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  تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في شركة سابك للمغذيات الزراعية المحترمين 

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة   

   رأينا
راعية  في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة سابك للمغذيات الز

المنتهية    ، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة2022ديسمبر    31)"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما في  
العربية السعودية،   المملكة  المعتمدة في  المالي  الدولية للتقرير  للمعايير  التاريخ وفقاً  والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة في ذلك 

 السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 ما قمنا بمراجعته 
 تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:

 . 2022ديسمبر  31المركز المالي الموحدة كما في قائمة  ●
 .2022ديسمبر  31قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في   ●
 قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ●
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ●
 ة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.قائمة التدفقات النقدية الموحد ●
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. ●

   أساس الرأي
هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا   لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب

  .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةبالتفصيل ضمن قسم 

نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.

 االستقالل
وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية( المعتمد في المملكة  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك 

 بات هذا الميثاق. العربية السعودية )"الميثاق"(، المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لمتطل

 منهجنا في المراجعة
 امة نظرة ع

 إثبات اإليرادات  ● األمر الرئيسي للمراجعة 

د، أخذنا بعين  في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. بالتحدي
يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع افتراضات ومراعاة األحداث  االعتبار االجتهادات التي اتخذتها اإلدارة، على سبيل المثال، فيما  

ي، ويشمل ذلك المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة لنظام الرقابة الداخل
 على التحيز الذي يمثل مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غش. من بين أمور أخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل

نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين االعتبار هيكل لقد قمنا بتصميم  
المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه.
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 منهجنا في المراجعة )تتمة( 

   راجعةاألمور الرئيسية للم
لموحدة للفترة الحالية. إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً الجتهادنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية ا

 دي رأياً منفصالً حول هذه األمور. وتم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نب

 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة 

 إثبات اإليرادات 

، قامت المجموعة بإثبات  2022ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
مليار    9.6:  2021مليار لاير سعودي )  18.4مجموع اإليرادات بمبلغ  

تعود الزيادة في اإليرادات بشكل أساسي إلى التغيير في لاير سعودي(.  
لبعض   مسوقًا  المجموعة  أصبحت  حيث  المجموعة  أعمال  نموذج 
جوهري  نفوذ  للمجموعة  المباشرة  األم  للشركة  يكون  التي  المنشآت 
حصلت  لذلك،  وفقًا  "المنتجون"(.  باسم  مجتمعة  إليها  )يشار  عليها 

المغ وبيع  تسويق  حقوق  على  ينتجها المجموعة  التي  الزراعية  ذيات 
 المنتجون مباشرة إلى العمالء المحليين والدوليين. 

إعادة بيع لبيع المنتجات   ترتيباتعالوة على ذلك، أبرمت المجموعة  
عالقة   ذات  أطراف  بعض   خارجيةإلى  قياس  يتم  )"الموزعون"(. 

مبيعات المجموعة إلى الموزعين بسعر مؤقت معتمد مسبقًا ومتفق عليه  
العمالء النهائيين، يتم إلى  كل متبادل بين الطرفين. بعد بيع المنتجات  بش

الموزعين  قبل  من  السلبي  أو  اإليجابي  العائد  لصافي  تسوية  إجراء 
تسوية لتحقيق السعر النهائي مع مراعاة الخصومات األخرى كجزء من  

 . العائد صافي

أمراً  األمر  هذا  ً   اعتبرنا  المجموعة   رئيسيا أبرمت  حيث  للمراجعة 
تعاقدية هامة وحديثة في سنة   زيادة   2022ترتيبات  إلى  أدت  والتي 

للتقرير   الدولية  المعايير  بموجب  اإليرادات  إثبات  تحديد  في  التعقيد 
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مما يتطلب من اإلدارة  

 لية بشكل رئيسي:هامة في المجاالت التا اجتهادات ممارسة 

 تحديد التزامات األداء المختلفة.  (أ) 
أو  (ب)  وكيل  بصفتها  تعمل  المجموعة  كانت  إذا  ما  استنتاج 

 في الوفاء بالتزامات األداء هذه. أصيل

الرئيسي   األمر  لمعالجة  بها  قمنا  التي  المراجعة  إجراءات  تضمنت 
 للمراجعة ما يلي: 

اإليرادات   ● إثبات  عملية  وتقييم  مصادر فهم   / أداء  اللتزامات 
 . المجموعة إيرادات

عملية   ● على  اإلدارة  وضعتها  التي  الصلة  ذات  الضوابط  اختبار 
 إثبات اإليرادات. 

لمجموعة إلثبات  التي تتبعها اتقييم مدى مالءمة السياسة المحاسبية   ●
المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  متطلبات  ضوء  في  اإليرادات 

لعربية السعودية.المعتمدة في المملكة ا

أبرمتها  ● التي  الرئيسية  البيع  وإعادة  التسويق  اتفاقيات  فحص 
سنة   في  اللتزامات    2022المجموعة  اإلدارة  تحديد  )أ(  وتقييم 

اإلدارة في تحديد ما إذا    اي تمارسه تالاالجتهادات  )ب(    األداء و 
بما  الترتيبات  هذه  في  أصيل  أو  كوكيل  تعمل  المجموعة  كانت 

مع   رقم  يتماشى  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار   -  15متطلبات 
 اإليرادات من العقود مع العمالء. 

الحصول على تأكيد مباشر من الموزعين بشأن مجموع معامالت  ●
خالل السنة المنتهية   المحمل العائد  صافيالبيع ومجموع تسويات  

 .2022ديسمبر  31في 

الخارجيين الختبار ما إذا كان  فحص عينة من العقود مع العمالء   ●
إثبات اإليرادات وفقًا لكل من الشروط التعاقدية وسياسات إثبات 
اإليرادات للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة  

في المملكة العربية السعودية. 
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٤  

  الرئيسي للمراجعة (تتمة)كيف عالجت مراجعتنا األمر   األمر الرئيسي للمراجعة (تتمة) 

يل  حول القوائم المالية الموحدة لمزيد من التفاص  ١يضاح  نظر اإلا
يضاح  واإل،  ٢٠٢٢حول التغيير في نموذج أعمال المجموعة في سنة  

المحاسبية    ٢١-٦ السياسة  في  حول  اإليرادات،  المتبعة  إثبات 
ة  إلفصاح عن التقديرات واألحكام المحاسبي حول ا  ٤- ٢- ٣يضاح  واإل

  إفصاحات اإليرادات ذات الصلة. حول  ٢٥الهامة، واإليضاح 

هذه  ● وتتبع  مختلفة  أداء  اللتزامات  المعامالت  من  عينة  اختبار 
  .المعنية مستندات المصدرالمعامالت إلى 

 
يتعلق   ● فيما  تحديًدا  العائد  صافي  تسويات  من  عينة  اختبار 

    في نهاية فترة التقرير. التي لم تتم تسويتهابالمعامالت  
 

مالية  تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم ال ●
  الموحدة المرفقة. 

 

    معلومات أخرى
المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى تقرير مجلس اإلدارة ولكنها ال تتضمن القوائم المالية  يعد أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن  

    الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع تقديمها لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.
 

  التأكيد عليها. إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع
 

ين االعتبار ما وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتها نأخذ بع
خالل عملية المراجعة،  االحصول عليه تمإذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي  

  أو خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية. 
 

  . بهذا األمرإبالغ المكلفين بالحوكمة فيجب علينا  ،تحريفات جوهرية أنه يحتوي على ،عند قراءة تقرير مجلس اإلدارة ،فيما لو استنتجنا

  المالية الموحدةمسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة   العربية السعودية إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً 

والنظام األساسي للشركة، وعن  ومتطلبات نظام الشركات    والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
ة عن غش أو  نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتج 

   خطأ.

عن األمور    -عند الضرورة    -مرار في أعمالها واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االست
قيقي بخالف المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل ح 

   ذلك.

  ملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على ع
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 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
تجة عن تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت نا

تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم  غش أو خطأ، وإصدار  
أ يمكن  دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده.  السعودية، ستكشف  العربية  المملكة  المعتمدة في  الدولية  المراجعة  لمعايير  بها وفقاً  تنتج  القيام  ن 

ت من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي  التحريفا
 يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

معتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس االجتهاد المهني ونحافظ وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية ال 
 على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي: 

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  ●
جهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة  لموا

عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 
 خلي.نظام الرقابة الدا

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء   ●
رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات  ●

ن هناك استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كا ●
ول قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا  عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير ح 

نا إذا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأي 
ي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة الت

 الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.

الت المعام  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل ●
 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة، إلبداء رأي حول   ●
 راجعة للمجموعة، ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا.القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية الم

بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه    -من بين أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  
  قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.

لعالقات واألمور م للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغهم بجميع اكما نقد
 التدابير الوقائية المطبقة.   األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا، وإن لزم األمر، التصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو
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6 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

قوائم المالية  ومن بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة ال 
هي األمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات اإلفصاح العام  الموحدة للفترة الحالية ولذلك

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر    -في حاالت نادرة جداً    -عنه أو إذا قررنا  
  الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح.  سوف يؤدي

 برايس وترهاوس كوبرز 

 بدر إبراهيم بن محارب 
 471ترخيص رقم 

 هـ  1444شعبان  7
( 2023فبراير  27)
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

كة  1 معلومات عن الشر

كة السمدة العربية   ا: شر
ً
كة الم"( )سابق كة" أو "الشر كة سابك للمغذيات الزراعية )"المغذيات الزراعية" أو "الشر كة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم شر السعودية )"سافكو"((، هي شر

كة مبدئًيا في مدينة الدمام بموجب السجل التجاري رقم  1965سبتمبر    7ـه )الموافق  1385جمادى الول    11بتاري    خ    13الملكي رقم م/ 
ذو الحجة   1بتاري    خ    2050001841(. تم تسجيل الشر

كة إل مدينة الجبيل الصناعية بموجب السجل التجاري رقم  (1966مارس    24ـه )الموافق  1385 ـه )الموافق 1411شوال    29بتاري    خ    2055002359، وفيما بعد تم نقل المركز الرئيسي للشر
ي 1991مايو  14

ي ف 
لغ 
ُ
 . 2013م(. تم تحويل السجل التجاري السابق إل أحد الفروع ثم أ

كة السعودية للصناعات الساسية )"سا كة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"(  50.1بك"(  تمتلك الشر كة. تمتلك شر كاتها  70٪ من أسهم الشر كة سابك من خالل إحدى شر ٪ من شر
ة قدرها  كة أرامكو للكيميائيات". حكومة المملكة العربية السعودية هي أكبر مساهم في أرامكو السعودية بنسبة مساهمة مباشر  ٪. 94.19 التابعة، "شر

ي إنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق وتجارة المغذيات الز 
كاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة"( بشكل رئيسي ف  كة وشر راعية بكافة أنواعها داخل وخارج المملكة العربية تعمل الشر

 السعودية. 

ي اجتماعهم السنوي العام المنعقد بتاري    خ  
كة الم ف  كة من الجبيل إل الرياض. اعتباًرا من  2022أبريل    13ـه )الموافق  1443رمضان    12قرر مساهمو الشر ذو   20( تغيبر المكتب المسجل للشر

كة إل ص.ب. 2022يوليو  19ـه )الموافق 1443الحجة  ، جي قرطبة، الرياض. 13244(، تم تغيبر المكتب المسجل للشر   ، طريق المطار الفرعي

كة2022يناير  1اعتباًرا من  ي يكون  ، وقعت الشر
كات التابعة للمجموعة وبعض المنشآت التر ا مع بعض الشر

ً
ي وقعتها سابك سابق

لسابك  اتفاقيات تجديد مع سابك لتجديد اتفاقيات التسويق التر
 باسم "المنتجون"( بموجبها حصلت المجموعة عىل حقوق تسويق وبيع  

ً
. المغذيات الزراعية ال منتجات  نفوذ جوهري عليها )يشار إليها مجتمعة ي ينتجها المنتجون للعمالء المحليير  والدوليير 

تر
ا. نتج عن ه 2022يناير    1عالوة عىل ذلك، اعتباًرا من  

ً
ي كانت تقوم سابك بتسويقها سابق

 إل عمالء خارجيير  وذوي عالقة، والتر
ً
ة ذه ، أصبحت المجموعة جهة تسويق تبيع منتجاتها مباشر

ي مبيعات المجموعة للسنة الم 
ي الحداث زيادة ف 

 . 2021مقارنة بسنة  2022ديسمبر  31نتهية ف 

ي  
الزراعية 2020ديسمبر    18ـه )الموافق    1442جمادى الول    3ف  المغذيات  كة سابك الستثمارات  كة لالستحواذ عىل شر العادية عىل زيادة رأس مال الشر العمومية غبر  الجمعية  (، وافقت 

. 37يضاح )"سانيك"(. لمزيد من التفاصيل، يرجر الرجوع إل ال 

ي 
كة الزميلة التالية كما ف  كات التابعة والشر كة الشر . 2021و 2022ديسمبر   31تمتلك الشر

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  العالقة
 نسبة الملكية 

ة) ة وغبر المباشر  ( المباشر

كة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية )"سانيك"( كة تابعةشر شر
المملكة العربية 

السعودية 
100,00مغذيات زراعية

كة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(  كة تابعةالشر شر
المملكة العربية 

السعودية 
100,00مغذيات زراعية

 )" ي
ون  كة الجبيل لألسمدة )"الببر كة تابعةشر شر

المملكة العربية 
السعودية 

وكيماويات 50.0 المغذيات الزراعية والببر

كة  وكيماويات )"جيبك"( شر كة زميلةالخليج لصناعة الببر 33,33مغذيات زراعيةالبحرين شر

كة حصة حقوق الملكية بنسبة   كة العربية لأللياف الصناعية )"ابن رشد"( وحصة حقوق ملكية بنسبة  3.87كما تمتلك الشر ي الشر
وكيماويات )"ينساب"(. 1.69٪ ف  كة ينبع الوطنية للببر ي شر

٪ ف 

ي 
اير  26مجلس الدارة بتاري    خ من قبل  2022ديسمبر  31تمت الموافقة عىل إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية ف   . 2023فبر

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

أسس اإلعداد 2-1

 للمعايبر الدولية للتقرير المالي وا
ً
ي المملكة العربية السعودية والمعايبر والصدارات الخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعير   أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقا

ات المعتمدة ف  لتفسبر
 )يشار إليها جميًعا ب "المعايبر الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. 

 والمحاسبير 

ي أعمالها. قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية ال
موحدة عىل أساس االستمرار ف 

أسس القياس 2-1-1

ا لمبدأ التكلفة التاريخية 
ً
ي السياسات المحاسبية المذكورة أدناهتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفق

. باستثناء ما تم الفصاح عنه عىل خالف ذلك ف 

عملة العرض والعملة الوظيفية 2-1-2

كات التابعة لها. وتم تقريب جميع المبالغ يتم عرض القوائم المالية  كة والشر إل أقرب ألف ريال سعودي، الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر عملة العرض للمجموعة والعملة الوظيفية للشر
 لمالية الموحدة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية. مالم يرد خالف ذلك. بالنسبة لكل منشأة، تحدد المجموعة العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم ا
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

أسس اإلعداد )تتمة(  2-1

)تتمة( الوظيفيةعملة العرض والعملة  2-1-2

 معامالت وأرصدة 

الفورية   ا لسعار الرصف 
ً
الوظيفية وفق بالعملة  للمجموعة  التابعة  كات  الشر بالعمالت الجنبية من قبل  المعامالت  ي الصل، تسجيل 

الموجودات يتم، ف  يتم تحويل  المعاملة.  بتاري    خ  السائدة 
ي تاري    خ التقرير. والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت الجنبية 

العملة الوظيفية وفقا لسعار الرصف الفورية السائدة ف 

ي قائمة الدخل الموحدة. 
يتم إثبات الفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية ف 

ي تو 
ي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار الرصف ف 

ي يتم قياسها بالقيمة يتم إثبات البنود غبر النقدية التر
اري    خ المعامالت الولية. يتم إثبات البنود غبر النقدية التر

ي يتم قياسها بالقيمة   العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار الرصف في التاري    خ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معالجة الرب  ح أو الخسارة الناتجة
عن تحويل البنود غبر النقدية التر

 لعادلة بما يتفق مع إثبات الرب  ح أو الخسارة الناتجة عن التغبر في القيمة العادلة للبند. ا

فيما يىلي بيان بأسعار العمالت الرئيسية للمجموعة: 

2021ديسمبر  202231ديسمبر  31

متوسط السعرسعر الغالق متوسط السعر سعر اإلغالق 

3,753,753,753,75دوالر أمريكي  -

4,014,124,254,24يورو -

ي  -
9,959,959,879,88دينار بحريت 

ي  -
ليت  4,544,755,064,99جنيه اسبر

أسس التوحيد  2-2

ي تسيطر عليها المجموعة.  
كاتها التابعة التر كة الم والقوائم المالية لشر تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشر

درج  
ُ
كة التابعة ويتوقف عندما تخش المجموعة تلك السيطرة. ت كة التابعة عندما تحصل المجموعة عىل السيطرة عىل الشر كة يبدأ توحيد الشر موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشر
ة في القوائم المالية الموحدة من تاري    خ حصول المجموعة عىل السيطرة حتر تا

ي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل الفبر
كة التابعة. التابعة التر ري    خ توقف المجموعة عن السيطرة عىل الشر

كة المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة عىل التسيطر المجموعة عىل منشأة ما عندما تكون ال  ي الشر
ة نتيجة مشاركتها ف  ي عوائد متغبر

ة أو لديها حقوق ف  تأثبر عىل مجموعة معّرضة لعوائد متغبر
كة المستثمر فيها.   هذه العوائد من خالل سيطرتها عىل الشر

ي ال
كة المستثمر فيها فقط ف   حاالت التالية: وعىل وجه التحديد، تسيطر المجموعة عىل الشر

كة المستثمر ف  ي تمنحها القدرة الحالية عىل توجيه النشطة المتعلقة بالشر
كة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التر يها(، • السلطة عىل الشر

كة المستثمر فيها.  ي الشر
ة من خالل مشاركتها ف  ي الحصول عىل عوائد متغبر

• التعرض أو الحق ف 

كة المستثمر فيها للتأثبر عىل عوائدها. • القدرة عىل استخدام سطل  تها عىل الشر

أغلبية حق أقل من  ي حال كان للمجموعة نسبة 
اض وف  ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفبر أغلبية حقوق التصويت  بأن  اض  كة وبشكل عام، هناك افبر ي الشر

أو حقوق مماثلة ف  وق التصويت 
ي الحسبان جميع 

ي ذلك: المستثمر فيها، تأخذ المجموعة ف 
كة المستثمر فيها بما ف   الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سلطة عىل الشر

كة المستثمر فيها.  ي الشر
تيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين ف  • البر

تيبات التعاقدية الخرى.  • الحقوق الناتجة عن البر

 ة للمجموعة. • حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتمل

ات عىل عنرص واحد أو أ  كة المستثمر فيها عندما تشبر الوقائع والظروف إل وجود تغبر كبر من العناض الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد  تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها عىل الشر
كة التابعة   كة التابعة عندما تحصل المجموعة عىل حق السيطرة عىل الشر كة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واليرادات والمصاريف  الشر ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة عىل الشر

 من التاري    خ الذي
ً
كة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة اعتبارا

كة التابعة حتر  تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة    الخاصة بالشر عىل الشر
 تاري    خ انتهاء سيطرة المجموعة عليها. 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

أسس التوحيد )تتمة( 2-2

كة المستثمر  بخصوص الحكام المطبقة من قبل المجموعة لتقييم السيطرة. تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة عىل ا  3-2-3اليضاح  يرجر الرجوع إل   لشر
ي عناض السيطرة. 

فيها من عدمه وذلك عندما تشبر الحقائق والظروف إل وجود تغبر ف 

ي الدخل أو الخسار 
كة الم للمجموعة وإل أصحاب الحصص غبر المسيطرة، حتر وإن كان ذلك يؤدي إل وجيعود صاف  ود عجز لدى ة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر إل مساهمي الشر

كات التابعة وذلك حتر تتماشر سياساتها ا ورة، يتم إجراء تعديالت عىل القوائم المالية للشر لمحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم أصحاب الحصص غبر المسيطرة. وعند الرص 
كات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بير   أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية   استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف بير  شر

 بالكامل. 

ي نتائج
ي قائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة وق   تظهر الحصص غبر المسيطرة ف 

كات التابعة بشكل منفصل ف  ات وحقوق الملكية للشر ائمة التغبر
كة تابعة، دون فقدان السيطرة عليها، كمعاملة حقوق ملكية  . في حقوق الملكية الموحدة. تتم المحاسبة عن التغبر في حصة ملكية شر

ي ذلك الشهرة، إذا ا
كة تابعة ما، فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات ذات العالقة )بما ف  كة الم السيطرة عىل شر ي حالة فقدان الشر

نطبق ذلك(، والمطلوبات والحصص غبر المسيطرة ومكونات وف 
ثبت الرباح والخسائر الناتجة عند ذلك في قائمة الدخل الم

ُ
 وحدة. حقوق الملكية الخرى، وت

( واالستجابة له19-األثر الناتج عن )كوفيد 2-3

تب عىل ذلك من تعطيل محتمل لألنشطة االجتماعية واال   19-استجابة النتشار كوفيد ي تعمل فيها المجموعة، وما يبر
ي والمناطق الخرى التر ي دول مجلس التعاون الخليجر

ي هذهف 
قتصادية ف 

ي ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة الزمات المتواصلة، لضمان صحة وسالمة مالسواق، قامت الدارة بتقييم آثاره عىل عمليا
ي واتخذت سلسلة من الجراءات الوقائية، بما ف 

وظفيها  تها بشكل استبافر
 وكذلك لضمان استمرارية توريد منتجاتها إل جميع أسواقها. عالوة عىل ذلك، نفذت الدارة برامج وقائية نشط

ً
ي مواقعها إضافة إل خطط طوارئ من أجل تقليص وعمالئها والمجتمع عموما

ة ف 
 وحماية استمرارية عملياتها التجارية.  19-أثر المخاطر المتعلقة بكوفيد

ي 
ي القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية ف 

، لم تستدع الحاجة إل إجراء تعديالت جوهرية ف  . 2022ديسمبر  31بناًء عىل التقييم الحالي

اع في أوكرا 2-4
نياالب  

اير   ي فبر
ي ف 
ي السواق العالمية. تطلب مسار   2022بدأ الرصاع الروشي الوكران 

ي الوقت نفسه أثر عىل أسعار السهم ف 
ي أسعار النفط الخام والغاز الطبيغي وف 

الحداث    مما أدى إل زيادة حادة ف 
اضات والحكام المتعلقة بتعّرض ال  مجموعة لمخاطر االنخفاض في القيمة والخسائر االئتمانية المتوقعة. لم يتم إثبات تكاليف تشغيلية جوهرية إعادة تقييم بعض التقديرات المحاسبية واالفبر

ي هذه القوائم المالية الموحدة. ستواصل الدارة مراقبة الوضع وما يستجد من تطورات. وبنا 
ي ف 
 بالرصاع الروشي الوكران 

ً
ة ، لم تستدع امرتبطة مباشر لحاجة إل إجراء تعديالت ًء عىل التقييم الحالي

 . 2022ديسمبر   31جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

اضات واألحكام المحاسبية الهامة 3 التقديرات واالفبر

اضات بتاري    خ   المالية الموحدة للمجموعة من الدارة إجراء الحكام والتقديرات واالفبر ي قد تؤثر عىل مبالغ اليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات يتطلب إعداد القوائم 
التقرير، التر

ي الم 
اضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري ف  تب عن عدم التأكد من هذه االفبر يالمسجلة والفصاح عن المطلوبات المحتملة. ومع ذلك، قد يبر

ام التر ية لألصل أو االلبر  ستقبل عىل القيم الدفبر
 لك. ستتأثر بذ

ي ظل هذه الظروف وتستخدم للحكم عىل القيم الدف 
ة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة ف  اضات إل الخبر ي يصعب الحصول تستند هذه التقديرات واالفبر

ية للموجودات والمطلوبات التر بر
اضات الساسية بصورة مستمرة . يتم فحص التقديرات واالفبر ي تّم فيها إجراء تلك التعديالت، عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر

ة التر ي الفبر
. يتم إثبات التعديالت عىل التقديرات المحاسبية ف 

، الحالية والمستقبلية.  تير 
ي تم تعديلها تؤثر عىل كلتا الفبر

ي حال كانت التقديرات التر
ف 

ي تتعرض لها المجموعة وحاالت عدم  
التأكد عىل: تشتمل االفصاحات الخرى المتعلقة بالمخاطر التر

(. 34و 33إدارة مخاطر الدوات المالية وسياسات إدارة رأس المال )اليضاحان   •

امات منافع الموظفير  )إيضاح  • (. 21إفصاحات تحليل الحساسية اللبر 

اضات 3-1 التقديرات واالفبر

ي تتعلق بالمستقبل والمصادر الخرى الرئيسية لعدم ا
اضات الرئيسية التر ي الفروق بير   فيما يىلي تفصيل باالفبر

ي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية ف 
ي تاري    خ التقرير والتر

لتأكد من التقديرات كما ف 
اضاتها وتقديراتها عىل الساس المتاح ع ي افبر

ة المالية الالحقة. تستند المجموعة ف  ية للموجودات والمطلوبات خالل الفبر م من ذلك، ند إعداد القوائم المالية الموحدة. وعىل الرغالقيمة الدفبر
ات أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. ويتم عرض  اضات بشأن التطورات المستقبلية قد تختلف بسبب التغبر اضات عند حدوثها. فإن الظروف الحالية واالفبر ي االفبر

ات ف  تلك التغبر

االنخفاض في قيمة الموجودات غبر المالية 1- 3-1

ية لصل أو وحدة توليد  يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الد داد، باعتبارها القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو القيمة المستخدمة، أيهما أعىل.   النقد فبر قيمتها القابلة لالسبر
جرى عىل أساس تجاري لم

ُ
ي ت
ي السوق بعد  تستند القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد إل البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة التر

ي يمكن رصدها ف 
وجودات مماثلة أو عىل السعار التر

لموازنة وخطة العمل الخاصة بالسنوات الخمس  خصم التكاليف الضافية الستبعاد الصل. تعتمد القيمة المستخدمة عىل نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية من ا
ي من شأنها تعزيز أداء وحدة توليد االقادمة وال تتضمن أنشطة إعادة ال

م بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التر ي لم تلبر 
لنقد الخاضعة لالختبار. هيكلة أو مبادرات أخرى التر

داد حساس تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدف  قات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدمإن المبلغ القابل لالسبر
 لغراض االستقراء. 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

اضات واألحكام المحاسبية الهامة 3 )تتمة(  التقديرات واالفبر

اضات )تتمة( التقديرات  3-1 واالفبر

ي التفاقيات اإليجار 2- 3-1
 
اض اإلضاف  معدل االقبر

ي لقياس المطلوبات ال 
اض الضاف  ي اتفاقيات اليجار بسهولة، وعليه تستخدم معدل االقبر

ي ف 
ي معدل الفائدة ال يمكن للمجموعة تحديد معدل الفائدة الضمت 

اض الضاف  يجارية. يمثل معدل االقبر
ة مماثل  الذي يتعير  عىل المجموعة ي بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك عىل مدى فبر

اض الموال الالزمة للحصول عىل أصل ذو قيمة مماثلة لصل حق االستخدام ف  ة وبضمان مماثل. دفعه القبر
ي يعكس ما يتعير  عىل المجموعة دفعه، والذي يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة

اض الضاف  ، فإن معدل االقبر ي ال تقوم بإجراء -للمالحظة  وبالتالي
كات التابعة التر مثل ما يتعلق بالشر

ي باستخدام المدخالت القابلة للمالح   -معامالت تمويلية  
اض الضاف  وط وأحكام اليجار. تقوم المجموعة بتقدير معدل االقبر ظة مثل معدالت الفائدة السائدة أو عندما يتعير  تعديلها لتعكس شر

ي السوق عند توفرها، 
 ويتعير  عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة. ف 

مخصص مخزون خامل ومتقادم 3- 3-1

ية للمخزون لن يتم تحقيقها بالكامل. يتط ي الظروف إل أن التكلفة الدفبر
ات ف  لب تأهيل مخصصات المخزون استخدام التقديرات يتم تسجيل مخصصات للمخزون عندما تشبر الحداث أو التغبر

ت فيها ت والحكام. عندما  ي تغبر
ي السنوات التر

ية للمخزون ومخصص المخزون ف  لك التقديرات. تختلف النتائج عن التقديرات الصلية، ستؤثر تلك الفروقات عىل القيمة الدفبر

مخصصات 4- 3-1

ي ذلك  
تقدير احتمالية التدفقات النقدية الصادرة. تستند تقديرات المجموعة يعتمد قياس المخصصات، بحسب طبيعتها، عىل تقديرات وتقييمات للتأكد مما إذا تم استيفاء معايبر الثبات، بما ف 

القضائية إل تقدير التكاليف، بعد الخذ بعير     بشأن المخصصات المتعلقة بالمور البيئية إل طبيعة التلوث وخطورته، وكذلك إل التكنولوجيا الالزمة للمعالجة. تستند مخصصات الدعاوى
ها من المعلومات المتاحة. االعتبار، المشورة القا  نونية وغبر

خطط منافع الموظفير  المحددة 5- 3-1

ي المستقبل تمثل خطط منافع ما بعد الخدمة المحددة وخطط منافع نهاية الخدمة ومدفوعات التعويض والمطلوبات الخرى طويلة الجل المتعلقة بالموظفير  
ي سيتم تسويتها ف 

امات التر ، االلبر 
ي الوتتطلب تقييمات اكتوارية 

ات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة ف  اضات المتعلقة بالمتغبر امات. يتعير  عىل المجموعة إجراء المزيد من االفبر رواتب وطول العمر ودورانلتحديد هذه االلبر 
اضات الرئيسية تأثبر  ي االفبر

ات ف  امات المنافع المتوقعة وتكاليف منافع الموظفير  المحددة.  الموظفير  وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية، إذ ينطبق ذلك. يمكن أن يكون للتغبر  جوهري عىل البر 
ي تاري    خ كل تقرير. 

اضات ف  يتم فحص االفبر

ة التقرير، عىل سندات الشر  ي نهاية فبر
امات المنافع المحددة داخل المجموعة بسعر محدد بالرجوع إل عائدات السوق ذات الصلة ف  سندات الحكومة. يجبكات عالية الجودة أو  تخصم البر 

ي المجتمع الذي استخرج منه منحت  العائد. تشتمل أهم المعايبر الواجب أخذ 
ها بعير  االعتبار عند اختيار السندات عىل حجم إبداء أحكام هامة عند وضع معايبر للسندات الواجب إدراجها ف 

كات وتحديد االستثناءات المستبعدة، إن وجدت.   السندات وجودة سندات الشر

يبة الدخلا 6- 3-1 لمحاسبة عن ض 

ي تعمل فيها. تتطلب هذه  
ي كل بلد من البلدان التر

يبة الدخل ف  يبة الحالية والفروق المؤقتة كجزء من عملية إعداد القوائم المالية الموحدة، تقوم المجموعة بتقدير ض  العملية تقدير مرصوف الرص 
ية للموجودات والمطلوبات لغراض القوائم   يبية مؤجلة يتم إدراجها في قائمة المركز بير  القيم الدفبر

يبية ذات الصلة. ينتج عن الفروقات المؤقتة موجودات ومطلوبات ض  المالية والسس الرص 
يبة المؤجلة بالقيمة السمية.   المالي الموحدة. تقيد موجودات ومطلوبات الرص 

لة يبية المؤجَّ داد الموجودات الرص  م المجموعة دورًيا أرجحية اسبر لة. يتم إثبات   وتقيَّ يبية المؤجَّ ل عنده هذه الموجودات الرص  سجَّ
ُ
ي المستقبل، إل الحد الذي ت

يبة ف  من الدخل الخاضع للرص 
يبة يمكن استخدا ي حدود احتمال توفر رب  ح خاضع للرص 

يبة غبر المستخدمة ف  يبة المؤجلة المتعلقة بجميع الخسائر الخاضعة للرص  ي  موجودات الرص 
يمكن تحققها. يجب  مه مقابل الخسائر التر

يبة المؤجلة الذي يمكن إثباتها عىل أساس الوقت المحتمل ومستوى الرباح المستقبلية ا اتيجيات التخطيطأن يحدد حكم الدارة الجوهري مبلغ موجودات الرص  يبة إضافة إل اسبر لخاضعة للرص 
ي المستقبلية.  يتر

 الرص 

مشتقات مالية عىل أدوات حقوق الملكية 7- 3-1

اء  لدى المجموعة   ي حال وجود خيارات شر
ام مالي ف 

 مختلفة. يتم دائًما تسجيل البر 
ً
ي تتطلب تقديرات وأحكاما

ي أدوات حقوق الملكية لمنشأة مشتقات مالية عىل أدوات حقوق الملكية التر
أو بيع ف 

. تقرر 32أو معيار المحاسبة الدولي رقم    10تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    وتكون هذه المنشأة خاضعة لسيطرة المساهم، ومع ذلك، تعتمد المعالجة المحاسبية الالحقة عىل ما إذا تم

ي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
ي معيار المحاسبة الدولي رقم    10المنشآت أن المبادئ الواردة ف 

. ستكون لها السبقية وسيتم تطبيقها عند تحديد سياستها المحاسبية  32أو تلك الواردة ف 

له السبقية فيما يتعلق بهذه المعامالت.    10قامت المجموعة بتقييم أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ي اتفاقيات الخيار، قامت الدارة بتقييم أنه بناًء عىل تقييم ا
وط والحكام الواردة ف  ، نظًرا لطبيعة الشر ي

ون  يار، ال يمتلك المساهم حصة ملكية لمخاطر والمنافع الخاصة بالخفيما يتعلق بخيار الببر
وط االتفاقية عىل أن الخيار هو خيار بيع وشر  ي السهم الخاضعة لهذه الخيارات، وبالتالي سيستمر إثبات حصة غبر مسيطرة. تنص شر

اء متماثل، وبالتالي فهو آجل بطبيعته. تم إثبات حالية ف 
  . ي
ام المالي بالقيمة العادلة عند الثبات المبدن 

ي قائمة المركز المالي الموحدة عىل أساس السعار المتداولااللبر 
ي  نظًرا لطبيعة هذه الداة المشتقة، ال يمكن قياس القيمة العادلة المسجلة ف 

ة ف 
ي يمكن  

صدها حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون  ر السواق النشطة. لذلك، يتم قياس قيمتها العادلة باستخدام أساليب التقييم. تؤخذ المدخالت عىل هذه الطرق من خالل السواق التر
، فإن المر يتطلب إبداء درجة من الحكام لتحديد القيمة العادلة. تشتمل الحكام عىل اعتبارات خاصة بالمدخالت مثل مخاطر 

ً
السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات وعائد توزيعات ذلك مجديا

اضات المتعلقة بهذه العوامل عىل القيمة العادلة المعلنة لألدوات المالية. )انظر اليضاح الرباح وتوقيت توزيعات الرباح. قد تؤثر ال ي االفبر
ات ف   (13تغبر

ام ضمن الرباح المبقاة.  قررت الدارة إثبات الحركة عىل القيمة العادلة عند إعادة قياس هذا االلبر 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

اضات واألحكام المحاسبية الهامة )تتمة(  3 التقديرات واالفبر

األحكام المؤثرة في تطبيق المعايبر المحاسبية 3-2

ي التقديرات 
ي القوائم المالية الموحدة: بالضافة إل تطبيق الحكم ف 

اضات المذكورة أعاله، فإن الحكام المؤثرة اآلتية لها التأثبر الكبر عىل المبالغ المثبتة ف  واالفبر

مكونات المصنع والمعدات 1- 3-2

ي التحقق من المكونات يتم تقسيم مصنع ومعدات المجموعة إل مكونات هامة ويتم استهالكها عىل أساس القسط الثابت عىل مدى أعمارها النتاجية ا
القتصادية. يجب استخدام الحكام ف 

. عند تحديد أهمية أحد المكونات، تأخذ المجموعة في االعتبار الهمية النسبية الكمية للجزء المكون بالضافة إل ا ي مقارنة بالصل  الهامة لصٍل أكبر لعوامل النوعية مثل اختالف العمر النتاجر
 ذي الصلة. 

د اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاءتحديد مدة عق 2- 3-2

ات يغطيها خيار تمديد عقد اليجار   إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنه سيمارس، أو أيتحدد المجموعة مدة عقد اليجار عىل أنها مدة غبر قابلة لإللغاء من عقد اليجار، إل جانب أي فبر
ات يغطيها خيار إنهاء عقد اليجار، إذا من الم   ؤكد بشكل معقول عدم ممارسته. فبر

ي تشمل بنود التمديد والنهاء. تطبق المجموعة حكمها عند تقييم ما إذا كان من المؤكد  
بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اليجار أو  يوجد لدى المجموعة العديد من عقود اليجار التر

ي من شأنه
ا إيجاد حافز اقتصادي للمجموعة لممارسة خيار التجديد أو النهاء. تشمل هذه الحقائق والظروف توافر أسعار إيجار تفضيلية طويلة  إنهائه. يجب مراعاة كافة العوامل ذات العالقة التر

ة عىل العقارات المستأجرة، وما إل ذلك.   ة عىل النهاء، والتحسينات الكببر ن هناك حدث أو تغيبر مهم في الظروف يؤثر تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اليجار إذا كاالجل، ووجود غرامة كببر
 عىل قدرتها عىل ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه. 

ي مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع. ولحساب هذه المطلوبات اليجارية، تم تمديد مدة ال 
لمجموعة المعقولة يجار المطبقة لتعكس توقعات اتمت مراجعة التقييم الولي لعقود إيجار الراض 

. بالنظر إل المنافع االقتصادية الشمل لهذه العقود والتطورات الحديثة، فإن المجموع ي
ي سيتم خاللها استخدام الصل المعت 

ة التر كاء العقود سوف يمارسوا للفبر ة متأكدة بشكل معقول من أن شر
. نتيجة ل ي

ي اتفاقيات تأجبر الراض 
ي إل خيارات التمديد المنصوص عليها ف 

ة اليجار لبعض عقود إيجار الراض  ي التقييم، تم تمديد فبر
 سنة.  99هذا التغيبر ف 

كة والنفوذ الجوهري 3- 3-2  تحديد السيطرة والسيطرة المشبر
كة مستثمر فيها ع ي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر الدارة بأنها تسيطر عىل شر

كات المستثمر فيها التر كات التابعة هي جميع الشر ي معظم إن الشر
ندما تتعرض المجموعة أو يكون لديها حقوق ف 

كة المستثم كة المستثمر فيها، وكذلك عندما يكون لديها القدرة عىل استخدام سلطتها عىل الشر ة ناتجة عن ارتباطها بالشر ر فيها للتأثبر عىل تلك العوائد من خالل قدرتها عىل توجيه العوائد المتغبر
كات   المستثمر فيها. النشطة ذات العالقة للشر

كات المستثمر فيها.  ي الشر
إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف عىل طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشطة ذات العالقة وحقوق المجموعة ف 

ي حال كان للمجموعة نسبة متسا
اض، وف  اض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفبر ي وبشكل عام، هناك افبر

وية أو أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة ف 
ي الحسبان جميع الحقائق والظروف الخرى ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سلطة عىل الشر 

كة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة ف  ي ذلك أي حقوق تعاقدية  الشر
كة المستثمر فيها، بما ف 

ي قد تؤثر ع
تيبات التر ها من البر كات المستثمر فيها. وغبر ي بدورها تؤثر عىل عائد الشر

ىل النشطة والتر

األصيل مقابل الوكيلالطرف   3-2-4

اء   ي بعض الحاالت بشر
كة سابك للمغذيات الزراعية ف  جت  بشكل أساشي من اتفاقيات التسويق، حيث تقوم شر

ُ
كاتها الشقيقة  جزء معير  من إيرادات المجموعة ت وبيعها للعمالء  المنتجات من شر

كة سابك للمغذيات الزراعية النهائيير  عىل أساس التسعبر المؤقت. يوجد حكم هام حول ما إذا كانت المجموعة تسيطر عىل المنتجات قبل أن يتم تحويلها إل العميل. وك انت الخالصة أن شر
تيبات نتيجة للعوامل التالية:  تمثل الصيل في هذه البر

م الرئيسي للبضائع.  تتعرض المجموعة لمخاطر  •  الوفاء وهي الملبر 

•   . ة مع العميل وتسيطر عىل المنتجات الساسية قبل أن يتم تحويلها إل العمالء النهائيير   للمجموعة عالقة مباشر

جاع مما يؤدي إل تعرض  • ي االسبر
 بمفردها عن جودة البضائع ويتمتع العمالء بحق أساشي ف 

ً
المجموعة لمخاطر المخزون. تظل المجموعة مسؤولة

ام أداء منفصل، تعتبر المجموعة نف  
ي يتم فيها إثبات اليرادات من الخدمات اللوجستية والشحن كالبر

سها أصيل. يوجد حكم هام حول ما إذا كانت المجموعة عالوة عىل ذلك، بالنسبة للعقود التر
تيبات نتيجة للعوامل التالية: تسيطر عىل الشحن والخدمات اللوجستية قبل أن يتم تحويلها إل   كة سابك للمغذيات الزراعية هي الطرف الصيل في هذه البر  العميل. وقد تم التوصل إل أن شر

م الساشي للشحن والخدمات اللوجستية المقدمة.  •  تتعرض المجموعة لمخاطر الوفاء وهي الملبر 

ي لم يت •
  م الوفاء بها. تتعرض المجموعة لمخاطر الخسائر فيما يتعلق بالخدمة التر

•  . ة مع العميل وتسيطر عىل الخدمات الساسية قبل أن يتم تحويلها إل العمالء النهائيير  للمجموعة عالقة مباشر



كة مساهمة سعودية كة سابك للمغذيات الزراعية | شر شر

18

)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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ات في السياسات المحاسبية 4 التغبر

ي إن 
ي تم تطبيقها ف 

من قبل المجموعة موضحة أدناه:  2022يناير  1التعديالت عىل المعايبر الدولية للتقرير المالية ذات الصلة بالمجموعة والتر

3تعديالت عىل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -الرجوع إل اإلطار المفاهيمي  4-1

ٍ "تجميع المنشآت" إل استبدال الشارة إل إطار إعداد القوائم المالية وعرضها بالشارة إل الطار المفاهيمي للتقارير المالية دون  3المالي رقم تهدف التعديالت عىل المعيار الدولي للتقرير  تغيبر
 في متطلباته. 

 جوهريٍّ

ي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ي تدخل لتجنب إ  3يتضمن التعديل استثناًء لمبدأ الثبات الوارد ف 

'' ناشئة عن المطلوبات والمطلوبات المحتملة التر ي
صدار أرباح أو خسائر محتملة "لليوم الثان 

ح التعد 21أو تفسبر لجنة تفسبر المعايبر الدولية للتقرير المالي رقم  37ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 
ّ
يل الرشادات "الرسوم''، إذا تم تكبدها بشكٍل منفصل. بالضافة إل ذلك، يوض

ي لن تتأثر باستبدال الشارة إل إطار إعداد القوائم المالية وعرضها.  3الموجودة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 للموجودات المحتملة التر

القوائم المالية الموحدة للمجموعة. . ليس لهذا التعديل أي أثر جوهري عىل هذه 2022يناير  1قامت المجموعة بتطبيق التعديل بأثر مستقبىلي اعتباًرا من 

٪" إللغاء إثبات المطلوبات المالية10رسوم فحص بنسبة " -"األدوات المالية"  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4-2

كة عند تقييم ما إذا    9يوضح التعديل عىل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   ي تدرجها الشر
ا جوهرًيا "الدوات المالية" الرسوم التر

ً
وط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالف كانت شر

ي ذلك الرسوم الم
ض والمقرض، بما ف  وط المطلوبات المالية الصلية. تشمل هذه الرسوم فقط الرسوم المدفوعة أو المقبوضة بير  المقبر ض أو المقرض عن شر دفوعة أو المقبوضة من المقبر

 عن اآلخر. تطبق 
ً
ي تطبق فيها المنشأةنيابة

ة التقرير السنوية التر ي أو بعد بداية فبر
ي يتم تعديلها أو تبادلها ف 

 التعديل للمرة الول.  المنشأة التعديل عىل المطلوبات المالية التر

لم يكن للتعديالت أي أثر جوهري عىل هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

37تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي رقم  -  تكاليف تنفيذ العقد  -العقود المكلفة  4-3

ا أو مسبًبا للخسارة. تطبق   37أصدر مجلس معايبر المحاسبة الدولي تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي رقم  
ً
ي يجب عىل المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مكلف

لتحديد التكاليف التر
ة بأنالتعديالت "نهج التكلفة ذات الصلة ال  من التكاليف الضافية وتوزي    ع التكاليف المرتبطة مباشر

ً
ة بعقد تقديم سلع أو خدمات كال ة". تتضمن التكاليف المتعلقة مباشر شطة العقد. ال  مباشر

ة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها ضاحة عىل الطرف المقابل بموجب العقد.  ي   تتعلق التكاليف العمومية والدارية مباشر
ي تبدأ ف 

ات التقرير السنوية التر إن التعديالت سارية المفعول لفبر
 . 2022يناير  1أو بعد 

ة التقرير الحالية وليس لهذا التعديل أي أثر جوهري عىل هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  ي فبر
قامت المجموعة بتطبيق التعديل ف 

بعد الصادرة وغبر سارية المفعولالمعايبر الدولية للتقرير المالي  5

ي لم تصبح سارية بعد حتر تاري    خ إصدار القوا
ات الصادرة ذات الصلة بالمجموعة والتر ئم المالية الموحدة للمجموعة. سيتم تطبيق هذه المعايبر فيما يىلي المعايبر الدولية للتقرير المالي والتفسبر

 من قبل المجموعة عند شيانها. 

"تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غبر متداولة" 1تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي رقم  5-1

:  1يوضح التعديل عىل معيار المحاسبة الدولي رقم  "القوائم المالية" متطلبات تصنيف المطلوبات عىل أنها متداولة أو غبر متداولة. توضح التعديالت ما يىلي

 ما المقصود بحق تأجيل التسوية.  •

ة التقرير. أ • ي نهاية فبر
نه يجب أن يوجد حق التأجيل ف 

ي التأجيل.  •
 أي التصنيفات ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها ف 

ام عىل تصنيفها.  • وط االلبر  ام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شر ي البر 
أنه فقط إذا كانت المشتقات المضمنة ف 

ي أو بعد تشي التعديالت عىل الفبر 
ي تبدأ ف 

. لن يؤثر التعديل عىل تصنيف المجموعة للمطلوبات المتداولة وغبر المتداولة. 2023يناير  1ات المالية السنوية التر ، ويتعير  تطبيقها بأثر رجغي

تعريف التقديرات المحاسبية - 8تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي رقم  5-2

اير  ي فبر
ا ل  "التقديرات المحاسبية". 8معايبر المحاسبة الدولي تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي رقم ، أصدر مجلس 2021ف 

ً
، حيث قدم تعريف

ي السياسات المحاسبية وتصحيح الخطاء؛ كما أنها توضح كيفية  
ات ف  ي التقديرات المحاسبية والتغبر

ات ف  ياس والمدخالت لتطوير استخدام المنشآت أسلوب الق توضح التعديالت الفرق بير  التغبر
 التقديرات المحاسبية. 

ي  
ي تبدأ ف 

ات المالية السنوية التر ي    2023يناير    1تشي التعديالت عىل الفبر
ي تحدث ف 

ي التقديرات المحاسبية التر
ات ف  ي السياسات المحاسبية والتغبر

ات ف  أو بعد ذلك التاري    خ، وتنطبق عىل التغبر
ة أو بعدها. وُيسمح بال تطبيق المبكر لها طالما تم الفصاح عن ذلك. ليس من المتوقع أن يكون للتعديل أي أثر جوهري عىل المجموعة. بداية تلك الفبر
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 سارية المفعول بعد )تتمة( المعايبر الدولية للتقرير المالي الصادرة وغبر  5

يبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة  5-3 12تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي رقم  -الض 

ي  
يبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معامل2021مايو    7ف  ". تنطبق 12تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي رقم    -ة واحدة  ، أصدر مجلس معايبر المحاسبة الدولي "الرص 

ي تبدأ في أو بعد  
ات التقرير السنوية التر ، مع السماح بالتطبيق المبكر. يعمل التعديل عىل تضييق نطاق استثناء الثبات المبدني بموجب معيار المحاسبة الدولي 2023يناير    1التعديالت عىل فبر

ائب    12رقم   يبة وقابلة للخصم، مثل عقود اليجار وإزالة الموجوداتالخاص برص  ي تؤدي إل فروق مؤقتة خاضعة للرص 
امات ترميم الموقع.   الدخل، بحيث لم يعد ينطبق عىل المعامالت التر والبر 

ي عىل مثل هذه المعامالت أو الحداث. 
التعديالت غبر قابلة للتطبيق لن المجموعة لم تطبق استثناء الثبات المبدن 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة 6

اه، والتعديالت عىل المعايبر الدولية للتقرير المالي يتم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة المطّبقة من قبل المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بشكٍل ثابت، وهي موصوفة أدن
ي اليضاح 

ي تم تطبيقها اعتبا 4كما هو موضح ف 
: 2022يناير  1ًرا من والتر

تجميع المنشآت والشهرة 6-1

يمة العادلة بتاري    خ االستحواذ، ومبلغ الحصص غبر تتم المحاسبة عن تجميع المنشآت بتطبيق طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من المقابل المحول، والذي يتم قياسه بالق
بالحصة التناسبية عليها. بالنسبة لكل عمليات تجميع المنشآت، تقوم المجموعة بقياس الحصص غبر المسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو  المسيطرة في المنشأة المستحوذ  

 تكبدها.  في صافي الموجودات القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة عند 

ضة من أجل التصنيف والت وط التعاقدية والظروف عند قيام المجموعة باالستحواذ عىل عمل ما، يتم تقدير الموجودات المالية المقتناة والمطلوبات المالية المقبر  للشر
ً
خصيص المالئم لها وفقا

المقابل   إثبات  االستحواذ. سيتم  بتاري    خ  السائدة  المحتمل  االقتصادية والوضاع  المقابل  قياس  يتم  االستحواذ.  بتاري    خ  العادلة  بالقيمة  المستحوذة  المنشأة  قبل  تحويله من  المراد  المحتمل 
ات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو الدخل ام والذي يمثل أداه مالية بالقيمة العادلة، وتدرج التغبر  

الشامل اآلخر.  المصنف كأصل أو البر

ي إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت للحصص غبر المسيطرة وأي حصة محتفظ بها سابقا عىليتم قياس  
ي تمثل الفائض ف 

ي الموجودات المستحوذ عليها  الشهرة مبدئيا بالتكلفة التر
 صاف 

ضة. إذا تجاوزت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة إجمالي المق
ابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا قامت بتحديد جميع الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات المفبر

ي قائمة الد 
ضة بشكل صحيح. إذا كانت عملية إعادة التقييم ما تزال تؤدي إل فائض، يتم إثبات الرب  ح ف  خل الموحدة. المقتناة وجميع المطلوبات المفبر

ي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة
ي القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عل  بعد الثبات المبدن 

اكمة، إذا انطبق ذلك. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض ف   خسائر االنخفاض المبر
ً
يها  ناقصا

 من تاري    خ االستحواذ    – عند تجميع المنشآت  
ً
ي يتوقع بأن تستفيد من ت  –اعتبارا

جميع المنشآت، برصف النظر عما إذا خصصت  إل كل وحدة من وحدات توليد النقد الخاصة بالمجموعة التر
العملية ضمن تلك الوحدة، يتم عندئذ إدراج موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالمنشأة المستحوذ عليها إل تلك الوحدات. وعند تخصيص الشهرة إل وحدة توليد النقد واستبعاد جزء من  

ية ة للعملية عند تحديد أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت عىل أساس القيمة النسبية للعملية المستبعد  الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفبر
 والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد. 

كة  6-2 تجميع المنشآت الخاضعة للسيطرة المشبر

كة، تقيس المجموعةتتم المحاسبة عن تجميع المنشآت تحت السيطرة ال ي تاري    خ االستحواذ. لكل تجميع منشآت تحت سيطرة مشبر
ي الموجودات ف 

ية لصاف  كة باستخدام القيم الدفبر مشبر
المستح للمنشأة  المحددة  الموجودات  ي 

لصاف  ية  الدفبر القيمة  من  المتناسبة  الحصة  أساس  عليها عىل  المستحوذ  الحصة  ي 
ف  المسيطرة  إد الحصص غبر  يتم  عليها.  المتعلقة  وذ  التكاليف  راج 

ي قائمة الدخل الموحدة والدخل الشامل اآلخر. تتم المحاسبة عن الفرق بير  القيمة الدفبر 
ي الرباح باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها ويتم إدراجها ف 

ي الموجودات والمقابل المدفوع ف 
ية لصاف 

 المبقاة وال يتم إثبات الشهرة. 

كةتحدد المجموعة أنها قد استحوذت   ي قدرة الشر
 مشاركة جوهرية ف 

ً
وا معا عىل   عىل أعمال عندما تتضمن مجموعة النشطة المستحوذة والموجودات عىل مدخالت وعملية موضوعية يعتبر

ت المكتسبة قوة عاملة منظمة مع المهارات أو  ال إنشاء مخرجات. وتعتبر العملية المكتسبة عملية موضوعية إذا كانت هامة بالنسبة للقدرة عىل االستمرار في إنتاج المخرجات، وتشمل المدخ
ات الالزمة لداء تلك العملية، أو أنها تساهم بشكل كببر في القدرة عىل مواصلة إنتاج المخرجات وتعتبر فريدة أو ناد  رة أو ال يمكن استبدالها دون تكلفة جوهرية أو جهد، أو تأخبر المعرفة أو الخبر

 اج المخرجات. في القدرة عىل االستمرار في إنت

كة زميلة ي شر
استثمار ف 

ك. والنفوذ الجوهري هو  وع مشبر كة تابعة أو مشر ا جوهرًيا عليها، وهي ليست شر
ً
ي يكون للمجموعة نفوذ

كة الزميلة هي تلك المنشأة التر ي اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات   الشر
حق المشاركة ف 

كة المستثمر فيها، ولكن كة عىل تلك السياسات.   المالية والتشغيلية للشر دون وجود سيطرة او سيطرة مشبر

 لطريقة حقوق الملكية المحاسبية، يتم إثبات االستثما
ً
كة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. ووفقا ي شر

 بالتكلفة، ويتم تعديلها بعد ذلك لثبات تتم المحاسبة عن االستثمار ف 
ً
رات مبدئيا

كة الزميلة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة، وحصة المجموعة من حركحصة المجموعة من الرباح أو 
ات الدخل الشامل الخسائر الالحقة لالستحواذ والدخل الشامل اآلخر للشر

ي الدخل الشامل اآلخر. 
كة الزميلة ف   اآلخر للشر

كة زميلة   ية لالستثمار. يتم إثبات توزيعات الرباح المقبوضة أو مستحقة القبض من شر ي القيمة الدفبر
كتخفيض ف 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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)تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  6

كة )تتمة(  6-2 تجميع المنشآت الخاضعة للسيطرة المشبر

كة زميلة  ي شر
)تتمة( استثمارات ف 

ي ذلك أي ذمم مدينة أخرى طويلة
كة الزميلة أو زائدة عنها، بما ف  ي الشر

كة زميلة مساوية لحصتها ف  ي خسائر شر
الجل وغبر مضمونة، ال تقوم المجموعة بإثبات أي   عندما تكون حصة المجموعة ف 

كة الزميلة.  امات أو مدفوعات نيابة عن الشر  خسائر أخرى، ما لم تتكبد أي البر 

ي قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
كة زميلة ف  ي نتيجة شر

ي صاف 
يظَهر إجمالي حصة المجموعة ف 

ي حال عدم إجراء ذلك، يتم إجراء تعديالت كي تتفق ا
ة المالية للمجموعة. وف  كة الزميلة لنفس الفبر ي أن تكون القوائم المالية للشر

ة  ينبغ  ي / لفبر
التقرير مماثلة للمجموعة. لرصدة والمعامالت ف 

ي حالة اختالف السياسات المحاسبية لتلك ال
كات الزميلة عن السياسات المحاسبية للمجموعة. كما يتم إجراء التعديالت كي تتماشر الرصدة والمعامالت مع السياسات المحاسبية للمجموعة ف  شر

كة زميلة، يتم إثبات أي فائض من تك ي شر
ي  عند اقتناء االستثمار ف 

كة المستثمر فيها كشهرة، والتر ي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشر
ي صاف 

لفة االستثمار عىل حصة المجموعة ف 
ي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة عىل تكل

ي صاف 
ية لالستثمار. أي فائض من حصة المجموعة ف  ي القيمة الدفبر

ة فة االستثمار،  يتم تضمينها ف  بعد إعادة التقييم، يتم إثباته مباشر
ي يتم فيها االستحواذ عىل االستثمار. 

ة التر ي الفبر
ي قائمة الدخل الموحدة ف 

ف 

كة الزميلة قد انخفضت قيمته. إذا كان هناك ي الشر
ي تاري    خ كل تقرير، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك دليل موضوعي عىل أن االستثمار ف 

المجموعة باحتساب مبلغ   مثل هذا الدليل، تقوم  ف 
ية في دفاتر المجموعة، ومن ثم يتم إثبات الخسارة  

كة الزميلة وقيمتها الدفبر دادها للشر كة زميلة" في قائمة الدخلانخفاض القيمة بالفرق بير  القيمة الممكن اسبر
ك "حصة في صافي نتيجة شر

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

ية للشر وعند فقدان النفوذ الجوهري عىل   ي وتسجيله بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بير  القيمة الدفبر
كة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار متبقر كة الزميلة والقيمة الشر

ي قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
ي والمتحصالت من االستبعاد ف 

العادلة لالستثمار المتبقر

ول مقابل غبر المتداولالتصنيف المتدا 6-3

ي قائمة المركز المالي الموحدة عىل أساس تصنيفها إل متداولة وغبر متداولة. تعتبر الموجودات 
ي إحدى الحاالت التالية: تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات ف 

متداولة ف 

ي دورة التشغيل االعتيادية.  •
 عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها ف 

 ندما يحتفظ بها بشكل رئيسي لغراض المتاجرة. ع •

ة التقرير. •  بعد فبر
ً
ي عشر شهرا

عندما يتوقع تحقيقها خالل اثت 

ي عشر شهًرا بع•
ام لمدة ال تقل عن اثت  ة التقرير. عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوًعا استبدالها أو استخدامها لتسوية البر  د فبر

ف جميع ال
َّ
موجودات الخرى عىل أنها غبر متداولة. تصن

ي إحدى الحاالت التالية: 
 تعتبر المطلوبات متداولة ف 

ي دورة التشغيل االعتيادية  •
 عندما يتم تسويتها ف 

 عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي لغراض المتاجرة.  •

ة التقرير. • ي عشر شهًرا بعد فبر
عندما ُيستحق تسويتها خالل اثت 

ي حال عدم وجود حق   •
ة التقرير. ف  ي عشر شهًرا بعد فبر

ام لمدة ال تقل عن اثت  وط لتأجيل تسوية االلبر  غبر مشر

  تصنف المجموعة جميع المطلوبات الخرى باعتبارها غبر متداولة. 

ي يمكن، بناًء عىل خيار الطرف المقابل، أن تؤدي إل تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية ال تؤثر 
ام التر وط االلبر  عىل تصنيفها.  إن شر

يبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غبر متداولة.   يتم تصنيف موجودات ومطلوبات الرص 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  6

 ومعداتممتلكات ومصنع  6-4

 موجودات مملوكة 
 

اكمة، إن وجدت. تشتمل هذه ا ي القيمة المبر
اكم وخسائر االنخفاض ف  لتكلفة عىل تكلفة استبدال جزء من الممتلكات تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المبر

اض لمشاري    ع النشاءات طويلة   ي حال استيفاء معايبر الثبات. عندما يتم إنشاء هذه الموجودات داخلًيا، فإن تكاليفها تشمل جميع والمصنع والمعدات وتكاليف االقبر
الجل )موجودات مؤهلة( ف 

ي الوضع الحالي والموقع ليكون جاهًزا لالستخدام المقصود من قبل الدارة واستبعاد جميع التكاليف الخر 
لعمومية والدارية وتكاليف التدريب. ى مثل المصاريف االمبالغ الالزمة لجعل الصل ف 

 .  يتم دفع أي تكاليف دراسة جدوى عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل محدد تم إنشاؤه داخلًيا وتعود إليها بشكل مباشر
 

ي حال كانت أجزاء الممتلكات والمصنع والمعدات ذات تكلفة جوهرية مقارنة بإجمالي تكلفة البند وكانت هذه الجزاء/ المكونات
ي مختلف عن الجزاء الخرى ويلزم استبدالها   ف  ذات عمر إنتاجر

ات مختلفة، تقوم المجموعة بإثبات هذه الجزاء كموجودات فردية بأعمارها النتاجية المحددة ويتم استهالكها وفقا لذلك. عند إج راء فحص رئيسي )صيانة / إيقاف، مخطط(، يتم عىل فبر
ي القيمة الدف 

ة ف  ة الإثبات تكلفته مباشر ي يساوي بشكل عام الفبر ية للممتلكات والمصنع والمعدات إذا تم استيفاء معايبر الثبات. يتم تسجيل ذلك كمكون منفصل بعمر إنتاجر زمنية حتر تاري    خ بر
 الفحص الرئيسي المجدول التالي )الصيانة(. 

 
ي ي حال حدوث الصيانة التالية قبل الموعد المخطط لها، يتم تحميل أي قيمة دفبر

ي قائمة الدخل ف 
ة حالية للصيانة السابقة عىل الفور. يتم إثبات جميع تكاليف الصالح والصيانة الخرى ف 

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها. 
 

ي تكلفة ال 
ي إذا تم استيفاء معايبر الثبات للمخصص. تقوم يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة لتكاليف إزالة الموجودات وترميم الموقع لحد الموجودات بعد استخدامه ف 

صل المعت 
ام تكاليف إزالة الموجودات وترميم الموقع.   المجموعة بشكل دوري بتقييم التوقعات والتقديرات اللبر 

 
 

علق بالموجودات المشّيدة داخلًيا، من تاري    خ جاهزية هذه الموجودات  يتم احتساب االستهالك من التاري    خ الذي تتاح فيه بنود الممتلكات والمصنع والمعدات لالستخدام المقصود، أو، فيما يت
 لالستخدام المقصود. 

 : ي للموجودات عىل النحو التالي  يتم احتساب االستهالك عىل أساس القسط الثابت عىل مدى العمر النتاجر

 

 سنة  40إل  13 مبان وتحسينات عىل عقار مستأجر 

 سنة  50إل  4 مصنع ومعدات 

ات أثاث   سنوات  10إل  4 وتجهبر 

 سنوات  10إل  4 سيارات

 
، إذا اق  ي نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثٍر مستقبىلي

 تض  المر. يتم فحص القيم المتبقية، والعمار النتاجية، وطرق االستهالك للموجودات ف 

ي ليست جاهزة 
ي والموجودات قيد النشاء، والتر

 للغرض المقصود منها. ال يتم استهالك الراض 

 عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقت
ً
صادية مستقبلية من االستخدام المستمر أو االستبعاد. يتم يتم إلغاء إثبات بند الممتلكات والمصنع والمعدات وأي جزء جوهري تم إثباته مبدئيا

ي قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء إثبات الصل.  إدراج أي رب  ح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبات الصل، المحتسب
ية لألصل، ف  ي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفبر

   بالفرق بير  صاف 

ي حال وجود تغي
ٍّ ف  ي القدرات اليتم فحص القيم المتبقية للموجودات، وأعمارها النتاجية، وطرق استهالكها، عىل نحٍو دوري، وتعديلها بأثٍر مستقبىلي

ٍ جوهريٍّ ف  تقنية للموجودات أو االستخدام بر
 المخطط المقدر لها. 

  موجودات حق االستخدام 6-5

ي القيمة، ويتم تعديلها لي إعادة قياس للمطلوب
اكم وخسائر انخفاض ف  ات اليجارية. يتم استهالك موجودات حق االستخدام يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا أي استهالك مبر

: عىل  ي
ة اليجار والعمار النتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقرص، عىل النحو اآلنر  أساس القسط الثابت عىل مدى فبر

 

ي 
 سنة  99 - 5   أراض 

 سنوات  10 - 2 إسكان 

 سنوات  2 معدات

 سنوات 5إل  2 سيارات

 سنة  15 خطوط أنابيب الغاز 



كة مساهمة سعودية كة سابك للمغذيات الزراعية | شر شر

22

)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

)تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  6

عقود اإليجار 6-6

. وذلك إذا كان العقد 
ً
ي بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يعد، أو يتضمن، إيجارا

ة من الزمن مقابل تعويض ما. تقوم المجموعة ف  ي السيطرة عىل استخدام موجودات معينة لفبر
ينقل الحق ف 

 المجموعة كمستأجر 

ي تاري    خ إتاحة الموجودات المؤجرة لالستخدام من قبل المجم
طلوبات وعة. يتم توزي    ع كل دفعة إيجار بير  الميتم إثبات عقود اليجار كموجودات حق استخدام مع ما يقابلها من المطلوبات ف 

ة اليجار. يتم استهالك أصل حق االستخدام عىل مدى ال  ة اليجار عىل أساس القسط وتكلفة التمويل. ويتم إثبات تكلفة التمويل في قائمة الدخل الموحدة عىل مدى فبر ي لألصل وفبر عمر النتاجر
 الثابت، أيهما أقرص. 

ي تشئيتم قياس موجودات حق االستخدام مبد
ي أو قبل تاري    خ بدء العقد ناقًصا أي حوافز إيجار مقبوضة وأي ًيا بالتكلفة، والتر

ام اليجار وأّية مدفوعات إيجار تتم ف  ي اللبر 
مل مبلغ القياس المبدن 

ة مبدئية وتكاليف التجديد، إذا اقتض  المر.   تكاليف مباشر

ي 
ي القيمة الحالية للمدفوعات الثابتة بما ف 

ي تستند إل   تشمل المطلوبات اليجارية، إن أمكن، صاف 
ة التر ذلك المدفوعات الثابتة جوهرًيا، ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة، ومدفوعات اليجار المتغبر

اء إذا كان المستأجر متأك ا بشكل معقول من ممارسة هذا مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، وسعر ممارسة خيار الشر
ً
الخيار، ومدفوعات د

 غرامات إنهاء عقد اليجار، إذا كانت مدة عقد اليجار تعكس قيام المستأجر بممارسة هذا الخيار. 

ة األجل ومنخفضة القيمة عقود إيجار موجودات قصبر

ة الجل هي عقود إيجار مدتها  ي ال  12عقود اليجار قصبر
ي بحد رسملة المجموعة وتعتبر غبر جوهرية لقائمة المركز المالي للمجموعة شهًرا أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التر

 تق 
ة الجل ومنخفضة القيمة عىل أساس القسط الثابت في قائمة الدخل الموحدة.     ككل. يتم إثبات مدفوعات عقود إيجار الموجودات قصبر

ة  مدفوعات اإليجار المتغبر

ي قائمة الدخل الموحدة. تحتوي بعض عقود اليجار عىل 
ة مرتبطة باستخدام / أداء الصل المؤجر. يتم إثبات هذه المدفوعات ف  مدفوعات متغبر

 خيارات التمديد واإلنهاء

ي تشكل حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار التمديد، أو  
ي االعتبار جميع الحقائق والظروف التر

رسة خيار النهاء. يتم إدراج خيارات التمديد أو عدم مماعند تحديد مدة عقد اليجار، تأخذ الدارة ف 
 بشكل معقول. تقوم المجموعة با

ً
ات بعد خيارات النهاء فقط في مدة عقد اليجار إذا كان تمديد عقد اليجار أو عدم إنهاءه مؤكدا لتقييم عند بدء عقد اليجار ما إذا كان من المؤكد بشكل الفبر

التمديد. تعي ي تقع  معقول ممارسة خيارات 
التر ي الظروف 

ات جوهرية ف  أو تغيبر إذا كان هناك حدث جوهري  إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيارات  ضمن  د المجموعة تقييم ما 
 سيطرتها. 

اض 6-7 تكاليف االقبر

اض الموا ي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقبر
اض من الفوائد والتكاليف الخرى التر ةتتكون تكاليف االقبر ة إل اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يحتاج فبر اض العائدة مباشر ل. تكاليف االقبر

   اهًزا إل حد كببر لالستخدام المقصود. طويلة ليصبح جاهًزا لالستخدام المقصود أو البيع، تتم رسملتها كجزء من تكاليف هذه الموجودات، حتر يحير  الوقت الذي يصبح فيه الصل ج

اض   لقروضرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت  يتم خصم إي اض المؤهلة للرسملة. تدرج كافة تكاليف االقبر محددة ريثما يتم إنفاقها عىل الموجودات المؤهلة وذلك من تكاليف االقبر
ي يتم تكبدها فيها. 

ة التر ي الفبر
 الخرى كمرصوف ف 

الموجودات غبر الملموسة 6-8

ي يتم قياس  
ي تم اقتناؤها من خالل تجميع المنشآت بالقيمة العادلة ف 

قاس الموجودات غبر الملموسة التر
ُ
ي بالتكلفة. ت

، يتم قيد  الموجودات عند الثبات المبدن  ي
 تاري    خ االقتناء. بعد الثبات المبدن 

اكم وخسائر االنخفاض في القيمة ال   الطفاء المبر
ً
اكمة، إن وجدت. الموجودات غبر الملموسة بالتكلفة ناقصا   مبر

تخضع العمار النتاجية للموجودات غبر الملموسة للتقييم وتصنف إما باعتبارها محددة أو غبر محددة. 

ي القيمة  
ي ويتم تقييمها لتحّري االنخفاض ف  ي حال وجود  يتم إطفاء الموجودات غبر الملموسة ذات العمار المحددة عىل مدى العمر االقتصادي النتاجر

مؤشر عىل احتمال انخفاض قيمة الصل ف 
التقد ات في  تغيبر أي  تأثبر  المحاسبة عن  تقرير، مع  ة 

نهاية كل فبر المقدر وطريقة الطفاء في  ي  النتاجر العمر  تتم مراجعة  الملموس.  إثبات مصاريف الطفاء غبر  يتم   . ير عىل أساس مستقبىلي
ي قائمة

ي فئة المصاريف المتوافقة مع وظيفة الصل غبر الملموس.   للموجودات غبر الملموسة ذات العمار المحددة ف 
   الدخل الموحدة ف 

ي المحدد:  ة إطفاء الموجودات غبر الملموسة ذات العمر النتاجر فيما يىلي فبر

سنوات 7إل  5برمجيات وتراخيص 

اع والعالمات التجارية سنوات  12إل  5براءات االخبر
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ملموسة )تتمة(الموجودات غبر ال 6-8

وع فردي   :  ما كموجودات غبر ملموسة عندتدرج تكاليف البحاث كمصاريف حال تكبدها. ويتم إثبات نفقات التطوير عىل مشر تستطيع المجموعة القيام بما يىلي

الجدوى التقنية الستكمال الصل غبر الملموس بحيث يكون الصل متاًحا لالستخدام أو البيع.  •

 نيتها في استكمال الصل وقدرتها وعزمها عىل استخدام أو بيع الصل.  •

 مستقبلية. كيفية توليد الصل منافع اقتصادية  •

 توافر الموارد الستكمال الصل.  •

 القدرة عىل قياس النفقات خالل التطوير بشكل موثوق.  •

ي القيمة. ي
اكمة لالنخفاض ف  اكم وخسائر مبر ي لنفقات التطوير كأصل، يتم إدراج الصل بالتكلفة ناقًصا أي إطفاء مبر

ندما يكون بدأ إطفاء الصل عند االنتهاء من التطوير وعبعد الثبات المبدن 
ي قائمة الدخل الموحدة. خالل  

ة المنافع المستقبلية المتوقعة. يتم تسجيل الطفاء ف  ي قيمة الصل الصل متاًحا لالستخدام. ويتم إطفاؤه عىل مدى فبر
ة التطوير، يتم اختبار االنخفاض ف  فبر

 سنوًيا. 

ي قا 
ئمة الدخل الموحدة ضمن مصاريف تشغيلية أخرى ويتم تسجيل المصاريف المتعلقة بتحسير  العمليات ضمن تكلفة يتم تسجيل مصاريف التقنية واالبتكار المتعلقة بتطوير المنتجات ف 

 المبيعات. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غبر المتداولة 6-9

ي حال
ات النخفاض قيمة الصل. ف  ي تاري    خ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر

ي القيمة   تقوم المجموعة بإجراء تقييم ف 
ي المر إجراء اختبار انخفاض ف 

ات أو عندما يقتض  وجود تلك المؤشر
أو ل العادلة لألصل  القيمة  داد في 

القابلة لالسبر داد لألصل. وتتمثل قيمة الصل  القابلة لالسبر القيمة  القيمة من سنوًيا، تقوم المجموعة بتقدير  أو  تكاليف االستبعاد  النقد ناقصا  وحدة توليد 
داد بالنسبة لي أصل مالي عىل حدة، إال إذا كان الصل ال يدر تدفقات نقدية مستقلةاالستخدا

أيهما أعىل. ويتم تحديد القيمة القابلة لالسبر إل حد كببر عن تلك الموجودات الخرى أو    م، 
ية لألصل أو وحدة توليد النقد تتجاوز قيمتها القابل داد تعتبر الموجودات أو وحدات توليد النقد منخفضة القيمة ويتم تخفضيها للقيمة مجموعة الموجودات. عندما تكون القيمة الدفبر

ة لالسبر
داد.  القابلة لالسبر

يبة  لية للقيمة الزمنية والذي يعكس تقييمات السوق الحاولتقدير قيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إل قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما بعد الرص 
 للنقود والمخاطر المصاحبة لألصل. 

ي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل وحدة من  
ي القيمة عىل الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة والتر

ي تعزى إل يعتمد احتساب المجموعة لالنخفاض ف 
وحدات توليد النقد للمجموعة التر

ة خمس سنوات. يتم حساب معدل النمو طويل الجل وتطبيقه عىل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعةكل أصل من الموجودات. تغطي هذه الموازنا ت والحسابات المتوقعة بشكل عام فبر
 بعد السنة الخامسة. 

ي قيمة رأس المال العامل،  
ي ذلك االنخفاض ف 

ي تالئم وظيفة   إذا يتم إثبات خسائر انخفاض القيمة عىل العمليات المستمرة، بما ف 
ي فئات المصاريف التر

لزم المر، ضمن قائمة الدخل الموحدة ف 
 الصل منخفض القيمة. 

ي القيمة المث
ي تاري    خ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر عىل أن خسائر االنخفاض ف 

 قد ال تكون موجودة أو قد قلت قيبالنسبة للموجودات بخالف الشهرة، يتم ف 
ً
متها. فإذا  بتة سابقا

ي ا
داد لألصل أو لوحدة توليد النقد. وال يتم عكس خسارة االنخفاض ف  ، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسبر ي التقديرات وجد مثل هذا المؤشر

 إال إذا كان هناك تغيبر ف 
ً
لقيمة المثبتة سابقا

داد منذ تسجيل آخر خسا ي كان منالمستخدمة لتحديد قيمة الصل القابلة لالسبر
ية التر ية لألصل قيمته الدفبر  بحيث ال تتجاوز القيمة الدفبر

ً
ي القيمة. يكون هذا العكس محدودا

رة انخفاض ف 
ي ق 
ي السنوات السابقة. يتم إثبات هذا العكس ف 

ي قيمة لألصل ف 
 ائمة الدخل الموحدة. الممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، إذا لم يتم إثبات خسارة االنخفاض ف 

الموجودات المالية 6-10

وط التعاقدية للتدفقات النقدية. تقوم المج : يعتمد تصنيف الموجودات المالية عىل نموذج أعمال المجموعة لدارة موجوداتها المالية والشر موعة بتصنيف موجوداتها المالية كما يىلي

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة.  •

 بالقيمة العادلة. موجودات مالية مقاسة   •

امل اآلخر الموحدة. يتم إثبات أرباح أو خسائر الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل الموحدة أو من خالل قائمة الدخل الش

ي بناًء عىل متوسط سعر السوق
ي وقت الشحن وتحديد التسعبر النهان 

 لن التدفقات تنص بعض عقود البيع عىل تسعبر مؤقت ف 
ً
. تم قياس هذه الذمم المدينة التجارية بالقيمة العادلة نظرا

ي من المتوقع أن تسهم في زيادة  النقدية التعاقدية ليست مدفوعات لصل الدين والفائدة فقط. يتم قياس لذمم المدينة التجارية الخرى المحتفظ بها لتحصيل التدفقات الن 
قدية التعاقدية والتر

ي تمثل مدفوعات الصل والفائدة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة. التدفقات ا
 لنقدية التر

قدية تمثل "مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط" من أجل تصنيف الصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن يؤدي ذلك إل تدفقات ن
المالية ذات التدفقات النقدية   ن المستحق. يشار إل هذا التقييم باسم اختبار مدفوعات لصل الدين والفائدة فقط ويتم إجراؤه عىل مستوى الداة. يتم تصنيف الموجوداتعىل مبلغ أصل الدي

 عن نموذج العمال. ما عدا المدفوعات لصل الدين والفائدة فقط وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو الخسارة، بغض النظر  

ي 
القياس المبدئ 

 بقيمتها العادلة، بالضافة ال تكاليف المعامالت. إن تكاليف المعامالت الخاصة بالموجودات المالية  
ً
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها تقاس الموجودات المالية مبدئيا

ي قائمة الدخل الموحدة. 
 ف 
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الموجودات المالية )تتمة( 6-10

 القياس الالحق 

 لألرب  ع فئات: 
ً
لغراض القياس الالحق، تصنف الموجودات المالية وفقا

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( •

ا باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعىلي وتخضع النخفاض القیمة. ويتم إثبات  
ً
ي یتم قیاس الموجودات المالیة المقاسة بالتکلفة المطفأة الحق

الرب  ح أو الخسارة    قائمة  الرباح والخسائر ف 
 عندما يتم إلغاء إثبات الصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 

اكمة )أدوات الدين( • موجودات مالية "بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" مع إعادة تدوير الرباح والخسائر المبر

ي قائمة الدخل    عكس قيد م إثبات إيرادات الفائدة وإعادة تقييم ضف العمالت الجنبية وخسائر أو  فيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يت
االنخفاض ف 

ي الدخل الشام
ات القيمة العادلة المتبقية ف  ي القيمة    ل اآلخر. عند إلغاء الثبات، فإنالموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات تغبر

التغبر ف 
اكم المثبت في الدخل الشامل اآلخر يعاد تدويره في قائمة الدخل الموحدة.    العادلة المبر

اكمة عند التوقف عن ال  • ثبات )أدوات حقوق الملكية( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير الرباح أو الخسائر المبر

ي الدخل الشاتقي
ي القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية ف 

ات ف  مل اآلخر. يستمر إثبات توزيعات الرباح  س المجموعة جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة وتعرض التغبر
. ال يتم إعادة تدوير الرباح والخسائر من هذه الموجودات المالية إل قائمة  من هذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة كإيرادات أخرى عند ثبوت حق المجموعة في قبض المدفوعات

اتيجية بطبيعتها. الدخل الموحدة. تم تصنيف هذه االستثمارات بشكل غبر قابل لإللغاء بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث تعتبر المجموعة أ ن هذه االستثمارات اسبر

مة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقي •

 بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم ق 
ً
ي بمعايبر إثباتها الحقا

ي ال تق 
ياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. كما أن الرباح  إن الموجودات المالية التر

ي 
ي قائمة ا  أو الخسائر الناتجة عن استثمار الدين والتر

ي ف 
 من عالقة التحوط، يتم إثباتها وإظهارها بالصاف 

ً
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال تشكل جزءا

ً
لدخل  يتم قياسها الحقا

ي تنشأ فيها. 
ة التر ي الفبر

الموحدة ف 

 إلغاء اإلثبات

 : يتم إلغاء إثبات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند أحد التالي

ي  •
 استالم التدفقات النقدية من الموجودات. انقضاء الحق ف 

تأخبر وفق ترتيبات" تمرير" وإذا ما: قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من الصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إل طرف آخر دون  •

 بشكل جوهري، أو قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل ( أ 
. لم تقم المجموعة بالتحويل أو البقاء عىل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل بشكل جوهري، ولكنها قامت بتحويل السيطرة عىل الصل (ب

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

المتعلقة بأدوات الدين كجزء من موجوداتها المالية والمدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل   تقوم المجموعة، بناء عىل النظرة المستقبلية، بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة
 الدخل الشامل اآلخر. 

ي مخاطر االئتمان منذ  
حِدث زيادة جوهرية ف 

ُ
ي لم ت

. بالنسبة لمخاطر االئتمان التر ، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الثبات المبيتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مرحلتير  ي
دن 

ي عشر شهًرا القادمة )خسائر ائتمانية متوقعة عىل مدى  
ي تنتج عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة خالل االثت 

ي حدثت لها زيادة   12لخسائر االئتمان التر
شهًرا(. بالنسبة لمخاطر االئتمان التر

ي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التخلف عن السداجوهرية في مخاطر االئتمان منذ الثبا
، يلزم تكوين مخصص خسارة الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر المتبقر ي

د )خسائر ت المبدن 
 ائتمانية متوقعة عىل مدى العمر(. 

ي حساب الخسائر االئتمانية المت
 من ذلك  بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط ف 

ً
ي مخاطر االئتمان، ولكنها بدال

ات ف  ، ال تقوم المجموعة بتتبع التغبر وقعة. وبالتالي
ة الخسارة االئتمانية السابقة، تقوم بإثبات مخصص خسارة عىل أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى الحياة في تاري    خ كل تقرير. قامت المجموعة برصد مصفوفة مخصص   تستند إل خبر

 لمعدلة بناًء عىل عوامل مستقبلية تتعلق بالمدينير  والبيئة االقتصادية. ا

المطلوبات المالية 6-11

 : يتم تصنيف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتير  اآلتيتير 

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة.  •

•  . مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعىلي

 : تتكون فئة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من فئتير  فرعيتير 

•  . ي
فة: مطلوبات مالية تم تصنيفها من قبل المنشأة كمطلوبات بالقيمة العادلة عند الثبات المبدن 

ّ
مصن

ام   • ام مالي مصنف عىل أنه محتفظ به لغراض المتاجرة، مثل االلبر 
ي المستقبل. محتفظ بها لغراض المتاجرة: البر 

ي يجب إعادتها ف 
ة، والتر ي عملية بيع قصبر

ضة ف  المتعلق بأوراق مالية مقبر
صنف المشتقا 

ُ
ي عالقات التحوط. كما ت

صنف كأدوات تحوط ف 
ُ
ي أبرمتها المجموعة ولم ت

ا الدوات المالية المشتقة التر
ً
ت الضمنية المستقلة عىل أنها محتفظ بها  تتضمن هذه الفئة أيض

يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.  للمتاجرة ما لم

امات تعاقدية بموجب الداة المالية. يتم تسجي ي مخصصات والبر 
ا ف 
ً
ي حالة القروض  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئًيا عندما تصبح المجموعة طرف

ل المطلوبات بالقيمة العادلة، وف 
ي المتحصالت المقبو 

اضات والذمم الدائنة، يعود صاف  . واالقبر
ً
ة ضة إل تكاليف المعاملة مباشر
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المطلوبات المالية )تتمة( 6-11

 القياس الالحق 

ي قائمة الدخل الموحدة. يستمر تسجيل المطلوبات المالية 
ات ف   بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة مع تسجيل التغيبر

ي الرباح المبقا
   ة. يتم تسجيل المطلوبات المالية الناشئة عن خيارات عىل الحصص غبر المسيطرة بالقيمة العادلة مع تسجيل القياس الالحق ف 

.  بالنسبة للمطلوبات المالية    باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعىلي
ً
، تقاس بالتكلفة المطفأة الحقا ي

اضات، بعد الثبات المبدن  ي ذلك القروض واالقبر
ويتم إثبات الرباح والخسائر الخرى، بما ف 

 . ي قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد المطلوبات، وكذلك من خالل عملية الطفاء بطريقة معدل الفائدة الفعىلي
 ف 

 ال يتجزأ من طريقة معدل الفائت
ً
. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعىلي حتسب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة عىل االستحواذ وأي رسوم أو تكاليف تعتبر جزءا دة الفعىلي

 كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الموحدة. 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

ي غتمثل هذه المبالغ  
ة المالية. وهذه المبالغ غبر مضمونة وعادة ما تدفع ف 

 من تاري    خ   60إل    30ضون  المطلوبات غبر المدفوعة للبضائع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفبر
ً
يوما

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طر 
ً
 بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا

ً
. إثباتها. يتم إثبات هذه المبالغ مبدئيا  يقة معدل الفائدة الفعىلي

 عقود الضمانات المالية

ام مبدئًيا بالقيمة العادلة المعدلة وفقا لتكا ي وقت إصدار الضمان. يتم قياس االلبر 
ام مالي ف 

ة إل إصدار الضمان. يتم تحديد يتم إثبات عقود الضمانات المالية كالبر  ليف المعاملة العائدة مباشر
ي قد تكون مطلوب  القيمة العادلة للضمان المالي 

ة بدون ضمان، أو المبلغ عىل أنها القيمة الحالية للفرق في صافي التدفقات النقدية بير  المدفوعات التعاقدية بموجب أداة الدين والمدفوعات التر
ام.  ي لتحمل االلبر   المقدر الذي قد يستحق الدفع لطرف خارجر

كات الزميلة بدون تعويض، تتم المحاسبة عن القيم العادلة كمساهمات، ويتم إثباتها كجزء من تكلفة االستثمار. عندما يتم تقديم الضمانات المتعلقة بالقروض أو الذمم ال دائنة الخرى للشر

 إلغاء اإلثبات 

ام المتعلق بالمطلوبات أو   انقضائه. عندما يتم استبدال مطلوبات مالية حالية بأخرى من نفس الُمقرض ُيلغ  إثبات المطلوبات المالية )باستثناء خيارات الحصص غبر المسيطرة( عند تسوية االلبر 
وط المطلوبات الحالية بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االست وط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شر بدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات المطلوبات بناًء عىل شر

ي قائمة الدخل الموحدة. الصلية وإثبات مطل 
ية ذات الصلة ف  وبات جديدة. ويتم إثبات الفرق بير  القيم الدفبر

الخيارات والعقود اآلجلة عىل أدوات حقوق الملكية )الخاصة( 6-12

ي أدوات حقوق الملكية هي أدوات مالية مشتقة يتم إثباتها بالقيمة العادلة. يتم دائًما تسجيل البر  
اء والبيع ف  ي أدوات حقوق ملكية المنشأة خيارات الشر

اء وبيع ف  ي حال وجود خيارات شر
ام مالي ف 

 . 32أو معيار المحاسبة الدولي رقم  10المالي رقم وتكون هذه المنشأة خاضعة لسيطرة المساهم، ومع ذلك، تعتمد المعالجة المحاسبية الالحقة عىل ما إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

كة الم أو الحصص غبر المسيطرة بإمكانية الوصول إل 10للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    إذا كانت الولوية وط العقود اآلجلة وعقود الخيار لتقييم ما إذا كانت تزود الشر ، فيجب تحليل شر
حتفظت الحصة غبر المسيطرة بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. ال ينبغي إثبات المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية الفعلية لألسهم. يجب إثبات حصة حقوق الملكية غبر المسيطرة إذا ا

كة الم.   الحصة غبر المسيطرة إذا تم تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إل الشر

ام الخيار اآلجل أو خيار البيع. يتم السبقية، فلن يتم إجراء تحليل للمخاطر والمنافع، ويتم إلغاء إث  32إذا كان لمعيار المحاسبة الدولي   بات حصة حقوق الملكية غبر المسيطرة عند إثبات البر 
داد. إذا تم إبرام عقد خيار آجل أو خيار بيع في تاري    خ تجميع المنشآت، فلن يتم 

ام المالي بالقيمة الحالية لمبلغ االسبر
إثبات الحصة غبر المسيطرة. إثبات االلبر 

اء عىل الحصص غبر المسيطرةخيارات البيع  والشر

اء بقيمتها العادل ي نهاية االتفاقية. ويتم إثبات خيارات الشر
اء يتم إثبات خيارات البيع بالقيمة الحالية لفضل مبلغ تقديري يتم دفعه ف  ة. سيتم إثبات إعادة القياس الالحق لخيارات البيع والشر

 اء لطراف العقد الحق في ممارستها أو االمتناع عن ممارسة حقوق الخيارات. ضمن الرباح المبقاة. توفر خيارات البيع والشر 

ة قبل المعاملة، وإطفاؤه بدفع سعر ممارسة الحق ويتم إلغاء إثبا ام المالي مباشر
ي حالة ممارسة خيارات البيع، يتم إعادة قياس االلبر 

اة مقابل حقوق الملكية ف  ت الحصة غبر المسيطرة المشبر
ام المالي إل الرباح المبقاة. العائدة إل 

كة الم. إذا انتهت صالحية خيار البيع دون ممارسته، ُيعاد تصنيف االلبر   مالكي الشر

اء كجزء من العوض المدفوع القتناء الحصة غبر المسيطرة. إذا انت اء، يتم إثبات القيمة العادلة لخيار الشر ي حالة ممارسة خيارات الشر
اء  ف  دون ممارسته، ُيلغ  إثباته من  هت صالحية خيار الشر

 خالل قائمة الدخل كمرصوف تمويل. 

اء األسهم الناتجة عن خيارات عىل الحصص غبر المسيطرة  العقود اآلجلة المتعلقة بشر

ي الوقت المناسب. لذلك، يتم إثبات ال
وط العقد ف  اء السهم الخاضعة لشر امات بشر اء السهم البر  ي نهاية االتفاقية تمثل العقود اآلجلة المتعلقة بشر

قيمة الحالية لفضل مبلغ تقديري يتم دفعه ف 
ام. يتم إثبات الحركة الالحقة في الرباح المبقاة.   كالبر 

مقاصة األدوات المالية 6-13

ي قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق حالي نافذ نظا
ي ف 
 بمقاصة المبالغ المثبتة ويكون هناك نية لتسويتها عىل الساس  يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وتقيد بالصاف 

ً
ما

ي نفس الوقت. 
ي أو يمكن تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات ف 

الصاف 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

)تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  6

المخزون  6-14

اء السابقة ي ذلك المواد الولية والبضائع الجاهزة و)قطع الغيار( االستهالكية بسعر التكلفة، أي أسعار الشر
بناًء عىل مبدأ المتوسط المرجح بالضافة إل التكاليف    يتم تقييم المخزون، بما ف 

ة  ي القيمة التقديرية الممكن تحقيقها، أيهما أقل. العائدة مباشر
(، أو صاف   )الرسوم والنقل بشكل أساشي

ة.   يشتمل مخزون العمال قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة عىل تكلفة المواد والعمالة ونسبة مناسبة من النفقات العامة المباشر

ة والثابتة. يتضمن مخزون البضائع الجاهزة تكلفة المواد، والعمالة، ونسبة من ة المتغبر  اسبة من النفقات العامة المباشر

 التكاليف التقديرية لإلنجاز أو التكاليف الت
ً
ي سياق العمال االعتيادية ناقصا

ي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع التقديري ف 
قديرية الالزمة لكمال البيع. صاف 

ة الغالق من تكلفة المخزون. يعتمد تخصيص يتم استبعاد خسائر المخزون غبر االعتيادية بسبب الجو  ة المتكبدة أثناء صيانة غبر مخطط لها / فبر دة أو مشكالت أخرى والنفقات غبر المباشر
سند التكال

ُ
ة، أيهما أعىل. ت ة لغرض تقييم المخزون عىل الطاقة العادية أو النتاج الفعىلي للفبر ي نهاية الفبر

ة ف  المخزون الفردية عىل أساس متوسط التكاليف المرجح. يف إل بنود  النفقات غبر المباشر
ى بعد اقتطاع الخصومات الكمية والخصومات.  يتم تحديد تكاليف المخزون الُمشبر

 مخزون الخردة والمنتجات الفرعية والثانوية 

ي نفس الوقت، أو قد ينتج عنها بع
كة ف  ا إل إنتاج منتجات مشبر

ً
ي المجموعة أحيان

ض المنتجات الثانوية أو الخردة )غبر قابلة لالستخدام أو لعادة التدوير(. عندما ال يمكنتؤدي عملية النتاج ف 
ي و 

، يتم تحديدها عىل أساس منطقر كة / الثانوية و/ أو الخردة بشكل منفصل عن تكلفة المنتج الرئيسي متسق بالنسبة إل تلك المنتجات والمنتجات تحديد تكاليف تحويل المنتجات المشبر
ي مرحلة عملية النتاج عندما تصبح المنتجات قابلة المشبر 

للتحديد بشكل منفصل أو عند اكتمال النتاج. كة / الثانوية والخردة. يعتمد التخصيص عىل قيمة المبيعات النسبية لكل منتج إما ف 

ي القيمة القابلة للتحقق عندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غبر جوهرية وعندما ال يمكن تحديد تكاليفها أو يكون من  
غبر المجدي القيام بذلك، يتم قياس هذه البنود ضمن المخزون بصاف 

ية لمخزون المنتج الرئيسي بشكل جوهري عن تكلفته.  . نتيجة لذلك، ال تختلف القيمة الدفبر ويتم خصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي

ي القيمة القابلة للتحقق 
ي قائمة الدخل الموحدة. عند البيع الالحق للمنتجات الثانوية، يتم تسجيل المتيتم خصم صاف 

حصالت كإيرادات للمنتجات الثانوية والخردة من تكلفة اليرادات للسنة ف 
ا. بالنسبة للخردة، يتم تسجيل المتح

ً
 صالت بالصافي من التكلفة كإيرادات أخرى. مع تسجيل تكلفة المبيعات المقابلة عىل أساس صافي القيمة القابلة للتحقق المسجلة سابق

 ستهالكيةر اال غياالقطع 

ي إنتاج منتجات جاهزة وشبه جاهزة. قد تشتمل المواد االستهالكية عىل موا
ي يتم استهالكها ف 

د هندسية ومواد تغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات. المواد االستهالكية هي المواد الولية التر

 الرأسمالية قطع الغيار 

ورية لدعم الص         يانة الروتينية و  ي تعتبر ض 
ي المص         نع والمعدات والتر

ي يمكن اس         تخدامها بش         كل تبادلي ف 
ي يتم قطع الغيار الرأس         مالية هي القطع التر

الص         الح وتجديد المص         نع والمعدات أو التر
 الغيار التالية: استخدامها في الحاالت الطارئة في الصالح. تحتفظ المجموعة بأنواع مختلفة من قطع  

ي قل •
 لكنه ا ترتبط بمص               نع أو خط إنت اج مح دد والتر

ً
اؤه ا الحق ا ي يتم شر

م ا يكون هن اك ح اج ة له ا هي عن اض  عن اض المع دات االحتي اطي ة المقتن اة مع المص               نع/ خط النت اج أو التر
ورية لتش        غيل المص        نع، ويجب أن تكون متوفرة حال الحاجة لها في جميع الوقات. تتم رس        ملة  هذه العناض كجزء من الممتلكات والمص        نع والمعدات ويتم اس        تهالكها من  ض 

ي للمص      نع الذي س      تس      تخدم فيه، أيهما أقل. ال تش      كل هذه العناض  
ي المتبقر ي للعنرص       أو العمر النتاجر اء عىل مدى العمر النتاجر يطة اس      تيفائها تاري    خ الش      ر  من المخزون، شر

ً
جزءا

 لمصنع والمعدات. لمعايبر رسملتها ضمن الممتلكات وا

 ويتم اس   تبدالها أو تجديدها بش   كل متكرر )عىل ال  •
ً
 طويال

ً
ي يتطلب تس   ليمها وقتا

غلب خالل دورة التش   غيل(. تتم رس   ملة  العناض القابلة لإلص   الح الخاص   ة بمص   نع/ خط إنتاج والتر
ي حال اس    تيفاء معايبر الرس    ملة. يبد

ة االس    تهالك بحس    ب هذه العناض كجزء من الممتلكات والمص    نع والمعدات ف  ي المص    نع وتكون فبر
أ االس    تهالك من يوم تركيب هذه العناض ف 

 م
ً
ي تم تركيبها فيها، أيهما أقل. وال تشكل هذه العناض جزءا

ي للمصنع والمعدات التر
ي المتبقر ي للعنرص أو العمر النتاجر ن المخزون. العمر النتاجر

ي عدة  قطع الغيار الرأس       مالية العامة والمواد االس       تهالكي •
ي ليس       ت ذات طبيعة خاص       ة إنما ذات طبيعة عامة، أي: ال تقترص        عىل مص       نع محدد ويمكن اس       تخدامها ف 

ة الخرى التر
 ض  من "مواد اس  ت

ً
هالكية وقطع غيار" ض  من  مص  انع أو خطوط إنتاج وأي بنود أخرى يمكن أن تكون مطلوبة في أي وقت لتس  هيل تش  غيل المص  نع. يتم تص  نيف هذه القطع عموما

 من س      نة، وفي هذه الحالة يتم تس      جيلها ض      من الممتلكات والمص      نع والمعدات. تخض      ع البالمخ
ي أكبر ي يتم تس      جيلها ض      منزون، إال إذا تجاوزت الحد وكان لها عمر إنتاجر

نود التر
 المخزون لتقييم مخصص التقادم وتحمل عىل قائمة الدخل الموحدة عند تركيبها أو استخدامها. 
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لمالية الموحدة )تتمة( إيضاحات حول القوائم ا 
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

)تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  6

ة األجل 6-15 استثمارات قصبر

ي تستحق خالل ثالثة أشهر وأقل من سنة عند االستحواذ ويتم  
ة الجل ودائع مرابحة السلع والتر عرضها ضمن الموجودات المتداولة. يتم االحتفاظ بهذه الودائع لدى تمثل االستثمارات قصبر

 بنوك تجارية محلية وأجنبية بالريال السعودي والدوالر المريكي وتحمل أرباًحا بأسعار تجارية. 

نقد وما يماثلهال 6-16

ي قائمة المركز المالي عىل أرصدة بنكية 
ة الجل ف  ات استحقاقها  يشتمل النقد والودائع قصبر ي تبلغ فبر

ة الجل ذات السيولة العالية التر ة الجل والودائع تحت الطلب والودائع قصبر والودائع قصبر
ات في القيمة.   ثالثة أشهر أو أقل وتكون جاهزة للتحويل إل مبالغ نقدية معلومة وال تخضع لمخاطر غبر جوهرية جّراء التغبر

ة الجل عىل النحو المحدد أعاله المحتفظ بها لدى البنوك، وجميعها متاحة لالستخدام من قبل  لغرض قائمة التدفقات النقدية، يتكون   المجموعة ما  النقد وما يماثله من النقد والودائع قصبر
 لم يذكر خالف ذلك. 

توزيعات األرباح 6-17

ام بتوزيعات نقدية عىل مساهمي المجموعة عندما يتم الترصي    ح بموافقة مساهمي المجموعة عىل التوزي    ع، حيث لم يعد التوزي    ع خاضًعا لتقدير المجموعة. يتم    تقوم المجموعة بإثبات البر 
ة في حقوق الملكية. 

 تسجيل الرباح الولية، إن وجدت، عند اعتمادها من قبل مجلس الدارة. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشر

منافع الموظفير   6-18

امات منافع موظفير  طويلة األجل  البر 

ي يقد
امات منافع الموظفير  طويلة الجل بالقيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية المتوقع سدادها فيما يتعلق بالخدمات التر ة التقرير وذلك باستخدام يتم قياس البر  مها الموظفون حتر نهاية فبر

االعتبار   ي 
ف  المتوقعة ويتم تسجيلها كمطلوبات غبر متداولة. يؤخذ  االئتمان  المستقبلية طريقة وحدة  الدفعات  يتم خصم  السابقة.  التناقص  المتوقعة ومعدالت  المستقبلية  الرواتب  زيادات 

بأكبر قدر م وط وعمالت تتطابق،  كات عالية الجودة والحكومة بشر الشر التقرير لسندات  ة  نهاية فبر العوائد السوقية في  المستقبلية المتوقعة باستخدام  النقدية الصادرة  التدفقات  مكن، مع 
ي قائمة الدخل الشامل الموحدة. 

اضات االكتوارية وذلك ف    المتوقعة. ويتم إثبات إعادة القياس نتيجة لتعديالت االفبر

ام ما بعد الخدمة  البر 

ي ذلك خطط المساهمات المحددة وخطط المنافع المحددة وخطط نهاية الخدمة الطبية وخطط الت
ير  عىل الحياة للموظفير  المستحقير  أم تعرض المجموعة عدة برامج لنهاية الخدمة بما ف 

 ومن يعتمد عليهم. 

 خطط المساهمات المحددة 

ي منشأة منفصلة، وليس لديها أي البر  
ي بموجبها تسدد المجموعة مساهمة محددة ف 

ي لسداد أية مبالغ. يتم إثبات خطة المساهمات المحددة هي خطة منافع لما بعد الخدمة والتر
ام نظامي أو ضمت 

 عند استحقاقها في قائمة الدخل الموحدة. المساهمات كمرص 
 وف منافع الموظفير 

 خطط المنافع المحددة

خطط منافع التقاعد المحددة وخطط خطة المنافع المحددة هي خطة منافع لما بعد الخدمة بخالف خطة المساهمات المحددة. لدى المجموعة بشكل أساشي خطط منافع نهاية الخدمة و 
ي والتأمير  ع   الطتر

ي تعتبر خطط منافع محددة. التأمير 
 ىل الحياة لما بعد الخدمة والتر

 منافع نهاية الخدمة وبرامج التقاعد  (أ

ي االعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي وكذلك 
، تأخذ عملية التقييم االكتواري ف  ام منافع نهاية الخدمة للموظفير   

سياسة المجموعة. بالنسبة اللبر

ام أو أصل   ي البر 
ام المنافع اإن صاف  امج منافع ما بعد الخدمة عبارة عن القيمة الحالية اللبر  ي قائمة المركز المالي الموحدة فيما يتعلق ببر

 القيمة العادلة التقاعد المثبت ف 
ً
لمحددة المتوقعة ناقصا

 لموجودات الخطة، إن وجدت، كما في تاري    خ التقرير. 

ام المنافع المحددة عىل أسا ام المنافع المحددةيتم إعادة قياس البر  اء اكتواريير  مستقلير  باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللبر  من    س دوري من قبل خبر
ي سيتم دفع ال

كات عالية الجودة مقومة بالعملة التر ام ذي منخالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية باستخدام معدالت فائدة لسندات شر وط االلبر  وط قريبة من شر  لشر
ً
افع بها وفقا

ي تكلفة الفائدة  
ي ليس بها سوق لمثل هذه السندات، يتم استخدام معدالت أسعار السوق للسندات الحكومية. يحتسب صاف 

ي الدول التر
ي رصيد  الصلة. ف 

من خالل تطبيق معدل الخصم إل صاف 
ام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودا   ت الخطة، إن وجدت. البر 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  6

منافع الموظفير  )تتمة( 6-18

 منافع نهاية الخدمة وبرامج التقاعد )تتمة(  (أ

ا لتقلبات السوق الجوهرية ولي أحدايتم احتساب تكاليف  
ً
ي نهاية السنة السابقة، مع تعديله وفق

ث مهمة تقع حتر ولو لمرة واحدة، الخدمة، باستخدام معدل تكلفة التقاعد المحدد اكتوارًيا ف 
ي السوق والحداث ل 

ي حالة عدم وجود مثل هذه التقلبات الجوهرية ف 
مرة واحدة، يتم ترحيل المطلوبات االكتوارية إل السنة التالية عىل أساس  مثل تعديالت الخطة وتقليصها وتسوياتها. ف 

تيبات خالل السنة، يتم أخذ إعادة قياس هذه ال اضات أو البر ات جوهرية عىل االفبر اضات كما في بداية السنة. إذا كانت هناك تغيبر مطلوبات والتكاليف ذات الصلة بعير  االعتبار. االفبر

ي الدخل الشامل  يتم إثبات أرباح وخس
ي تحدث فيها، ف 

ة التر ي الفبر
اضات االكتوارية ف  ي االفبر

ات ف  ي تنشأ من التغبر
ام المنافع ائر إعادة القياس التر ي القيمة الحالية اللبر 

ات ف  اآلخر. يتم إثبات التغبر
ي قائمة 

ف خدمة سابقة. الدخل الموحدة كتكاليالمحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو أي تقليص بها عىل الفور ف 

ي المنافع المتعلق بالخدمة السابقة للموظفير  كمصاريف أو إيرادات، إن أمكن، عىل أسا
ة إل أن يتم عند تعديل خطط المنافع، يتم إثبات جزء التغيبر ف  س القسط الثابت عىل مدى متوسط الفبر

ي قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات المصاريف أو اليرادات،
ي قائمة الدخل الموحدة.  تسجيل المنافع ف 

 إل الحد الذي تستحق فيه المنافع، إذا أمكن، عىل الفور ف 

ي حير  يتم تسجيل عكس إ 
ي قائمة الدخل الموحدة ف 

ام بمعدالت الخصم المستخدمة باعتباره يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة عىل الفور ف  طفاء االلبر 
ي الدخل الشامتكلفة 

اضات باعتبارها إعادة قياس ف  ي االفبر
ات ف  ام بسبب التقييمات االكتوارية والتغبر ي االلبر 

ي صاف 
ات ف  ل اآلخر. مالية. تؤخذ أي تغيبر

 الرعاية الطبية بعد التقاعد ( ب

ي وتأمير  عىل الحياة بعد التقاعد للمتقاعدين المؤهلير     طتر
ة الخدمة تقدم المجموعة منافع تأمير  وعائالتهم لمدة خمس سنوات. يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع عىل مدى فبر

ي خطط المنافع المحددة. يتم تحميل أو إضافة أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تعد
اضات االكتو باستخدام نفس المنهجية المحاسبية المستخدمة ف  ي االفبر

ات ف  ة والتغبر ارية يالت الخبر
 . اء اكتواريير  مؤهلير  ومستقلير  امات سنوًيا من قبل خبر ي تنشأ فيها. يتم تقييم هذه االلبر 

ة التر ي الفبر
ي الدخل الشامل اآلخر ف 

ف 

المستقبل امات والمصاريف  االلبر  لقياس  المستخدمة  الخصم  تتعلق بمعدالت  اضات معينة  افبر بعمل  المجموعة  تقوم  أن  الخطط  الرواتبية ومعتتطلب محاسبة هذه  دالت تضخم جدول 
ة إل أخرى بناًء عىل أ اضات الخرى. هذه التقديرات معرضة بشدة للتغيبر من فبر داء موجودات الخطة )إن وجدت( والتقييمات االكتوارية ومعدالت اتجاه تكلفة الرعاية الصحية والوفيات واالفبر

ي المنافع المتعاقد عليها. يعتمد اخت
ات ف  ي وقت التقييم. ومع وظروف السوق والتغبر

اضات عىل االتجاهات التاريخية والتقديرات المستقبلية عىل أساس الظروف االقتصادية والسوق ف  يار االفبر
اضات الهامة المستخدمة.  ي استندت إل االفبر

ذلك، قد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التقديرات التر

 منافع اإلنهاء )برنامج التقاعد المبكر( 

ست
ُ
مقابل هذه المكافآت. تثبت المجموعة مكافآت حق مكافآت نهاية الخدمة عندما تنهي المجموعة خدمة الموظف قبل تاري    خ التقاعد االعتيادي، أو عندما يوافق الموظف عىل النهاء الطوعي  ت

ي تتضمن دفعات مكافآت نهاية الخدمة في أحد الحالتير  التاليتير  )أيهما أسبق(: )أ( عندما ال تستطيع المجموعة سحب عرض 
هذه المنافع و)ب( عندما تثبت المجموعة تكاليف إعادة هيكلة التر

قاس منافع نهاية الخدمة بناًء عىل عدد الموظفير  المتوقع أن يقبلوا العر 
ُ
، ت  بعد    12ض. تخصم المنافع المستحقة لكبر من  نهاية الخدمة. في حالة تقديم عرض لتشجيع النهاء الطوعي

ً
شهرا

ة التقرير إل القيمة الحالية. نهاي ة فبر

 برنامج االدخار للموظفير  

ي حس       اب بنكي منفص       ل بخال
ودع مس       اهمات االدخار من المش       اركير  ف 

ُ
ف الحس       ابات البنكية التش       غيلية العادية  تقدم المجموعة برنامج االدخار لتش       جيع موظفيها الس       عوديير  عىل االدخار. ت

ية للمجموعة ويتم عرضها عىل أنها مطلوبات متداولة. للمجموعة. يمثل برنامج االدخار للموظ ا لسياسة الموارد البشر
ً
كة سابك وفق ي قدمها الموظف وشر

فير  المساهمة التر

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفير  

اء ال ي توفر للموظفير  المؤهلير  فرصة شر
كات ضمن المجموعة بوضع برامج تملك المنازل للموظفير  والتر كات التابعة من خالل سلسلة قامت بعض الشر ي شيدتها هذه الشر

وحدات السكنية التر
 من الدفعات عىل مدى عدد معير  من السنوات. يتم نقل ملكية المنازل عند إتمام السداد بالكامل. 

ي حالة
ل تدفع ثانية إل الموظف ف  ي يدفعها الموظف لقاء المب  

، فإن المبالغ التر ل إل المجموعة. يتم إثبات برنامج تملك    بموجب برامج تملك المنازل للموظفير  استقالة الموظف وإعادة المب  
ة سداد التسهيالت  غبر متداول عند تخصيص الوحدات السكنية إل الموظفير  ويتم إطفاؤها عىل مدى فبر

ً
.  المنازل للموظفير  كأصل مدفوع مقدما   المستحقة من الموظفير 

 برنامج قروض لوحدات سكنية للموظفير  

ل أو شقة. يتم سداد القرض عىل أقساط شهرية عن طريق خصم  اء أو بناء مب   . تقدم المجموعة قروضا سكنية بدون عمولة لموظفيها المؤهلير  لشر رواتب الموظفير 

. يتم إثبات الفرق بير  القيمة العادلة  يتم إثبات برنامج قروض الوحدات السكنية كأصل مالي غبر متداول بالقيمة العادلة ويتم قياسه بالتكلفة المطفأة باستخدام طر  يقة معدل الفائدة الفعىلي
ة الخدمة  غبر متداولة" ويتم إطفاؤها كمرصوف بالتساوي عىل مدار فبر

ً
. كما يتم إطفاء المبلغ ذاته كإيرادات تمويل مقابلوقيمة النقد الفعىلي الممنوح للموظف ك  "منافع موظف مدفوعة مقدما

. الذمم المدينة من الموظ  فير 

 سيارات 

 بإمكانية تمنح المجموعة موظفيها المؤهلير  مجموعة من السيارات المملوكة حتر قيمة معينة. يتم تزويد الموظفير  بهذه المنفعة مقابل خدمتهم لمدة  
ً
محددة من السنوات. يتمتع الموظف أيضا

م مع الموظف ويجوز اختيار سيارة ذات قيمة أعىل عىل أن يسدد الموظف الفرق في القيمة. تبقر السيا تيب المبر ية الخاصة بالمجموعة البر رة ملكية المجموعة. وتحكم سياسة الموارد البشر
ي يتم بموجبها نقل السيارة إل الموظف. 

وط التر  تحديد الشر
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المخصصات 6-19

 عامة

ي المر تدفقا 
( نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح أن يقتض  ي

ام قائم )نظامي أو ضمت 
تب عىل المجموعة البر  صادًرا لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل   يتم إثبات المخصصات عندما يبر

ام، ويكون   ام. إذا كان تأثبر القيمة الزمنية للمال جوهرًيا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحتسديد االلبر   
يبة لذي يعكس    بالمكان وضع تقدير معقول لمبلغ االلبر الي قبل الرص 

ام. وعند استخدام الخصم يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرو  ي المر   المخاطر المتعلقة بااللبر 
 ر الوقت كتكلفة تمويل. حيثما يقتض 

 عقود مكلفة

للوفا  التكاليف الالزمة  أقل من  ي ستحصل عليها المجموعة بموجب عقد 
التر المتوقعة  المنافع  المكلفة عندما تكون   للعقود 

ً
إثبات مخصصا التكاليف يتم  العقد. تتضمن  اماتها بموجب  بالبر  ء 

 من  
ً
ة بعقد تقديم بضائع أو خدمات كال ة بالعقد ويتم استبعالمتعلقة مباشر ة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكاليف العمومية والدارية مباشر ادها  التكاليف الضافية وتوزي    ع التكاليف المرتبطة مباشر

 ما لم يتم تحميلها ضاحة عىل الطرف المقابل بموجب العقد. 

 تكاليف هدم الموجودات وإعادة تأهيل الموقع

ام باستخدام  تسجل المجموعة مخصًصا لتكاليف إ  ام بذلك. يتم إدراج تكاليف الزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلبر  التدفقات النقدية المقدرة زالة مرافق التصنيع عند وجود البر 
يبة الحالية الخالي من المخ

. تخصم التدفقات النقدية بمعدل ما قبل الرص  ي
ام. يدرج عكس ويتم إثباتها كجزء من تكلفة الصل المعت  اطر والذي يعكس المخاطر المحددة المتعلقة بهذا االلبر 

 ويتم تعديلها حيث
ً
ات في  الخصم حال تكبده ويتم ادراجه في قائمة الدخل الموحدة كتكلفة تمويل. يتم فحص التقديرات الخاصة بهذا المخصص سنويا . يتم إضافة أو خصم التغيبر

ً
ما كان مالئما

 لمقدرة أو في معدل الخصم المطبق من تكلفة الصل. التكاليف المستقبلية ا

ائب 6-20 الزكاة والض 

 الزكاة

يبة والجمارك )"الهيئة"(  لمتطلبات هيئة الزكاة والرص 
ً
ي المملكة العربية السعودية. يتم تحميل مخصص الزكاة   يتم احتساب الزكاة عىل أساس الدخل المعدل الخاضع للزكاة والوعاء الزكوي، وفقا

ف 
ي يتم االنتهاء منها. عىل 

ة التر ي الفبر
ي حال وجود أي فروق ناتجة عن الربوط النهائية يتم تعديلها ف 

قائمة الدخل الموحدة. وف 

يبة دخل حالية   ض 

يبية ذات الصلة.  داده من أو دفعه إل السلطات الرص  يبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع اسبر يتم قياس موجودات ومطلوبات ض 

يبية غبر المؤكدة األوضاع الزك  وية والض 

يبة المعقدة. يتم قياس مثل هذه الوضاع الزكوية والرص   يبية غبر المؤكدة باستخدام المبلغ المرجح الوحيد أو تتعلق الوضاع غبر المؤكدة بالمخاطر أو عدم التأكد بشأن معالجات الزكاة والرص 
ي ُيتوقع 

ا عىل الطريقة التر
ً
 أن تتنبأ بشكل أفضل بحل عدم التأكد. طريقة القيمة المتوقعة اعتماد

يبة مؤجلة  ض 

يبية للموجود  ي تاري    خ التقرير بير  القواعد الرص 
يبة المؤجلة باستخدام طريقة قائمة المركز المالي عىل الفروق المؤقتة ف 

. يتم تقديم الرص  ية لغراض التقرير المالي ات والمطلوبات والقيم الدفبر

ام، بناًء عىل  يتم قياس موجودات   ي يتم فيها تحقق الصل أو عند تسوية االلبر 
ة التر ي الفبر

ائب المتوقع تطبيقها ف  يبة المؤجلة بمعدالت الرص  ائب ومطلوبات الرص  ائب ونظام الرص  معدالت الرص 
يبة المؤجلة ومطلوبات الرص   ي تاري    خ التقرير. يتم إجراء مقاصة بير  موجودات الرص 

يبة الحالية الساري أو المطبق بشكل فعىلي ف   لمقاصة موجودات الرص 
ً
ي حالة وجود حق نافذ نظاما

يبة المؤجلة ف 
لم ية  الدفبر القيمة  تتم مراجعة  يبة.  الرص  يبة ونفس سلطة  للرص  الخاضعة  المنشأة  بنفس  المؤجلة  ائب  الرص  وتتعلق  الحالية  يبة  الرص  تقرير  ومطلوبات  تاري    خ كل  ي 

ف  المؤجلة  يبة  الرص  وجودات 
يبة المؤجلة. وتخفيضها إل الحد ا يبة كاٍف للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الرص   لذي لم يعد من المحتمل أن يتوفر رب  ح خاضٌع للرص 

إثبات اإليرادات 6-21

ائ وط الدفع المحددة تعاقدًيا وباستبعاد الرص  قاس اليرادات بالقيمة العادلة للمقابل النقدي المقبوض أو مستحق القبض، مع مراعاة شر
ُ
الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اليرادات مقابل معايبر ب أو ت

 محددة لتحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كموكل أو وكيل. 

ي هذه ا
تيبات. تعمل المجموعة كأصيبالنسبة لبعض عقود اليرادات، يتم استخدام وسيط لتوفبر البضائع والخدمات. تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت وكيل أو أصيل ف  ل عندما تسيطر عىل لبر

 السلعة أو الخدمة المحددة قبل التحويل. عندما تعمل المجموعة كأصيل، فإن اليرادات المسجلة هي إجمالي مبلغ الفاتورة. 

إيرادات مبيعات البضائع

ي سياق طريقة إثبات اليرادات المؤلفة من خمس خطوات وتطبيق  تقوم المجموعة بإثبات اليرادات عند انتقال السيطرة عىل المنتجات المباعة إل العميل، وهو ما يتم أخذه بعير  
 االعتبار ف 

وط الشحن المعمول بها.   شر

 حق اإلرجاع 

ة محددة، فإن المجموعة تحتسب حق الرجاع عند طلب العميل ويتم استيف م مع العميل عىل حق إرجاع السلعة خالل فبر وط عندما ينص العقد المبر التعاقدية. اء الشر
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إثبات اإليرادات )تتمة( 6-21

امات األداء  تحديد البر 

ي بعض الحاالت، تقوم المجموعة بتحديد خدمات 
التسليم كبند مستقل وقابل للتحديد بصورة مستقلة عن بيع البضاعة. يتم إثبات اليرادات من تلك الخدمات عند قيام المجموعة بتحويل ف 

ي. تقوم المجموعة بتوزي    ع جزء م سعر المعاملة عىل خدمات التسليم ن إجمالي السيطرة عىل البضاعة بموقع التحميل الخاصة بالمجموعة وتقديم خدمات التسليم إل الموقع الخاص بالمشبر
 بناًء عىل أفضل تقدير للخدمات المستقلة المماثلة. 

 التسعبر المؤقت

ي وقت الشحن. يتم مبدئًيا إثبات اليرادات من هذه العقود بناًء عىل تقدير ال
ي الوقت الذي يتم فيه تحو تتضمن بعض عقود اليرادات مع العمالء التسعبر المؤقت ف 

ي ف 
يل السيطرة إل سعر النهان 

 التقدير والسعر النهاني كتغيبر في القيمة
 السعر الفعىلي للسوق. يتم تسجيل أي فرق بير 

العادلة للذمم المدينة ذات الصلة، كجزء من اليرادات،   العميل. يعتمد التسعبر النهاني عىل متوسط مؤشر
ا قياس الذمم المدينة التجارية 

ً
ي تتضمن ترتيبات التسعبر المؤقت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. في قائمة الدخل الموحدة. يتم الحق

 المصاحبة لها ذات الصلة بالعقود التر

 خدمات النقل 

ي بعض الحاالت، بتقديم خدمات تسليم البضاعة المباعة عىل أساس قواعد التجارة الدولية من الفئة ج. تعتبر الخدمة بمث
ام  تقوم المجموعة، ف  أداء منفصل. ال يتوفر سعر المعاملة ابة البر 

ام. يعتمد التقدير عىل سعر البي ةالمنفصل بشكل ضي    ح في العقد وتستخدم المجموعة طريقة التقدير لتخصيص سعر المعاملة عىل أداء هذا البر  ع المستقل. يتم الوفاء بهذه الخدمة خالل فبر
ا لذلك. 

ً
 التسليم ويتم إثباتها كإيرادات وفق

يفمصار ال 6-22

يتم احتساب جميع المصاريف عىل أساس االستحقاق. 

 تكلفة المبيعات

ة كتكلفة مبيعات.   ها  يتم إثبات تكاليف التشغيل عىل أساس التكلفة التاريخية. يتم تصنيف تكاليف النتاج ومصاريف التصنيع والنقل المباشر ة وغبر يتضمن ذلك المواد الولية والعمالة المباشر
ة المنسوبة بالضافة إل تكاليف النقل المرتبطة بتحقيق مبيعات معينة. يتم تسجيل التكاليف الخرى مثل تكاليف البيع كمصاريف  من النفقات غبر   بيع وتوزي    ع بينما يتم عرض جميع المباشر

التكاليف الخرى المتبقية كمصاريف عمومية وإدارية. 

 مصاريف بيع وتوزي    ع

ا مخصصات النفقات غتتضمن أي تكاليف يتم تكبدها لتنفيذ  
ً
 مصاريف التوزي    ع والخدمات اللوجستية وتشمل أيض

ً
ي المجموعة. تشمل هذه التكاليف عادة

بر أو تسهيل كافة أنشطة البيع ف 
ة.   المباشر

 مصاريف عمومية وإدارية

ا  
ً
ة بإنتاج أو بيع أي بضائع أو خدمات. وتشمل أيض ي ال ترتبط مباشر

ا إل تكلفة المبيعات أو تتعلق هذه بالمصاريف التشغيلية التر
ً
ي ال تعود تحديد

ة العامة التر مخصصات النفقات غبر المباشر
 مصاريف البيع والتوزي    ع. 

ة بير  تكلفة المبيعات ومصاريف بيع وتوزي    ع ومصاريف عمومية وإدارية، عند االقتضاء، بشكل ثابت بناء عىل  ا حسب االقت  يتم توزي    ع النفقات غبر المباشر
ً
ضاء من قبل معدالت محددة مسبق

 المجموعة. 

 مصاريف أبحاث وتطوير 

 :  تتعلق مصاريف البحاث والتطوير بالنشطة المتعلقة بما يىلي

،تطوير وتحسير  ما لدينا حالًيا من مواد ومنتجات وحلول وعمليات •

•  . ي
وتحسير  الثر البيت 

ة ومس        تدامة وابتكار عمل يات مس        تدامة بتكلفة أقل لتلبية احتياجات عمالئنا وس        لس        لة القيمة عىل المدى القريب والمتوس        ط تركز هذه النش        طة عىل تقديم منتجات وحلول تطبيقات متمبر 
 والبعيد. 

إيرادات تمويل 6-23

ي أدوات
ي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المرتبطة بعمولة المصنفة كاستثمارات ف 

الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  حقوق    بالنسبة لكافة الدوات المالية التر
. يمثل معدل العمولة الفعىلي المعدل الذي يخصم المدفوعات أو   المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة عىل مدى الشامل اآلخر، يتم تسجيل إيرادات التمويل باستخدام معدل العمولة الفعىلي

ة أقرص  ية للموجودات أو المطلوبات المالية. العمر المتوقع لألداة المالية أو لفبر  ، حيثما كان ذلك مالئما، إل صافي القيمة الدفبر

تكلفة تمويل 6-24

. إن معدل الفائدة الفعىلي يتم إثبات تكلفة التمويل للفائدة المستحقة للجهة الُمقرضة لجميع المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، باستخدام معدل الفائ  هو المعدل الذي دة الفعىلي
ة أقرص، حسبم . بموجبه يتم خصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة عىل مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو خالل فبر ام المالي

ية لاللبر  ا هو مالئم، إل صافي القيمة الدفبر
ها. بالض ا القيمة الزمنية للنقود لجميع المطلوبات اليجارية المثبتة. يتم إثبات بتكلفة التمويل وتشمل هذه السندات والسندات التقليدية والمرابحة وغبر

ً
افة إل ذلك، تشمل تكلفة التمويل أيض

ام إل قيمته الحالية.  ا نتيجة لمرور الوقت كلما تم تخفيض مخصص أو البر 
ً
أيض
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  6

ربحية السهم 6-25

كة   ي الدخل للسنة للمجموعة تعرض المجموعة معلومات ربحية السهم الساسية والمخفضة، إن وجدت، لألسهم العادية للشر
لمساهميها. يتم احتساب ربحية السهم الساسية بتقسيم صاف 

كة القائمة خالل السنة، وتعديله مقابل السهم الخاصة المحتفظ بها، إن وجدت. ويتم تحدي د ربحية السهم المخفضة، إن وجدت، عن طريق  عىل المتوسط المرجح لعدد السهم العادية للشر
كة القائمة خالل السنة، وتعديله مقابل السهم الخاصة المحتفظ  تعديل صافي الدخ ات جميع السهم ل السنوي للمجموعة باستخدام المتوسط المرجح لعدد السهم العادية للشر بها، وتأثبر

العادية المحتملة المخفضة. 

قياس القيمة العادلة 6-26

 مشاركي السوق بتاري    خ القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن رصده أو يتم   القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو 
ي معاملة منظمة بير 

ام ف  يدفع لتسوية البر 
ي االعتبار خصائص الموجودات أو ال 

ام، تأخذ المجموعة ف  ة باستخدام أسلوب آخر. عند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلبر  ي السوق هذه الخصائص مطلوبات إذا أختقديره مباشر
ذ المشاركون ف 

ام في تاري    خ القياس. 
 في االعتبار عند تسعبر الصل أو االلبر 

ي هذه القوائم المالية الموحدة عىل هذا الساس، باستثناء معامالت اليجار و 
ي نطاق معيار المحاسبة الدولي ر يتم تحديد القيمة العادلة لغراض القياس و/أو الفصاح ف 

ي تدخل ف 
"عقود   17قم  التر
ي لها بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابل للتحقق الواردة

"المخزون" أو قيمة   2في معيار المحاسبة الدولي رقم    اليجار"، والقياسات التر
ي معيار المحاسبة الدولي رقم 

ي قيمة ا 36االستخدام الواردة ف 
 لموجودات". "االنخفاض ف 

ي  
ي صنفت المجموعة موجوداتها ومطلوباتها المالية ضمن ثالث مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، بناًء عىل درجة رصد المدخالت ف 

قياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت ف 
 : ي يتم توضيحها عىل النحو التالي

 قياس القيمة العادلة بأكملها، والتر

ي السواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. 1المستوى  •
 : أسعار السوق المعلنة )غبر المعدلة( ف 

ة. 2المستوى  • ة أو غبر مباشر ي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها بطريقة مباشر
 : أساليب التقييم التر

ة. 3المستوى  • ة أو غبر مباشر ي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ال يمكن رصدها بطريقة مباشر
: أساليب التقييم التر



كة مساهمة سعودية كة سابك للمغذيات الزراعية | شر شر

32

)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

ممتلكات ومصنع ومعدات  7

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ي 
تحسينات عىل عقار  الو  المبائ 

مستأجر 
اتمصنع ومعدات  المجموعموجودات قيد اإلنشاء سيارات أثاث وتجهبر 

التكلفة: 

ي بداية السنة
1,073,76917,147,08344,27433,8001,069,59519,368,521ف 

770,311770,311----إضافات

-(692,440)77,537614,104224575تحويالت ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات 

(75,018)(79,548)--4,530-(2( )1تحويالت ممتلكات ومصنع ومعدات )

(367,517)(1,698)--(362,760)(3,059)استبعادات 

1,148,24717,402,95744,49834,3751,066,22019,696,297في نهاية السنة 

ي القيمة 
 
اكم واالنخفاض ف االستهالك المبر

ي بداية السنة
10,867,144-690,60910,104,78940,98730,759ف 

39,938766,0337481,817808,536المحمل للسنة

(357,798)---(357,039)(759)استبعادات 

729,78810,513,78341,73532,57611,317,882في نهاية السنة 

ية:  ي القيمة الدفبر
 
صاف

2022418,4596,889,1742,7631,7991,066,2208,378,415ديسمبر  31في 

ي 
2022383,1607,042,2943,2873,0411,069,5958,501,377يناير  1ف 

مليون ريال سعودي.  6.5مليون ريال سعودي وتحويالت إل موجودات غبر ملموسة بمبلغ  71.9يشمل تحويالت الوحدات السكنية المشيدة للموظفير  إل موجودات وذمم مدينة أخرى بمبلغ   ( 1)

. مليون ريال سعودي 3.4يشمل تحويالت من المخزون بمبلغ  ( 2)



كة مساهمة سعودية  كة سابك للمغذيات الزراعية | شر     شر

 
33 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك 

 ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(  7

ي  
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية ف 

 

ي 
تحسينات عىل عقار  الو  المبان 

 مستأجر
ات  مصنع ومعدات   المجموع  النشاء موجودات قيد  سيارات أثاث وتجهبر 

       التكلفة: 

ي بداية السنة
 11,485,022 591,400 17,342 9,001 10,581,459 285,820 ف 

ي تجميع المنشآت )إيضاح 
 8,210,429 1,023,761 16,238 35,273 6,347,773 787,384 (37المستحوذ ف 

 663,838 289,727 - - 374,111 -   إضافات

 - (590,351) 220 - 589,566 565 ومصنع ومعدات تحويالت ضمن ممتلكات 

 (201,734) (201,734) - - - - ( 1تحويل إل الموجودات والذمم المدينة الخرى )

 (141,847) - - - (141,847) - استبعادات 

 (647,187) ( 43,208) - - (603,979) - ( 2مشطوبات )

ي نهاية السنة 
 
 19,368,521 1,069,595 33,800 44,274 17,147,083 1,073,769 ف

      

ي القيمة 
 
اكم واالنخفاض ف       االستهالك المبر

ي بداية السنة
 5,895,089 - 12,357 6,205 5,708,514 168,013 ف 

ي تجميع المنشآت )إيضاح 
 4,852,766 - 15,792 33,959 4,306,909 496,106 (37المستحوذ ف 

 815,779 - 2,610 823 785,856 26,490 المحمل للسنة

 (555,317) - - - (555,317) - (2متعلق بالمشطوبات )

 (141,173) - - - (141,173) - استبعادات 

ي نهاية السنة 
 
 10,867,144 - 30,759 40,987 10,104,789 690,609 ف

       

ية:  ي القيمة الدفبر
 
       صاف

ي 
 
 8,501,377 1,069,595 3,041 3,287 7,042,294 383,160 2021ديسمبر  31ف

ي 
 5,589,933 591,400 4,985 2,796 4,872,945 117,807 2021يناير  1ف 

 

 الوحدات السكنية المشيدة للموظفير  إل موجودات وذمم مدينة أخرى.  بتحويالتتتعلق  ( 1)

كة تابعة.  ( 2)    تمثل شطب مصنع السمدة المركبة التابع لشر
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)تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(  7

 توزي    ع االستهالك المحمل للسنة: 

 31للسنة المنتهية في إيضاح
2022ديسمبر 

ي 
  31للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر 

1776,120795,169-26 تكلفة المبيعات

25,6122,008-26 مصاريف بيع وتوزي    ع 

326,80418,602-26مصاريف عمومية وإدارية

808,536815,779
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

موجودات حق االستخدام 8

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ي 
المجموعأخرىخطوط أنابيب الغاز سيارات معدات مساكن أراض 

التكلفة: 

ي بداية السنة
10,96022,116285259,714-119,068107,285ف 

75,277-----75,277( 2إعادة القياس )

24,190----24,190-إضافات

(14,248)(285)-(6,849)-(7,114)-االستبعادات واالستغناءات

344,933-4,11122,116-194,345124,361في نهاية السنة 

ي القيمة: 
 
اكم واالنخفاض ف االستهالك المبر

ي بداية السنة
9,02313,00325182,773-18,72941,767ف 

1,1871,4853434,838-8,13823,994المحمل للسنة

(14,248)(285)-(6,849)-(7,114)-االستبعادات واالستغناءات

103,363-3,36114,488-26,86758,647في نهاية السنة 

ية:  ي القيمة الدفبر
صاف 

241,570-7507,628-2022167,47865,714ديسمبر  31في 

ي 
1,9379,11334176,941-2022100,33965,518يناير  1ف 

ات محددة من  ( 1) ي وموجودات أخرى. عادة ما يتم إبرام عقود اليجار لفبر
وط اليجار عىل أساس فردي وتحتوي عىل مجموعة 10إل  1تستأجر المجموعة وحدات سكنية متنوعة ومعدات وسيارات وأراض  سنوات باستثناء عقد إيجار الرض كما هو مذكور أدناه. يتم التفاوض عىل شر

وط  اض. واسعة من الشر والحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام موجودات اليجار كضمان لغراض االقبر

ي مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتم تمديدها من  ( 2)
. سنة لتعكس توقعات المجموعة المعقولة ل 99سنة إل  30تمت إعادة تقييم مدة إيجار عقود إيجار الراض  . عقود اليجار قابلة للتجديد باالتفاق المتبادل بير  الطرفير  ي سيتم خاللها استخدام الصل الساشي

ة التر لفبر



كة مساهمة سعودية  كة سابك للمغذيات الزراعية | شر شر

36

)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

موجودات حق االستخدام )تتمة(  8

ي للسنة 
2021ديسمبر  31المنتهية ف 

ي 
المجموع أخرى خطوط أنابيب الغاز سياراتمعداتمساكنأراض 

التكلفة: 

ي بداية السنة
47,821100,80188112,62313,238430175,794ف 

ي تجميع المنشآت )إيضاح 
4,4528,878143101,343-58,87828,992(37المستحوذ ف 

12,369-----12,369إضافات

( 29,792)(288)-( 6,115)(881)( 22,508)-االستبعادات واالستغناءات

10,96022,116285259,714-119,068107,285في نهاية السنة 

ي القيمة: 
 
اكم واالنخفاض ف االستهالك المبر

ي بداية السنة
3,55728,9008818,2436,15628448,021ف 

ي تجميع المنشآت )إيضاح 
3,8905,3628424,991-7,0318,624(37المستحوذ ف 

3,0051,48517132,382-8,14119,580المحمل للسنة

( 22,621)(288)-( 6,115)(881)( 15,337)-االستبعادات واالستغناءات

9,02313,00325182,773-18,72941,767السنة في نهاية 

ية:  ي القيمة الدفبر
صاف 

1,9379,11334176,941-2021100,33965,518ديسمبر  31في 

ي 
4,3807,082146127,773-202144,26471,901يناير  1ف 

توزي    ع االستهالك المحمل للسنة: 

للسنة المنتهية في إيضاح

2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

15,2124,974-26تكلفة المبيعات

23,2033,575-26مصاريف بيع وتوزي    ع 

323,42423,833-26مصاريف عمومية وإدارية

-42,999-26مصاريف أبحاث وتقنية

34,83832,382
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

موجودات غبر ملموسة  9

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

برمجيات وتراخيص
اع والعالمات  براءات االخبر

التجارية 
موجودات غبر ملموسة 

المجموعقيد التطوير 

التكلفة: 

ي بداية السنة
23,657227,697-204,040ف 

73025,47856226,770( 1الضافات )

-(3,102)-3,102تحويالت ضمن موجودات غبر ملموسة 

6,532(2,299)-8,831تحويل من )إل( ممتلكات ومصنع ومعدات 

(849)--(849)استبعادات

215,85425,47818,818260,150السنة في نهاية 

ي القيمة 
 
اكم واالنخفاض ف االستهالك المبر

ي بداية السنة
169,415--169,415ف 

11,094--11,094المحمل للسنة

(849)--(849)استبعادات 

179,660--179,660في نهاية السنة 

ي القيمة 
 
ية: صاف الدفبر

202236,19425,47818,81880,490ديسمبر  31في 

ي 
23,65758,282-202234,625يناير  1ف 

اع والعالمات التجارية من سابك خالل السنة. راجع اليضاح 1) . 31( حصلت المجموعة عىل براءات االخبر
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

موجودات غبر ملموسة )تتمة(  9

ي 
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية ف 

برمجيات وتراخيص 
اع والعالمات  براءات االخبر

التجارية
موجودات غبر ملموسة قيد  

التطوير 
المجموع 

التكلفة: 

ي بداية السنة
25,76786,805-61,038ف 

4,270144,333-140,063( 1استحواذ من تجميع المنشآت )

734--734إضافات

-( 2,205)-2,205تحويالت

( 1,103)( 1,103)--تحويل إل موجودات غبر متداولة أخرى 

( 3,072)( 3,072)--شطب 

23,657227,697-204,040في نهاية السنة 

ي القيمة 
 
اكم واالنخفاض ف االستهالك المبر

ي بداية السنة
24,069--24,069ف 

132,040--132,040( 1استحواذ من تجميع المنشآت )

13,306--13,306المحمل للسنة

169,415--169,415في نهاية السنة 

ية:  ي القيمة الدفبر
 
صاف

23,65758,282-202134,625ديسمبر  31في 

ي 
25,76762,736-202136,969يناير  1ف 

كة سابك  ( 1) كة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية من قبل شر ي نتيجة استحواذ شر
ون  . 37للمغذيات الزراعية. يرجر الرجوع إل اليضاح تم االستحواذ عليها من الببر

توزي    ع رسوم الطفاء للسنة: 

للسنة المنتهية في إيضاح

2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

11,8741,340-26تكلفة المبيعات

39,22011,966-26مصاريف عمومية وإدارية

11,09413,306
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)تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

كة زميلة 10  استثمارات في شر

ي  
كة زميلة: يوضح الجدول أدناه استثمارات المجموعة ف  شر

كات الزميلة ٪ نسبة الملكية اسم الشر
كما في 

2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

وكيماويات كة الخليج لصناعة الببر 333,3869,901769,088شر

ي تصنيع وتصدير المونيا واليوريا  
ي مملكة البحرين وتعمل ف 

وكيماويات ف  كة الخليج لصناعة الببر كة زميلة باستخدام طريقة تأسست شر ي شر
ومنتجات الميثانول. تتم المحاسبة عن االستثمار ف 

كة الزميلة.  كة الم عىل الشر حقوق الملكية. ال تسيطر الشر

كة زميلة:  ي شر
ي االستثمارات ف 

فيما يىلي الحركة ف 

 31للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر 

ي 
  31للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر 

ي بداية السنة
-769,088الرصيد ف 

644,339-( 37المستحوذ خالل تجميع المنشآت )إيضاح 

ي النتائج
408,315242,874الحصة ف 

(118,125)(307,502)توزيعات أرباح مقبوضة

869,901769,088الرصيد في نهاية السنة 

ي  
كة سابك  2021ف  وكيماويات بعد االستحواذ عىل  33.33للمغذيات الزراعية عىل حصة بنسبة  ، استحوذت شر كة الخليج لصناعة الببر ي شر

كة سابك الستثمارات 100٪ ف  ٪ من رأس مال شر
ي معاملة تبادل أسهم. يرجر الرجوع إل إيضاح 

 . 37المغذيات الزراعية من سابك ف 

كة تبير  الجداول الواردة أدناه المعلومات المالية المخترص  ي القوائم المالية المتاحة للشر
ي تم الفصاح عنها المبالغ المعروضة ف 

وكيماويات. تعكس المعلومات التر كة الخليج لصناعة الببر   ة لشر
ي تلك المبالغ. 

 الزميلة ذات الصلة وال تعرض حصة المجموعة ف 

كما في 

2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

1,088,948945,519المتداولةمجموع الموجودات 

1,635,5801,525,134موجودات غبر متداولة

(163,157)(114,564)مطلوبات متداولة

2,609,9642,307,496صافي الموجودات 

التسوية: 

٪ 333,3٪ 333,3نسبة أسهم المجموعة 

ية 869,901769,088القيمة الدفبر

 31للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر 

ي 
  31للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر 

2,235,6261,736,298إيرادات 

ي الدخل للسنة
1,224,946728,623صاف 

التسوية: 

٪ 333,3٪ 333,3نسبة أسهم المجموعة

408,315242,874الحصة في األرباح 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

استثمارات في أدوات حقوق الملكية 11

ي أدوات حقوق الملكية: 
ية لالستثمارات ف  فيما يىلي القيمة الدفبر

ي 
 
كما ف

2022ديسمبر  31
ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

مالية مدرجةأوراق 

394,805651,997( 1أسهم حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )
394,805651,997

 أوراق مالية غبر مدرجة 
--( 2أسهم حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )

ي تداول. 1.69: 2021٪ )1.69تمثل االستثمارات المدرجة نسبة  (1
كة مدرجة ف  وكيماويات )ينساب(، وهي شر كة ينبع الوطنية للببر ي شر

٪( من السهم المملوكة ف 
كة العربية لأللياف الصناعية )ابن 3.87: 2021٪ ) 3.87تمثل االستثمارات غبر المدرجة نسبة  (2 ي الشر

كات التابعة لسابك. ٪( من السهم المملوكة ف  رشد(، إحدى الشر

ي 
: 2021و 2022ديسمبر  31فيما يىلي حركة السهم المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للسنتير  المنتهيتير  ف 

ي 
 
كما ف

2022ديسمبر  31
ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

غبر مدرجة مدرجةغبر مدرجةمدرجة 

التكلفة: 

94,90577,36394,90577,363في بداية ونهاية السنة كما 

احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

ي بداية السنة
( 77,363)511,538(77,363)557,092ف 

ي القيمة العادلة خالل السنة )
-45,554-(257,192)( 1التغبر ف 

(77,363)557,092(77,363)299,900في نهاية السنة 

ي نهاية السنة 
 
ية ف -651,997-394,805القيمة الدفبر

ي السعر بنسبة  
ي أدوات حقوق الملكية بسبب التغبر ف 

ات الخرى، مبلغ  10يبلغ تأثبر االستثمارات ف  مليون ريال سعودي(. قد    65.2:  2021مليون ريال سعودي )  39.5٪، مع ثبات جميع المتغبر
 تزيد / تنقص المكونات الخرى لحقوق الملكية نتيجة لهذه التقلبات. 

. 1-13بالقيمة العادلة. لمزيد من التفاصيل يرجر الرجوع إل اليضاح  اتيتم إدراج االستثمار 

 موجودات وذمم مدينة أخرى  12

ي 
 
كما ف

2022ديسمبر  31
ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

غبر متداولة: 
261,575242,922(1برنامج تمليك وحدات سكنية وبرنامج قروض وحدات سكنية )

73,70588,986تكاليف تطوير موقع برنامج تمليك الوحدات السكنية 

ك  7,98818,940دفعات مقدمة تتعلق باتفاقيات التشغيل والنتاج المشبر

-554متنوعةبنود 

343,822350,848

متداولة: 

9,40817,656( 1سلف موظفير  وذمم مدينة )

158,325123,074( 2دفعات مقدمة إل أطراف ذات عالقة )

-148,908(3منافع موظفير  وذمم مدينة من طرف ذو عالقة )

 
ً
70,06173,665مصاريف مدفوعة مقدما

52,22411,618مرابحة فوائد مدينة من 

32,67229,622(4بنود متنوعة )

471,598255,635

نامج تملك المنازل ومنافع أخرى.  ( 1) تمثل سلف الموظفير  مبالغ مستحقة من الموظفير  تتعلق ببر
تمثل الدفعات المقدمة إل الطراف ذات العالقة دفعة مقدمة مقابل العمليات وخدمات الدعم.  ( 2)
امات منافع الموظفير  المحولة إل المجموعة من سابك نتيجة نقل الموظفير  من سابك إل المجموعة. راجع اتتعلق  ( 3) . 31و 21ليضاحير  منافع الموظفير  المستحقة بالبر 

داد. ( 4) يبة القيمة المضافة القابلة لالسبر  تشمل البنود المتنوعة توزيعات الرباح المستحقة وض 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

الموجودات والمطلوبات المالية 13

2022ديسمبر  31

 إيضاح
المجموع

موجودات / مطلوبات  
مالية بالتكلفة المطفأة

موجودات / مطلوبات  
مالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر 
ي  المستوى األول  (1- 13القيمة العادلة )

الثالثالمستوى  المستوى الثائ 

 الموجودات المالية

ي أدوات حقوق ملكية مدرجة
--394,805394,805394,805--394,805 11استثمارات ف 

ال يوجد --ال يوجد ---ال يوجد  11( 1أدوات حقوق ملكية غبر مدرجة )

425,625--425,625-2,560,9642,135,339425,625 15(2ذمم مدينة تجارية )

ة الجل  استثمارات قصبر

------24,363,0004,363,000-16ودائع مرابحة - 

 ( 3نقد وما يماثله )

------263,248263,248 16نقد وأرصدة بنكية - 

------8,354,8798,354,879 16ودائع مرابحة - 

------205,105205,105(4)  موجودات مالية أخرى

16,142,00115,321,571425,625394,805820,430394,805-425,625

 المطلوبات المالية 

------245,760245,760 20مطلوبات إيجارية 

------744,897744,897 23ذمم دائنة تجارية 

2,373,750--2,373,750---2,373,750 22( 5أدوات مالية مشتقة )

------323,349323,349 36توزيعات أرباح دائنة

------260,685260,685(3مطلوبات مالية أخرى ) 

3,948,4411,574,691--2,373,750--2,373,750

ي يمكن رصدها )مدخالت غبر قابلة للرصد(.  3يتم تقييم استثمارات المجموعة غبر المدرجة ضمن المستوى  ( 1)
حيث ال تعتمد المدخالت عىل بيانات السوق التر

ي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ب  3ة ضمن المستوى  يتم قياس الذمم المدينة التجارية المتعلقة بالعقود ذات ترتيبات تسعبر مؤقتة بالقيمة العادلة. يتم تصنيف هذه الذمم المدينة التجاري ( 2)
ي العقد. بالنسبة للذمم المديف 

وط محددة ف  نة  سبب إدراج مدخالت ال يمكن رصدها تتضمن شر
ي 
ية كما ف  ة الجل.  2022ديسمبر   31التجارية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن القيمة الدفبر  تقارب قيمتها العادلة بسبب طبيعتها قصبر

ا لتقييم المجموعة، تقارب القيمة العادلة لالستثم ( 3)
ً
ة الجل والنقد وما يماثله والذمم الدائنة التجارية وتوزيعات الرباح الدائنة والموجودات والمطلوبات المالية الخرى قيمتوفق ة الجل لهذه الدوات. ارات قصبر ية، ويرجع سبب ذلك بشكل كببر إل االستحقاقات قصبر ها الدفبر

ي من الخسائر االئتمانية المتوقعة، حيثما ينطبق ذلك. بينما تتضمن المطلوبات الماليةتتضمن الموجودات المالية الخرى مبالغ فوائد مستحقة وق  ( 4)
.  روض مستحقة إل موظفير  وذمم مدينة أخرى، بالصاف  الخرى مبالغ مستحقة إل أطراف ذات عالقة وذمم دائنة متعلقة بموظفير 

ي  ( 5)
. انظر إيضاح   مبلغ مسجل بالقيمة العادلة لخيار االستحواذ عىل حصة غبر مسيطرة ف  ي

ون  . 22الببر
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  13

2021ديسمبر  31

 إيضاح
المجموع 

موجودات / مطلوبات  
مالية بالتكلفة المطفأة 

مطلوبات مالية موجودات / 
بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة الدخل 

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 
ي  المستوى الول  ( 1-13القيمة العادلة )

المستوى الثالث  المستوى الثان 

 الموجودات المالية

ي أدوات حقوق ملكية مدرجة
--651,997651,997651,997--651,997 11استثمارات ف 

ال يوجد --ال يوجد ---ال يوجد  11( 1أدوات حقوق ملكية غبر مدرجة )

2,314,540--2,314,540-2,520,469205,9292,314,540 15(2ذمم مدينة تجارية )

ة الجل  استثمارات قصبر

------2565,000565,000-16ودائع مرابحة - 

 ( 3نقد وما يماثله )

------513,284513,284 16نقد وأرصدة بنكية - 

------4,781,5024,781,502 16ودائع مرابحة - 

------13,86413,864(4)  موجودات مالية أخرى

9,046,1166,079,5792,314,540651,9972,966,537651,997-2,314,540

 المطلوبات المالية 

------178,385178,385 20مطلوبات إيجارية 

------169,866169,866 23ذمم دائنة تجارية 

------171,771171,771 36توزيعات أرباح دائنة

-----308,759308,759(4مطلوبات مالية أخرى ) 

828,781828,781------

ي يمكن رصدها )مدخالت غبر قابلة للرصد(.  3يتم تقييم استثمارات المجموعة غبر المدرجة ضمن المستوى  ( 1)
حيث ال تعتمد المدخالت عىل بيانات السوق التر

ي العقد. بالنسبة للذمم المدي  3تصنيف هذه الذمم المدينة التجارية ضمن المستوى  يتم قياس الذمم المدينة التجارية المتعلقة بالعقود ذات ترتيبات تسعبر مؤقتة بالقيمة العادلة. يتم   ( 2)
وط محددة ف  ي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بسبب إدراج مدخالت ال يمكن رصدها تتضمن شر

نة  ف 
ي 
ية كما ف  ة الجل. تقارب قيمتها العاد  2021ديسمبر   31التجارية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن القيمة الدفبر  لة بسبب طبيعتها قصبر

ة الجل والنقد وما يماثله والذمم الدائنة التجارية وتوزيعات الربا  ( 3) ا لتقييم المجموعة، تقارب القيمة العادلة لالستثمارات قصبر
ً
ية، ويرجع سبب ذلك بشكل كببر إل  وفق ة الجل لهذه الدوات. ح الدائنة والموجودات والمطلوبات المالية الخرى قيمتها الدفبر االستحقاقات قصبر

ي من الخسائر االئتمانية المت ( 4)
. وقعة، حيثما ينطبق ذلك. بينما تتضمن المطلوبات المالية الخرى مبالغ مستحقة إل أطراف ذات عالقة تتضمن الموجودات المالية الخرى مبالغ فوائد مستحقة وقروض مستحقة إل موظفير  وذمم مدينة أخرى، بالصاف  وذمم دائنة متعلقة بموظفير 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( 13

ي اليضاح  
ية لكل فئة من33تمت مناقشة تعرض المجموعة لمختلف المخاطر المتعلقة بالدوات المالية ف  ي نهاية السنة المالية يعادل القيمة الدفبر

. إن الحد القض للتعرض لمخاطر االئتمان ف 

 فئات الموجودات المالية أعاله. 

القيمة العادلة قياس  13-1

ي تم إجراء تقييم عادل
ية والقيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة التر لها بالنسبة للموجودات المالية الخرى، فإن القيم   يحتوي الجدول أعاله عىل مقارنة، حسب الفئة، للقيمة الدفبر

ية هي تقديرات تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة. يتم تصنيف   ي القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي الدفبر
جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها ف 

 للقيمة العادلة. عىل النحو المبير  أدناه، استنادا إل أدن  مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل: 

ي السواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة. : أسعار السوق المعلنة )غبر ا1المستوى  •
 لمعدلة( ف 

ة. 2المستوى  • ة أو غبر مباشر ي يمكن رصدها بطريقة مباشر
ي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة التر

: أساليب التقييم التر
ي يكون فيها أقل قدر من المدخالت اله3المستوى  •

 امة لقياس القيمة العادلة ال يمكن رصدها. : أساليب التقييم التر

ي تا
ي السوق وذلك ف 

ي معاملة نظامية بير  المشاركير  ف 
ام ف  ري    خ القياس. تقيس المجموعة الموجودات المالية إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل البر 

ي ت
ام تمت إما: بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ف  اض بأن معاملة بيع الصل أو نقل االلبر اري    خ كل قائمة مركز مالي موحدة. ويستند قياس القيمة العادلة إل افبر

ام.  • ي السوق الرئيسية لألصل أو االلبر 
 ف 

ي حالة غياب السوق الرئيسية. •
ام، وذلك ف  في السوق الكبر أفضلية لألصل أو لاللبر 

ي السوق عند يجب أن يتاح للمجموعة السوق ا
ي يستخدمها المشاركون ف 

اضات التر ام ما باستخدام االفبر ام،  لرئيسية أو الكبر أفضلية. ويتم قياس القيمة العادلة لصل أو البر  تسعبر أي أصل أو البر 
ي السوق يعملون من منطلق مصالحهم االقتصادية المثىل. ويأخذ قياس القيمة العادلة لصل 

اض أن المشاركير  ف  ي السوق عىل توليد منفعة اقتصادية   عىل افبر
ي االعتبار قدرة المشاركير  ف 

غبر مالي ف 
ي السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف المثل والعىل لألصل. 

 من خالل التوظيف المثل والعىل لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر ف 

ي    12دلة خالل  لم تكن هناك أي تحويالت بير  مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العا 
 المنتهية ف 

ً
ي  2022ديسمبر    31شهرا

ات عىل أي من أساليب التقييم المطبقة كما ف  . ولم يتم إجراء أي تغبر
. 2022ديسمبر 

ي تقدير القيم العادلة: 
اضات المستخدمة ف  فيما يىلي الطرق واالفبر

ي السواق النشطة. بالنسبة للقيمة العادلة لدوات حقوق الملكية، تقوم المجموعة  يتم الحصول عىل القيمة العادلة الستثمارات أدوات حقوق الملكية المدرجة من ا •
لسعار المتداولة ف 

القابلة للمق  المعامالت  بناء عىل  الحصول عليها  ي تم 
التر العادلة  القيمة  ي ذلك 

التقييم، بما ف  اضات بشأن مدخالت طرق  التقديراتبإجراء بعض االفبر  ارنة. يمكن استخدام احتماالت 
ي تقدير المجموعة للقيمة العادلة الستثمارات أدوات حقوق الملكية غبر المدرجة. 

 المختلفة ضمن هذه المدخالت بصورة معقولة ف 

كن رصدها )قيمة حقوق  ت معينة ال يمبالنسبة للقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة، استخدمت المجموعة نهج السوق لقياس القيمة العادلة لألدوات المشتقة باستخدام مدخال  •
يبة واالستهالك والطفاء(.   الملكية إل مضاعف الرباح قبل الفائدة والرص 

ي تستخ •
ي يمكن رصدها. تعتمد  يتم تقييم القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل باستخدام أساليب التقييم التر

دم مدخالت السوق التر
ي السوق للسلع الساسية. أسا

 ليب التقييم عىل مدخالت يمكن رصدها ف 

ي قياسات القيمة العادلة بالمستوى 
ي ال يمكن رصدها المستخدمة ف 

. 3يلخص الجدول التالي معلومات عن المدخالت الهامة التر

 مدخالت هامة ال يمكن رصدها  أسلوب التقييم  الوصف 
 النطاق

2022 2021 
نهج السوقمالية مشتقة أدوات 

خيارات البيع والعقود اآلجلة
قيمة حقوق الملكية إل مضاعف الرباح قبل الفائدة  -

يبة واالستهالك والطفاء   والرص 
يبة نسبة توزيعات الرباح  - إل الرباح قبل الفائدة والرص 

 واالستهالك والطفاء 
 معدل الخصم -

4.7

20.3 ٪

10.5 ٪

ال ينطبق 

ً قد يؤدي  ي المدخالت الهامة  ا تغيبر
ي ال يمكنف 

ي قيمة الداة المالية المشتقة  رصدها  التر
: كما يىلي إل تغيبر ف 

ي ال  ال
ي المدخالت الهامة التر

 
تغيبر ف

 يمكن رصدها 
قيمة األدوات المالية المشتقة  

 "باآلالف" 

إل منإل من

يبة واالستهالك والطفاء  زيادة قيمة حقوق الملكية إل بنسبة مضاعف الرباح قبل الفائدة والرص 
10 ٪ 4.7 5.2 2,373,750 2,648,433 

يبة واالستهالك والطفاء قيمة حقوق الملكية إل انخفاض بنسبة  مضاعف الرباح قبل الفائدة والرص 
10 ٪ 4.7 4.2 2,373,750 2,058,219 

يبة واالستهالك والطفاء  الرباح إلتوزيعات من معدل عالي  ٪ 20.3 ٪ الرباح قبل الفائدة والرص   27.4 ٪  2,373,750 2,143,052 
يبة واالستهالك والطفاء الرباح إلتوزيعات منخفض من معدل  ٪ 20.3 ٪  الرباح قبل الفائدة والرص   19.6 ٪  2,373,750 2,375,692 

٪ 10.5 ٪ 1زيادة معدل الخصم بنسبة   11.5 ٪  2,373,750 2,378,335 
٪ 10.5 ٪ 1معدل الخصم بنسبة  انخفاض  9.5٪  2,373,750 2,326,594 

اضات مع  حدوث  ستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله إل  ت ي أحد االفبر
اضات الخرى  بقاءتغيبر ف  ات ذلكمن غبر المحتمل أن يحدث  ولكن عملًيا  .  دون تغيبر   جميع االفبر ، وقد تكون التغيبر

اضات مرتبطة ي بعض االفبر
. ببعضها  ف 

ي الدوات المالية  أرباحلم يتم تسجيل أي 
 خالل السنة. المشتقة أو خسائر ف 

منفصل. بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم الفصاح عنها بشكل   ال توجد أداة حقوق ملكية جوهرية غبر مدرجة
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

مخزونال 14

ي 
 
كما ف

2022ديسمبر  31
ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

211,992210,006بضائع جاهزة 

656,638652,784قطع غيار

108,81347,611مواد أولية 

32,13038,900بضائع بالطريق 

1,009,573949,301

: مخصص البنود بطيئة الحركة والمتقادمة 
ً
(240,576)(275,580)ناقصا

733,993708,725

 : ء الحركة والمتقادم عىل النحو التالي ي مخصص المخزون بطي
كانت الحركات ف 

ي 
 
 31للسنة المنتهية ف

2022ديسمبر 
ي للسنة 

  31المنتهية ف 
2021ديسمبر 

ي بداية السنة
240,57670,540ف 

ي تجميع المنشآت
42,005-استحواذ ف 

35,004128,031المحمل للسنة

ي نهاية السنة 
 
275,580240,576ف

ي تكلفة المبيعات.   128:  2021)مليون ريال سعودي    35، تم إثبات مخصص البنود بطيئة الحركة والمتقادمة بمبلغ  2022خالل سنة  
تعرض بيان  تم    مليون ريال سعودي(. تم إثبات الزيادة ف 

 . 33المجموعة لمخاطر أسعار السلع في اليضاح 

 تجاريةالمدينة الذمم ال 15

كما في 

2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

1,514,000220ذمم مدينة تجارية 

كة تايوان  "(مطلوب من شر ي إف شي
41,263197,116لألسمدة )"نر

1,006,1232,323,133مطلوب من أطراف ذات عالقة أخرى 

2,561,3862,520,469

: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
ً
-(422)ناقصا

2,560,9642,520,469

ي المعتاد ما 
اتها ف  اوح فبر  يوما.  120 - 30بير  الذمم المدينة غبر محّملة بالفائدة وتبر

ي  
:  31فيما يىلي تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات العالقة كما ف  ديسمبر

 أكبر من سنة واحدة  يوًما  365-181يوًما 180-91يوًما  90-60 يوًما 60أقل من متداولةالمجموع

2022ديسمبر  31

٪0٪0٪0٪0٪40,0٪20,0٪30,0الخسارة االئتمانية المتوقعةمعدل 
ية )  2,135,7611,504,511627,2598057901,855541(1إجمالي القيمة الدفبر

----(209)(213)(422)الخسارة االئتمانية المتوقعة 

2,135,3391,504,298627,0508057901,855541المجموع

يوًما  365-181يوًما  180-91يوًما  90-60 يوًما 60أقل من متداولة المجموع 
أكبر من 

سنة واحدة

2021ديسمبر  31

٪0٪0٪0٪0 ٪0٪0٪0   معدل الخسارة االئتمانية المتوقعة

ية )  --205,92924,712180,053518646(1إجمالي القيمة الدفبر

-------االئتمانية المتوقعة الخسارة 

--205,92924,712180,053518646المجموع

ي  425.6قائمة الدخل بمبلغ  من خاللال يشمل المبلغ الذمم المدينة التجارية المدرجة بالقيمة العادلة  (1
مليار ريال سعودي(  2.3: 2021) 2022ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما ف 

 فيما يىلي حركات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة: 

 
 

ي 
 
 31للسنة المنتهية ف

2022ديسمبر 
ي 
  31للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر 
ي بداية السنة

-- ف 
-422المحمل للسنة

--خالل السنة عكس قيد 
ي نهاية السنة 

 
-422ف
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   )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

 ة )تتمة( تجاريالمدينة الذمم ال 15

ي يكون 
. بلغت مخصصات  خالل السنة، أبرمت المجموعة اتفاقيات تسويق مع بعض المنشآت التر لسابك نفوذ جوهري عليها بغرض تسويق وبيع منتجاتها للعمالء المحليير  والدوليير 

ي 
ي نهاية 2021مليون ريال سعودي ) 0.42غ مبل  2022ديسمبر   31الخسائر االئتمانية المتوقعة كما ف 

ء(. لم تثبت المجموعة أي مخصصات ف  ي
االئتمانية حيث كان أثر الخسارة   2021: ال شر

ي تاري    خ التقرير. 
 المتوقعة غبر جوهري كما ف 

 نقد وما يماثلهال 16

 فيما يىلي تفاصيل النقد وما يماثله: 
 

 
ي 
 
 كما ف

 2022ديسمبر  31
ي  

 كما ف 
 *2021ديسمبر  31

 46,318  45,228 حسابات تحت الطلب 

 466,966  218,020 حسابات جارية

 263,248  513,284 
 4,781,502  8,354,879  ودائع مرابحة

 8,354,879  4,781,502 

 5,294,786  8,618,127 المجموع

    

 513,284  263,248 تقليدي  -نقد وما يماثله 

 4,781,502  8,354,879 غبر تقليدي  -نقد وما يماثله 

 8,618,127  5,294,786 

ي تم إجراؤها.  38اليضاح ، يرجر الرجوع إل 2021* فيما يتعلق بسنة المقارنة 
 حول بعض عمليات إعادة التصنيف التر

 
 يقدم الجدول أدناه تفاصيل المبالغ المدرجة بعمالت مختلفة: 

 
ي 
 
 كما ف

 2022ديسمبر  31
ي  

 كما ف 
 *2021ديسمبر  31

 4,925,882  6,571,175 ( 1ريال سعودي )

 368,904  2,046,952 ( 1دوالر أمريكي )

 8,618,127  5,294,786 

 
اوح من  (1 . 1.32٪ إل 0.01: 2021) ٪5.5إل  ٪1.5متضمن أعاله ودائع مرابحة إسالمية لدى البنوك بآجال استحقاق أصلية تقل عن ثالثة أشهر. وتحمل فائدة تبر

ً
 ٪( سنويا

 

   اإلفصاحات المتعلقة بالتدفقات النقدية 16-1

ي المطلوبات 
 للتغبر ف 

ً
 الناتجة عن النشطة التمويلية: فيما يىلي تفصيال

 

 
ي 
 
 كما ف

 2022يناير  1
 بنود غبر نقدية أخرى  التدفقات النقدية الصادرة  الحركة خالل السنة 

ي 
 
 كما ف

 2022ديسمبر  31

 245,760 99,467 (32,092) - 178,385   عقد إيجار

 131,911 - (3,317,347) 3,332,248 117,010 توزيعات أرباح للمساهمير  

 191,438 (137,751) (645,572) 920,000 54,761   توزيعات أرباح لحصص غبر مسيطرة 

 350,156 4,252,248 (3,995,011) (38,284) 569,109 

 

 
ي 
 كما ف 

 2021يناير  1
ي  بنود غبر نقدية أخرى  التدفقات النقدية الصادرة الحركة خالل السنة 

 كما ف 
 2021ديسمبر  31

 178,385 83,984 ( 28,810) - 123,211 عقد إيجار

اض قصبر الجل   - 100,128 (100,128) - - اقبر

كة   117,010 - ( 1,071,766) 1,070,840 117,936 توزيعات الرباح إل مساهمي الشر

 54,761 ( 29,059) (171,236) 218,013 37,043   توزيعات أرباح لحصص غبر مسيطرة 

 278,190 853,2881, (1,371,940 ) 053,155 350,156 

ي حسابات بنكية مستقلة: 
 فيما يىلي نقد محتفظ به ف 

 
   

ي 
 
 كما ف

 2022ديسمبر  31
ي 
 كما ف 

 2021ديسمبر  31

كة   117,010 131,911    توزيعات الرباح إل مساهمي الشر

عات  46,318 45,228    نقد محتفظ به لحصص غبر مسيطرة لدفع التبر

نامج االدخار للموظفير  رصيد بنكي   63,874 75,678    لبر

    252,817 227,202 

ي  
ي حسابات بنكية مستقلة وال تستخدم كجزء من    227:  2021ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  253، لدى المجموعة أموال قدرها  2022ديسمبر    31ف 

مليون ريال سعودي( محتفظ بها ف 
ي أي وقت. العمليات التجارية 

ي هذه الحسابات البنكية متاح للمجموعة ف 
   االعتيادية. النقد المحتفظ به ف 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

)تتمة(  نقد وما يماثلهال 16

ة األجل 16-2 استثمارات قصبر

ة الجل: فيما يىلي تفاصيل  االستثمارات قصبر

كما في 

2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

4,363,000565,000( 1مرابحة )

4,363,000565,000

ة استحقاقها الصلية أكبر من ثالثة أشهر وأقل من سنة عند  1) ة الجل ودائع مرابحة السلع وتبلغ فبر االستحواذ ويتم عرضها ضمن الموجودات المتداولة. يتم االحتفاظ ( تمثل االستثمارات قصبر
اوح بير  

٪( سنوًيا. 1.15٪ إل  0.55: 2021٪ )5.7٪ إل 3.1بهذه الودائع لدى بنوك تجارية محلية بالريال السعودي وتحمل فائدة تبر

رأس المال 17

كما في 

2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

المرصح بها: السهم 

476,035476,035ريال سعودي للسهم الواحد )باآلالف(  10أسهم عادية بقيمة 

476,035476,035ريال سعودي للسهم الواحد )باآلالف(  10أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل بقيمة 

4,760,3544,760,354رأس المال المصدر والمدفوع )بآالف الرياالت السعودية( 

احتياطيات  18

احتياطي نظامي 

كة أن تحول   كات السعودي، يجب عىل الشر  لحكام نظام الشر
ً
 يبلغ إجمالي هذا االحتياطي  10طبقا

ي دخل السنة إل االحتياطي النظامي حتر
٪ من رأس المال. وحيث أن االحتياطي 30٪ من صاف 

كة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غبر قابل للتوزي    ع. قد وصل الحد الدن  المطلوب، قررت   الشر

 احتياطيات أخرى 

ي طرأت عليها خالل السنة: 
 لالحتياطيات الخرى والحركات التر

ً
يوضح الجدول أدناه تحليال

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أدوات حقوق الملكية
رب  ح )خسارة(  

المجموعاكتوارية

ي بداية السنة
479,72912,912492,641ف 

يبة ي من الرص 
269,624269,624-أرباح إعادة قياس برامج المنافع المحددة بالصاف 

ي أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من  
ي إعادة تقويم االستثمارات ف 

ي التغبر ف 
صاف 

(257,192)-(257,192)اآلخرخالل الدخل الشامل 

222,537282,536505,073في نهاية السنة

ي 
*2021ديسمبر  31للسنة المنتهية ف 

المجموع رب  ح )خسارة( اكتواريةأدوات حقوق الملكية

ي بداية السنة
359,623( 74,552)434,175ف 

يبةأرباح إعادة قياس برامج المنافع المحددة  ي من الرص 
87,46487,464-بالصاف 

ي أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من  
ي إعادة تقويم االستثمارات ف 

ي التغبر ف 
صاف 

45,554-45,554خالل الدخل الشامل اآلخر

479,72912,912492,641في نهاية السنة

ي تم إجراؤها.  38الرجوع إل اليضاح رقم ، يرجر 2021* فيما يتعلق بسنة المقارنة 
لبعض عمليات إعادة التصنيف التر
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

مسيطرةالحصص غبر ال 19

ي مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية  
لة ف  كة سعودية ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّ "( هي شر ي

ون  كة الجبيل لألسمدة )"الببر  شر
َّ
 2055000435السعودية بموجب السجل التجاري رقم  إن

اير    8ـه )الموافق  1400ربيع الول    21وتاري    خ    من  1980فبر
ً
"(،  2021يناير    4(. اعتبارا ي إف شي

كة تايوان لألسمدة )"نر كة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية وشر ، تعتبر مملوكة بالتساوي لشر
ي تايوان، ولكن تسيطر 

كة تأسست ف  ي مدينة الجبيل الصناعية، ص ب   وهي شر
ل ف  كة الم. يقع مقر المكتب الُمسجَّ ، الجبيل بالمملكة العربية السعودية. 10046عليها الشر

مة كسماد وكذلك لألغراض الصناعية وإنتاج م
َ
ي استخدام غاز الميثان كمادة أولية لنتاج مادة اليوريا الُمستخد

ي ف 
ون  ي الوكتيل بموجب  إيثل هيك 2ادة  تتمثل أنشطة الببر

سانول ومادة فثاالت ثنان 
اير    9ـه )الموافق  1400ربيع الول    22( وتاري    خ  121030125558ترخيص الهيئة العامة لالستثمار بالمملكة العربية السعودية رقم ) ( وتاري    خ 1368( وبموجب ترخيص صناعي رقم )1980فبر

اير  11ـه )الموافق 1437ُجمادى الول  2   (. 2018فبر

.  37رجر الرجوع إل إيضاح  ي ي
ون  لمزيد من التفاصيل بشأن االستحواذ عىل حصة الببر

قائمة المركز المالي المختضة

ي تعتبر ذات أهمية نسبية
كة تايوان لألسمدة(، والتر ي لها حصة غبر مسيطرة )شر

ي التر
ون  كة الببر ح عنها هي المبالغ قبل للمجموعة. إن المبالغ المفص  فيما يىلي المعلومات المالية المخترصة لشر

كات المجموعة:   حذف أي معامالت بير  شر

كما في 

2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

1,067,5261,598,992موجودات متداولة

(357,553)(673,497)مطلوبات متداولة

394,0291,241,439صافي الموجودات المتداولة

1,988,3871,911,604موجودات غبر متداولة

(100,587)(111,126)مطلوبات غبر متداولة

1,877,2611,811,017صافي الموجودات غبر المتداولة

2,271,2903,052,456صافي الموجودات 

اكمة ) 1,075,9911,476,472( 1حصص غبر مسيطرة مبر

ها. تشتمل الحصص غبر   ( 1) ي الحصص غبر المسيطرة وغبر
ائب دخل ف  كات المجموعة، وتحمل ض  اكمة عىل تسويات مثل حذف أرباح بير  شر المسيطرة المبر

 قائمة الدخل الشامل المختضة

 31للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر 

ي 
  31للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر 

2,171,4792,004,857إيرادات 

ي 
940,779902,806الدخل للسنةصاف 

124(1,806)الدخل الشامل اآلخر 

938,973,930290مجموع الدخل الشامل 

ي الدخل العائد إل الحصص غبر المسيطرة )
424,381411,550 (   1صاف 

( 1,518)(803)( 2الخسارة الشاملة الخرى العائدة إل الحصص غبر المسيطرة )

(171,236)(660,454)أرباح مدفوعة للحصص غبر المسيطرة توزيعات 

ي الح ( 1)
ائب دخل ف  كات المجموعة، وتحمل ض  ي الدخل )الخسارة( العائدة إل الحصص غبر المسيطرة عىل تسويات مثل حذف أرباح بير  شر

ها. يشتمل صاف  صص غبر المسيطرة وغبر
يبة المؤجلة عىل الدخل الشامل اآلخر. تتضمن الخسارة الشاملة الخرى العائدة إل حصص غبر  ( 2) امات المنافع المحددة وأثر الرص   مسيطرة رب  ح / خسارة اكتوارية من البر 

 قائمة التدفقات النقدية المختضة

 31للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر 

ي 
  31للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر 

1,376,207876,600التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية

ي النشطة االستثمارية
(308,539)( 11,508)التدفقات النقدية المستخدمة ف 

ي النشطة التمويلية 
(358,180)( 1,485,082)التدفقات النقدية المستخدمة ف 

209,881(120,383))النقص( الزيادة في النقد وما يماثله
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

يجاريةاإل مطلوبات ال 20

فيما يىلي تفاصيل المطلوبات اليجارية: 

معدل الفائدة
كما في 

2022ديسمبر  31
ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

 غبر متداولة

ي  ٪5.18عند نسبة إيجارية مطلوبات 
اض الضاف  222,521156,784متوسط معدل االقبر

 متداولة

ي  ٪5.50عند نسبة مطلوبات إيجارية 
اض الضاف  23,23921,601متوسط معدل االقبر

245,760178,385

ي اليضاح تم تسجيل جميع الضافات إل عقود اليجار كموجودات حق استخدام تم 
. 8الفصاح عنها ف 

كة سابك للمغذيات الزراعية.  م بها شر ال توجد ضمانات عىل القيمة المتبقية ولم تبدأ أي عقود إيجار تلبر 

ام اليجار:  ي البر 
فيما يىلي الحركة ف 

كما في 
2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

ي بداية السنة
178,385123,211ف 

ي 
76,592-(37تجميع المنشآت )إيضاح المستحوذ ف 

( 4,977)-مطلوبات حق االستخدام مشطوبة 
99,46712,369إضافات

11,56011,099(27تراكم الفائدة )إيضاح 

( 39,909)(43,652)مدفوعات 

245,760178,385في نهاية السنة 

ة الجل   ي قائمة الدخل الموحدة: المبالغ التالية المتعلقة بعقود اليجار قصبر
ومنخفضة القيمة المثبتة ف 

للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

ة الجل 16,65217,062مرصوف يتعلق بعقود اليجار قصبر
2,525754مرصوف متعلق بعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

السداد الجمالي لعقود اليجار: فيما يىلي جدول  

كما في 
2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

34,67731,147خالل سنة واحدة 
99,539104,660سنوات  5 - 1

1,003,371144,233سنوات 5أكبر من 

1,137,587280,040المجموع

ي 
امات اليجار والدين ف  (. 33مخاطر السيولة )إيضاح فيما يىلي بيان استحقاق البر 

 منافع الموظفير   21

 : فيما يىلي مخصص منافع الموظفير 

كما في 
2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

*2021ديسمبر  31

امات المنافع المحددة البر 

901,733952,264منافع نهاية الخدمة
73,32183,843المنافع الطبية بعد التقاعد

11,08011,512المستمرةمكافأة الخدمة 

امات المنافع المحددة المعروضة ضمن المطلوبات غبر المتداولة 986,1341,047,619مجموع البر 

خطة المساهمة المحددة

151,815110,625برنامج االدخار للموظفير  

151,815110,625مجموع خطط المساهمة المحددة المعروضة ضمن المطلوبات المتداولة

ي تم إجراؤها.  38، يرجر الرجوع إل اليضاح 2021* فيما يتعلق بسنة المقارنة 
حول بعض عمليات إعادة التصنيف التر

المخاطر لخطط المعاشات التقاعدية هذه، ال سيما فيما  تراقب الدارة مخاطر جميع خطط المعاشات التقاعدية الخاصة بها وتعمل مع المناء المحليير  والوصياء فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة 
ي المقام

امات لمخاطر ديموغرافية وقانونية واقتصادية. ترجع المخاطر االقتصادية ف  ي أسواق السلع   يتعلق بتمويل خطط المعاشات التقاعدية. وتخضع االلبر 
الول إل التطورات غبر المتوقعة ف 

 ات المنافع المحددة للخدمة المستقبلية. وقد أدى ذلك إل تقليل المخاطر فيما يتعلق بمستويات المنافع المستقبلية. ورأس المال. يتم إغالق بعض الخطط ذ 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

 منافع الموظفير  )تتمة( 21

ام    المنافع المحددةالبر 

ي االعتبار أنظمة العمل المحلية وسوق العمل والنظمة
كات.  تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة أو منافع التقاعد لموظفيها مع الخذ ف  ي تتواجد فيها الشر

ي البلدان التر
يبية ف  الرص 

ي  
المملكة العربية السعودية بموجب نظام العمل السعودي وسياسات التوظيف الخاصة بالمجموعة. تستند منافع نهاية الخدمة تعد منافع نهاية الخدمة إلزامية لجميع الموظفير  المقيمير  ف 

ام المنافع المحددة اكمة وتدفع عند إنهاء الخدمة أو االستقالة أو التقاعد. يتم احتساب البر  ة الخدمة المبر ية الخدمة للموظفير  من خاللفيما يتعلق بمنافع نها  عىل تعويضات الموظفير  وفبر
ا استخدام معدل خصم مناسب لتحديد القيمة الحال

ً
ي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم، ويتم الحق

ام المجموعة. هذه الخطة غبر ممولة. تقدير مدفوعات المنافع المستقبلية التر  
ية اللبر

ي قائمة المركز المالي ال
 ف 
ً
ي تحدث يتم إثبات عمليات إعادة القياس، فورا

ة التر ي الفبر
موحدة، ويتم تحميل الرصيد المقيد بقيد دائن أو مدين عىل الرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر ف 

ات الالحقة.  ي الفبر
فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إل قائمة الدخل الموحدة ف 

  منافع الموظفير  طويلة األجل األخرى

 طويلة الجل مكافآت الخدمة

امات المنافع المحددة.  تقدم المجموعة لموظفيها مكافأة الخدمة طويلة الجل عىل أساس سنوات الخدمة، ويتم قياسها عىل نحو مماثل اللبر 

 خطط التقاعد المبكر

ي المجموعة. إذا تم اال 
ا لسياسات منافع الموظفير  ف 

ً
ام مبدئًيا إل قيمته الحالية يتم احتساب تكاليف خطط التقاعد المبكر للموظفير  وفق تفاق عىل التعويض عىل أساس القسط، يتم خصم االلبر 

ي يمكن أن تصل إل سن التقاعد العادي للموظف. 
ة التعويض، والتر ثم يتم إلغاؤه خالل فبر

 برامج االدخار

ي المملكة العربية السعودية. 
ترتبط برامج االدخار بالموظفير  المقيمير  ف 

ام المنافع المحددة: يبير  الجدول ال تالي حركة مركز البر 

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

المجموعمكافآت الخدمة المستمرةمنافع طبية بعد التقاعدنهاية الخدمة 

ي بداية السنة
952,26483,84311,5121,047,619ف 

72,4696,48557379,527تكلفة الخدمة الحالية 

28,0672,30015730,524تكلفة تمويل

ات االكتوارية الناشئة عن:  التغبر

اضات مالية - (289,663)(984)(20,145)(268,534) افبر

ات الديموغرافية  - (39)-(39)-التغبر

ة  - 21,082(30)15,0656,047تعديالت الخبر

(52,078)(682)(13,184)(38,212)منافع مدفوعة خالل السنة 

140,6148,014534149,162تحويل من طرف ذي عالقة 

901,73373,32111,080986,134في نهاية السنة 

ي 
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية ف 

المجموع مكافآت الخدمة المستمرةمنافع طبية بعد التقاعد نهاية الخدمة

ي بداية 
957,65191,9426,2671,055,860السنةف 

ي تجميع المنشآت )إيضاح 
6,663145,34012,017(37المستحوذ ف 

76,2436,84658883,677تكلفة الخدمة الحالية 

22,6502,24114225,033تكلفة تمويل

ات االكتوارية الناشئة عن:  التغبر

اضات مالية - ( 35,604)(128)( 1,065)( 34,411) افبر

ة  - ( 53,502)(60)( 9,054)( 44,388)تعديالت الخبر

( 45,456)(672)( 7,286)( 37,498)منافع مدفوعة خالل السنة 

5,354205355,594تحويل من طرف ذي عالقة 

952,26483,84311,5121,047,619في نهاية السنة 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

منافع الموظفير  )تتمة(  21

 31للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر 

ي 
  31للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر 

صافي مضوف المنافع 

79,52783,677تكلفة الخدمة الحالية والسابقة

ام منافع )إيضاح  30,52425,033(27تكلفة تمويل عىل البر 

110,051108,710صافي مضوف المنافع

 : ي
ي حساب مطلوبات المنافع عىل النحو اآلنر

اضات االقتصادية واالكتوارية الرئيسية المستخدمة ف  يمكن عرض االفبر

كما في 
2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

٪2,7٪5,2معدل الخصم

٪ 5,3٪5,3متوسط زيادة الرواتب

٪ 9,0٪9,0معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية( 

تحليل الحساسية

اض رئيسي واحد، مع   ي افبر
ا ف  ً دة إذا أجرت المجموعة تغيبر

َّ
ام المنافع المحد ي عىل البر  ح الجدول التالي الثر التقريتر

ِّ
. وي  هدف تحليل الحساسية  يوض اضات االكتوارية الخرى دون تغيبر بقاء االفبر

ر استقراء هذه  
ُّ
ي تاري    خ القياس. ويتعذ

دة حسب ظروف السوق ف 
َّ
ام المنافع الُمحد ي    النتائج نظًرا إل توضيح حالة عدم التأكد المتأصلة حيال تقييم البر 

ات ف  ي قد تسببها التغبر
لآلثار المتفاوتة التر

ا  دة، وليس عاالفبر
َّ
ام المنافع المحد ق تحليل الحساسية إال عىل البر  ام المنافع المحددة. وال ُيطبَّ ي قائمة المركز المالي الموحدة. ضات االكتوارية الرئيسية عىل مجموع البر 

ي المبالغ المثبتة ف 
ىل صاف 

  ، معير  حد  إل  الخطة،  لموجودات  العادلة  القيمة  ي 
ف  الحركات  تؤدي  أن  المتوقع  المحددة. ومن  اضات  االفبر ي 

ف  ات  التغيبر عن  الناتجة  دة 
َّ
المحد المنافع  امات  البر  ي 

ف  الحركات  مقاصة  إل 

كما في 
2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

 الزيادة 

(30,582)(24,082)نقطة أساس(  25معدل الخصم )+

22,11427,576نقطة أساس(  25الراتب )+

8,2143,502نقطة أساس(  25الرعاية الصحية )+تكاليف 

 النقص 

25,51832,025نقطة أساس(  25-معدل الخصم )

(26,521)(21,330)نقطة أساس(  25-الراتب )

(3,332)(2,554)نقطة أساس(  25-تكاليف الرعاية الصحية )

المتوقعة: فيما يىلي تفاصيل مجموع مدفوعات المنافع  

كما في 
2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

61,43943,694خالل سنة واحدة 

52,14843,631من سنة إل سنتير  

73,36247,717سنوات 3 - 2

79,45558,713سنوات  4 - 3

67,68878,230سنوات  5 - 4

477,340373,774سنوات 5بعد 

811,432645,759المجموع

ام المنافع المحددة  سنوات(.  11,8: 2021ديسمبر  31سنوات ) 9تبلغ مدة المتوسط المرجح اللبر 

مشتقةالمالية الدوات األ  22

كما في 
2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

ي 
ون  ي الببر

امات لالستحواذ عىل الحصص المتبقية ف  -2,373,750البر 
2,373,750 -

ك بتاري    خ   وع مشبر كة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية  1979ديسمبر    4تم توقيع اتفاقية مشر . عند االستحواذ عىل شر ي
ون  كة الببر كة لشر كة تايوان لألسمدة للملكية المشبر بير  سابك وشر

ي اليضاح  2021)سانيك(  
وع ا،  37، كما هو مفصل ف  ك من سابك إل سانيك اعتباًرا من  تم توقيع اتفاقية إحالل المشر ،    . 2022ديسمبر    29لمشبر امات المنصوص وبالتالي تم تحويل الحقوق وااللبر 

ك إل   وع المشبر ي اتفاقية المشر
كة سانيك  عليها ف  ام باالستحواذ عىلشر ي ذلك االلبر 

ام عىل شكل عقد    بما ف  ك. تبلغ قيمة االلبر  وع المشبر ي عند إنهاء اتفاقية المشر
ون  كة الببر ي شر

السهم المتبقية ف 
ي ا  2.37آجل محّول من سابك بمبلغ  

ات الالحقة ف  ي الرباح المبقاة. يتم تسجيل التغيبر
ام غبر متداول مع تعديل ف   

ي السنة الحالية كالبر
املقمليار ريال سعودي وتم تسجيله ف  يمة العادلة لاللبر 

مقابل الرباح المبقاة. 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

تجاريةالدائنة الذمم ال 23

فيما يىلي تفاصيل الذمم الدائنة التجارية: 

كما في 
2022ديسمبر  31

ي  
كما ف 

2021ديسمبر  31

66,03014,382ذمم دائنة تجارية 

678,867155,484مبالغ مطلوبة إل أطراف ذات عالقة

744,897169,866

 لألحكام التجارية العادية. 
ً
ذمم دائنة تجارية غبر محّملة بالفائدة ويتم تسويتها وفقا

ي اليضاح 
ي تتعرض لها المجموعة بشأن الذمم الدائنة ف 

. 33تم الفصاح عن مخاطر العمالت ومخاطر السيولة التر

خرىاأل مطلوبات ال 24

كما في 
2022ديسمبر  31

ي  
كما ف 

2021ديسمبر  31

457,773508,322مطلوبات مستحقة

189,963174,568مطلوبات مستحقة مطلوبة إل أطراف ذات عالقة

122,92597,251مطلوبات تتعلق بالموظفير  

6,216517بنود متنوعة 

776,877780,658

يراداتاإل  25

فيما يىلي تفاصيل اليرادات: 

للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

18,430,0879,591,975إيرادات مبيعات البضائع*

-550,743خدمات النقل

18,980,8309,591,975

ي  
 مليار(.  1.2: 2021مليون ريال سعودي ) 160.8بمبلغ المتعلق بالمبيعات المؤقتة * تشمل إيرادات مبيعات البضائع الحركة بير  السعر المؤقت والنهان 

ي  
ي لم تستوف حتر  من    2022ال توجد إيرادات مثبتة ف 

امات الداء المتبقية التر ي السنوات السابقة. ومن المتوقع استيفاء جميع البر 
امات الداء المستوفاة ف  ي السنة التالية.   2022ديسمبر    31البر 

 ف 

.  32يرجر الرجوع إل اليضاح  ي
بخصوص توزي    ع اليرادات حسب القطاعات والتوزي    ع الجغراف 

 المصاريف 26

: بحسب طبيعة  المصاريف يمكن تقسيم تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزي    ع والمصاريف العمومية والدارية كما يىلي

تكلفة المبيعات 26-1

فيما يىلي تفاصيل تكلفة المبيعات: 

للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

ي مخزون المنتجات 
ات ف  5,584,1841,251,842والمواد االستهالكية المستخدمة النهائية والمواد الوليةالتغيبر

783,206801,483( 9و 8-7استهالك وإطفاء )اليضاحير  

فير  
َّ
567,138562,392تكاليف متعلقة بالموظ

-550,743تكاليف متعلقة بخدمات لوجستية

91,870-شطب مصنع ومعدات

308,707377,798أخرى 

7,793,9783,085,385

مصاريف البيع والتوزي    ع  26-2

فيما يىلي تفاصيل مصاريف البيع والتوزي    ع: 

للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

207,059193,130نقل وشحن

-41,603مصاريف متعلقة بالموظفير  

8,8155,583( 8و 7وإطفاء )اليضاحان استهالك 

27,2796,376أخرى 

284,756205,089
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

المصاريف )تتمة( 26

مصاريف عمومية وإدارية 26-3

المصاريف العمومية والدارية: فيما يىلي تفاصيل 

للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

*2021ديسمبر  31

208,344153,001مصاريف متعلقة بالموظفير  

87,92072,202دعم إداري

59,44854,401(9و 7,8استهالك وإطفاء )اليضاحان رقم 

26,79216,508صيانة

يبة االستقطاع مرصوف  22,3021,253ض 

32,10111,999إطفاء تكلفة تطوير الموقع

96,25542,999أخرى 

533,162352,363

ي تم إجراؤها.  38، يرجر الرجوع إل اليضاح 2021* فيما يتعلق بسنة المقارنة 
حول بعض عمليات إعادة التصنيف التر

مصاريف األبحاث والتطوير 26-4

يىلي تفاصيل مصاريف البحاث والتطوير: فيما  

للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر  31 

ي 
للسنة المنتهية ف 

*2021ديسمبر  31

-18,822( 1مصاريف متعلقة بالموظفير  )

-2,999(8( )اليضاح 1استهالك موجودات حق االستخدام )

-2,660(1صيانة )

-14,879( 1دعم إداري )

كات ) 35,102136,302(2نفقات التقنية واالبتكار للشر

74,462136,302

ي تم إجراؤها.  38، يرجر الرجوع إل اليضاح 2021* فيما يتعلق بسنة المقارنة 
حول بعض عمليات إعادة التصنيف التر

كة سابك للمغذيات الزراعية دور المسوق  ( 1) ي السنة الحالية، تولت شر
كات. ف  كة سابك كنفقات للشر  لشر

ً
ي تم دفعها سابقا

والمسؤولية عن جميع أمور البحث والتطوير والمصاريف التر

ي الس    نة الحالية، تم توقيع اتفا ( 2)
كة س    ابك نس    بة ثابتة من اليرادات كمص    اريف أبحاث وتطوير. ف  ي الس    نة الس    ابقة، كانت تدفع المجموعة لش    ر

معيار معدل قية التقنية واالبتكار مما أدى إل  ف 
كة عىل نفقات التقنية واالبتكار.   لخفض مصاريف الشر

 إيرادات وتكاليف التمويل 27

 فيما يىلي تفاصيل إيرادات التمويل: 

 
للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31
ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

213,89625,376 ودائع مرابحة

1,009- إيرادات فائدة

-708أخرى 

214,60426,385

فيما يىلي تفاصيل تكلفة التمويل: 

للسنة المنتهية في 
2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

اضات  1,999-مرصوف تمويل عىل القروض واالقبر

2,8824,625نفقات بنكية وأخرى

11,56011,099(20مرصوف فائدة عىل المطلوبات اليجارية )إيضاح 

امج المنافع المحددة )إيضاح  30,52425,033(21مصاريف فائدة متعلقة ببر

44,96642,756
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

 إيرادات وتكاليف التمويل )تتمة(  27

: تفاصيل إيرادات   وتكاليف التمويل التقليدية وغبر التقليدية عىل النحو التالي

 

للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31 

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

 إيرادات تمويل 

1,009- إيرادات من ودائع لجل تقليدية  -

-708أخرى  -

7081,009مجموع إيرادات التمويل التقليدية 

213,89625,376إيرادات من ودائع المرابحة غبر التقليدية -

214,60426,385مجموع إيرادات التمويل

 تكلفة تمويل 

1,999-قروض تقليدية  -

11,56011,099( 20مطلوبات إيجارية )إيضاح  -

ي الفائدة عىل منافع الموظفير  )إيضاح  -
30,52425,033(21صاف 

2,8824,625أخرى  -

44,96642,756مجموع تكاليف التمويل التقليدية 

 44,96642,756مجموع تكلفة التمويل 

(41,747)(44,258)صافي تكاليف التمويل التقليدية 

213,89625,376صافي إيرادات التمويل غبر التقليدية

(16,371)169,638صافي إيرادات مالية )مصاريف( 

 إيرادات )مصاريف( تشغيلية أخرى  28

فيما يىلي تفاصيل اليرادات )المصاريف( التشغيلية الخرى: 

للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31 

28,47226,099إيرادات توزيعات أرباح 

( 1,435)4,152رب  ح )خسارة( من تحويل عمالت أجنبية 

عات  ( 22,840)(6,813)مصاريف التبر

( 60,728)18,490أخرى 

44,301(58,904)

يبة الدخل 29 الزكاة وض 

يبة الدخل المستحقة:  ي الزكاة وض 
فيما يىلي حركة صاف 

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

يبة الدخلالزكاة المجموعض 

ي بداية السنة
251,12060,011311,131ف 

334,265104,115438,380(2- 29و 1-29ُمخصص خالل السنة )إيضاجي 

14,0512,96517,016تعديل متعلق بسنوات سابقة

ي 
(337,796)(141,135)(196,661)مدفوع خالل السنة، بالصاف 

ي نهاية السنة
402,77525,956428,731ف 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

يبة الدخل )تتمة(  29 الزكاة وض 

ي 
*2021ديسمبر  31للسنة المنتهية ف 

يبة الدخلالزكاة  المجموع ض 

ي بداية السنة
62,748-62,748ف 

ي تجميع 
23,806-23,806(37المنشآت )إيضاح المستحوذ ف 

197,914101,704299,618مخصص خالل السنة

35,5737,18742,760تعديل متعلق بسنوات سابقة

ي 
(101,148)( 32,227)( 68,921)مدفوع خالل السنة، بالصاف 

( 16,653)( 16,653)-مستخدم مقابل مدفوعات زائدة

ي نهاية 
251,12060,011311,131السنةف 

ي تم إجراؤها.  38المقارنة، أنظر اليضاح  2021فيما يتعلق بسنة 
حول عمليات إعادة التصنيف التر

الزكاة 29-1

 : تستند الزكاة إل القوائم المالية الموحدة للمجموعة. ويتكون الوعاء الزكوي مما يىلي

للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31
ي 
  31للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر 

20,348,56414,953,585حقوق الملكية

1,411,5901,302,666المخصص االفتتاجي والتعديالت الخرى

ية للموجودات طويلة الجل  (15,076,719)(18,617,412)القيمة الدفبر

3,142,7421,179,532الوعاء الزكوي 

10,127,2806,585,300الدخل المعدل

81,08330,432٪2.58مرصوف الزكاة عىل الوعاء الزكوي بمعدل 

253,182167,482٪2.5مرصوف الزكاة عىل الدخل المعدل بمعدل 

334,265197,914مجموع مضوف الزكاة في قائمة الدخل الموحدة 

كات   كة والشر يبة والجمارك بناًء عىل القوائم المالية المنفصلة المعدة ل تقدم القرارات الزكوية الخاصة بالشر غراض الزكاة التابعة المملوكة بالكامل وغبر المملوكة بالكامل إل هيئة الزكاة والرص 
 فقط. 

كة سابك للمغذيات الزراعية )المغذيات الزراعية(:  شر

كة إقراراتها الزكوية إل الهيئة، وحصلت عىل شهادات الزكاالقدمت   ي  شر
كة سابك للمغذيات الزراعية 2021ديسمبر    31ة، وقامت بتسوية مستحقاتها الزكوية حتر السنة المنتهية ف  . أنهت شر

 السنة المنتهية في 
يبة والجمارك حتر  . 2017ديسمبر  31وضعها الزكوي مع هيئة الزكاة والرص 

ا زكوًيا عن سنة  ال، استلمت 2020خالل  
ً
كة ربط ي   2018شر

ام زكوي إضاف  ي بمبلغ    18.3 بمبلغ  بالبر 
مليون ريال سعودي. قامت الدارة برفع   8.3مليون ريال سعودي وقامت بإثبات مخصص إضاف 

اض عىل   ربط وتعتقد أن النتيجة ستكون لصالح المجموعة. الاعبر

ا 2021خالل 
ً
كة ربط ي ، تلقت الشر

ي بمبلغ ب 2020و 2019لسنتر
ام زكوي إضاف  اض  الدارة  قامت والذي تم تجنيب مخصص عنه بالكامل. مليون ريال سعودي  10.3البر   عىل هذا الربطبرفع اعبر

. وترى أن النتيجة ستكون لصالح المجموعة

يبية للسنوات   اض إل اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الرص  كة باعبر ، تقدمت الشر ي الوقت الحالي
ي انتظار    2020إل    2018ف 

. ال يزال القرار الزكوي لسنة  وهي ف  ي
 2021الحكم النهان 

 قيد الفحص من قبل الهيئة. 

 ابن البيطار: 

إل الهيئة. ومع ذلك، تخضع للفحص من قبل الهيئة.  2021 حتر  2019. وقد تم تقديم إقرارات الزكوية للسنوات من مع الهيئة  2018ربوط الزكاة حتر  إنهاءتم 

 : ي
وئ   الببر

ي  أنهت
ون  يبة الدخل مع  الببر . 2014هيئة حتر سنة الربوط الزكاة وض 

يبية    ةيو ط زك و رب  الهيئةأصدرت   ي    قامتمليون ريال سعودي.    23.1بمبلغ    2018حتر    2015للسنوات  وض 
ون  ي ببإثبات  الببر

مليون ريال سعودي مقابل هذه الربوط.   6.2  مبلغمخصص زكاة إضاف 
ا إلرفعت 

ً
ي استئناف

ون  يبية الببر ي  وتعتقد  الفحصقيد االستئناف زال يال ، و اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الرص 
ون  . ها أن النتيجة ستكون لصالحالببر

يبة والجمارك، إال أنها ال تزال قيد  2021و 2020و 2019تم تقديم إقرارات الزكاة للسنوات  الهيئة. من جانب فحص  الإل هيئة الزكاة والرص 

سانك: 

. 2021و 2020الزكوية للسنتير    ها إقرارات تقديمبصدد  سانكإن 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

يبة الدخل )تتمة(  29 الزكاة وض 

يبة الدخل 29-2 ض 

ي قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة: فيما يىلي تفاصيل المكونات الرئيسية 
يبة الدخل ف  لرص 

للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

يبة دخل حالية   ض 

104,115101,704المحمل للسنة الحالية

2,9657,187تعديل السنة السابقة 

يبة دخل مؤجلة   ض 

ي 
يبة المؤجلة نقص ف  ( 1,509)(237)مطلوبات الرص 

يبة الدخل المدرجة في قائمة الدخل الموحدة 
106,843107,382مجموع مصاريف ض 

يبة المؤجلة عىل الدخل الشامل اآلخر  3,160(201)تأثبر الرص 

يبة الدخل المدرجة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر 
106,642110,542الموحدة مجموع مضوف ض 

ي قائمة الد
ة إل حقوق الملكية والمدرجة ف  يبة الدخل المؤجلة المحملة أو المقيدة مباشر ي  فيما يىلي تفاصيل البنود التالية المتعلقة برص 

:   31خل الشامل اآلخر الموحدة للسنوات المنتهية ف  ديسمبر

للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31 

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

يبة عىل إعادة قياس خطط المنافع المحددة  ( 3,160)201منافع )مرصوف( ض 

يبة المؤجلة ام الرص  ي البر 
2371,509 نقص ف 

يبة الدخل المؤجلة المسجلة في الدخل الشامل اآلخر
(1,651)438منافع )مصاريف( ض 

يبة الدخل المحلية )المملكة العربية  ي العالقة بير  مصاريف ض 
يبة الفعلية هي كما يىلي للسنوات المنتهية ف  :  31السعودية( ومصاريف الرص  ديسمبر

للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

يبة الدخل 10,916,3045,980,435 الدخل قبل الزكاة وض 

( 5,461,503)(10,384,232)ال يتضمن: الدخل الخاضع للزكاة 

يبة الدخل ) 532,072518,932( 1الدخل الخاضع لرص 

يبة الدخل المحلية )المملكة العربية السعودية( )٪(  ٪ 20٪ 20معدل ض 

يبة المحلية   لمعدل الض 
ً
يبة الدخل وفقا 106,414103,786ض 

يبية ل :  ات الض  التأثبر

( 2,082)(2,299)فروقات مؤقتة  -

يبة مؤجلة - ( 1,509)(237)ض 

يبة للسنة السابقة - 2,9657,187ربوط ض 

يبة الدخل في قائمة الدخل الموحدة 
106,843107,382مجموع مصاريف ض 

يبة الدخل عىل نسبة المساهمير  الجانب البالغة  (1 ي 50:  2021٪ )50يعتمد الدخل الخاضع لرص 
ون  كة الببر ٪( من دخل شر

يبة  (2 يبة الدخل هو معدل ض   ٪(. 20.7: 2021٪ )20.1الدخل الفعىلي عىل الدخل الخاضع لرص 
ي ارتفاع مرصوف الزكاة.  (3

ساهمت زيادة ربحية المجموعة والزيادات في االحتياطيات المختلفة للمراكز الزكوية غبر المؤكدة ف 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

يبة الدخل )تتمة( 29 الزكاة وض 

يبة الدخل )تتمة( 29-2 ض 

 : ي قائمة المركز المالي الموحدة كما يىلي
يبة الدخل المؤجلة ف  يتم عرض مطلوبات ض 

كما في 

2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

يبة دخل مؤجلة  --موجودات ض 

يبة الدخل المؤجلة 55,39555,833مطلوبات ض 

55,39555,833

 : يبة الدخل المؤجلة كما يىلي
مكونات ض 

قائمة الدخل الموحدة قائمة المركز المالي الموحدة 

2022202120222021

596,352590,42459,63559,042موجودات ملموسة وغبر ملموسة  -

مؤقتة قابلة للخصمفروقات 

(743)(278)( 7,432)(2,781)منافع الموظفير   -

( 2,466)(3,962)( 24,664)(39,618)مخصصات مخزون  -

553,953558,32855,39555,833

يبة الدخل المؤجلة  ----مقاصة موجودات ض 

يبية مؤقتة 553,953558,32855,39555,833صافي فروقات ض 

للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31 

55,83354,182الرصيد االفتتاجي 

ات خالل السنة  ( 1,509)(237)التغبر

يبة المؤجلة عىل الدخل الشامل اآلخر  3,160(201)تأثبر الرص 

55,39555,833

يبة الحالية وموجودات ومطلوبتقوم المجموعة بعمل مقاصة بير    لجراء المقاصة بير  موجودات ومطلوبات الرص 
ً
يبية فقط عند وجود حق نافذ نظاما يبة  الموجودات والمطلوبات الرص  ات الرص 

ائب.  ي تفرضها نفس سلطات الرص 
 المؤجلة التر

يبة الدخل المؤجلة عىل توليد الدخل المستقبىلي الخا 
ي لموجودات ض 

ي االعتبار  يعتمد التحقيق النهان 
ي تصبح فيها هذه الفروق المؤقتة قابلة للخصم. تأخذ الدارة ف 

ات التر يبة خالل الفبر ضع للرص 
ي عند إجراء هذا  يتر

اتيجيات التخطيط الرص  يبة المتوقع واسبر يبة الدخل المؤجلة والدخل المستقبىلي الخاضع للرص 
التقييم.  العكس المجدول لمطلوبات ض 

ضةربحية السهم األساسية و  30
ّ
 المخف

كة الم عىل المتوسط المرجح لعدد  ي الشر
ي رب  ح السنة المتعلق بالمساهمير  العاديير  ف 

السهم العادية خالل السنة. يتم احتساب الرب  ح الساشي للسهم وذلك بتقسيم صاف 

ي رب  ح السنة العائد إل المساهمير   
 يتم احتساب ربحية السهم المخفضة وذلك بتقسيم صاف 

ً
ي نهاية السنة زائدا

كة الم عىل المتوسط المرجح لعدد السهم العادية القائمة ف  ي الشر
العاديير  ف 

ي سيتم إصدارها عند تحويل جميع السهم المخفضة المحتملة إل أسهم عادية. 
 المتوسط المرجح لعدد السهم العادية التر

ي حساب
ضة:  يعكس ما يىلي بيانات اليرادات والسهم المستخدمة ف 

ّ
ربحية السهم الساسية والمخف

ي 
 
للسنة المنتهية ف

2022ديسمبر  31
ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31 

كة الم )بآالف الرياالت السعودية( ي الدخل العائد إل مساهمي الشر
10,036,7645,228,016صاف 

476,035476,035المتوسط المرجح لعدد السهم العادية )باآلالف(

كة األم )بالرياالت السعودية(  821,0810,9ربحية السهم من صافي الدخل العائد إل مساهمي الشر

ال توجد أدوات خفضت من المتوسط المرجح لعدد السهم العادية. 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
غبر ذلك( )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 31

ي اليضاح 
كات التابعة ف  ي الشر

 . 1تم إظهار حصص الملكية ف 

كات ال ي إدارة المجموعة والشر
كات الزميلة وكبار موظق  كة الم والمساهمير  والشر كة الم النهائية والشر ي خاضعة للسيطرة الكاملة أو  تمثل الطراف ذات العالقة الشر

كة لهذه الطراف أو التر المشبر
 .
ً
ا جوهريا

ً
 يمارسون عليها نفوذ

ي المجموعة: 
فيما يىلي قائمة بالطراف ذات العالقة الرئيسية ف 

طبيعة العالقةالتفاصيل 

كة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية"(  كة الم النهائيةشر الشر

كة السعودية للصناعات الساسية  كة الم )"سابك"( الشر المساهم المسيطر والشر

كات الزميلة لسابك  ي يكون لسابك نفوذ جوهري عليهاالشر
المنشآت التر

كات الشقيقة لسابك ي تسيطر عليها سابكالشر
المنشآت التر

كة تايوان لألسمدة  ي شر
ون  ي الببر

حصة غبر مسيطرة ف 

ي تم 
ي يوضح الجدول التالي المعامالت الهامة التر

ي تلك 2021و 2022ديسمبر  31إبرامها مع الطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية ف 
، بالضافة إل الرصدة مع الطراف ذات العالقة كما ف 

التواري    خ: 

2022ديسمبر  31كما في 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

مبيعات إل أطراف ذات عالقة
يات وتكاليف الخدمات  مشبر
كة وتكاليف التقنية   المشبر

األخرى والتكاليفواالبتكار 

مبالغ مطلوبة من أطراف ذات  
 عالقة 

مبالغ مطلوبة ألطراف ذات عالقة 

(207,403)123,184(280,038)876,447سابك

كات الزميلة لسابك  (395,144)-(4,416,433)-الشر

كات  (9,127)882,939(601,063)9,632,906الشقيقة لسابكالشر

(67,193) -(711,498)-أرامكو السعودية 

كة تايوان لألسمدة  -41,263--شر

ي 
ي 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر   31كما ف 

مبيعات إل أطراف ذات عالقة
يات وتكاليف الخدمات مشبر

كة تكاليف التقنية واالبتكار  المشبر
 والتكاليف الخرى

مبالغ مطلوبة من أطراف ذات  
 عالقة

مبالغ مطلوبة لطراف ذات عالقة 

( 81,281)2,314,540( 1,673,333)9,681,844سابك

كات الشقيقة لسابك ( 49,719)8,593(361,030)6,177الشر

( 24,484)-(724,297)-أرامكو السعودية 

كة تايوان لألسمدة  -197,116-210,483شر

ية وتكنولوجيا المعلومات )ن• كة( لتقديم خدمات المحاسبة والموارد البشر ظام النظمة والتطبيقات والمنتجات  تمتلك المجموعة اتفاقية مستوى خدمة مع سابك )منظمة خدمات مشبر
ي معالجة البيانات 

اء ERPونظام تخطيط موارد المؤسسة  SAPف   والخدمات ذات الصلة. (، والخدمات الهندسية وخدمات الشر

ي مجال التقنية واالبتكار عىل توزي    ع التكلفة بناًء عىل عدد الموظفير  ويتم تحميله عىل 2022يناير    1اعتباًرا من   •
كة سابك ف  المصاريف العمومية   ، تعتمد مساهمة المجموعة السنوية لشر

ي قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
 والدارية ف 

وكيماويات إل سابك بموجب اتفاقيات تسويق. انظر اليضاح  يتم تحويل جميع• . 32إيرادات منتجات الببر

كة تايوان لألسمدة.   80.3تشمل إيرادات المجموعة مبيعات بمبلغ  • مة مع شر اء النتاج المبر مليون ريال سعودي كجزء من اتفاقية شر

ي   •
. ولم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات للذمم المدينة او الدائنة لي غبر مض  2021ديسمبر    31و  2022ديسمبر    31إن الرصدة القائمة ف 

ً
مونة وال تحمل فائدة وسيتم تسويتها نقدا

ي  
ي قيمة الذمم المدينة فيما يتعلق بالمبالغ المدينة من قبل أطراف ذات عال 2022ديسمبر    31طرف ذي عالقة. بالنسبة للسنة المنتهية ف 

 31قة )، لم تسجل المجموعة أي انخفاض ف 
ي كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذي العالق 2021ديسمبر 

ء(. تم عمل هذا التقييم ف  ي
ة. : ال شر

ة الجل مودعة لدى سابك بتاري    خ استحقاق أصىلي يبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاري    خ   • ي    340االستحواذ بمبلغ  كان لدى المجموعة ودائع مرابحة قصبر
ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما ف 

ودع أي ودائع في خزينة سابك كما في 2021
ُ
 . 2022ديسمبر  31. تصنف هذه الودائع عىل أنها نقد وما يماثله. لم ت

ة الجل مودعة لدى سابك بتاري    خ استحقاق أصىلي يزيد عن ثالثة أشهر   • ي عشر شهًرا من تاري    خ االستحواذ بمبلغ  كان لدى المجموعة ودائع مرابحة قصبر
مليون ريال    365وأقل من اثت 

ة الجل  2021ديسمبر    31سعودي كما في   ودع أي ودائع في خزينة سابك كما في    -. يتم تصنيف هذه الودائع كاستثمارات قصبر
ُ
ديسمبر    31ودائع بنكية في قائمة المركز المالي الموحدة. لم ت

2022 . 

ي    190( مصاريف مستحقة مقابل نفقات أطراف ذات عالقة بمبلغ  24ستحقة )إيضاح  تشمل المطلوبات الم •
  174.6:  2021ديسمبر    31. )2022ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما ف 

 مليون ريال سعودي( 

ي    148.9( عىل منافع الموظفير  المستحقة من سابك بمبلغ  12تشتمل الموجودات والذمم المدينة الخرى )إيضاح   •
: ال 2021ديسمبر    31)  2022ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما ف 

ء(  ي
 شر

كة. تبلغ براءات اال • اع والعالمات التجارية من سابك إل الشر كة اتفاقية تحويل الموجودات خالل السنة لنقل بعض براءات االخبر ي دفاتر المجموعة للسنة وقعت الشر
اع المسجلة ف  خبر

ي 
 مليون ريال سعودي.  25.5مبلغ  2022ديسمبر   31المنتهية ف 

ي  •
ي تم تجد22يضاح ال كما هو مبير  ف 

ك التر وع المشبر كة تايوان لألسمدة عند إنهاء اتفاقية المشر ي من شر
ون  كة الببر ي شر

اء السهم المتبقية ف  مت المجموعة بشر كة سانيك، البر  ي   يدها لشر
التر

ام الداة المالية المشتقة البالغة . وعليه، فقد قامت سابك بتحو 2022ديسمبر  29أصبحت سارية من   مليار ريال سعودي إل المجموعة.  2.4يل البر 

كة 24اختارت المجموعة العفاء بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم • ي تتمتع فيها الحكومة بالسيطرة أو السيطرة المشبر
لإلفصاح عن المعامالت مع الطراف ذات العالقة للمنشآت التر

 الجوهري مع مراعاة أن هذه المعامالت غبر جوهرية. أو النفوذ 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )تتمة( 31

ي اإلدارة
تعويضات كبار موظف 

ي  
ي برامج المنافع المحددة لما بعد إضافة لتعويضات كبار موظق 

، وتساهم ف   منافع غبر نقدية لعضاء مجلس الدارة والمدراء التنفيذيير 
ً
انتهاء الخدمة بالنيابة    الدارة، تقدم المجموعة أيضا

ي الدارة: 
 عنهم. فيما يىلي تفاصيل تعويضات كبار موظق 

للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31

ي للسنة 
المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

ة الجل 28,6718,430منافع الموظفير  قصبر

13,5433,170منافع ما بعد الخدمة 

42,21411,600المجموع

معلومات القطاعات 32

ي 
، بناًء عىل منتجاتها، يتم تجميعها ف  ي

، والتر اتيجيتير 
ي عمل اسبر

وكيماويات(. لغراض إدارية، تتكون المجموعة من وحدنر ا لمنتجاتها )المغذيات الزراعية والببر
ً
ّ تقرير وفق قطاعي

اتيجية  ي ذلك اليوريا والمونيا والفوسفات، وكذلك السمدة المركبة.   المغذيات الزراعيةتتكون وحدة العمال االسبر
من مجموعة من السمدة، بما ف 

اتيجية   وكيماوياتتتكون وحدة العمال االسبر ي ذلك    من مواد   للببر
المنتجات بما ف  الهيدروكربونية إل مجموعة من  المواد الولية  إنتاجها من  يتم  ي -2كيميائية 

ثنان  إيثيل هكسانول وفثاالت 
 الوكتيل. 

كات عىل وحدات العمال   ا  بناًء عىل قرار إداري وتمشًيا مع تقارير الدارة، تم تخصيص اليرادات والمصاريف المتعلقة بقطاع الشر
ً
وكيماويات والمغذيات الزراعية وفق اتيجية الخاصة بالببر االسبر

اتيجية داخلًيا من قبل صانع القرار التشغيىلي الرئيسي )أي مجلس
الدارة( بناًء عىل قائمة الدخل فقط. ال يتم تضمير   لساس ثابت متفق عليه داخلًيا. تتم مراجعة أداء وحدات العمال االسبر

ي الفصاح عن  الموجودات والمطلوبات
، وبالتالي لم يتم إدراج الموجودات والمطلوبات القطاعية ف  ي الجراءات المستخدمة من قبل صانع القرار التشغيىلي الرئيسي

القطاع أدناه. تقع جميع   ف 
ي تكون  

كات التر  ضمن قطاعات التقارير بشكل مناسب. الموجودات التشغيلية للمجموعة في المملكة العربية السعودية. تم استبعاد جميع المعامالت بير  الشر

ي    9.6بلغت اليرادات حوالي  
مليار ريال سعودي من سابك(. انظر    9.7: مبلغ  2021ديسمبر    31من عميلير  من الطراف ذات العالقة )  2022ديسمبر    31مليار ريال سعودي للسنة المنتهية ف 

 حول الطراف ذات العالقة.  31إيضاح 

ي تكون ضمن قطاعات التقارير بشكل مناسب. التفاصيل المالية للقطاعات موضحة أدناه: تم استبعاد جميع المعامال 
كات التر ت بير  الشر

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

وكيماويات  موحدة مغذيات الزراعيةببر

785,09418,195,73618,980,830إيرادات 

(886,569)(828,056)(58,513)استهالك وإطفاء

208,17310,130,17810,338,351الدخل من العمليات 

كة زميلة غبر تكاملية ي نتائج شر
408,315408,315-الحصة ف 

1,766212,838214,604إيرادات تمويل

(44,966)(43,416)(1,550)تكلفة تمويل

يبة الدخل 208,38910,707,91510,916,304الدخل قبل الزكاة وض 

ي 
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية ف 

وكيماويات موحدة مغذيات الزراعيةببر

1,059,8678,532,1089,591,975إيرادات 

(890,057)(836,164)( 53,893)استهالك وإطفاء 

( 91,000)( 91,000)-شطب مصنع ومعدات

596,3455,157,5875,753,932الدخل من العمليات

كة زميلة غبر تكاملية ي نتائج شر
242,874242,874-الحصة ف 

7726,30826,385إيرادات تمويل

( 42,756)( 42,453)(303)تكلفة تمويل

يبة الدخل 596,1195,384,3165,980,435الدخل قبل الزكاة وض 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

معلومات القطاعات )تتمة( 32

 التوزي    ع الجغرافي لإليرادات

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

٪المبلغ 

٪ 3,844,02120الواليات المتحدة المريكية

٪1,057,1966بنغالديش

٪ 3,675,18819الهند

٪ 2,340,60312المملكة العربية السعودية 

٪ 6,181,74733سنغافورة 

٪ 1,882,07510أخرى 

18,980,830100 ٪

تستند معلومات اليرادات أعاله إل مواقع العمالء. 

ي  ، قامت المجموعة ببيع  2022خالل  
ة إل العمالء الموجودين داخل وخارج المملكة العربية الس     عودية. ف  ، تم بيع كافة منتجات المجموعة تقريًبا إل  2021المنتجات إل س     ابك وبش     كل مباشر

ي  
ي ف 
ا لذلك، لم يتم تقديم التحليل القطاعي حسب القطاع الجغراف 

ً
ي المملكة العربية السعودية، وفق

. 2021سابك ف 

   المخاطر الماليةإدارة  33

 نظرة عامة

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية: 

مخاطر االئتمان •

مخاطر السيولة •

 مخاطر السوق •

مخاطر بالضافة إل إدارة المجموعة لرأس  ال يستعرض هذا اليضاح معلومات حول تعّرض المجموعة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة  
 المال. عالوة عىل ذلك، يتم إدراج الفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية الموحدة. 

إطار إدارة المخاطر

ارة المخاطر المسؤولة عن تحديث ومراقبة سياسات إدارة يتحمل مجلس الدارة المسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة إطار إدارة المخاطر لدى المجموعة. قام مجلس الدارة بوضع لجنة إد 
 المخاطر بالمجموعة. وستقوم اللجنة برفع تقارير منتظمة عن أنشطتها إل مجلس الدارة. 

ي تواجهها المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبته
ام بتلك الحدود. يتم فحص سياسات إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التر ا مع االلبر 

ات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل تدريباتها وإدار  ة المعايبر والجراءات، إل تطوير بيئة رقابية وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغبر
اءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن 

ّ
 يدرك مهامه والمسؤوليات الملقاة عىل عاتقه. منضبطة وبن

ام بس            ياس            ات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة وفحص مدى كفا اف عىل كيفية مراقبة الدارة لاللبر  ي  تتول لجنة المراجعة بالمجموعة الشر
ية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التر

. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعات منتظمة وبص         فة خاص         ة عىل الض         وابتواجهها المجموعة. وتتول إدارة المراجعة ا ي
اف  ي دورها الشر

ط لداخلية مس         اعدة لجنة المراجعة بالمجموعة ف 
 والجراءات الرقابية ويتم تقديم تقارير بنتائج المراجعة إل لجنة المراجعة. 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

إدارة المخاطر المالية )تتمة( 33

مخاطر االئتمان  33-1

ي الوفاء بالبر  
ي    لمخاطر اماته التعاقدية وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة للمجموعة من العمالء والوراق المالية االستثمارية. يتمثل الحد القض للتعرض  مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكبد المجموعة خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل لداة مالية ف 

االئتمان ف 
يةالقيمة  لهذه الموجودات.  الدفبر

، بالضافة إل عوامل أخرى. عالوة عىل ذلك، ي
ي لي طرف مقابل بناًء عىل تصنيفه االئتمان 

ة الجل لدى مجموعة مت  تحدد سياسات المجموعة مقدار التعرض االئتمان  ي معظم الحاالت تتطلب سياسات المجموعة استثمار النقد وما يماثله واالستثمارات قصبر
نوعة من المؤسسات المالية، ف 

 قاييس كمية ونوعية تم تجميعها من نماذج تصنيف داخلية وخارجية. ذات التصنيف االئتماني االستثماري. تقوم المجموعة بالتأكد من أن كل طرف مقابل يتمتع بجودة ائتمانية مقبولة من خالل االعتماد عىل م 

A+ A A- BBB+ أخرى
ي قائمة المركز المالي في 

 
ية ف ديسمبر  31القيمة الدفبر

2022

8,618,127-2,295,0004,096,0702,227,057-نقد وما يماثله 

ة الجل  4,363,000-207,0004,156,000--استثمارات قصبر

1,554,8412,560,964---1,006,123ذمم مدينة تجارية 

394,805394,805----العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصل مالي بالقيمة 

1,006,1232,295,0004,303,0706,383,0571,949,64615,936,896

A+ A A- BBB+ أخرى
ي قائمة المركز المالي في 

 
ية ف ديسمبر  31القيمة الدفبر

2021

340,000790,000967,0102,697,618500,1585,294,786نقد وما يماثله 

ة الجل  565,000-200,000--365,000استثمارات قصبر

197,3362,520,469---2,323,133ذمم مدينة تجارية 

651,997651,997----أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

3,028,133790,000967,0102,897,6181,349,4919,032,252
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

المخاطر المالية )تتمة(إدارة  33

مخاطر االئتمان )تتمة( 33-1

ذمم مدينة تجارية

كيبة الديموغرافي ي ذلك مخاطر التخلفإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل. ومع ذلك، فإن الدارة تراعي البر
ة لقاعدة عمالء المجموعة، بما ف 

ي السداد  
ي الظروف االقتصادية المتدهورة حالف 

ي يعمل فيها العمالء، قد يكون لهذه العوامل تأثبر عىل مخاطر االئتمان، خاصة ف 
ي مخاطر االئتمان من الناحية للصناعة والبلد التر

ًيا. وال يوجد تركبر  ف 
 الجغرافية. 

وط ال تتعامل المجموعة إال مع أطراف خارجية وأطراف ذات عالقة تتمتع بجدارة ائ وط االئتمان أن يخضعوا لشر ي التداول بشر
ي سياسة المجموعة بأنه عىل جميع العمالء الراغبير  ف 

تمانية. تقتض 
أساس مستمر مما يؤدي إل  راقبة أرصدة الذمم المدينة عىلالتحقق من االئتمان. ويتم تقييم جودة ائتمان العمالء بناًء عىل درجات التصنيف االئتماني الموّسع للعمالء. بالضافة إل ذلك، تتم م

 أن تعرض المجموعة للديون المعدومة غبر جوهري. 

دار مخاطر ائتمان العمالء لكل وحدة أعمال عىل حدة وتخضع لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها الرقابية المتعلقة بإدارة مخاطر ائ
ُ
تمان العمالء. يتم وضع حدود االئتمان لجميع العمالء  ت

. تتم مراقبة الذمم المدينة للعباستخدام معا ي
مالء بشكل منتظم. يبر تصنيف داخلية وخارجية. يتم تقييم جودة االئتمان للعميل بناًء عىل بطاقة أداء التصنيف االئتمان 

كبر  عىل الحفاظ عىل تن
كز المفرط للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة عىل إرشادات محددة تهدف إل البر كزات المحددة لمخاطر ولتفادي البر وع المحفظة. تتم مراقبة وإدارة البر

 لذلك. 
ً
 االئتمان وفقا

وط وأحكام الدفع والتسليم القياسية للمجموعة. يتضمن    وضعت لجنة إدارة المخاطر سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد عىل حدة من حيث الجدارة االئتمانية قبل تقديم شر
ي تمثل الحد القض للمبلغ المفحص المجموعة ال

اء لكل عميل، والتر فتوح دون الحاجة إل موافقة تقييمات الخارجية، عند توفرها، وفي بعض الحاالت، المراجع البنكية. يتم وضع حدود شر
مانية القياسية للمجموعة التعامل مع المجموعة عىل أساس المبالغ المدفوعة لجنة إدارة المخاطر؛ يتم فحص هذه الحدود كل ثالثة أشهر. يجوز للعمالء الذين أخفقوا في استيفاء الجدارة االئت

 فقط. 
ً
 مقدما

مخاطر السيولة 33-2

اماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية. يتمثل نهج المجموع ي الوفاء بالبر 
ي التأكد، بقدر المكان، من  ة فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بمواجهة المجموعة صعوبة ف 

السيولة ف 
كة سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية دائًما للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل من الظروف العادية واالستثنائية، ة تؤثر عىل   أن الشر ار خطبر دون التعرض لخسائر غبر مقبولة أو أض 

 سمعة المجموعة. 

ا  
ً
ي الحسابات الجارية والودائع مخاطر نقص الموال باستخدام نماذج التوقع لتحديد آثار النشطة التشغيلية عىل توافر السيولة بشكل عام. تستثمر المجموعة الفائض النقتراقب الدارة أيض

دي ف 
 ة. تعطي المجموعة الولوية لألمان والسيولة عىل العائد. لجل، مما يضمن أدوات ذات آجال استحقاق مناسبة أو سيولة كافية لتلبية متطلبات التدفقات النقدية المتوقع

يلخص الجدول التالي آجال استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء عىل مدفوعات تعاقدية غبر مخصومة: 

2022ديسمبر  31

المجموعسنوات  5أكبر من  سنوات  5إل  1بير   خالل سنة واحدة 

744,897--744,897ذمم دائنة تجارية 

33,97096,146137,345267,461مطلوبات إيجارية 

323,349--323,349توزيعات أرباح دائنة

2.373.7502.373.750--الدوات المالية المشتقة 

260,685--260,685مطلوبات أخرى 

1,362,90196,1462.511.095142,970,3

2021ديسمبر  31

المجموع سنوات 5أكبر من سنوات 5إل  1بير  خالل سنة واحدة 

169,866--169,866ذمم دائنة تجارية 

31,147104,660144,233280,040مطلوبات إيجارية 

171,771--171,771توزيعات أرباح دائنة

308,759--308,759مطلوبات أخرى 

681,543104,660144,233930,436



كة مساهمة سعودية كة سابك للمغذيات الزراعية | شر شر

62

)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

إدارة المخاطر المالية )تتمة(  33

مخاطر السوق 33-3

ي أسعار السوق، مثل أسعار الحصص الجنبية وأسعار 
ات ف  الرصف وأسعار الفائدة، عىل دخل المجموعة أو قيمة حصتها من الدوات المالية. إن الهدف مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغبر

 من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرضات لمخاطر السوق ومراقبتها ضمن مقاييس مقبولة، مع تحقيق أعىل عائد. 

ي تتم بها إدارة تلك المخاطر وقياسها. لم يكن هناك أي تغيبر بالنسبة إل تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو  
 الطريقة التر

 مخاطر أسعار السهم

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر أسعار أسهم حقوق الملكية من االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة كموجودات مالية بالقيمة 

ي السعر بنسبة  يبلغ تأثبر  
ات الخرى، مبلغ  10الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بسبب التغبر ف  : 2021مليون ريال سعودي )  39.5٪، مع ثبات جميع المتغبر

 مليون ريال سعودي(. قد تزيد / تنقص المكونات الخرى لحقوق الملكية نتيجة لهذه التقلبات.  65.2

مخاطر أسعار الرصف

. يتم أ  ي حماية التدفقات النقدية المستقبلية بالريال السعودي والدوالر المريكي
ي االعتبار عىل خذ التعرض لمخاطر العمالت ال يتمثل هدف إدارة مخاطر العمالت الجنبية للمجموعة ف 

جنبية ف 
مركزي وتراقب تعرض العمالت من خالل    مستوى المجموعة، وهي تتكون أساًسا من مخاطر ضف العمالت من الذمم الدائنة والذمم المدينة. تدير إدارة المجموعة مخاطر العمالت بشكل

ي كا
ي تستند إل نموذج محاكاة مونتر

ي ل 97.5رلو، بمستوى ثقة  تطبيق منهجية القيمة المعرضة للمخاطر والتر
ض  12٪، ويتم الخذ بعير  االعتبار المدى الزمت  شهًرا. عند إدارة مخاطر العمالت، تفبر
إذا تجاوز   ة احتفاظ مناسبة.  البيع، مع فبر ي سعر 

ينعكس ف  واليورو  بالدوالر المريكي  الرأسمالية والتعرضات  النفقات  أن جميع  للعمالت الجنبية حدو المجموعة  ا معينة، ستطبق  التعرض 
ً
د

، حيث أن الريال السعودي مربوط بالدوالر المري . المجموعة أنشطة إدارة المخاطر. ال يوجد تعرض للريال السعودي مقابل الدوالر المريكي  كي

   إدارة رأس المال 34

ي دعم أعمالها ورفع القيمة للمساهمير  إل 
الحد العىل. يتمثل الهدف الساشي لدارة رأس مال المجموعة ف 

ي المستقبل. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس  تهدف سياسة المجموعة إل الحفاظ عىل قاعدة قوية لرأس المال للحفاظ عىل ثقة المستثمر والدائن والسوق وللعمل عىل استدامة نمو العما
ل ف 

ات في الحوال ا  عرفه المجموعة بأنه ناتج النشطة التشغيلية المال الخاص بها وتقوم بإجراء التعديالت عليه في ضوء التغبر
ُ
القتصادية. ويراقب مجلس الدارة العائد عىل رأس المال، والذي ت
ات في نهج المجموعة لدارة رأس المال خالل السنة. كما يرا ت الرباح إل قب مجلس الدارة مستوى توزيعامقسوما عىل مجموع حقوق المساهمير  والحصص غبر المسيطرة. لم تكن هناك تغيبر

كاتها التابعة لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج.   المساهمير  العاديير  وإدارة رأس المال. وال تخضع المجموعة أو أي من شر

ي 
ي كما ف  ي دين سلتر

والموضح أدناه:   2021و 2022ديسمبر  31لدى المجموعة صاف 

كما في 

2022ديسمبر  31

ي 
كما ف 

2021ديسمبر  31

6,086,7082,825,888مجموع المطلوبات 

: النقد وما يماثله
ً
( 5,294,786)(8,618,127)ناقصا

(2,468,898)(2,531,419)صافي الدين 

االمتثال للتعهدات  34-1

اض وال تخضع لمخاطر التعهدات.  ليس لدى المجموعة أي اقبر

 محتملةالمطلوبات الرتباطات و اال 35

رتباطاتاال 35-1

ي 
مليون ريال سعودي( متعلقة بالنفقات الرأسمالية.  585.3: 2021ديسمبر   31مليون ريال سعودي ) 778، لدى المجموعة ارتباطات بمبلغ 2022ديسمبر   31كما ف 

ي إنبتس هولدكو ليمتد لالستحواذ عىل   ي جر
كة اي نر ي شر

اء السهم ف  م المجموعة بشر ي  49تلبر 
ي هذا االستثمار  2022ديسمبر    31٪ من رأس مالها. كما ف 

ام القائم ف  مليون ريال   1.200، بلغ االلبر 
ء(. راجع اليضاح 2021ديسمبر   31سعودي ) ي

 . 39: ال شر

ا ترتيبات عقود إي
ً
وط االتفاقية. 8جار مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع )انظر إيضاح  لدى المجموعة أيض ا لشر

ً
م المجموعة بإعادة الرض إل حالتها الصلية بنهاية مدة عقد اليجار وفق ( حيث تلبر 

محتملةالمطلوبات ال 35-2

تج، وقانون المنافسة ومكافحة االحتكار، ومراقبة الصادرات، وحماية البيانات، وقانون براءات تتعرض المجموعة للمخاطر المتعلقة بالطر القانونية والتنظيمية. قد يشمل ذلك مسؤولية المن
ي والجراءات ا

يبية وحماية البيئة. بالضافة إل ذلك، ال يمكن التنبؤ بإجراءات التقاض  يعات الرص  يات، والتشر اع، وقانون المشبر أو التنظيميةلتنظيمية، ويمكن أن تؤدي الجراءات القانونية  االخبر
ي تشارك فيها المجموعة أو ستشارك فيها )أو ستقوم بتسويتها( إل عقوبات جوهرية، مما قد يؤدي إل خسائر وتكاليف ومصاريف جوهرية.  

قد ال تغطي منافع التأمير  هذه الخسائر والتكاليف  التر
 التنظيمية إل عقوبات مدنية أو جنائية، والتأثبر عىل السمعة و / أو عواقب مالية سلبية أخرى عىل المجموعة.  والمصاريف أو أن تغطيها بالكامل. قد تؤدي مخالفة هذه النظمة القانونية أو 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

االرتباطات والمطلوبات المحتملة )تتمة(  35

محتملة )تتمة(المطلوبات  ال 35-2

ي سياق العمال االعتيادية، لدى المجموعة عدة دعاوى قضائية. بعد الحصول عىل المشورة القانونية المناسبة، ترى الدارة أن هذه الدع
ي جوهري عىلف  المركز    قائمة  اوى لن يكون لها أثر سلتر

ي تم استحقاقها. 
 المالي للمجموعة أو نتائجها المستقبلية، بخالف تلك التر

ي تتعامل معها المجموعة، نيابة عنها، ضمانات بمبلغ 
ي سياق العمال االعتيادية.  19:  2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 208أصدرت البنوك التر

مليون ريال سعودي( ف 

األرباح  توزي    ع صافي الدخل وتوزيعات 36

للسنة المنتهية في 

2022ديسمبر  31

ي 
للسنة المنتهية ف 

2021ديسمبر  31

كةمعلنة توزيعات أرباح  3,332,2481,071,080عائدة إل مساهمي الشر

920,000200,000عائدة إل حصص غبر مسيطرة معلنة توزيعات أرباح 

4,252,2481,271,080المجموع

كة توزيعات أرباح   عائدة إل مساهمي الشر

ي  ( 1
 2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية ف 

ي   -
مليون ريال   3.808ريال سعودي للسهم الواحد )بمجموع    8(، وافق مجلس الدارة عىل توزي    ع أرباح نقدية أولية بمبلغ  2022ديسمبر    19ـه )الموافق  1444جمادى الول    25ف 

ام في هذه القوائم المالية الموحدة. . 2022سعودي( عن النصف الثاني من 
حة لموافقة الجمعية العمومية ولم يتم إدراجها بعد كالبر تخضع توزيعات الرباح المقبر

ي   -
ليون ريال سعودي(  م  1.904ريال سعودي للسهم الواحد )بمجموع    4(، وافق مجلس الدارة عىل توزي    ع أرباح نقدية أولية بمبلغ  2022يونيو    28ـه )الموافق  1443ذو القعدة    29ف 

(. 2022أغسطس  1ـه )الموافق 1444محرم  3. كانت الرباح متاحة للتوزي    ع عىل المساهمير  بتاري    خ 2022للنصف الول من 

ي  -
مليون ريال سعودي(   1.428وع ريال سعودي للسهم الواحد )مجم 3(، أوض مجلس الدارة بتوزي    ع أرباح نقدية أولية بمبلغ 2021ديسمبر  19ـه )الموافق 1443جمادى الول  15ف 

(، كانت الرباح متاحة 2022أبريل  13ـه )الموافق 1443رمضان  12. تمت الموافقة عىل ذلك من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها غبر العادي المنعقد في 2021للنصف الثاني من 
 (. 2022أبريل  27ـه )الموافق 1443رمضان  26للتوزي    ع عىل المساهمير في 

ي خال (2
2021ديسمبر  31ل السنة المنتهية ف 

ي   -
مليون ريال سعودي(    595ريال سعودي للسهم الواحد )مجموع    1,25(، وافق مجلس الدارة عىل توزي    ع أرباح نقدية أولية بمبلغ  2021يونيو    13ـه )الموافق  1442ذو القعدة    3ف 

 (. 2021يوليو  14ـه )الموافق 1442ذو الحجة  4بتاري    خ . وكانت الرباح متاحة للتوزي    ع عىل المساهمير  2021للنصف الول من 

ي  -
ي  29ف 

مليون ريال سعودي( عن   476ريال سعودي للسهم الواحد )مجموع  1,0(، أوض مجلس الدارة بتوزي    ع أرباح نقدية أولية بمبلغ 2020ديسمبر  14ـه )الموافق 1442ربيع الثان 
(. كانت توزيعات الرباح متاحة  2021أبريل    11ـه )الموافق  1442شعبان    29عىل ذلك في اجتماعها غبر العادي المنعقد بتاري    خ  . ووافقت الجمعية العمومية  2020النصف الثاني من  

 (. 2021أبريل  25ـه )الموافق 1442رمضان  13للتوزي    ع عىل المساهمير بتاري    خ 

توزيعات أرباح عائدة إل حصص غبر مسيطرة

ي  ( 1
 2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية ف 

ي   -
ي ف 
ون  كة الببر ي  2022ديسمبر    29ـه )الموافق  1444جمادى اآلخرة    5وافق مجلس إدارة شر

مليون ريال سعودي    190بمبلغ    2022ديسمبر    31( عىل توزيعات أرباح عن السنة المنتهية ف 
ي  95)

كاء ف  يك(. كانت توزيعات الرباح متاحة للتوزي    ع عىل الشر (. 2023يناير  9ـه )الموافق 1444جمادى اآلخرة  16مليون ريال سعودي لكل شر

ي   -
ي ف 
ون  كة الببر ي  2022سبتمبر    26ـه )الموافق  1444صفر    30وافق مجلس إدارة شر

ة المنتهية ف  مليون ريال سعودي  500بمبلغ    2022سبتمبر    30( عىل توزيعات أرباح أولية عن الفبر
يك(. كانت توزيعات الر  250) ي مليون ريال سعودي لكل شر

كاء ف  (. 2022أكتوبر  6ـه )الموافق 1444ربيع الول  10باح متاحة للتوزي    ع عىل الشر

ي بتاري    خ   -
ون  كة الببر  200مليون ريال سعودي )  400بمبلغ   2022( عىل توزيعات الرباح للنصف الول من سنة  2022يونيو   21ـه )الموافق  1443ذي القعدة    22وافق مجلس إدارة شر

ي  مليون ريال سعودي لكل 
كاء ف  يك(. كانت توزيعات الرباح متاحة للتوزي    ع عىل الشر (. 2022يونيو  30ـه )الموافق  1443ذي الحجة   1شر

ي بتاري    خ   -
ون  كة الببر ي  2022مارس    14ـه )الموافق  1443شعبان    11وافق مجلس إدارة شر

  مليون ريال سعودي   750بمبلغ    2021ديسمبر    31( عىل توزيعات الرباح للسنة المنتهية ف 
ي  375)

كاء ف  يك(. كانت توزيعات الرباح متاحة للتوزي    ع عىل الشر (. 2022أبريل  15ـه )الموافق 1443رمضان  14مليون ريال سعودي لكل شر

ي  (2
2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية ف 

ي   -
ي ف 
ون  كة الببر ي  ( عىل توزيعات أرباح عن الس2021مارس    4ـه )الموافق  1442رجب    20وافق مجلس إدارة شر

 200مليون ريال سعودي )  400بمبلغ    2020ديسمبر    31نة المنتهية ف 
يكير في  يك(. كانت توزيعات الرباح متاحة للتوزي    ع عىل الشر  (. 2021أبريل  14ـه )الموافق 1442رمضان  2مليون ريال سعودي لكل شر



كة مساهمة سعودية كة سابك للمغذيات الزراعية | شر شر

64

)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

كة تابعة 37 االستحواذ عىل شر

ي  
كة  2021يناير    4ـه )الموافق  1442جمادى الول    20ف  كة عىل    59,368,738(، أصدرت الشر ي لسابك مقابل استحواذ الشر

من رأس مال سانيك من سابك. نتج عن إصدار   ٪100سهم إضاف 
 :  أسهم إضافية عالوة إصدار كما يىلي

ة الثالثة أشهر المنتهية  77,35يبلغ مجموع قيمة السهم  ريال سعودي للسهم الواحد وتم تقييمه عىل أنه متوسط السعر المرجح للسهم خالل فبر
ي 
 . 2019ديسمبر  19ف 

4,592,172

ريال سعودي للسهم  10االسمية لألسهم الضافية المصدرة بمبلغ مجموع القيمة 
(593,687)

عالوة إصدار سهم نتيجة إصدار أسهم إضافية
3,998,485

ة أخرى بنسبة  كة عىل حصة مسيطرة غبر مباشر ة بنسبة 50نتيجة لالستحواذ عىل سانيك، حصلت الشر ي ابن البيطار، وحصة ملكية مسيطرة غبر مباشر
، وحصة ملكية غبر  50٪ ف  ي

ون  ي الببر
٪ ف 

ة بنسبة  كة 33.33مباشر ي كانت مملوكة لسانيك. تملك شر
وكيماويات والتر كة الخليج لصناعة الببر ي شر

. ٪ ف  ي
ون  ي الببر

تايوان لألسمدة حصة غبر مسيطرة ف 

ي ذلك الوقت بنسبة  
كة مملوكة ف  كة سابك، أصبحت أسهم الشر كة سابك، و50.1بعد إصدار هذه السهم الضافية لشر ٪ للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والبقية مملوكة  7.74٪ لشر

 للمساهمير  من القطاع العام. 

ي الموجودات المقتناة: فيما يىلي قيمة المعاملة  
وصاف 

الموجودات 

3,357,663ممتلكات ومصنع ومعدات

76,352موجودات حق االستخدام

12,293موجودات غبر ملموسة 

كة زميلة ي شر
644,339استثمار ف 

31,751غبر متداولة -موجودات وذمم مدينة أخرى 

346,310مخزون 

349,437ذمم مدينة تجارية 

79,541متداولة -موجودات وذمم مدينة أخرى 

ة الجل  167,800استثمارات قصبر

712,309نقد وما يماثله 

5,777,795مجموع الموجودات 

المطلوبات 

(112,032)ذمم دائنة تجارية 

ة الجل  (100,128)قروض قصبر

( 76,592)مطلوبات إيجارية 

(269,161)مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

يبة دخل مستحقة الدفع  ( 23,806)زكاة وض 

( 12,017)منافع الموظفير  

يبة مؤجلة  ( 54,182)مطلوبات ض 

(647,918)مجموع المطلوبات 

5,129,877مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد

: نسبة الملكية الحالية البالغة 
ً
ي ابن البيطار50ناقصا

(792,271)٪ ف 

: حصص غبر مسيطرة )
ً
( 50ناقصا ي

ون  ( 1,237,381)٪ من الببر

3,100,225قيمة صافي الموجودات المقتناة 

 قيمة المعاملة 
ً
( 4,592,172)ناقصا

(1,491,947)تم احتساب الزيادة في قيمة المعامالت عىل صافي الموجودات المقتناة في األرباح المبقاة* 

الهيئة   ا لتعميم 
ً
بتاري    خ  * وفق المعالجة المحاسبية لتجميع المنشآت للمنشآت الخاضعة للسيطرة  2014ديسمبر    18ـه )الموافق  1436صفر    26السعودية للمراجعير  والمحاسبير   ( بشأن 

ي تاري    خ االستحواذ، وقد ال يتم إثبات ش
ية ف  ي الموجودات المقتناة بقيمها الدفبر

كة قبل تجميع المنشآت، يتم احتساب صاف  ي مثل هذه الحاالت. المشبر
هرة ف 
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

إعادة التصنيف في أرقام المقارنة 38

ي المملكة صت إل أنه يجب إجراء بعض عمليات إعادة  خ، قامت المجموعة بتقييم عرض بعض الرصدة ول2022خالل  
ا لمتطلبات المعايبر الدولية للتقرير المالي المعتمدة ف 

ً
التصنيف وفق

 عىل النحو المخترص أدناه. لم يكن لعمليات إعادة التصنيف أي أثر   2021يناير   1وقائمة المركز المالي كما في    2021العربية السعودية. وعليه، قامت الدارة بتعديل القوائم المالية المقارنة لسنة  
 عىل صافي الدخل. 

ا
ً
المبالغ المعاد تصنيفها مبلغ إعادة التصنيفكما أدرجت سابق

قائمة المركز المالي الموحدة 

ي 
 
2021ديسمبر  31كما ف

5,230,91263,8745,294,786( 1نقد وما يماثله )

9,280,74163,8749,344,615مجموع الموجودات المتداولة

19,789,27463,87419,853,148الموجودات مجموع 

1,047,619( 46,751)1,094,370( 1منافع الموظفير  )

1,260,236(46,751)1,306,987مجموع المطلوبات غبر المتداولة

110,625110,625-( 1الجزء المتداول من منافع الموظفير  )
يبة دخل مستحقة الدفع ) -(311,131)311,131( 2زكاة وض 

يبة دخل مستحقة الدفع ) 60,01160,011-( 2ض 
251,120251,120-( 2زكاة مستحقة الدفع )

1,455,027110,6251,565,652مجموع المطلوبات المتداولة

2,762,01463,8742,825,888مجموع المطلوبات 

492,641492,641-( 3احتياطيات أخرى )
4,871,202( 12,912)4,884,114( 3أرباح مبقاة )

احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
( 3الشامل اآلخر )

479,729(479,729)-

19,789,27463,87419,853,148مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

2021يناير  1كما في 

465,46163,749529,210( 1نقد وما يماثله )

2,713,55963,7492,777,308مجموع الموجودات المتداولة

9,994,77763,74910,058,526مجموع الموجودات 

1,055,860( 36,288)1,092,148( 1منافع الموظفير  )

1,158,773(36,288)1,195,061مجموع المطلوبات غبر المتداولة

100,037100,037-( 1منافع الموظفير  )الجزء المتداول من 

639,107100,037739,144مجموع المطلوبات المتداولة

1,834,16863,7491,897,917مجموع المطلوبات 

359,623359,623-( 3احتياطيات أخرى )
2,309,76774,5522,384,319( 3أرباح مبقاة )

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  احتياطي القيمة العادلة للموجودات  
( 3الشامل اآلخر )

434,175(434,175)-

9,994,77763,74910,058,526مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

قائمة الدخل الموحدة 
ي 
 
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية ف

352,363(136,302)488,665( 4مصاريف عمومية وإدارية )
136,302136,302-( 4مصاريف أبحاث وتطوير )

( 58,904)( 58,904)-( 5إيرادات )مصاريف( تشغيلية أخرى )

5,753,932(58,904)5,812,836الدخل من العمليات 

( 58,904)( 58,904)-( 5إيرادات )مصاريف( تشغيلية أخرى )

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ي الجزء المتداول من منافع الموظفير  )
10,58810,588-( 1زيادة ف 

ي المطلوبات الخرى )
216,579( 10,463)227,042( 1زيادة ف 

ي الموجودات والذمم المدينة الخرى ) 
( 71,663)( 15,301)( 56,362)(6)زيادة( ف 

26,38526,385-( 6مقبوضة )إيرادات تمويل 

5,107,64511,2095,118,854صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
-( 26,385)26,385( 6إيرادات تمويل مقبوضة )

ي الموجودات والذمم المدينة الخرى )
-15,301( 15,301)( 6)نقص( ف 

306,353(11,084)317,437صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

4,053,1421254,053,267الزيادة في النقد وما يماثله

465,46163,749529,210(1نقد وما يماثله في بداية السنة )

5,230,91263,8745,294,786(1نقد وما يماثله في نهاية السنة )
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)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غبر ذلك( 

أرقام المقارنة )تتمة( في تصنيف الإعادة  38

ي الخطة إل   ( 1)
ي المملكة العربية السعودية. يتم دفع مساهمات الموظفير  ف 

حسابات بنكية مخصصة تديرها المجموعة. نظًرا لن  تقدم المجموعة خطط ادخار لموظفيها المقيمير  ف 
امات    19هذه الرصدة النقدية ال تستوفي تعريف موجودات الخطة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم   "، فقد أعادت المجموعة تصنيف الرصدة النقدية والبر  "منافع الموظفير 

ام    63.9دات متداولة ومطلوبات متداولة. بلغ الرصيد النقدي المعاد تصنيفه  ادخار الموظفير  ذات العالقة وعرضتها عىل أساس إجمالي كموجو  مليون ريال سعودي. يبلغ االلبر 
ي  110.6المعاد تصنيفه إل مطلوبات متداولة 

ي اليضاح أعاله.  2021يناير  1مليون ريال سعودي. كما انعكس أثر ذلك عىل الرصدة كما ف 
ف 

يبة   ( 2) يبة الدخل مستحقة الدفع بمبلغ  تم تقسيم الزكاة وض  ي القوائم المالية فقد تم الفصل بير  مجموع الزكاة وض 
مليون ريال   311.1الدخل مستحقة الدفع إل بنود منفصلة ف 

يبة الدخل مستحقة الدفع بمبلغ   ي    251.1مليون ريال سعودي والزكاة مستحقة الدفع بمبلغ    60سعودي وض 
. لم يكن لعادة التصنيف  2021  ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما ف 

ي 
ي ذلك التاري    خ.  2021يناير  1المذكورة أي أثر عىل الرصدة كما ف 

يبة الدخل كما ف  ام برص   حيث لم يكن لدى المجموعة أي البر 

". كما قامت المجموعة بإعادة  احتياطيات أخرى"قامت المجموعة بإعادة تصنيف احتياطي الرب  ح / الخسارة المعاد قياسه عىل خطط المنافع المحددة من الرباح المبقاة إل   ( 3)
"احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من  تصنيف احتياطي إعادة تقييم أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من  

ي السنوات السا
12.9مليون ريال سعودي تتكون من    492.6. وعليه، فإن االحتياطيات الخرى البالغة  بقة إل "احتياطيات أخرى"خالل الدخل الشامل اآلخر" كما هو معروض ف 

مليون ريال سعودي فيما يتعلق باحتياطي إعادة التقييم لدوات حقوق   479.7مليون ريال سعودي فيما يتعلق باحتياطي الرب  ح / الخسارة االكتواري لخطط المنافع المحددة و
ي ا

ي 2021ديسمبر  31لملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما ف 
ي اليضاح أعاله.  2021يناير  1. وقد انعكس أثر ذلك عىل الرصدة كما ف 

ف 

ي  مليون ريال سعودي من "مصاريف عمومية وإدارية" إل  136.3قامت المجموعة بإعادة تصنيف مصاريف البحث والتطوير بمبلغ   ( 4)
 بند منفصل "مصاريف البحث والتطوير" ف 

ي البحث والتطوير ومصار 
يف االستدامة ذات العالقة. قائمة الدخل الموحدة لتقديم عرض أكبر شفافية وللتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة من حيث وضوح جهود المجموعة ف 

ا للممارسات كجزء من تصور مجلس معايبر المحاسبة الدولي للقوائم المالية الساسية، تم تحديد "إيرادات ومصاريف تشغيلية أخرى" عىل أنها تخضع لتفس ( 5)
ً
ات مختلفة. وفق بر

سعودي عىل أنها أنشطة تشغيلية وتم عرضها ضمن "الدخل    مليون ريال  58.9الدولية وبناًء عىل إعادة تقييم المجموعة، تم تصنيف "إيرادات ومصاريف تشغيلية أخرى" بمبلغ  
ي قائمة الدخل الموحدة المقارنة. 

 من العمليات" ف 

ي الموجودات والذمم المدينة الخرى )الجزء غبر المتداول( وإيرادات التمويل المقبوضة بمبلغ   ( 6)
مليون   26.4مليون ريال سعودي و   15.3قامت المجموعة بإعادة تصنيف التغبر ف 

، من االستثمار إل النشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة. كان لعادة التصنيف صافي زيادة إجري مليون ريال سعودي في    11مالية بمبلغ  ال سعودي، عىل التوالي
 النقد الناتج من النشطة التشغيلية. 

معلومات أخرى 39

كة اتفاقية ملزمة لالستحواذ عىل   ي إنبتس هولدكو ليمتد بمبلغ  ٪ م49وقعت الشر ي جر
كة اي نر مليار ريال سعودي. تخضع المعاملة للحصول عىل الموافقات التنظيمية المطلوبة   1.2ن رأس مال شر

ي الصل ظهور الثر المالي للمعاملة خالل الرب  ع الخبر من السنة  
كة تتوقع ف  وط الخرى التفاقية االستحواذ. كانت الشر كة تعمل للحصول عىل والحكام والشر الحالية. ومع ذلك، ال تزال الشر

 وتتوقع أن يظهر الثر المالي للمعاملة خالل النصف الو   الموافقات
اء المساهمير  ا لمتطلبات اتفاقية شر

ً
. 2023ديسمبر    31ل من السنة المالية المنتهية في  التنظيمية المطلوبة لتمام المعاملة وفق

ي  
كة السعودية لالستثم2022يوليو    27ـه )الموافق  1443ذو الحجة    28ف  كة والشر ي )سالك( مذكرة تفاهم الستكشاف الفرص التجارية واالبتكارية العالمية (، وقعت الشر

ار الزراعي والنتاج الحيوان 
ي والتصدي للتحديات البيئية المتنامية. ال يوجد لذلك أثر عىل القوائم المالية الموحدة لل 

ي ضمان المن الغذان 
ك للمساعدة ف  ي بشكل مشبر

. 2022ديسمبر  31مجموعة كما ف 
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ي 
ي هذه القوائم المالية الموحدة.  2022ديسمبر  31ترى الدارة أنه ال يوجد أحداث الحقة منذ السنة المنتهية ف 

تؤثر بشكل جوهري عىل المركز المالي للمجموعة كما هو مبير  ف 




