شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليّة ال ُموج ََزة
القوائم المالية ّ
شهرا المنتهيتين في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
لفترتي الثﻼثة أشهر واﻻثني عشر
ً
وتقرير فحص المراجع المستقل

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير مدققة( وتقرير فحص المراجع المستقل
القوائم المالية ﱠ
شهرا المنتهيتين في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
لفترتي الثﻼثة أشهر واﻻثني عشر
ً

جدول المحتويات

الصفحة

تقرير فحص المراجع المستقل

١

قائمة المركز المالي اﻷولية ال ُمو َجزَ ة

٣-٢

اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة
قائمة الدخل والدخل الشامل اﻵخر ّ

٤

اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية ّ

٥

اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة
قائمة التدفقات النقدية ّ

٧-٦

إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية ال ُمو َجزَ ة

١٥-٨

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة
قائمة التدفقات النقدية ّ
شهرا المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
لفترة اﻻثني عشر
ً

٢٠٢٠
﷼ سعودي
)باﻷلوف(
)غير مدققة(

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
الدخل قبل حساب الزكاة

٢٠١٩
﷼ سعودي
)باﻷلوف(
)مدققة(

١٬٣٥٤٬٢١٧

١٬٤٧٤٬٨٢١

٥٤٣٬٨٠٦
٢٣٬٧٣٨
٨٬٠٦٣
٦٢٬١٥١
)(٤٨٬٠٩٥
)(١٣٬٤٥٣
٢٨٬٠٨٧
١٬٩٥٨٬٥١٤

٥٤٧٬٨٣٨
١٩٬٩١٤
٧٬١٦٨
٥١٬٦١٧
)(١٢٦٬٥٣٥
٩٢١
)(١٩٬٧٤٨
٢٦٬٧٠٥
١٬٩٨٢٬٧٠١

مخزون
مدينون تجاريون
مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى
دائنون تجاريون
مبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة أخرى
النقدية من العمليات

٣٠٬٩٧١
١٦٥٬١٩١
٨٠٬٠٨٣
)(٧٦٬٧٧٠
١٧٬٠٥٠
٢٬١٧٥٬٠٣٩

٥١٬٦٤٦
)(٢٠٬٤٣٤
)(٧٦٬٦٣٨
)(٥٤٬٣٢٠
)(٣٧٬٥٦٦
١٬٨٤٥٬٣٨٩

منافع موظفين مدفوعة
تكاليف تمويل مدفوعة
زكاة مدفوعة
صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

)(٣١٬٥٠٦
)(١٣٬١٥٨
)(٣٦٬٣٦٢
٢٬٠٩٤٬٠١٣

)(٢٨٬٧١٩
)(٩٬١١٢
)(٢٩٬٨٥٦
١٬٧٧٧٬٧٠٢

النشاطات اﻻستثمارية
شراء ممتلكات ومصانع ومعدات
صل من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
ُمتح ﱠ
مشتريات أصول غير ملموسة
إيرادات تمويل مستلمة
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
صافي الحركة في أصول غير متداولة أخرى
استثمارات قصيرة اﻷجل  -ودائع بنكية
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات اﻻستثمارية

)(٢٣٥٬٧٤٩
)(٧٬٠٩٨
١٣٬٤٥٣
٣٢٬٣١٥
)(١٬١٠٠٬٠٠٠
)(١٬٢٩٧٬٠٧٩

)(٧٢٢٬٠٨٤
٥٨
)(١٨٬٢٩٣
١٩٬٧٤٨
٧٥٬٠٠٠
٣٦٬٠٤٧
٢٠٠٬٠٠٠
)(٤٠٩٬٥٢٤

النشاطات التمويلية
سداد التزامات إيجار
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

)(٢٤٬٠٤٦
)(١٬٠٦١٬١٧٠
)(١٬٠٨٥٬٢١٦

)(١٨٬٥٣٤
)(١٬٢٨٨٬٥٩٥
)(١٬٣٠٧٬١٢٩

)النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

)(٢٨٨٬٢٨٢
٧٥٣٬٧٤٣
٤٦٥٬٤٦١

٦١٬٠٤٩
٦٩٢٬٦٩٤
٧٥٣٬٧٤٣

تعديﻼت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة مع صافي النقدية من النشاطات التشغيلية:
استهﻼك ممتلكات ومصانع ومعدات
استهﻼك أصول حق استخدام
إطفاء أصول غير ملموسة
مصروف منافع موظفين
حصة في نتائج شركة زميلة
خسارة من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
إيرادات تمويل
تكاليف تمويل

تعديﻼت رأس المال العامل:

اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة.
تُشكل اﻹيضاحات المرفقة من  ١الى  ١٤جزءاً من هذه القوائم المالية ّ
٦

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير مدققة(
المالية
إيضاحات حول القوائم
ﱠ
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
٠١

معلومات حول الشركة

وجب المرسوم
إن شركة سابك للمغذيات الزراعية )ساب ًقا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"(( هي شركة مساهمة سعودية تأسست ِب ُم ِ
سجّلت الشركة بداية في مدينة الدمام بموجب السجل
الملكي رقم م ١٣/المؤرخ في  ١١جمادى اﻷولى ١٣٨٥هـ )الموافق  ٧سبتمبر ١٩٦٥م( .و ُ
التجاري رقم  ٢٠٥٠٠٠١٨٤١وتاريخ  ١ذي الحجة ١٣٨٥هـ )الموافق  ٢٤مارس ١٩٦٦م( ،وتم ﻻحقا نقل المركز الرئيس للشركة إلى مدينة
سجّلت بموجب السجل التجاري رقم  ٢٠٥٥٠٠٢٣٥٩وتاريخ  ٢٩شوال ١٤١١هـ )الموافق  ١٤مايو ١٩٩١م( .وقد ُح ّ ِو َل
الجبيـل الصناعية و ُ
ُ
ِي في عام .٢٠١٣
السجل التجاري السابق إلى فرعي ،ثم ألغ َ
َق ﱠر َر المساهمون خﻼل الفترة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  ٣ربيع اﻵخر ١٤٤٢هـ )الموافق  ١٨نوفمبر ٢٠٢٠م( تغيير اسم
الشركة من شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"( إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية.
إن نسبة  ٪٤٢٫٩٩من أسهم الشركة مملوكة للشركة السعودية للصناعات اﻷساسية )"سابك"( ونسبة  ٪٨٫٨٥مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات
اﻻجتماعية وباقي اﻷسهم مملوكة لمساهمين من العامة.
وتزاول الشركة إنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق وتجارة اﻷسمدة بجميع أنواعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
تملك الشركة حصة حقوق ملكية بنسبة  ٪٥٠في الشركة الوطنية لﻸسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"( وحصة حقوق ملكية بنسبة  ٪٣٫٨٧في الشركة
العربية لﻸلياف الصناعية )"ابن رشد"( وحصة حقوق ملكية بنسبة  ٪١٫٦٩في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )"ينساب"(.
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة بتاريخ  ٨جمادى اﻵخرة ١٤٤٢هـ )الموافق  ٢١يناير ٢٠٢١م(.
اعتمدت هذه القوائم المالية ﱠ
٠٢

أساس اﻹعداد

اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة للشركة عن الفترة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي التقرير المالي اﻷولي رقم
أ ُ ِعدﱠت القوائم المالية ﱠ
) ( ٣٤المعت َمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى المعتمدَة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة جميع المعلومات واﻹفصاحات الﻼزمة في القوائم المـالية السنوية ،لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع
ﻻ تَت َ َ
ض ﱠم ُن القوائم المالية ﱠ
القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
 ١٬٢أساس القياس
ً
درجة بالقيمة العادلة من خﻼل
تُعَ ﱡد القوائم المالية ﱠ
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء قياس القيمة العادلة لﻸصول المالية ال ُم َ
الدخل الشامل اﻵخر حيث يُستخدَم لها أساس اﻻستحقاق المحاسبي .وفيما يتعلق بمنافع الموظفين ومنافع ما بعد التوظيف اﻷخرى ،تُستخدم حسابات
القيمة الحالية اﻻكتوارية.
 ٢٫٢عملة العرض والعملة الوظيفية
قرب كافة القيم إلى أقرب قيمة باﻷلوف ما لم يُذكر خﻼف ذلك.
وت ُ ﱠ
 ٣٬٢المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة المطبقة من قِبَل الشركة
ﱠ
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية ﱠ
اعتبارا من  ١يناير  .٢٠٢٠ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر
للشركة عن السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩باستثناء تطبيق المعايير الجديدة
ً
صد َِر ولم يصبح ساريًا المفعول حتى اﻵن.
ﻷي معيار أو تفسير أو تعديل أ ُ ْ
اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة للشركة.
ويُطبﱠق العديد من التعديﻼت والتفسيرات للمرة اﻷولى في عام  ،٢٠٢٠إﻻ أنها ليس لها تأثير على القوائم المالية ّ

٨

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير مدققة( )تتمة(
المالية
إيضاحات حول القوائم
ﱠ
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
٠٣

اﻷحكام والتقديرات واﻻفتراضات المحاسبية الها ﱠمة

اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة للشركة قيام اﻹدارة باستخدام اﻷحكام والتقديرات واﻻفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح
يتطلبُ إعداد القوائم المالية ّ
عنها من اﻹيرادات والمصاريف واﻷصول واﻻلتزامات واﻹفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات اﻻلتزامات المحتملة .ﱠ
إن التقديرات واﻻفتراضات
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة تتماشى مع تلك التقديرات واﻻفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم
المحاسبية المس تخدمة في إعداد هذه القوائم المالية ﱠ
المالية السنوية عن السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
٠٤

منافع موظفين

٢٠٢٠
﷼ سعودي
)باﻷلوف(
)غير مدققة(
١٬٠٥٥٬٨٦٠
٣٦٬٢٨٨
١٬٠٩٢٬١٤٨

التزامات منافع ُمحدﱠدة
برنامج مساهمات محددة
يُ َم ِثّ ُل الجدول التالي الحركة في التزام المنافع ال ُمحدﱠدة:

٢٠٢٠
﷼ سعودي
)باﻷلوف(
)غير مدققة(

في بداية الفترة
تكلفة خدمة حالية
تكلفة فائدة
المدفوع خﻼل الفترة
تحويل التزامات منافع )إلى( مِ ن جهات ذات عﻼقة
خسائر إعادة قياس من برامج منافع ُمحدﱠدة
في نهاية الفترة
٠٥

٨٤٠٬٣٧٥
٦٢٬١٥١
٢٥٬٠١٧
)(٣١٬٥٠٦
)(٤٬٤٩٠
١٦٤٬٣١٣
١٬٠٥٥٬٨٦٠

٢٠١٩
﷼ سعودي
)باﻷلوف(
)مدققة(
٨٤٠٬٣٧٥
٣٨٬٨٤٢
٨٧٩٬٢١٧

٢٠١٩
﷼ سعودي
)باﻷلوف(
)مدققة(
٦٩٩٬٠٠٥
٥١٬٦١٧
٢٩٬٣٧٥
)(٢٨٬٧١٩
٣٠٬٣٩٥
٥٨٬٧٠٢
٨٤٠٬٣٧٥

زكاة

أ( زكاة ُمح ّملة للفترة
تُحتَسب الزكاة ال ُمح ﱠملة عن الفترة اﻷولية بنا ًء على الزكاة ال ُمح ﱠملة ال ُمقَد َﱠرة عن السنة ككل.
ب( فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة الخاص بالشركة:

٢٠٢٠
﷼ سعودي
)باﻷلوف(
)غير مدققة(
٣٩٬٢٩٤
٥٩٬٨١٦
)(٣٦٬٣٦٢
٦٢٬٧٤٨

في بداية الفترة
ال ُمج ّنب خﻼل الفترة
معكوس قيده خﻼل الفترة
المدفوع خﻼل الفترة
في نهاية الفترة
٩

٢٠١٩
﷼ سعودي
)باﻷلوف(
)مدققة(
٦٨٬٢٤٨
٣٧٬٩٠٢
)(٣٧٬٠٠٠
)(٢٩٬٨٥٦
٣٩٬٢٩٤

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير مدققة( )تتمة(
المالية
إيضاحات حول القوائم
ﱠ
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
٠٥

زكاة )تتمة(

ج( موقف الربوط
اتُفِقَ مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( على الربوط الزكوية حتى عام  .٢٠١٧وقد قٌ ّدِم اﻹقراران الزكويان عن عامي  ٢٠١٨و  ٢٠١٩إلى
الهيئة العامة للزكاة والدخل .غير أن اﻹقرارات ﻻ تزال قيد دراسة الهيئة.
وفي عام  ،٢٠١٩تسلمت الشركة الربطين الزكويين عن عامي  ٢٠١٦و  ٢٠١٧مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  ٤٣٫٥٨مليون ﷼
سعودي .وقد قدمت الشركة اعتراضًا على هذه الربوط لدى الهيئة .وقد وافقت الهيئة على اﻻعتراضات وأصدرت ربطين زكويين معدلين عن
ُكس قيد المخصص
عامي  ٢٠١٦و  ٢٠١٧مع مطالبة بالتزام زكوي قدره  ٥٫٩مليون ﷼ سعودي ،وقد سددته الشركة خﻼل عام  .٢٠١٩وقد ع َ
المج ﱠنب بالزيادة بقيمة  ٣٧مليون ﷼ سعودي خﻼل عام .٢٠١٩
تسلمت الشركة خﻼل الفترة رب ً
طا زكويًا عن عام  ٢٠١٨مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  ١٨٫٣مليون ﷼ سعودي واعترفت الشركة بمخصص
إضافي له بمبلغ  ٨٫٣مليون ﷼ سعودي وستقدم اعتراضًا على الجزء المتبقي .وترى اﻹدارة أن النتيجة ستكون لصالح الشركة.
اُحتسبت الزكاة بنا ًء على فهم الشركة وتفسيرها لﻸنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتخضع اﻷنظمة الزكوية في المملكة
العربية السعودية لتفسيرات متباينة .وقد يختلف اﻻلتزام الزكوي الذي تحتسبه الشركة عن اﻻلتزام الزكوي الذي تقدره الهيئة العامة للزكاة والدخل
عن اﻷعوام التي لم تصدر الهيئة بعد الربوط عنها.
٠٦

ربحية السهم

تُحتَسب مبالغ ربحية السهم اﻷساس بقسمة صافي دخل الفترة العائد لحاملي اﻷسهم العادية في الشركة على المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية
القائمة خﻼل الفترة.
يعكس الجدول التالي الدخل وبيانات اﻷسهم المستخدمة في احتساب ربح السهم اﻷساس والمخفف:

فترة الثﻼثة أشهر المنتهية
في  ٣١ديسمبر
٢٠١٩
٢٠٢٠
الدخل من العمليات للفترة
﷼ سعودي )باﻷلوف(
صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة
)بآﻻف الرياﻻت السعودية(
المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية )باﻷلوف(
ربحية السهم اﻷساس والمخفف من الدخل من العمليات
العائد لمساهمي الشركة
ربحية السهم اﻷساس والمخفف من صافي الدخل العائد
لمساهمي الشركة

فترة اﻻثني عشر شه ًرا المنتهية
في  ٣١ديسمبر
٢٠١٩
٢٠٢٠

٢٨١٬٧٣١

٣٤٤٬٠٧٨

١٬٣٠٧٬٩٦٨

١٬٣٢٨٬٢٧٠

٢٣٣٬٥٦٥
٤١٦٬٦٦٧

٣٤٣٬٧٩٤
٤١٦٬٦٦٧

١٬٢٩٤٬٤٠١
٤١٦٬٦٦٧

١٬٤٧٣٬٩١٩
٤١٦٬٦٦٧

٠٫٦٨

٠٫٨٣

٣٫١٤

٣٫١٩

٠٫٥٦

٠٫٨٣

٣٫١١

٣٫٥٤

لم يكن هناك أي بند تخفيف يؤثر على المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية.

١٠

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير مدققة( )تتمة(
المالية
إيضاحات حول القوائم
ﱠ
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٠٧المعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة وأرصدتها
طر عليها أو المسي َ
ت ُ َم ِثّ ُل الجهات ذات العﻼقة الشركة اﻷم الرئيسية المالكة والشركة اﻷم والشركات الزميلة للشركة وموظفي اﻹدارة الرئيسيين بها والمنشآت ال ُمسي َ
طر عليها بصورةٍ مشترك ٍة من قِبل هذه الجهات أو
التي تمارس هذه الجهات نفوذًا هاما عليها .وفيما يلي قائمة بالجهات الرئيسية ذات العﻼقة بالشركة:
طبيعة العﻼقة
الشركة اﻷم الرئيسية المالكة
مساهم )الشركة اﻷم(
شركة زميلة
جهة منتسبة

اسم الجهة ذات العﻼقة
شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"(
الشركة السعودية للصناعات اﻷساسية )"سابك"(
الشركة الوطنية لﻸسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(
شركة الجبيل لﻸسمدة )"البيروني"(

شهرا المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩وأرصدة الجهات ذات العﻼقة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠و ٣١
يقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامﻼت التي أُجر َيت مع جهات ذات عﻼقة خﻼل فترة اﻻثني عشر
ً
ديسمبر :٢٠١٩
مبيعات إلى جهات
ذات عﻼقة

مشتريات مِن
جهات ذات عﻼقة

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

ُد ْفعَة ُمقَ ﱠد َمة

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

تقنية وابتكار
ُمح ﱠملة

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

خدمات مشتركة
ُمح ﱠملة

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

مصاريف إدارة
وخدمات ُمح ّملة على
جهات ذات عﻼقة

خدمات
أخرى

مبالغ مستحقة من
جهات ذات عﻼقة

مبالغ مستحقة إلى
جهات ذات عﻼقة

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

٢٠٢٠
الشركة السعودية للصناعات اﻷساسية )"سابك"(
الشركة الوطنية لﻸسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(
شركة الجبيل لﻸسمدة )"البيروني"(
شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"(
جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات اﻷساسية )سابك(

٣٬٣١٠٬١٢٢
١١٬٤٢١
٥٬٩٩٩
-

٦١٥٬٥٥٩
٣٬٤٥٧
١٬١٦٥
٥٣٬٧٥٣
٥٨٬٨٢٤

٤٦٬٥٢٧
-

٤٩٬٥٧٣
-

٣٩٬٨٨٩
-

١٧٠٬٨٦٤
٢٠١٬٣٩٣
-

٦٨٬٤٤١
٧٠٬٠٨٤
١٬١٥٨
٢٬٣٥٧

٣٨٣٬٢٧٠
٥٢٬٥٤٩
٣٥٬٣٧٨
٢٬٥٣٥

٨٨٬٦٤٧
٩٬٢٨٦
١٠٬٥٦٥
٦٠٬٢٢٦
٣٬٦٣٥

٢٠١٩
الشركة السعودية للصناعات اﻷساسية )"سابك"(
الشركة الوطنية لﻸسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(
شركة الجبيل لﻸسمدة )"البيروني"(
جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات اﻷساسية )سابك(

٣٬٢٦٦٬١٥٨
١٢٬٣٩٩
٩٬٠٢٥
-

٨٣٢٬٢٨٩
١٥٬٨٥١
١٬٠٩٤
٥٬٠٨٤

١٠٥٬٢٢٢
-

٤٨٬٩٧٣
-

٣٩٬٢٠٩
-

١٢٤٬٩٥٥
١٨٧٬٠٧٠
-

١٢٨٬٤٣٧
٨٩٬٩٢١
٦٠٬٧٢٩
٥٣٬٦٢١

٥٦١٬٨٤٣
٣٥٬٧٤٢
٢٩٬٥٣٨
١٬٥٨٧

٩٣٬٥٢٥
١٢٬٧١٢
١٧٬١١٤
١٤٬٣١٧

١١

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير مدققة( )تتمة(
المالية
إيضاحات حول القوائم
ﱠ
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٠٧المعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة وأرصدتها )تتمة(
•

اعتبارا من  ١٦يونيو  ،٢٠٢٠استحوذت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( على ملكية بنسبة  ٪٧٠في الشركة السعودية
ً
للصناعات اﻷساسية )"سابك"(.

•

لدى الشركة اتفاقية خدمات مع وحدة تنظيم الخدمات المشتركة التابعة لشركة سابك ) (SSOلتقديم خدمات محاسبة وموارد بشرية وتقنية
معلومات )برنامج نظام حلول تخطيط الموارد المؤسسية ) (ERPوبرنامج نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز البيانات ) ((SAPوهندسـة
وشراء وخدمات متعلقة بها.

•

ت ُ َم ِثّ ُل ال ُد ْف َعات ال ُمقَ ﱠد َمة إلى الشركة السعودية للصناعات اﻷساسية )"سابك"( المبلغ الذي دفعته الشركة وفقًا ﻻتفاقية الخدمات المشتركة لتمويل
شراء مواد وخدمات للشركة.

•

تبلغ مساهمة الشركة السنوية المقدمة لسابك ﻷغراض البحث والتقنية ما نسبته  ٪١٫٥من إجمالي المبيعات وت ُ َح ﱠم ُل حاليًا على قائمة الدخل
والدخل الشامل اﻵخر.

•

تتم كافة مبيعات الشركة فعليًا إلى الشركة السعودية للصناعات اﻷساسية )سابك( بموجب اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج.

•

تم توحيد اﻷنشطة اﻹدارية والتشغيلية للشركة وشركة ابن البيطار خﻼل عام  ١٩٩٤ولم يؤثر ذلك على الهيكل القانوني ﻷي من الشركتين.
وقد ُح ﱠول جميع الموظفين وأرصدتهم إلى الشركة.

•

أبرمت الشركة اتفاقية تشغيل وصيانة في عام  ٢٠١٨مع شركة البيروني .وتغطي هذه اﻻتفاقية تكاليف متنوعة مثل التنظيف والصيانة
والتكاليف المتعلقة بالموظفين والصحة والسﻼمة ومراقبة الجودة وخدمات اﻹنتاج والهندسة وخدمات المحاسبة والمالية وخدمات الموارد
البشرية وتقنية المعلومات وخدمات التخزين وخدمات إدارة الجودة الشاملة والخدمات اﻹدارية وخدمات الحفظ .وتُ ﱠ
وزع تكاليف هذه الخدمات
المذكورة أعﻼه وفقًا لﻼتفاقية.

•

تُعتمد أسعار المعامﻼت أعﻼه وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل اﻹدارة.

•

جرى المبيعات إلى والمشتريات من جهات ذات عﻼقة وف ًقا لشروط تعادل تلك السائدة على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامﻼت
تُ َ
السوق المباشرة .واﻷرصدة القائمة في الفترة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠غير مكفولة بضمانات وﻻ تحمل فائدة وتُسدد نقدا .وليست
هناك ضمانات ُمقَ ﱠد َمة أو مستلمة مقابل أي حسابات مدينة أو دائنة مع جهات ذات عﻼقة .فيما يتعلق بالفترة المنتهية في  ٣١ديسمبر ،٢٠٢٠
ُجرى هذا التقييم في كل سنة
لم تُس ِ ّجل الشركة أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ ال ُمست َحقة من جهات ذات عﻼقة .وي َ
مالية عن طريق فحص المركز المالي للجهة ذات العﻼقة والسوق التي تعمل فيها الجهة ذات العﻼقة.

 ٠٨قياس القيم العادلة
تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
تقيس الشركة اﻷصول المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر بتاريخ كل قائمة مركز مالي .يستند قياس القيمة العادلة على افتراض
إجراء معاملة بيع اﻷصل أو تحويل اﻻلتزام إما:
•
•

في السوق الرئيسي لﻸصول أو اﻻلتزامات
في ظل عدم وجود السوق الرئيسية ،في أكثر اﻷسواق منفعة لﻸصول أو اﻻلتزامات.

قاس القيمة العادلة لﻸصول أو اﻻلتزامات باستخدام افتراضات على أن
ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو اﻷكثر فائدة متاحة أمام الشركة .وت ُ ُ
المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير اﻷصول أو اﻻلتزامات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع
اقتصا دية .ويراعي قياس القيمة العادلة ﻷصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من اﻷصل على نحو أفضل
وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم اﻷصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

١٢

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير مدققة( )تتمة(
المالية
إيضاحات حول القوائم
ﱠ
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٠٨قياس القيم العادلة )تتمة(
صح عنها في القوائم المالية ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .وفيما يلي
وتُص ﱠنف كافة اﻷصول واﻻلتزامات ،التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُف َ
بيان بذلك على أساس مدخﻼت المستوى اﻷدنى والها ﱠمة لقياس القيمة العادلة ككل:
•
•
•

درجة )بدون تعديل( في سوق نشط ﻷصول والتزامات مماثلة
المستوى اﻷول :اﻷسعار ال ُم َ
المستوى الثاني :طرق تقييم فنية تعتبر مدخﻼت المستوى اﻷدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمﻼحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة
المستوى الثالث :طرق تقييم فنية تعتبر مدخﻼت المستوى اﻷدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمﻼحظة.

فيما يلي مقارنة ،حسب الفئة ،للقيم الدفترية والقيمة العادلة لﻸصول المالية للشركة ،بخﻼف تلك المدرجة بقيمها الدفترية التي تقارب بصورة
معقولة القيم العادلة:
 ٣١ديسمبر ) ٢٠٢٠غير مدقق(
القيمة العادلة المستوى اﻷول المستوى الثاني المستوى الثالث

القيم الدفترية

﷼ سعودي
)باﻷلوف(
أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل
الدخل الشامل اﻵخر

٦٠٦٬٤٤٣

﷼ سعودي
)باﻷلوف(
٦٠٦٬٤٤٣

﷼ سعودي
)باﻷلوف(
أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل
الدخل الشامل اﻵخر

٦٠٦٬٤٤٣

﷼ سعودي
)باﻷلوف(
-

-

 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩مدقق(
المستوى اﻷول المستوى الثاني
القيمة العادلة

القيم الدفترية

٥٣٠٬٥١٩

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

﷼ سعودي
)باﻷلوف(
٥٣٠٬٥١٩

﷼ سعودي
)باﻷلوف(
٥٣٠٬٥١٩

﷼ سعودي
)باﻷلوف(

المستوى الثالث

﷼ سعودي
)باﻷلوف(
-

﷼ سعودي
)باﻷلوف(
-

 ٠٩المعلومات القطاعية
تتعلق كافة عمليات الشركة بقطاع تشغيلي واحد يتمثل في قطاع اﻷسمدة الكيماوية ،وتبيع الشركة منتجاتها بصورة رئيسية إلى عميل واحد
)الشركة اﻷم( .وعليه لم يُ ْع َرض التحليل القطاعي حسب القطاع التشغيلي والجغرافي.
 ٠١٠ارتباطات والتزامات محتملة
التزامات رأسمالية
اعتمد مجلس اﻹدارة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  ١٣٣مليون ﷼ سعودي ) ٣٥٩٫٩ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.
خطاب ضمان
أصدرت الشركة ضمانات بنكية بمبلغ  ٦٫٨مليون ﷼ سعودي ) ٥٫٥ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( لصالح السلطات الجمركية.

١٣

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير مدققة( )تتمة(
المالية
إيضاحات حول القوائم
ﱠ
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٠١١تحويل صافي الدخل وتوزيعات اﻷرباح
أوصى مجلس اﻹدارة ،بتاريخ  ٢٩ربيع اﻵخر ١٤٤٢هـ )الموافق  ١٤ديسمبر ٢٠٢٠م( ،بتوزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  ١٫٠﷼ سعودي للسهم
درج
)بقيمة إجمالية قدرها  ٤٧٦مليون ﷼ سعودي( عن النصف الثاني من عام  .٢٠٢٠وتخضع توزيعات اﻷرباح المقترحة للموافقة ولم ت ُ َ
اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة.
كالتزام في هذه القوائم المالية ّ
اعتمد مجلس اﻹدارة بتاريخ  ٢١رمضان ١٤٤١هـ )الموافق  ١٤مايو ٢٠٢٠م( توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  ١٫٠﷼ سعودي للسهم الواحد
)بﺈجمالي  ٤١٦مليون ﷼ سعودي( عن النصف اﻷول من عام  .٢٠٢٠وكانت اﻷرباح متا َحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ  ١٤ذي القعدة
١٤٤١هـ )الموافق  ٥مايو ٢٠٢٠م(.
اقترح مجلس اﻹدارة ،بتاريخ  ١٨ربيع اﻵخر ١٤٤١هـ )الموافق  ١٥ديسمبر ٢٠١٩م( ،توزيع أرباح نقدية بقيمة  ١٫٥﷼ سعودي للسهم )بقيمة
إجمالية قدرها  ٦٢٥مليون ﷼ سعودي( عن النصف الثاني من عام  .٢٠١٩وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماع الجمعية العامة غير
العادية المنعقد بتاريخ  ٥شعبان ١٤٤١هـ )الموافق  ٢٩مارس ٢٠٢٠م( .وكانت اﻷرباح متا َحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ  ١٩شعبان
١٤٤١هـ )الموافق  ١٢أبريل ٢٠٢٠م(.
اعتمد مجلس اﻹدارة بتاريخ  ١٤رمضان ١٤٤٠هـ )الموافق  ١٩مايو ٢٠١٩م( توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  ١٫٥﷼ سعودي للسهم الواحد
)بﺈجمالي  ٦٢٥مليون ﷼ سعودي( عن النصف اﻷول من عام  .٢٠١٩وكانت اﻷرباح متا َحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ  ٢٧ذي القعدة
١٤٤٠هـ )الموافق  ٣٠مايو ٢٠١٩م(.
اقترح مجلس اﻹدارة ،بتاريخ  ٩ربيع اﻵخر ١٤٤٠هـ )الموافق  ١٦ديسمبر ٢٠١٨م( ،توزيع أرباح نقدية بقيمة  ١٫٥﷼ سعودي للسهم )بقيمة
إجمالية قدرها  ٦٢٥مليون ﷼ سعودي( عن النصف الثاني من عام  .٢٠١٨وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢
شعبان ١٤٤٠هـ )الموافق  ٧أبريل ٢٠١٩م( .وكانت اﻷرباح متا َحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٤٠هـ )الموافق  ٢١أبريل
٢٠١٩م(.
يُحتفظ بالنقد ال ُمقيﱠد بقيمة  ١١٨مليون ﷼ سعودي ) ١٣٧ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( في حسابات بنكية منفصلة عن توزيعات اﻻرباح غير
ال ُم َ
طالب بها وغير ال ُمتا َحة لﻼستخدام العام للشركة.
 ٠١٢معلومات أخرى
و ﱠقعت اﻹدارة في عام  ٢٠١٨مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة السعودية للصناعات اﻷساسية )"سابك"( بغرض شراء رأسمال شركة سابك
ﻻستثمارات المغذيات الزراعية ،حيث ستملك نسبة  ٪٥٠من رأس المال المصدَر لكل من الشركة الوطنية لﻸسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(
وشركة الجبيل لﻸسمدة )"البيروني"( ونسبة  ٪٣٣٫٣٣من رأس المال المصدَر لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية.
وبتاريخ  ٢٨ربيع اﻵخر ١٤٤١هـ )الموافق  ٢٥ديسمبر ٢٠١٩م( ،أعلنت اﻹدارة توقيع اتفاقية ملزمة لشراء أسهم مع شركة سابك ،حيث
ستستحوذ الشركة بموجبها على حصة ملكية بنسبة  ٪١٠٠في شركة سابك ﻻستثمارات المغذيات الزراعية وذلك عن طريق زيادة رأس المال
وإصدار أسهم جديدة إلى شركة سابك .وستبلغ القيمة اﻹجمالية لﻸسهم في شركة سابك ﻻستثمارات المغذيات الزراعية  ٤٬٥٩٢مليون ﷼
سعودي ،وستُدفع المبالغ بﺈصدار  ٥٩٬٣٦٨٬٧٣٨سهم جديد عادي في شركة سابك للمغذيات الزراعية إلى شركة سابك بقيمة  ٧٧٫٣٥للسهم
الواحد .وستزيد ملكية الشركة في المعامﻼت الﻼحقة لشركة سافكو من  ٪٤٢٫٩٩إلى .٪٥٠٫١
وبتاريخ  ١٢شعبان ١٤٤١هـ )الموافق  ٥أبريل ٢٠٢٠م( ،أرسلت الهيئة العامة للمنافسة إلى الشركة إشعار عدم ممانعة بشأن معاملة اﻻستحواذ.
وقد وافقت هيئة السوق المالية بتاريخ  ١٨صفر ١٤٤٢هــ )الموافق  ٥أكتوبر ٢٠٢٠م( على طلب الشركة بزيادة رأسمال الشركة من
 ٤،١٦٦،٦٦٦،٦٦٠﷼ سعودي إلى  ٤،٧٦٠،٣٥٤،٠٥٠﷼ سعودي من خﻼل إصدار  ٥٩،٣٦٨،٧٣٨سه ًما إضافيًا لشركة سابك.
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية ،بتاريخ  ٣جمادى اﻷولى ١٤٤٢هـ )الموافق  ١٨ديسمبر ٢٠٢٠م( ،الزيادة في رأسمال الشركة .وفق وقت
ﻻحق للفترة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠تمت زيادة رأسمال الشركة بتاريخ  ١٩جمادى اﻷولى ١٤٤٢هـ )الموافق  ٣يناير ٢٠٢١م( و ُح ّ ِولت
ملكية أسهم شركة سابك ﻻستثمارات المغذيات الزراعية إلى الشركة.
١٤

شركة سابك للمغذيات الزراعية
)سابقًا :شركة اﻷسمدة العربية السعودية )"سافكو"((
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير مدققة( )تتمة(
المالية
إيضاحات حول القوائم
ﱠ
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٠١٣أمور هامة خﻼل الفترة
تسبب تفشي ڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد (١٩-منذ أوائل عام  ٢٠٢٠وانتشاره عبر اﻷراضي الصينية ثم في العالم أجمع ،في تعطيل اﻷعمال
والنشاط اﻻقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية .وصنفت منظمة الصحة العالمية ڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد-
 (١٩على أنه جائحة ،حيث أصدرت الحكومات لوائح وإرشادات صارمة لسكانها وشركاتها .وقد استلزم ذلك من الشركة إعادة تقييم أحكامها
والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
وخﻼل الفترة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠قامت اﻹدارة بتقييم التأثير الكلي على عمليات الشركة وجوانب اﻷعمال ،واعتبرت عوامل مثل
التأثيرات على سلسلة اﻹمداد وتأثير انخفاض أسعار النفط ومعدﻻت تشغيل مصانعها وحجم اﻹنتاج المفقود والتكلفة اﻹضافية في سلسلة اﻹمداد
وضغط الهامش والطلب على المنتج .وقد تمت إعادة جدولة غالبية عمليات التوقف والصيانات الدورية المخطط لها ،والتي ينتج عنها جزء من
التكاليف الثابتة .وبنا ًء على هذا التقييم ،لم تكن هناك حاجة إلى إجراء تعديﻼت جوهرية في القوائم المالية للفترة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
ونظرا لحالة عدم التأكد الراهنة ،فﺈن أي تغيﱡر مستقبلي في اﻻفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديﻼت جوهرية
غير أنﱠه،
ً
ونظرا لتطور الموقف سريعًا مع وجود حالة من عدم التأكد بشأن المستقبل،
على القيم الدفترية لﻸصول و/أو اﻻلتزامات في الفترات المستقبلية.
ً
ستستمر اﻹدارة في تقييم التأثير بنا ًء على التطورات المستقبلية.
 ٠١٤أحداث ﻻحقة
صح عنها في القوائم المالية اﻷ ّوليّة ال ُمو َجزَ ة
لم تكن هناك أحداث ﻻحقة لتاريخ القوائم المالية من شأنها أن تؤثر بصورة جوهرية على المبالغ ال ُم ْف َ
كما في وعن الفترة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
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