنتجاتھابشأنھاثة قطاعات ورفع التقاریر تم تجمیعھا في ثالالتي یو

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

الفترةالسابقة لتتماشى مع عرض للفترةمات القطاعیة وحدید وفقاً ألسس ثابتة متفق علیھا داخلیا. وعلیھ، تم تعدیل المعلو
الحالیة.

فیما یلي التفاصیل المالیة بشكل مالئم. قطاعاتبین شركات المجموعة ضمن الالمتداخلةالمعامالتتم حذف كافة
:قطاعاتلل

٢٠١٩یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالثالثةلفترة
البتروكیماویات 

الموحدةحدیدالزراعیةالمغذیات التخصصاتو
٣١٬٥٠٣٬٨٨٦١٬٨٠١٬٥٩٢٢٬٥٦١٬٣٣٦٣٥٬٨٦٦٬٨١٤اإلیرادات

)٤٬٢٤٠٬٠٦٤()٢٧٠٬٤٢٧()١٩٠٬٣٦٦()٣٬٧٧٩٬٢٧١(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
٬٩١٥٢٨٨٤٬)١٣٦٬١٤٤(٤٬٤٩٢٬٦٩٢٤٧٢٬٣٦٧من العملیات(الخسارة) الدخل 

)١٧٤٬٣٦٦(-)٢٤٬٢٥٣()١٥٠٬١١٣(الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
)٣٢٩٬١٣٧(صافي ،تمویلأعباء

)٣٥٬٥٠٩(صافي،مصاریف أخرى
٤٬٢٨٩٬٩٠٣الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل

٢٠١٨یونیو٣٠المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر
البتروكیماویات 

الموحدةحدیدالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو
٣٨٬٣٠٧٬٤٧٢٢٬١١٨٬٩٥٨٢٬٨٥٨٬١٦٨٤٣٬٢٨٤٬٥٩٨اإلیرادات

)٣٬٦٧٨٬٧٦٥()٢٦٧٬١٧٩()١٨١٬١٩٩()٣٬٢٣٠٬٣٨٧(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
١٠٬٠٢٥٬٥٨٦٥٣٦٬٨٢٨٢٦٧٬٤١٦١٠٬٨٢٩٬٨٣٠الدخل من العملیات

٣٣٠٬٠٧٧-٢٠٥٬٤١٦١٢٤٬٦٦١الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
)٢٨٤٬٥٠٨(صافي ،تمویلأعباء

)١٤٦٬٠٣٧(صافي،أخرىمصاریف
١٠٬٧٢٩٬٣٦٢الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل

٢٠١٩یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة
البتروكیماویات 

الموحدةحدیدالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو
٦٣٬٨٠٨٬٠٢١٣٬٦١٢٬١٣٧٥٬٨١٦٬٥٢٥٧٣٬٢٣٦٬٦٨٣اإلیرادات

)٨٬٢٤٠٬٠٩٥()٥٦٠٬٣١٤()٣٩٢٬٢١٥()٧٬٢٨٧٬٥٦٦(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
٬٩١٥٨١٩١٠٬)١٣٠٬٤٢٩(١٠٬٠٨٩٬٠٦٦١٬٠٢٣٬٢٧٨من العملیات(الخسارة)الدخل

٤٢٬٦٠٧-٢٤٬٦٧٩١٧٬٩٢٨الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
)٦٥١٬٦٦٩(صافي ،تمویلأعباء

)٧٦٬٠٤٤(صافي،مصاریف أخرى
١٠٬٢٩٦٬٨٠٩الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل

٢٠١٨یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة 
البتروكیماویات 

الموحدةحدیدالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو
٧٥٬١٧٥٬٩٥٥٣٬٨٤٣٬٥٦٩٦٬١٢٦٬٦٧٠٨٥٬١٤٦٬١٩٤اإلیرادات

)٧٬٣٤٤٬٠٦١()٥٣١٬٩١٧()٣٥٩٬٣٦٨()٦٬٤٥٢٬٧٧٦(استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة
١٨٬٥٨١٬٨٣٧٨٥٣٬١٢٣٣٤٠٬٧٠٤١٩٬٧٧٥٬٦٦٤الدخل من العملیات

٦٩٦٬٣٠٠-٥٥٢٬٠٥٣١٤٤٬٢٤٧الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
)٥٥٢٬٧٥٦(صافي ،تمویلأعباء

)١٢٢٬٥٩٤(صافي،أخرىمصاریف
١٩٬٧٩٦٬٦١٤الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل



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

تتمة-الموجزة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

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

١٤

تتمة-المعلومات القطاعیة-١١
٢٠١٩یونیو٣٠في كما

البتروكیماویات 
الموحدةحدیدالمغذیات الزراعیةالتخصصاتو

٢٩٠٬١٣٣٬٨٩٠١٢٬٠٧٩٬٠٦٦١٧٬٧٣٨٬٢١٦٣١٩٬٩٥١٬١٧٢إجمالي الموجودات
٩٧٬٢٢٧٬١٢٠٢٬٨٣٥٬٠٨٥٤٬٤٨٥٬٦٢٤١٠٤٬٥٤٧٬٨٢٩إجمالي المطلوبات

٢٠١٨دیسمبر٣١كما في 
البتروكیماویات 

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

التوزیع الجغرافي لإلیرادات
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٩یونیو٣٠
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٨یونیو٣٠

%٦٬٥٥٤٬٦٤٥١٥%٦٬٠٦٣٬٨٩٠١٧المملكة العربیة السعودیة
%٧٬٨٧٠٬١٧٨١٨%٦٬٠٤٤٬٢٠١١٧الصین

%٨٬٨٠٦٬٧٣٤٢٠%٨٬١٠٩٬٠٢٤٢٣باقي دول قارة أسیا 
%١٠٬٢٧٤٬٤٧٦٢٤%٨٬٥٤٨٬٥٣٨٢٤أوروبا

%٣٬٨٢٤٬٢٩٣٩%٣٬٢٠١٬٨٣٠٩األمریكیتین 
%٥٬٩٥٤٬٢٧٢١٤%٣٬٨٩٩٬٣٣١١٠أخرى 

٤٣٬٢٨٤٬٥٩٨١٠٠%٣٥٬٨٦٦٬٨١٤١٠٠%

أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 
٢٠١٩یونیو٣٠

أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 
٢٠١٨یونیو٣٠

%١٣٬١٠٩٬٥٤٩١٥%١٣٬٠٣٤٬١٦٩١٨المملكة العربیة السعودیة
%١٥٬٣٤٧٬٤٤٨١٨%١٢٬٣٣٤٬٨٦٧١٧الصین

%١٧٬٨٦١٬١٩٥٢١%١٦٬٣١٦٬٨٤٧٢٢باقي دول قارة أسیا 
%٢٠٬٦٥٥٬٤٢٦٢٤%١٧٬٢٧٢٬٤١٦٢٤أوروبا

%٧٬٣١٨٬٤٣٦٩%٦٬٤٥٧٬٩٢٩٩األمریكیتین 
%١٠٬٨٥٤٬١٤٠١٣%٧٬٨٢٠٬٤٥٥١٠أخرى 

٨٥٬١٤٦٬١٩٤١٠٠%٧٣٬٢٣٦٬٦٨٣١٠٠%

إن معلومات اإلیرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء. 

والمعداتوالمصانعالتوزیع الجغرافي للممتلكات 
في كما

٢٠١٩یونیو٣٠
في كما

٢٠١٨دیسمبر٣١

%١٣٨٬٥٦٣٬٥٨٤٨٥%١٣٧٬٢٩٥٬٢٩٢٨٤المملكة العربیة السعودیة
%١٣٬٩٤٩٬٢٦٢٨%١٣٬٨١٧٬٧٠٦٨أوروبا

%٩٬٧٥٨٬٧٩٩٦%١١٬٧٣٠٬١٦٩٧األمریكیتین
%١٬٥٤٥٬١٩٣١%١٬٤٩٩٬٣٩٠١أسیا

-٢٬٨٤٦-٢٬٩٤٣أخرى
١٦٣٬٨١٩٬٦٨٤١٠٠%١٦٤٬٣٤٥٬٥٠٠١٠٠%



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

تتمة-الموجزة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

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

١٥

التوزیعات-١٢
) على ٢٠١٩إبریل ٩ھـ (الموافق ١٤٤٠شعبان٤صادقت الجمعیة العامة السنویة، خالل اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

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

إثبات تم.٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ئم المالیة الموحدةالقوافي حقوق الملكیة، والتي تم إثباتھا في ٢٠١٨عام 
لیة الموحدة الموجزة للفترة ملیار لایر سعودي في القوائم المالیة األو٦٫٦البالغة والمتبقي من توزیعات األرباح المعلنة 

.٢٠١٩یونیو٣٠في منتھیة ال

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

)، أعلنت سابك عن توزیع أرباح نقدیة مرحلیة عن النصف ٢٠١٩مایو٢٣ھـ (الموافق ١٤٤٠رمضان ١٨بتاریخ 
في إثباتھاتم ، والتيلایر سعودي عن السھم الواحد)٢٫٢ملیار لایر سعودي (بواقع ٦٫٦بمبلغ ٢٠١٩األول من عام 

.٢٠١٩یونیو ٣٠القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للفترة المنتھیة في 

الالحقةاألحداث-١٣
أن یكون لھا تأثیر یمكن٢٠١٩یونیو٣٠المنتھیة في الفترةمنذ الحقة ھامةفي رأي اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث

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


