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 الموجزة فحص القوائم المالية األولية الموحدة  حول تقرير 
 
 

 المحترمين    شركة سابك للمغذيات الزراعية  في   إلى السادة المساهمين
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 المقدمة 

 
)يشار  وشركاتها التابعة    )"الشركة"(   شركة سابك للمغذيات الزراعية للقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة  

لفترتي  الموحدة الموجزة ذات الصلة    اآلخرلدخل والدخل الشامل  ا  قائمة و  2022  سبتمبر  30كما في  إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(  
والقوائم األولية الموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة    ،أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ  تسعة الثالثة وال

داد وعرض هذه القوائم المالية  إن اإلدارة مسؤولة عن إع  .واإليضاحات التفسيرية األخرى ،  2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    تسعةال
رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  الموجزة  الموحدة  إن    34األولية  السعودية.  العربية  المملكة  في  المعتمد  األولية"  المالية  "التقارير 

 منا به. مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة استناداً إلى الفحص الذي ق
 

 نطاق الفحص 
 

"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل    2410لقد قمنا بفحصنا وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  
ع األشخاص  المالية األولية من إجراء استفسارات بشكل رئيسي م  القوائمللمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص  

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه  
على  من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن نتمكن من الحصول  

 أكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة. وبناًء عليه، ال نبدي رأي مراجعة. ت 
 

 االستنتاج 
 

إعدادها، من بناًء على الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم  
 "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 برايس وترهاوس كوبرز 
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   الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

كة  .1  معلومات حول الشر

كة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/  كة األم"(، هي شر كة" أو "الشر كة سابك للمغذيات الزراعية )"الشر ـه 1385جمادى األوىل    11بتاري    خ    13شر
ي مدينة الدمام بموجب السجل التجاري رقم  1965سبتمير    7)الموافق  

كة مبدئًيا فن (،  1966مارس    24ـه )الموافق  1385ذو الحجة    1بتاري    خ    2050001841(. تم تسجيل الشر
كة إىل مدينة الجبيل الصناعية بموجب السجل التجاري رقم   م(. تم 1991مايو    14ـه )الموافق  1411شوال    29بتاري    خ    2055002359وفيما بعد تم نقل المركز الرئيسي للشر

ي 
ي فن
لغن
ُ
 . 2013تحويل السجل التجاري السابق إىل أحد الفروع ثم أ

ي اجتماعهم السنوي العام المنعقد بتاري    خ  
كة األم فن كة من الجبيل إىل الرياض. اعتباًرا  2022أبريل    13)الموافق    1443رمضان    12قرر مساهمو الشر ( تغيير المكتب المسجل للشر

كة إىل ص.ب. 2022يوليو  19ـه )الموافق 1443ذو الحجة  20من  ، حي قرطبة، الرياض. 13244(، تم تغيير المكتب المسجل للشر  ، طريق المطار الفرعي

الزراعية والمنتجا المغذيات  إنتاج وتحويل وتصنيع  ي 
إليها مجتمعة باسم "المجموعة"( بشكل رئيسي فن التابعة )يشار  كاتها  كة وشر الك تعمل الشر أنواعها  ت   ها تسويقليماوية بكافة 

 داخل وخارج المملكة العربية السعودية. فيها تجارة الو 

ا مع2022يناير    1اعتباًرا من  
ً
ي وقعتها سابك سابق

كة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( إلحالل اتفاقيات التسويق البر كة اتفاقيات إحالل مع الشر كات    ، وقعت الشر التابعة  بعض الشر
 باسم "المنتجون"( بموجبها حصلت المجموعة عىل حقوق تس

ً
ي يكون لسابك نفوذ جوهري عليها )يشار إليها مجتمعة

ي ينتجها للمجموعة وبعض المنشآت البر
ويق وبيع المغذيات الزراعية البر

. عالوة عىل ذلك، اعتباًرا من   ن ن والدوليير  إىل عمالء من جهات خارجية وجهات ذات عالقة، ، أصبحت  2022يناير    1المنتجون للعمالء المحليير
ً
ة المجموعة جهة تسويق تبيع منتجاتها مباشر
ي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيت

تر ي مبيعات المجموعة لفير
ي كانت سابك تقدم خدمات التسويق لها. نتج عن هذه األحداث زيادة فن

ي والبر
ن فن ي   2022سبتمير  30ير

ات نفسها فن  بالفير
ً
مقارنة

ن 2021 ا اإليضاحير
ً
   . 15و 3. راجع أيض

ي  
ن فن ي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتير

تر  25)الموافق  ـه  1444ربيع األول    29بتاري    خ    2022سبتمير    30اعتمد مجلس اإلدارة إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفير
 (. 2022اكتوبر 

ي 
كة. 2020ديسمير  18ـه )الموافق 1442األوىل جمادى  3فن  (، وافقت الجمعية العمومية غير العادية عىل زيادة رأس مال الشر

ي  
كة من  2021يناير    4ـه )الموافق  1442جمادى األوىل    20فن  59,368,738ريال سعودي من خالل إصدار    4,760,354,040ريال سعودي إىل    4,166,666,660(، تمت زيادة رأس مال الشر

كة عىل   الشر )"سابك"( كمقابل الستحواذ  األساسية  للصناعات  السعودية  كة  للشر إضافًيا  مال100سهًما  رأس  نتيجة    ٪ من  سابك.  كة  الزراعية من شر المغذيات  كة سابك الستثمارات  شر
ة أخرى مسيطرة بنسبة   كة عىل حقوق ملكية غير مباشر كة سابك لالستثمارات المغذيات الزراعية، حصلت الشر كة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(،  50لالستحواذ عىل شر ي الشر

٪ فن
ة مسيطرة بنسبة "( و50  وحصة غير مباشر ي

وتن كة الجبيل لألسمدة )"البير ي شر
ي كانت مملوكة  33.33٪ فن

وكيماويات البر كة الخليج لصناعة البير ي شر
ة فن ٪ من حصة حقوق الملكية غير المباشر

، حقوق ملكية غير مسيط ن ي الصير
كة مؤسسة فن "(، شر ي إف سي

كة تايوان لألسمدة )"تر كة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية. تملك شر ، ويتم قياسها عىل أساس حصتها لشر ي
وتن ي البير

رة فن
ي اإليضاح 

ي الموجودات المقتناة مذكورة فن
كة المستثمر فيها. إن قيمة صافن ي موجودات الشر

 حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.  12النسبية من صافن

كة مملوك كة سابك، أصبحت أسهم الشر كة سابك، و50.1ة بنسبة  بعد إصدار هذه األسهم اإلضافية لشر ن  7.74٪ لشر ٪ للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والبقية مملوكة للمساهمير
 من القطاع العام. 

كة الزميلة التالية:  كات التابعة والشر كة الشر  تمتلك الشر

 

 االسم
 العالقة

 و  2022سبتمبر  30
 2021ديسمبر  31

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس 
 الملكية ٪ نسبة 

ة(  ة وغبر المباشر  )المباشر
 2021ديسمبر  31و 2022سبتمبر  30

كة تابعة ابن البيطار  100 المغذيات الزراعية  المملكة العربية السعودية  شر

كة سابك الستثمارات  شر
 المغذيات الزراعية 

كة تابعة  100 المغذيات الزراعية  المملكة العربية السعودية  شر

ي 
وتن كة  البير  المملكة العربية السعودية  تابعةشر

المغذيات الزراعية 
وكيماويات   والبير

50 

كة الخليج لصناعة   شر
وكيماويات   البير

كة زميلة   33.33 المغذيات الزراعية  البحرين شر

كة نسبة   كة العربية لأللياف الصناعية )"ابن رشد"( وحصة حقوق ملكية  3.87كما تمتلك الشر ي الشر
وكيماويات )"ينساب"(. 1.69بنسبة  ٪ من األسهم فن كة ينبع الوطنية للبير ي شر

 ٪ فن
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(

 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 أسس اإلعداد .2

ي  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  
ن فن ي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتير

تر  لمعيار المحاسبة الدوىلي رقم    2022سبتمير    30لفير
ً
"التقارير المالية    -  34وفقا

ن  ن والمحاسبير ي المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعير
 . األولية" المعتمد فن

ي القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب قراءتها باالال تتضمن ال
ان مع القوائم المالية الموحدة قوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة فن قير

ي 
ية )"آخر قوائم مالية سنوية"(. ومع ذلك، يتم إدراج ا 2021ديسمير   31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية فن ي السياسات المحاسبية، إن وجدت، واإليضاحات التفسير

ات فن لتغير
ي المركز الماىلي واألداء الموحد للمجموعة منذ آخر قوائم مالية س

ات فن  لفهم التغير
ً
عد مهمة

ُ
ي ت
ح األحداث والمعامالت البر  نوية. المختارة لشر

ة األولية جزًءا ال يتجزأ من السنة المالية بأكملها، وم  لنتائج عمليات السنة بأكملها. تعتير الفير
ً
 عادال

ً
ا ات األولية مؤشر    ع ذلك، قد ال تكون نتائج عمليات الفير

 
  أسس اإلعداد 1- 2

 
، باستثناء الق ي ا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبر

ً
المالية األولية الموحدة الموجزة وفق العادلة للموجودات ياس بالقيمة  تم إعداد القوائم 

ا ن ن ومنافع ما بعد الخدمة األخرى المقاسة بالقيمة الحالية اللير م المنافع المحددة باستخدام  المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومنافع الموظفير
 طريقة وحدة االئتمان المتوقعة باستخدام حسابات القيمة الحالية االكتوارية. 

 
 العرض والعملة الوظيفية عملة  2- 2

 
 تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمجموعة. وتم تقريب كافة القيم ألقرب ألف، ما لم يذكر خالف ذلك. 
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 يرد خالف ذلك( )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 

 أسس اإلعداد )تتمة(   .2

 أسس التوحيد  3- 2
 

ي تسيطر عليها المجموعة. 
كاتها التابعة البر كة األم وشر  تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشر

 
ويتوقف   التابعة  كة  الشر السيطرة عىل  عىل  المجموعة  تحصل  عندما  التابعة  كة  الشر توحيد  موجودات  يبدأ  درج 

ُ
ت السيطرة.  تلك  المجموعة  تخش  عندما  التجميع 

ي القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
ة فن ي تمت حيازتها أو استبعادها خالل الفير

كة التابعة البر من تاري    خ حصول المجموعة عىل   ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشر
كة التابعة. السيطرة حبر تاري    خ توقف المجموعة عن السيطرة عىل ا  لشر

 
كة ا ي الشر

ة نتيجة مشاركتها فن ي عوائد متغير
ة أو لديها حقوق فن لمستثمر فيها كما يكون لديها  تسيطر المجموعة عىل منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة لعوائد متغير
كة المستثمر فيها. عىل وجه ال ي حال كان  القدرة عىل التأثير عىل هذه العوائد من خالل سيطرتها عىل الشر

كة مستثمر فيها إال فن تحديد، ال تسيطر المجموعة عىل شر
 للمجموعة: 

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

ة من خالل مش ي الحصول عىل عوائد متغير
كة المستثمر فيها. • التعرض أو الحق فن ي الشر

 اركتها فن
كة المستثمر فيها للتأثير عىل عوائدها   . • القدرة عىل استخدام سطلتها عىل الشر

 
ي حال كان للمجموعة نسبة أقل من أغلبية حق

اض وفن اض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفير وق التصويت أو  وبشكل عام، هناك افير
ي الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سلطة عىل احقوق  

كة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة فن ي الشر
كة المستثمر فيها  مماثلة فن لشر
ي ذلك: 

 بما فن
 

كة المستثمر فيها.  ي الشر
تيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين فن  • الير

تيبات التعاقدية األخرى. • الحقوق الناتجة عن ا  لير
 • حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. 

 
ات عىل عنرص واحد أو   كة المستثمر فيها عندما تشير الوقائع والظروف إىل وجود تغيير أكير من العناض الثالثة تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها عىل الشر

كة التابعة.  لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشر  كة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة عىل الشر كة التابعة عندما تحصل المجموعة عىل حق السيطرة عىل الشر
ي الق

كة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها فن ة األولية الموحدة وائم الماليإن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشر
كة التابعة حبر تاري    خ انتهاء سيطرة المجموعة عليها.   من التاري    خ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة عىل الشر

ً
 الموجزة اعتبارا

 

كة األم للمجموعة وإىل أصحاب حقوق  ي الرب  ح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر إىل مساهمي الشر
الملكية غير المسيطرة، حبر وإن كان ذلك يعود صافن

كات التابعة وذ ورة، يتم إجراء تعديالت عىل القوائم المالية للشر لك حبر تتماسر سياساتها يؤدي إىل وجود عجز لدى أصحاب حقوق الملكية غير المسيطرة. وعند الرصن

كات المجموعة والتدفقات   المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات ن شر والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف بير

ن أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية بالكامل.   النقدية المتعلقة بالمعامالت بير
 

ي قائمة المركز الم 
كات التابعة بشكل منفصل فن ي نتائج وحقوق ملكية الشر

اىلي األولية الموحدة الموجزة وقائمة الدخل والدخل  يتم عرض حقوق الملكية غير المسيطرة فن
كة التابعة، دون فقدان السيط ي حصة ملكية الشر

ي حقوق الملكية. إن أي تغير فن
ات فن رة عليها، تتم المحاسبة عنه الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة وقائمة التغير

 كمعاملة حقوق ملكية. 
 

السيطرة عىل   األم  كة  الشر فقدت  المسيطرة إذا  الملكية غير  والمطلوبات وحقوق  أمكن(  إن  الشهرة،  ذلك  ي 
فن )بما  الموجودات  إثبات  بإلغاء  تقوم  فإنها  تابعة،  كة  شر

ي قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة. 
 والمكونات األخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة فن

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4- 2
 

ي إعداد القوائم المالية
الموحدة السنوية للمجموعة   تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة فن

ي 
 . 2021ديسمير   31للسنة المنتهية فن
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

 أسس اإلعداد )تتمة(  .2
 
ات والتعديالت الجديدة عىل المعايير الحالية 5- 2    المعايير والتفسير

 
ي اعتمدتها 

ة المعايير الجديدة والمعدلة البر  المجموعة خالل الفير
ي  
ي تبدأ فن

ة التقرير السنوية البر ات الجديدة للمرة األوىل عىل فير ، ولكن ليس لها تأثير عىل القوائم المالية األولية  2022يناير    1تنطبق العديد من التعديالت والتفسير
 الموحدة الموجزة للمجموعة. وقد طبقت المجموعة المعايير والتعديالت التالية: 

 

ي تبدأ 16متحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت عىل معيار المحاسبة الدوىلي رقم  -ممتلكات ومصانع ومعدات  •
ات السنوية البر (، ساري المفعول للفير

ي أو بعد 
 . 2022يناير  1فن

ات ا37تكلفة تنفيذ عقد )تعديالت عىل معيار المحاسبة الدوىلي رقم    -عقود مكلفة   • ي أو بعد  (، ساري المفعول للفير
ي تبدأ فن

. لم يكن 2022يناير    1لسنوية البر

ات الحالية والسابقة.   لتطبيق المعايير الدولية للتقرير الماىلي المعدلة أي تأثير جوهري عىل المبالغ المدرجة للفير

ات  2020-2018التحسينات السنوية عىل المعايير الدولية للتقرير الماىلي   • ي أو بعد  ، سارية المفعول للفير
ي تبدأ فن

. لم يكن لتطبيق  2022يناير    1السنوية البر

ات الحالية والسابقة.   المعايير الدولية للتقرير الماىلي المعدلة أي تأثير جوهري عىل المبالغ المدرجة للفير

ا3اإلشارة إىل اإلطار المفاهيمي )تعديالت عىل المعيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم   • ي أو بعد  (، ساري المفعول للفير
ي تبدأ فن

. لم يكن  2022يناير    1ت السنوية البر

ات الحالية والسابقة.   لتطبيق المعايير الدولية للتقرير الماىلي المعدلة أي تأثير جوهري عىل المبالغ المدرجة للفير

 
ي لم تصبح سارية بعد

 المعايير والتعديالت عىل المعايير الحالية الصادرة والبر
ة التقرير ولم يتم تطبيقها مبكًرا من قبل المجموعة. تقوم اإلدارة بتقيتم نشر بعض التعديالت ال عد إلزامية لفير

ُ
،  جديدة عىل المعايير المحاسبية الحالية وال ت يم التأثير

 إن وجد، المحتمل لهذه التعديالت عىل القوائم المالية للمجموعة. 

اضات محاسبية هامة  .3  أحكام وتقديرات وافير

 

القوائم إعداد  والمصار   يتطلب  لإليرادات  المعلنة  المبالغ  تؤثر عىل  اضات  وافير وتقديرات  أحكام  اتخاذ  اإلدارة  من  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولية  والموجودات المالية  يف 
إع ي 

فن المستخدمة  المحاسبية  اضات  واالفير التقديرات  تتوافق  المحتملة.  المطلوبات  واإلفصاح عن  المرفقة  واإلفصاحات  الموحدة والمطلوبات  األولية  المالية  القوائم  داد هذه 
ي 
ي إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية فن

:   2021ديسمير  31الموجزة مع تلك المستخدمة فن  كما تم تحديثها عىل النحو التاىلي
 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة 
 

عبارة عن تقدير هام يتضمن منهجية التحديد ونماذج ومدخالت البيانات. وقد تم اإلفصاح عن تفاصيل منهجية قياس الخسارة االئتمانية  إن قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة  
ي اإليضاح  

ي مخاطر اال 15المتوقعة فن
ئتمان، احتمالية التخلف عن  . إن المكونات التالية لها تأثير عىل مخصص الخسارة االئتمانية: تعريف التخلف عن السداد، الزيادة الجوهرية فن

كة . تقوم الشر اض التخلف عن السداد، باإلضافة إىل نماذج لسيناريوهات االقتصاد الكىلي بمراجعة النماذج ومدخالت النماذج   السداد، التعرض للتخلف عن السداد، الخسارة بافير
ن تقديرات الخسارة االئتمانية ا ن والتحقق منها بشكل منتظم للحد من الفروق بير ا اإليضاحير

ً
ي مجال الخسارة االئتمانية. راجع أيض

ة الفعلية فن  . 15و 1لمتوقعة والخير

  األصيل مقابل الوكيل
 

كة سابك للمغذيات الزراعيةجزء محدد  جبن  يُ  ي بعض الحاالت، إيرادات المجموعة من اتفاقيات التسويق، حيث تقوم شر
كاتها الشقيقة وبيعها للعمالء    ، فن اء المنتجات من شر بشر

ن عىل أساس التسعير المؤقت. يوجد حكم هام حول ما إذا كانت المجموعة تسيطر عىل المنتجات قبل أن يتم تحويلها إىل العميل. وك كة سابك للمغذيات النهائيير انت الخالصة أن شر
تيبات نتيجة للعوا ي هذه الير

 مل التالية: الزراعية هي األصيل فن
 

م الرئيسي عن البضائع.  • ن  تتعرض المجموعة لمخاطر الوفاء وهي الملير

•  . ن ة مع العميل وتسيطر عىل المنتجات األساسية قبل أن يتم تحويلها إىل العمالء النهائيير    للمجموعة عالقة مباشر
ي االسير  •

 بمفردها عن جودة البضائع ويتمتع العمالء بحق أساسي فن
ً
 جاع مما يؤدي إىل تعرض المجموعة لمخاطر المخزون. تظل المجموعة مسؤولة
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
   )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 

كة زميلة  .4 ي شر
 استثمار فن

كة زميلة: يوضح الجدول أدناه استثمار  ي شر
 المجموعة فن

 

كة الزميلة   اسم الشر
   نسبة الملكية

   2022سبتمبر  30
 2021ديسمبر  31و

 2022سبتمبر  30
 )غبر مراجعة( 

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة( 

كة الخليج لصناعة   شر
وكيماويات   البير

33.33 795,342 769,088 

 
ي تصنيع وتصدير األمونيا واليوريا ومنتجات الميثانول. 

ي مملكة البحرين وتعمل فن
وكيماويات فن كة الخليج لصناعة البير  تأسست شر

 

كة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية.  ي شر
  تتم المحاسبة عن االستثمار فن

 

كة الخليج لصناعة  وكيماويات المعلومات المالية المخترصة لشر  الببر
 

وكيماويا كة الخليج لصناعة البير ن الجداول الواردة أدناه المعلومات المالية األولية المخترصة )غير المراجعة / غير المفحوصة( لشر ي تم اإلفصاح عنها تبير
ت. تعكس المعلومات البر

كة الزميلة ذات الصلة ي القوائم المالية األولية الموجزة للشر
ي تلك المبالغ:  المبالغ المعروضة فن

 وال تعرض حصة المجموعة فن

 
وكيماويات:  المراجعةقائمة المركز الماىلي و قائمة المركز الماىلي األولية الموجزة المخترصة )غير المراجعة / غير المفحوصة(  كة الخليج لصناعة البير  لشر

 

  

 2022سبتمبر  30 

  )غبر مراجعة( 

 2021ديسمير  31

 )مراجعة(

 945,519  821,759  موجودات متداولة 

 1,525,134  1,658,652  موجودات غير متداولة

 ( 163,157)  (94,145)  مطلوبات متداولة 

وكيماويات كة الخليج لصناعة البير ي موجودات شر
 2,307,496  2,386,266  صافن

 ٪ 33.33  ٪ 33.33  نسبة الملكية 

وكيماويات  كة الخليج لصناعة البير ي شر
كة فن ية لحصة الشر  769,088  795,342  القيمة الدفير

 

وكيماويات:  كة الخليج لصناعة البير  قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة المخترصة )غير المراجعة / غير المفحوصة( لشر

 

 

  

ة الثالثة أشهر     فبر

  
 
 سبتمبر  30المنتهية ف

 )غبر مراجعة( 

ة التسعة أشهر    فبر

  
 
  سبتمبر  30المنتهية ف

 )غبر مراجعة( 

  2022 2021 2022 2021 

 1,178,660  1,713,180 410,240  597,620  إيرادات 

ة ي الدخل للفير
 397,269  1,001,362 150,657  274,293  صافن

 397,269  1,001,362 150,657  274,293  إجماىلي الدخل الشامل 

ي إجماىلي الدخل الشامل 
كة فن  132,410  333,754 50,214  91,422  ٪33.33 - حصة الشر
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

   خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من  .5

 

 

ة التسعة أشهر    فبر

  
 
  سبتمبر  30المنتهية ف

 )غبر مراجعة( 

ي  
 السنة المنتهية فن

  2021ديسمير  31
 )مراجعة(

  
 
  مدرجة محليا

 
   غبر مدرجة محليا

ً
  مدرجة محليا

ً
 غير مدرجة محليا

      

      التكلفة: 

ة / السنة ي بداية ونهاية الفير
 77,363 94,905  77,363 94,905 فن

      

احتياط  القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من  
   خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

  

ة/ السنة ي بداية الفير
 ( 77,363) 511,538  (77,363) 557,092 فن

ة / السنة  ي احتياطي القيمة العادلة خالل الفير
 - 45,554  - ( 212,587) التغير فن

ة/ السنة    نهاية الفبر
 
 ( 77,363) 557,092  (77,363) 344,505 ف

ية  - 651,997  - 439,410 القيم الدفبر

 

ي 1.69: 2021ديسمير  31٪ ) 1.69تمثل االستثمارات المدرجة نسبة 
كة مدرجة فن وكيماويات )ينساب(، وهي شر كة ينبع الوطنية للبير ي شر

 تداول. ٪( من األسهم المملوكة فن

 

كات التابعة لسابك. 3.87: 2021ديسمير  31٪ )3.87تمثل االستثمارات غير المدرجة نسبة  كة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(، إحدى الشر ي الشر
 ٪( من األسهم المملوكة فن

 

 يتم إدراج كال االستثمارين بالقيمة العادلة. 

 

ي تاري    خ القياس. تقيس المجموعة الموجودات المالي القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  
ي السوق فن

ن فن ن المشاركير ي معاملة منظمة بير
ام فن ن ة  استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل الير

اض أن معاملة  ي تاري    خ كل قائمة مركز ماىلي موحدة. يعتمد قياس القيمة العادلة عىل افير
ام تتم إما: بيع بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فن ن  األصل أو نقل االلير

 

ام أو  ن ي السوق الرئيسية لألصل أو االلير
 • فن

ام.  ن  لألصل أو االلير
ً
ي السوق األكير منفعة

ي حالة عدم وجود سوق رئيسية، فن
 • فن

 

ام ما  ن ي السوق عند تسعير األصل  يجب أن يتاح للمجموعة السوق الرئيسية أو األكير أفضلية. يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو الير
ي يستخدمها المشاركون فن

اضات البر باستخدام االفير

ي السوق يعملون من منطلق مصالحهم االقتصادية المثىل. 
ن فن اض أن المشاركير ام عىل افير ن    أو االلير

   

ي السوق عىل تكوين منافع اقتصادية باس
ن فن ي السوق يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير ماىلي قدرة المشاركير

ن اآلخرين فن تخدام األصل بأعىل وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركير

 بحيث يستخدمه بأعىل وأفضل منفعة. 

 

ي القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ضمن الت
عىل النحو سلسل الهرمي للقيمة العادلة.  يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها فن

ن أدناه، استنادا إىل أدتن مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:   المبير

 

ي األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. 1• المستوى 
 : أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( فن

ي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الها2• المستوى 
ة. : أساليب التقييم البر ة أو غير مباشر  مة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها بطريقة مباشر

ي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن رصدها. 3• المستوى 
 : أساليب التقييم البر
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( )كافة المبالغ 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتمة(  .5

ي تقارب قيمها 
كة، بخالف تلك الموجودات البر ية والقيم العادلة للموجودات المالية للشر ن القيم الدفير ية قيمها فيما يىلي مقارنة، حسب الفئة، بير  العادلة: الدفير

    
 
   2022سبتمبر  30كما ف

 )غبر مراجعة( 

  
ية  *3المستوى    2المستوى    1المستوى      القيمة العادلة   القيمة الدفبر

               
           

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
 -  -  439,410  439,410  439,410 الدخل الشامل اآلخر

 

ي   
 2021ديسمير  31كما فن

 )مراجعة( 
  

ية   القيمة الدفير
  

   القيمة العادلة 
  

 1المستوى 
  

 2المستوى 
  

           *3المستوى 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  
 -  -  651,997  651,997  651,997 خالل الدخل الشامل اآلخر

 

ة / السنة    3* يتم تقييم استثمارات المجموعة غير المدرجة ضمن المستوى   ي يمكن رصدها )مدخالت غير قابلة للرصد(. خالل الفير
حيث ال تعتمد المدخالت عىل بيانات السوق البر

ي  المنتهية
 . للقيمة العادلة 3المستوى  هيكل، لم تكن هناك تحويالت إىل أو خارج 2021ديسمير  31و 2022سبتمير  30فن

 

ة األجل والنقدية واألرصدة لدى البنوك والذمم الدائنة ا والمطلوبات المالية األخرى لتجارية والموجودات  تعتير اإلدارة أن القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية واالستثمارات قصير

ة األجل لهذه األدوات.  ية، ويرجع سبب ذلك بشكل كبير إىل االستحقاقات قصير  تقارب قيمتها الدفير

 

 ذمم مدينة تجارية  .6

    
 
 كما ف

   2022سبتمبر  30

  )غبر مراجعة( 

ي 
 كما فن

 2021ديسمير  31

 )مراجعة( 
     

 2,325,812  1,689,994  (11عالقة )إيضاح ذمم مدينة تجارية مستحقة من جهات ذات 

ي مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة 
 194,657  1,225,357  عمالء الجهات الخارجية، صافن

  2,915,351  2,520,469 
 

ا ي يكون لسابك نفوذ جوهري عليها بغرض تسويق وبيع منتجاتها للعمالء 
ة، أبرمت المجموعة اتفاقيات تسويق مع بعض المنشآت البر ا  خالل الفير

ً
. انظر أيض ن ن والدوليير لمحليير

ي 1اإليضاح 
ء(.  2021مليون ريال سعودي ) 0.23مبلغ  2022سبتمير  30. بلغ مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لعمالء الجهات الخارجية كما فن ي

: ال سر



 
كاتها التابعة كة سابك للمغذيات الزراعية وشر    شر

كة مساهمة سعودية(   )شر
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

ن  .7  منافع الموظفير

   
 
 كما ف

   2022سبتمبر  30

  )غبر مراجعة( 

ي 
 كما فن

 2021ديسمير  31
 )مراجعة(

    

امات المنافع المحددة  ن  1,047,619  805,574 الير

ن األخرى  46,751  43,862 منافع الموظفير

ن طويلة األجل إجماىلي   1,094,370  849,436 منافع الموظفير

 

ي  المحمل المبلغ التاىلي  الجدول يمثل
 : الموجزة الموحدة األولية اآلخر  الشامل والدخل الدخل قائمة فن

 

ة التسعة أشهر    فبر
 
 المنتهية ف

 سبتمبر )غبر مراجعة(  30

 2022  2021 
    

 61,298  59,408 تكلفة الخدمة الحالية 

 18,775  28,889 تكلفة الفائدة

 ( 34,212)  ( 284,134) أرباح إعادة قياس برامج المنافع المحددة

 (195,837 )  45,861 

 ذمم دائنة تجارية  .8

   
 
 كما ف

   2022سبتمبر  30

  مراجعة( )غبر 

ي 
 كما فن

  2021ديسمير  31
 )مراجعة(

    

 155,484  839,732 (11المبالغ المطلوبة إىل الجهات ذات العالقة )إيضاح 

 14,382  132,693   ذمم دائنة لجهات خارجية

 972,425  169,866 

 

ي    564تشمل هذه المبالغ  
ي يكون لسابك نفوذ جوهري عليها حول 2021)  2022سبتمير    30مليون ريال سعودي كما فن

ء( فيما يتعلق بالذمم الدائنة لبعض المنشآت البر ي
: ال سر

ن  ا اإليضاحير
ً
ة. راجع أيض مة خالل الفير  . 11و 1اتفاقيات التسويق المير



 
كاتها التابعة كة سابك للمغذيات الزراعية وشر    شر

كة مساهمة سعودية(   )شر

 
18 

 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( )كافة المبالغ بآالف 

يبة دخل مستحقة الدفع .9  زكاة وضن

 مرصوف الزكاة  (أ

   
 
ة التسعة أشهر المنتهية ف  فبر

 سبتمبر )غبر مراجعة(  30

 2022  2021 
    

ة  69,363  219,589 مخصص للفير

 31,966  (5,352) تعديل يتعلق بسنوات سابقة 

 214,237  101,329 

 

يبة دخل  (ب  محملة ضن

   
 
ة التسعة أشهر المنتهية ف  فبر

 سبتمبر )غبر مراجعة(  30

 2022  2021 
    

يبة حالية      ض 

ةمخصص ل  56,562  94,983 لفير

 10,141  843 لسنوات السابقةباتتعلق تعديالت  

 95,826  66,703 

يبة دخل مؤجلة      ض 

ي 
يبة المؤجلة  مطلوباتالزيادة )النقص( فن  ( 429)  1,508 الرصن

يبة المؤجلة عىل الدخل الشامل اآلخر  -  24 تأثير الرصن

الموحدة   األولية  اآلخر  الشامل  والدخل  الدخل  قائمة    
 
ف المدرجة  الدخل  يبة  إجمال  مرصوف ض 

 66,274  97,358 الموجزة

 
ية  ن القيمة الدفير ي المقدر للفروق المؤقتة بير يبر

يبية. تحدد اإلدارة التأثير الرصن  للموجودات والمطلوبات ألغراض إعداد التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضن
 

 وضع الربوط  (ج
 

ي  خالل  
كة األم رب2021و  2020سنبر ا زكويو ، استلمت الشر

ً
للربوط الخاصة بهذه مليون ريال سعودي    26  مخصص بمبلغ  بتسجيلوقامت    2020و  2019و  2018  السنواتعن   ةط

  . لسنواتا
 

اض عىل   المخصص وتعتقد أن النتيجة ستكون لصالح المجموعة.  ربوطقامت اإلدارة برفع اعير
 

كة األم عىل الربوط الزكو  كة سابك للمغذيات الزراعية عىل مستوى المنشأة بشكل منفصل. وقد وافقت الشر يبة والجمارك يتم تقديم اإلقرارات الزكوية لشر ية مع هيئة الزكاة والرصن
 . 2017)"الهيئة"( حبر 

 
قيد فحص الهيئة.  2021ال يزال إقرار الزكاة لسنة 



 
كاتها التابعة كة سابك للمغذيات الزراعية وشر    شر

كة مساهمة سعودية(   )شر
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 ربحية السهم  .10

ة. يتم احتساب ربحية السهم  كة األم عىل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفير ة المتعلق بمساهمي الشر ي الدخل للفير
 األساسية بقسمة صافن

ي حساب ربحية السهم األساسية والمخفضة: 
 يعكس ما يىلي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة فن

  

     
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  فبر

 سبتمبر  30

 )غبر مراجعة( 

 

   
 
ة التسعة أشهر المنتهية ف  فبر

  سبتمبر  30
 )غبر مراجعة( 

  
2022 2021  2022 2021 

     

كة األم  ي الدخل المتعلق بمساهمي الشر
 صافن

 

 

2,330,714 1,206,470  7,868,486 2,465,181 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف( 

 

476,035 476,035  476,035 476,035 

ي الدخل المتعلق 
ضة من صافن

ّ
 ربحية السهم األساسية والمخف

كة األم )بالريال السعودي(   بمساهمي الشر

 

4.90 2.53  16.53 5.18 

       

 األسهم العادية. ال يؤثر أي بند تخفيض عىل المتوسط المرجح لعدد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
كاتها التابعة كة سابك للمغذيات الزراعية وشر    شر

كة مساهمة سعودية(   )شر
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  .11
 

كات الخاضعة للسيطرة الكاملة أو  تمثل الجهات ذات العالقة   ي إدارة المجموعة والشر
كات الزميلة وكبار موظفن ن والشر كة األم والمساهمير كة األم النهائية والشر . وفيما يىلي قائمة بالجهات ذات  الشر

ً
ا جوهريا

ً
ي يمارسون عليها نفوذ

كة لهذه الجهات أو البر المشير

 العالقة الرئيسية للمجموعة: 

   

 التفاصيل 
 

 طبيعة العالقة 

كة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية"(  كة األم النهائية  شر  الشر

كة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( كة األم  الشر  المساهم المسيطر والشر

كات الزميلة لسابك ي يكون لسابك نفوذ جوهري عليها  الشر
 المنشآت البر

كات الشقيقة  ي تسيطر عليها سابك  لسابكالشر
 المنشآت البر

 

 

ي الثالثة أشهر  
تر ي تم إبرامها مع الجهات ذات العالقة خالل فير

ي    والتسعةيوضح الجدول التاىلي إجماىلي قيمة المعامالت الهامة البر
ن فن ي  2021و  2022سبتمير    30أشهر المنتهيتير

 31و  2022سبتمير    30، باإلضافة إىل األرصدة مع الجهات ذات العالقة كما فن

 : 2021ديسمير 

 

ة      لفبر
 
    سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية ف

 
ة التسعة أشهر المنتهية ف  سبتمبر  30لفبر

المبيعات   

إل 

الجهات 

ذات 

 العالقة

يات  المشبر

والخدمات من 

الجهات ذات 

 العالقة

تكاليف التقنية  

 واالبتكار

تكاليف  

الخدمات  

كة   المشبر

برنامج التأمير  

   الموحد

 

المبيعات إل  

الجهات ذات 

 العالقة

يات  المشبر

والخدمات من 

الجهات ذات 

 العالقة

تكاليف التقنية  

 واالبتكار

تكاليف  

الخدمات  

كة   المشبر

برنامج التأمير  

   الموحد
            

2022            

 ( 22,835) ( 59,231) ( 26,010) ( 70,519) 741,380  ( 8,734) ( 19,356) ( 9,093) ( 36,405) 181,257 سابك

 - - - ( 392,479) -  - - - ( 187,168) - أرامكو السعودية 

كات الزميلة لسابك  - - - ( ,238,2253) -  - - - ( 580,046,1) -  الشر

كات الشقيقة لسابك  - - - ( 461,063) 8,426,470  - - - ( 172,212) 1,604,495  الشر

            

2021            

 ( 23,044) ( 48,689) ( 81,266) ( 50,824) 5,683,978  ( 7,317) ( 16,747) ( 33,062) ( 12,051) 2,339,370 سابك

 - - - ( 495,283) -  - - - ( 177,945) - أرامكو السعودية 

كات الزميلة لسابك  - - - - -  - - - - -  الشر

كات الشقيقة لسابك  - - - ( 296,331) 3,901  - - - ( 73,267) 3,184  الشر

ا اإليضاح 
ً
حول توزيعات األرباح.  16انظر أيض



 
كاتها التابعة كة سابك للمغذيات الزراعية وشر    شر

كة مساهمة سعودية(   )شر
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  الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  . 11

 
ي 
 : 2021ديسمير  31و 2022سبتمير  30يوضح الجدول التاىلي أرصدة الجهات ذات العالقة كما فن

 
   

 
    2022سبتمبر  30كما ف

 
 2021ديسمبر  31كما ف

 
المبالغ المطلوبة 

من الجهات ذات  

 العالقة

الذمم المدينة  

 األخرى 

المبالغ المطلوبة 

للجهات ذات 

  العالقة

المبالغ المطلوبة 

من الجهات ذات  

 العالقة

الذمم المدينة  

  األخرى
المبالغ المطلوبة 

 للجهات ذات العالقة

        

 81,281 74,752 2,314,540  171,741 105,895 618,173 سابك

 24,484 - -  59,707 - - أرامكو السعودية 

كات الزميلة لسابك  - - 2,679  563,772 - 323  الشر

كات الشقيقة لسابك  49,719 - 8,593  44,512 3,810 1,516,053  الشر

 994,6891, 109,705 839,732  2,325,812 74,752 155,484 

 
ية وتكنولوجيا المعلومات )ن • كة( لتقديم خدمات المحاسبة والموارد البشر ظام األنظمة والتطبيقات تمتلك المجموعة اتفاقية مستوى خدمة مع سابك )منظمة خدمات مشير

ي معالجة البيانات 
اء والخدمات ذاERPونظام تخطيط موارد المؤسسة  SAPوالمنتجات فن  ت الصلة. (، والخدمات الهندسية وخدمات الشر

 

اء مواد وخدمات للمجم  • كة لتمويل شر كة سابك المبلغ المدفوع من المجموعة بموجب اتفاقية الخدمات المشير  لشر
ً
 وعة. يمثل المبلغ المدفوع مقدما

 

ي مجال التقنية واالبتكار عىل توزي    ع 2022يناير  1اعتباًرا من  •
كة سابك فن ن ويتم تحميله عىل المصاريف ، تعتمد مساهمة المجموعة السنوية لشر التكلفة بناًء عىل عدد الموظفير

ي قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة. 
 العمومية واإلدارية فن

 

من   • عليه2022يناير    1اعتباًرا  نفوذ جوهري  لسابك  يكون  ي 
البر المنشآت  وبعض  للمجموعة  التابعة  كات  الشر لبعض  ا 

ً
مسوق كة  الشر أصبحت  باسم ،   

ً
مجتمعة إليها  )يشار  ا 

اوح من  ن مقابل رسوم تسويق تير ن للعمالء النهائيير كة تسويق وبيع منتجات المنتجير ا التفاقيات التسويق، يحق للشر
ً
٪ عىل النحو المنصوص عليه  5٪ إىل 3"المنتجون"(. وفق

اء والبيع لهذه االتفاقيات كمعامالت ي االتفاقيات. تم اإلفصاح عن معامالت الشر
 مع جهات ذات عالقة.  فن

 

وكيماويات إىل سابك بموجب اتفاقيات تسويق.  •  يتم تحويل جميع إيرادات منتجات البير

 

ي   •
. ولم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات للذمم المدينة او الدائنة   2021ديسمير    31و  2022سبتمير    30إن األرصدة القائمة فن

ً
  غير مضمونة وال تحمل فائدة وسيتم تسويتها نقدا

ي  
ة المنتهية فن ي قيمة الذمم المدينة فيما يتعلق بالمبالغ المدينة من قبل جهات ذات 2022سبتمير    30ألي جهة ذات عالقة. بالنسبة للفير

، لم تسجل المجموعة أي انخفاض فن
ي كل سنة مالية من خالل فحص المركز الماىلي للجهة ذ2021ديسمير  31عالقة )

ء(. تم عمل هذا التقييم فن ي
 ات العالقة والسوق الذي تعمل فيه الجهة ذات العالقة. : ال سر

 

وط الدفع للمعامالت المذكورة أعاله من قبل اإلدارة.  •  يتم اعتماد األسعار وشر
 

ة األجل مودعة لدى سابك بتاري    خ استحقاق أصىلي يبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاري    خ االستحواذ بمبلغ   • ديسمير   31ريال سعودي )مليون    524لدى المجموعة ودائع قصير
ة    340:  2021  ٪ 2.7ما نسبته    2022سبتمير    30مليون ريال سعودي(. تصنف هذه الودائع عىل أنها نقدية وشبه نقدية. يبلغ متوسط سعر الفائدة عىل هذه الودائع خالل فير
 ٪ سنوًيا(. 0.86: 2021سنوًيا )

 

ي عشر شهًرا من تاري    خ االستحوا •
ة األجل مودعة لدى سابك بتاري    خ استحقاق أصىلي يزيد عن ثالثة أشهر وأقل من اثبن ريال  مليون    100ذ بمبلغ  لدى المجموعة ودائع قصير

ة األجل    365:  2021ديسمير    31سعودي ) ي قائمة المركز الماىلي األولية الموحدة الموجزة.   -مليون ريال سعودي(. يتم تصنيف هذه الودائع كاستثمارات قصير
ودائع بنكية فن

ي 
ة المنتهية فن ٪(. 1.07: 2021ا )٪ سنويً 1.73ما نسبته  2022سبتمير  30يبلغ متوسط سعر الفائدة عىل هذه الودائع خالل الفير



 
كاتها التابعة كة سابك للمغذيات الزراعية وشر    شر
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

كة تابعة  .12  االستحواذ عىل شر

 

كة األم عىل حصة مسيطرة بنسبة 2021يناير  4اعتباًرا من  كة سابك 100، استحوذت الشر ي شر
الستثمارات المغذيات الزراعية من خالل زيادة رأس مالها وإصدار أسهم جديدة ٪ فن

كة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية مبلغ  ي شر
كة سابك. بلغ مجموع قيمة األسهم فن سهم عادي جديد   59,368,738مليون ريال سعودي وتم دفع المقابل بإصدار  4,592لشر

كة األم بقيمة  ّيم عىل أنه متوسط السعر المرجح للسهم عىل مدى ريال سعود 77.35للشر
ُ
ي  3ي للسهم الواحد والذي ق

ة المنتهية فن . بلغت القيمة 2019ديسمير  19أشهر للفير

ي  3,998ريال سعودي للسهم الواحد( وعالوة اإلصدار  10مليون ريال سعودي ) 594اإلسمية لألسهم المصدرة 
كة األم بعد  مليون ريال سعودي. زادت نسبة ملكية سابك فن  الشر

 ٪. 50.1٪ إىل 42.99المعاملة من 

 

ي الموجودات المقتناة: 
 فيما يىلي قيمة المعاملة وصافن

   الموجودات
    

 3,357,663   ممتلكات ومصانع ومعدات

 76,352   موجودات حق االستخدام

 12,293   موجودات غير ملموسة 

كة زميلة  ي شر
 644,339   استثمار فن

 31,751   موجودات غير متداولة أخرى 

 346,310   مخزون

 349,437   ذمم مدينة تجارية 

 وموجودات متداولة أخرى 
ً
 79,541   مصاريف مدفوعة مقدما

ة األجل   167,800   ودائع بنكية  –استثمارات قصير

 712,309   النقدية وشبه النقدية 

 5,777,795   إجمال  الموجودات

 

 ( 112,032)   دائنة تجارية ذمم 

ة األجل   ( 100,128)   قروض قصير

 ( 76,592)   مطلوبات إيجارية

 ( 269,161)   مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى 

يبة دخل مستحقة الدفع   ( 23,806)   زكاة وضن

ن   ( 12,017)   منافع الموظفير

يبة مؤجلة   ( 54,182)   مطلوبات ضن

 ( 647,918)   إجمال  المطلوبات

  الموجودات القابلة للتحديد
 
 5,129,877   إجمال  صاف

ي ابن البيطار 50ناقًصا نسبة الملكية الحالية البالغة 
 ( 792,271)   ٪ فن

( 50حقوق الملكية غير المسيطرة ) ي
وتن  ( 1,237,381)   ٪ من البير

ي الموجودات المستحوذ عليها
 3,100,225   قيمة صافن

 4,592,172   المعاملة )موضحة أعاله(قيمة 

ي األرباح المبقاة*
ي الموجودات المقتناة فن

ي قيمة المعامالت عىل صافن
 ( 1,491,947)   الزيادة فن

 

ن بتاري    خ   ن والمحاسبير ا لتعميم الهيئة السعودية للمراجعير
ً
لتجميع المنشآت للمنشآت الخاضعة  ( بشأن المعالجة المحاسبية  2014ديسمير    18ـه )الموافق  1436صفر    26* وفق

ي تاري    خ االستحواذ، وقد ال يتم إثبات ش
ية فن ي الموجودات المقتناة بقيمها الدفير

كة قبل تجميع المنشآت، يتم احتساب صافن ا للسيطرة المشير
ً
ي مثل هذه الحاالت. راجع أيض

هرة فن

 . 4-2اإليضاح 



 
كاتها التابعة كة سابك للمغذيات الزراعية وشر    شر
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ي عمل 
ن ورفع تقارير بشأنها بناًء عىل منتجاتها )المغذيات  ألغراض إدارية، تتكون المجموعة من وحدتر ي قطاعير

ي يتم تجميعها فن
، وهي منشأة تصنيع مملوكة بالكامل، والبر ن اتيجيتير

اسير
  / األمونيوم  ي 

ثنات  )فوسفات  والفوسفات  واليوريا  األمونيا  من  الزراعية  المغذيات  قطاع  ي 
فن المنتجات  تتكون  وكيماويات(.  والبير أح الزراعية  تشتمل  فوسفات  بينما  األمونيوم(  ادي 

وكيماويات عىل  ي قطاع البير
ي األوكتيل. -2المنتجات فن

 إيثيل هكسانول وفثاالت ثنات 

ا كات عىل وحدات األعمال االسير وكيماويات والمغذيات  تيجية الخاصة  بناًء عىل قرار إداري وتمشًيا مع تقارير اإلدارة، تم تخصيص اإليرادات والمصاريف المتعلقة بقطاع الشر بالبير
اتيجية داخلًيا من قبل صانع القرار التشغيىلي ا

ا ألساس ثابت متفق عليه داخلًيا. تتم مراجعة أداء وحدات األعمال االسير
ً
لرئيسي )أي مجلس اإلدارة( بناًء عىل قائمة الدخل الزراعية وفق

ي القياسات المستخد
ي اإلفصاح  فقط. ال يتم إدراج الموجودات والمطلوبات فن

، وبالتاىلي لم يتم اإلبالغ عن موجودات ومطلوبات القطاع فن مة من قبل صانع القرار التشغيىلي الرئيسي
ي المملكة العربية السعودية. 

 عن القطاعات أدناه. تقع كافة الموجودات التشغيلية للمجموعة فن

ي  8.4بلغت اإليرادات حواىلي 
ة المنتهية فن ن من الجهات ذات العالقة ) 2022ير سبتم  30مليار ريال سعودي للفير مليار ريال سعودي من  5.7: مبلغ 2021سبتمير  30من عميلير

 . 11سابك(. انظر اإليضاح 

ي يتم رفع التقارير بشأنها بشكل مالئم. فيما يىلي التفاصيل ال
كات المجموعة ضمن القطاعات البر ن شر  للقطاعات )غير مراجعة(: مالية تم حذف جميع المعامالت المتداخلة بير

   
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  2022سبتمبر  30لفبر

وكيماويات    موحدة المغذيات الزراعية  الببر
    

 4,417,167 4,237,526 179,641   إيرادات

 ( 219,434) ( 206,408) (13,026) استهالك وإطفاء 

 2,414,875 2,370,000 44,875   الدخل من العمليات

ي 
كة زميلة حصة فن  91,422 91,422 - نتائج شر

 42,379 41,932 447 إيرادات تمويل 

 8,524 12,322 (3,798) )مصاريف( / إيرادات أخرى، صافية من الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 (11,916) (11,619) (297) تكلفة تمويل

يبة الدخل  2,545,284 2,504,057 41,227   الدخل قبل الزكاة وضن

    

 
   

 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  2021سبتمبر  30لفبر

وكيماويات    موحدة المغذيات الزراعية  الببر
    

 2,206,812 1,901,568 305,244   إيرادات

 ( 230,297) ( 219,606) ( 10,691) استهالك وإطفاء 

 1,369,166 1,171,467 197,699   الدخل من العمليات

كة زميلة  ي نتائج شر
 50,214 50,214 - حصة فن

 ,0892 ,0892 - إيرادات تمويل 

 ( 42,012) ( ,16142) 149 ، صافية من الخسارة االئتمانية المتوقعة )مصاريف( / إيرادات أخرى

 ( ,62411) ( ,34311) ( 281) تكلفة تمويل

يبة الدخل  1,367,833 ,2661,170 ,567197   الدخل قبل الزكاة وضن
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ة التسعة أشهر المنتهية ف  2022سبتمبر  30لفبر

وكيماويات    موحدة المغذيات الزراعية  الببر
    

 14,774,355 14,130,731 643,624   إيرادات

 ( 677,449) ( 636,382) (41,067) استهالك وإطفاء 

 8,150,075 7,950,566 199,509   الدخل من العمليات

كة زميلة  ي نتائج شر
 333,754 333,754 - حصة فن

 107,613 106,589 1,024 إيرادات تمويل 

 5,696 15,966 (10,270) )مصاريف( / إيرادات أخرى، صافية من الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 (31,963) (30,566) (1,397) تكلفة تمويل

يبة الدخل  8,565,175 8,376,309 188,866   الدخل قبل الزكاة وضن

 

 

ة     لفبر
 
 2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية ف

وكيماويات    موحدة المغذيات الزراعية  الببر
    

 5,552,137 4,737,355 814,782   إيرادات

 ( 656,008) ( 618,239) ( 37,769) استهالك وإطفاء 

 2,822,158 2,346,656 475,502  إيرادات تشغيلية

كة زميلة  ي نتائج شر
 132,410 132,410 - حصة فن

 12,457 12,219 238 إيرادات تمويل 

 ( 39,912) ( 39,872) ( 40) )مصاريف( / إيرادات أخرى، صافية من الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 ( 34,229) ( 33,176) ( 1,053) تكلفة تمويل

يبة الدخل  2,892,884 2,418,237 474,647   الدخل قبل الزكاة وضن

 
ي ، قامت  2022خالل 

، تم بيع  2021المجموعة ببيع المنتجات إىل المس     اهم المس     يطر، س     ابك، وبش     كل مباشر إىل العمالء الموجودين داخل وخارج المملكة العربية الس     عودية. فن
ي المملكة العربية السعودية. 

 كافة منتجات المجموعة تقريًبا إىل سابك فن

ي لإليرادات عىل أساس موقع 
 العميلالتوزي    ع الجغرافن

 

 

ة الثالثة أشهر     لفبر

  
 
  2022سبتمبر  30 المنتهية ف

 )غبر مراجعة( 

ة التسعة أشهر     لفبر

  
 
   2022سبتمبر  30المنتهية ف

 )غبر مراجعة( 
       

 ٪ 21 3,078,483  ٪ 20 864,142  األمريكتان

 ٪ 16 2,407,453  ٪ 18 812,758   الهند

 ٪ 37 5,462,477  ٪ 19 858,888    سنغافورة

 ٪ 2 248,612  ٪ 2 93,958    اإلمارات العربية المتحدة

 ٪ 12 1,830,571  ٪ 12 545,095    المملكة العربية السعودية

 ٪ 12 ,759,7461  ٪ 29 ,326,2421  أخرى 

  4,417,167 100 ٪  14,774,355 100 ٪ 



 
كاتها التابعة كة سابك للمغذيات الزراعية وشر    شر
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
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   ارتباطات ومطلوبات محتملة .14

 ارتباطات رأسمالية 

 مليون ريال سعودي(.  585: 2021ديسمير  31مليون ريال سعودي ) 1,476رأسمالية مستقبلية بمبلغ وافق مجلس اإلدارة عىل مصاريف 

 
 خطاب ضمان

 مليون ريال سعودي( لصالح الموردين والسلطات الجمركية.  19: 2021ديسمير  31مليون ريال سعودي ) 30أصدرت المجموعة ضمانات بنكية بمبلغ 

 إدارة المخاطر المالية  .15

ي إعداد اتتفق  
لقوائم المالية الموحدة المعلومات حول تعّرض المجموعة لمخاطر مختلفة )مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق( مع تلك المعلومات المستخدمة فن

ي  
ي اإليضاح  إضافة إىل التحديثات المذكورة أدناه نظًرا لتعرض المجموعة لع  2021ديسمير    31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية فن

واإليضاح   1مالء الجهات الخارجية كما هو موضح فن
 أعاله.  6

 

   ذمم مدينة تجارية 
 

كة األم )سابك( المسؤولة عن تحليل الجدارة االئتمانية للعميل وت كة للشر    رتيب الوظيفة االئتمانية للمجموعة. تدير المجموعة مخاطر االئتمان من خالل منظمة الخدمات المشير
 

كيبة اليتأثر  ا الير
ً
كة أيض سكانية لقاعدة عمالء المجموعة،  تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل. ومع ذلك، تراعي منظمة الخدمات المشير

ي يعمل فيها العمالء، حيث قد يكون لهذه العوامل  
ي القطاع والدولة البر

ي ذلك مخاطر التخلف عن السداد فن
ي الظروف االقتصادية المتدهورة بما فن

تأثير عىل مخاطر االئتمان، ال سيما فن

ن جوهري لمخاطر االئتمان من الناحية الجغرافية. تتاجر المجموعة فقط مع جهات خارجية معروفة ومو  ي سياسة سابك بأنه عىل  حالًيا. إضافة إىل ذلك، ال يوجد تركير
ثوقة. تقتضن

ي المتا
. يتم تقييم جودة العميل االئتمانية بناًء عىل سجل أداء تقدير الجداجميع العمالء الذين يرغبون فن ي

وط التحقق من وضعهم االئتماتن وط ائتمانية أن يخضعوا لشر رة  جرة بشر

دار مخاطر االئتمان ة لاالئتمانية الشامل. عالوة عىل ذلك، يتم مراقبة أرصدة الذمم المدينة بشكل مستمر وتشير النتائج إىل أن تعرض المجموعة للديون المعدوم
ُ
. ت
ً
يس جوهريا

ا لسياسة سابك وإجراءاتها وضوابطها الرقابية المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء. يتم وض
ً
ع حدود االئتمان لجميع العمالء باستخدام للعمالء من قبل وحدة أعمال العمالء وفق

بناًء عىل سجل أداء تقدير الجدارة االئتمانية. تتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بشكل منتظم. ولتفادي    معايير تصنيف داخلية وخارجية. يتم تقييم جودة االئتمان للعميل

ن عىل الحفاظ عىل تنوع المحفظة. تتم مراقبة   كير
كز المفرط للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات سابك عىل إرشادات محددة تهدف إىل الير كزات المحددة  الير لمخاطر وإدارة الير

 لذلك. 
ً
   االئتمان وفقا

 

ي أصدرت سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد عىل حدة من حيث الجدارة االئتمانية ق
وط وأحكام التسليم كما أسست سابك لجنة إدارة المخاطر البر بل تقديم شر

كة عىل التصنيفات   ي تمثل الحد القياسية. يشتمل فحص منظمة الخدمات المشير
اء لكل عميل، والبر ي بعض الحاالت، مراجع بنكية. يتم وضع حدود الشر

الخارجية، عند توفرها، وفن

ي موافقة لجنة إدارة المخاطر التابعة لسابك، يتم فحص هذه الحدود كل ثالثة أشهر. العمالء الذين  
ي الوفاء بمعايير الجدارة  األقض للمبلغ المفتوح الذي ال يقتضن

االئتمانية  يخفقون فن

 للمجموعة يمكنهم التعامل مع المجموعة عىل أساس الدفع المسبق فقط. 
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( )كافة المبالغ بآالف 

ي الدخل وتوزيعات األرباح  .16
 توزي    ع صافن

ي  
مليون ريال سعودي(   1,904ريال سعودي للسهم الواحد )مجموع    4(، وافق مجلس اإلدارة عىل توزي    ع أرباح نقدية أولية بمبلغ  2022يونيو    28ـه )الموافق  1443ذو القعدة    29فن

ن بتاري    خ . كانت ا2022للنصف األول من   (. 2022أغسطس  1ـه )الموافق 1444محرم  3ألرباح متاحة للتوزي    ع عىل المساهمير

 

ي  
مليون ريال سعودي(   1,428ريال سعودي للسهم الواحد )مجموع    3(، أوىص مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية أولية بمبلغ  2021ديسمير    19ـه )الموافق  1443جمادى األوىل    15فن

ي من  
ي  2021للنصف الثاتن

ي اجتماعها غير العادي المنعقد فن
(، كانت األرباح  2022أبريل    13ـه )الموافق  1443رمضان    12. تمت الموافقة عىل ذلك من قبل الجمعية العمومية فن

ي 
ن فن  (. 2022أبريل  27ـه )الموافق 1443رمضان  26متاحة للتوزي    ع عىل المساهمير

 

ي  
مليون ريال سعودي(   595ريال سعودي للسهم الواحد )مجموع    1.25، وافق مجلس اإلدارة عىل توزي    ع أرباح نقدية أولية بمبلغ  (2021يونيو    13ـه )الموافق  1442ذو القعدة    3فن

ن بتاري    خ 2021للنصف األول من   (. 2021يوليو  14ـه )الموافق 1442ذو الحجة  4. وكانت األرباح متاحة للتوزي    ع عىل المساهمير

 

ي  
ي    29فن

مليون ريال سعودي(   476  مجموع)الواحد  ريال سعودي للسهم    1.0  بمبلغ  أوليةم(، أوىص مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية    2020ديسمير    14ـه )الموافق  1442ربيع الثاتن

ي من  ل
ي اجتماعها غير العادي المنعقد العمومية  الجمعية  تمت الموافقة عىل ذلك من قبل  .  2020لنصف الثاتن

ي   فن
رباح متاحة  األ(. كانت  2021أبريل    11ـه )الموافق  1442شعبان    29  فن

ن  ي للتوزي    ع عىل المساهمير
 (. 2021أبريل  25ـه )الموافق 1442رمضان  13 فن

 

ي 
ي  (  2022سبتمير    26ـه )الموافق  1444صفر    30  فن

وتن كة البير ي  وافق مجلس إدارة شر
ة المنتهية فن مليون ريال سعودي   500بمبلغ    2022سبتمير    30عىل توزيعات أرباح أولية للفير

ي  250)
كاء فن يك(. كانت األرباح متاحة للتوزي    ع عىل الشر  (. 2022أكتوبر  6ـه )الموافق 1444ربيع األول  10مليون ريال سعودي لكل شر

 

ي   
ي  (  2022يونيو    21ـه )الموافق    1443ذو القعدة    22فن

وتن كة البير مليون   200مليون ريال سعودي )  400بمبلغ    2022أرباح عن النصف األول من    اتعىل توزيعوافق مجلس إدارة شر

يك(. كانت  كاء بتاري    خ  األريال سعودي لكل شر  (. 2022يونيو  30ـه )الموافق 1443ذو الحجة  1رباح متاحة للتوزي    ع عىل الشر

 

ي  
ي  (  2022  مارس   14ـه )الموافق  1443شعبان    11فن

وتن كة البير ي  وافق مجلس إدارة شر
 375مليون ريال سعودي )  750بمبلغ    2021ديسمير    31عىل توزيعات األرباح للسنة المنتهية فن

ي 
كاء فن يك(. كانت األرباح متاحة للتوزي    ع عىل الشر  (. 2022أبريل  15ـه )الموافق 1443رمضان  14مليون ريال سعودي لكل شر

 

ي  
ي  (  2021مارس    4ـه )الموافق  1442رجب    20فن

وتن كة البير ي  وافق مجلس إدارة شر
 200مليون ريال سعودي )  400بمبلغ    2020ديسمير    31عىل توزيعات أرباح عن السنة المنتهية فن

ي 
كاء فن يك(. كانت األرباح متاحة للتوزي    ع عىل الشر  (. 2021ل أبري 14ـه )الموافق 1442رمضان  2مليون ريال سعودي لكل شر

 

كة األم بمبلغ  مليون ريال سعودي( لتوزيعات األرباح الدائنة وال يعتير هذا  117: 2021ديسمير  31مليون ريال سعودي ) 133تتضمن األرصدة البنكية نقدية مقيدة تحتفظ بها الشر

 الرصيد متاح لالستخدام العام للمجموعة. 

 

ي حساب بنكي منفصل نيابة   46.3: 2021ديسمير  31مليون ريال سعودي ) 46.3بل اإلدارة بمبلغ كما تتضمن األرصدة البنكية نقدية مقيدة من ق
مليون ريال سعودي( محتفظ به فن

عات وهي غير متاحة للمجموعة.  يك غير المسيطر لدفع التير  عن الشر

 ( 19- )كوفيدتقييم اآلثار الناتجة عن  .17

ن ضد كوفيدتعافن االقتصاد العالمي بشكل أشع مما كان   ي بداية السنة، كما ارتفع عدد األشخاص الُمطعمير
. باإلضافة إىل ذلك، تم تخفيف اإلجراءات الوقائية وقيود  19-متوقًعا فن

ي كوفيد
ي دول   19-ع لكوفيدبشكل أكير نتيجة للمتحورات الجديدة عىل سبيل المثال. استجابة لالنتشار الشي       19-المخالطة. ومع ذلك، ال يزال هناك شكوك حول احتمال تفسر

فن

ي األنشطة االجتماعي
تب عىل ذلك من اضطرابات محتملة فن ي تزاول فيها المجموعة عملها وما يير

ي والمناطق األخرى البر ي تلك األسواق، قامت  مجلس التعاون الخليجر
ة واالقتصادية فن

ي ألثر ذلك عىل عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير ا
ي ذلك تكوين فرق عمل مستمرة إلدارة ومتابعة األزمة لضمان صحة وسالمة موظفيها اإلدارة بإجراء تقييم استبافر

لوقائية، بما فن

ي تعمل بها. عالوة عىل ذلك، قامت اإلدارة بتط
ي جميع األسواق البر

ي المواقع التابعة  وعمالئها والمجتمع بأشه، فضال عن ضمان استمرارية توريد منتجاتها فن
بيق برامج وقائية فعالة فن

ي هذه  19-ها وخطط طوارئ من أجل تقليل أثر المخاطر المتعلقة بكوفيدل
، والحفاظ عىل استمرارية العمليات التجارية. وبناء عىل هذا التقويم، ال يلزم إجراء تعديالت جوهرية فن

ي 
ة المنتهية فن   . 2021ديسمير  31القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفير

 

ي قيمة الموجودات غير المتداول  19-فيدال يزال وضع جائحة كو 
ايدة تتعلق بإنشاء القيمة وتقييم الموجودات، مثل االنخفاض المحتمل فن ن ا مما يؤدي إىل مخاطر مير ً ة والذمم ُمتغير

كاء األعمال ا ي االقتصاد العالمي سلًبا عىل الموردين والعمالء وشر
آلخرين، مما قد يقطع سلسلة التوريد ويحد من القدرة عىل المدينة التجارية والمخزون. قد تؤثر أوجه عدم التأكد فن

ي ذلك األثر عىل الموجود
ات أخرى عىل العمليات. ستواصل اإلدارة مراقبة آثار الجائحة عن كثب، بما فن ات غير المتداولة وتقييمات المخزون تحصيل الذمم المدينة ويتطلب تغيير

 ك. وما بعد ذل 2022والذمم المدينة التجارية خالل 



 
كاتها التابعة كة سابك للمغذيات الزراعية وشر    شر

كة مساهمة سعودية(   )شر

 
27 

 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 معلومات أخرى  .18

كة سابك للمغذيات الزراعية اتفاقية ملزمة   ي إنبتس هولدكو ليمتد بمبلغ  49لالستحواذ عىل  وقعت شر ي حر
كة اي تر مليار ريال سعودي. تخضع المعاملة للحصول    1.2٪ من رأس مال شر

كة أن يظهر األثر الماىلي للمعاملة خالل  
وط األخرى التفاقية االستحواذ. تتوقع الشر ي  الرب  ع األخير من السنعىل الموافقات التنظيمية المطلوبة واألحكام والشر

  31ة المالية المنتهية فن

  . 2022ديسمير 
 

ي  
)الموافق  1433ذو الحجة    28فن التجارية  2022يوليو    27ـه  الفرص  ي )سالك( مذكرة تفاهم الستكشاف 

الحيواتن الزراعي واإلنتاج  كة السعودية لالستثمار  كة والشر (، وقعت الشر

ي 
ي ضمان األمن الغذات 

ك للمساعدة فن  والتصدي للتحديات البيئية المتنامية. ال يوجد لذلك تأثير عىل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة  واالبتكارية العالمية بشكل مشير

ي 
 . 2022سبتمير  30كما فن

 

 

 




