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  تقرير المراجع المستقل  

  المحترمين ) سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة في المساهمين السادة إلى
  (شركة مساهمة سعودية) 

 
  الموحدةتقرير حول مراجعة القوائم المالية 

  رأينا 
  

  السعودية  للشركةفي رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد  
  وأداءها المالي   ،٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١المجموعة") كما في  "   جتمعين(م  شركاتها التابعة"الشركة") و"سابك" أو  (  األساسية  للصناعات

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  الموحد   وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً 
  .للمراجعين والمحاسبين الصادرة عن الهيئة السعودية األخرى والمعايير واإلصدارات ،السعودية

  
  ما قمنا بمراجعته

  :ما يليم للمجموعة الموحدةتتألف القوائم المالية 
  
 ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١  قائمة المركز المالي الموحدة كما في .  
 ذلك التاريخ. في الموحدة للسنة المنتهية  الدخل  قائمة 
 ذلك التاريخ. في الموحدة للسنة المنتهية الدخل الشامل   قائمة 
 ذلك التاريخ.في للسنة المنتهية  الموحدة حقوق الملكية قائمة التغيرات في  
 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ قائمة التدفقات النقدية الموحدة .  
 والمعلومات التفسيرية األخرى لسياسات المحاسبية الهامةاالتي تتضمن ، إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة . 
  

  أساس الرأي
  

تم  المعايير  هذه  إن مسؤوليتنا بموجب  السعودية.  العربية  المملكة  المعتمدة في  الدولية  المراجعة  لمعايير  قمنا بمراجعتنا وفقاً  لقد 
  .قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةضمن  بالتفصيلتقريرنا  توضيحها في 

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

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

السعودية   العربية  المملكة  في  المالية)  "الميثاق" (المعتمد  للقوائم  بمراجعتنا  األخالقية  المتعلق  بمسؤولياتنا  التزمنا  كما  الموحدة، 
  األخرى وفقاً لهذا الميثاق.

  

  منهجنا في المراجعة
 

  نظرة عامة

  تقويم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات ●  األمور الرئيسية للمراجعة
 أي جي تقويم االستثمار في كالرينت ●

 
وتقييم مخاطر   النسبية  األهمية  بتحديد  قمنا  إطار عملية تصميم مراجعتنا،  الموحدة.    التحريفاتفي  المالية  القوائم  في  الجوهرية 

المثال،    االجتهاداتبالتحديد، أخذنا بعين االعتبار   التي   فيماالتي اتخذتها اإلدارة، على سبيل  الهامة  المحاسبية  يتعلق بالتقديرات 
ضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا شملت وضع افترا

أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي  
    . غش  الجوهرية الناتجة عن التحريفات مخاطريمثل 



  

٣ 

  (تتمة) تقرير المراجع المستقل  

  المحترمين ) سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة في المساهمين السادة إلى
 

  (تتمة) منهجنا في المراجعة
 

بعين لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة، مع األخذ  
  نشاطها فيه. المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة ضوابطالمجموعة، والعمليات وال االعتبار هيكل

 

  لمراجعة  الرئيسية لمور األ
المالية الموحدة لمراجعة هي األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم  الرئيسية لمور  األإن  

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

  كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة 

  والمعدات والمصانع الممتلكات قيمة في االنخفاض تقويم

في   المالي ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١كما  المركز  قائمة  تشتمل   ،
مليار    ١٢٦٬٨الموحدة على ممتلكات ومصانع ومعدات بمبلغ  

في  االنخفاض  مؤشرات  بعض  اإلدارة  حددت  سعودي.  لایر 
القيمة بما في ذلك اإلقفال االستراتيجي لبعض المصانع. وبناًء  

قيمة القابلة لالسترداد لهذه  الإلدارة باحتساب  على ذلك، قامت ا
  الموجودات. 

القيم تحديد  بناًء على    تم  لالسترداد  في القابلة  القيمة  احتساب 
. استندت  الستخدام باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومةا

النماذج إلى أحدث الخطط المالية وتضمنت فترات توقع مدتها 
  م النهائية بعد ذلك. سنوات مع افتراض القي ٥

  اجتهادات يشتمل تقويم القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات  
بعوامل مختلفة مثل    وضعتها اإلدارة فيما يتعلقهامة  وتقديرات  

وال السلع  وأسعار  المستقبلية  اإلنتاج    مصاريف مستويات 
واألرباح  الكلي  االقتصاد  وافتراضات  الرأسمالية   / التشغيلية 

ة والضريبة واالستهالك واإلطفاء، وهوامش األرباح  قبل الفائد
الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء ومعدالت الخصم   قبل 
العمل   خطط  في  عليها  المنصوص  النهائي  النمو  ومعدالت 

  المعتمدة للوحدات المدرة للنقدية المعنية. 

قيمة   في  انخفاض  خسارة  اإلدارة  أثبتت  التقويم،  على  بناًء 
مليون لایر سعودي    ٤٣٥والمصانع والمعدات بمبلغ    الممتلكات

  .  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

اعتبرنا أن االنخفاض في القيمة المحتمل للممتلكات والمصانع  
والمعدات من األمور الرئيسية للمراجعة ألن التقويم يتطلب من 

تحديد    والتقديرات في  االجتهاداتاإلدارة تبني درجة كبيرة من  
  االفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله.  

واإليضاح    ١٠-٦واإليضاح رقم    ١- ١-٣انظر اإليضاح رقم  
 حول القوائم المالية الموحدة لمزيد من المعلومات.  ٧رقم 

 

  تضمنت اإلجراءات التي قمنا بها ما يلي:

المدرة   فحص ● للوحدات  اإلدارة  تحديد  مدى مالءمة 
الدولي   المحاسبة  معيار  متطلبات  على  بناًء  للنقدية، 

في  ٣٦رقم   المعتمد   "االنخفاض  الموجودات"  قيمة 
  في المملكة العربية السعودية. 

مؤشرات    فحص ● تحديد  في  اإلدارة  إجراءات 
المدرة  بالوحدات  يتعلق  فيما  القيمة  في  االنخفاض 

  للنقدية المتعلقة بالممتلكات والمصانع والمعدات.
تقويم مدى معقولية افتراضات وتقديرات اإلدارة في  ●

لالست القابلة  القيمة  ومصانع  تحديد  لممتلكات  رداد 
المتعلقة  تلك  ذلك  في  بما  المجموعة،  ومعدات 
والضريبة  الفائدة  قبل  األرباح  وهامش  بالتوقعات 
النمو  ومعدل  الخصم  ومعدل  واإلطفاء  واالستهالك 

 النهائي.
داخليين للتحقق من الدقة الحسابية  ال  ئنااالستعانة بخبرا ●

المستخدمة من قبل اإلدارة   اذج نم  فيواالفتراضات 
الصلة   ذات  البيانات  ومطابقة  القيمة  في  االنخفاض 

 بأحدث خطط وتوقعات اإلنتاج. 
ل  تحليالتاختبار   ●   في   أخذت  التيو  لحساسيةاإلدارة 

 نتيجة على االفتراضات في التغييرات تأثير االعتبار
  . القيمةفي  نخفاضاال تقويم

مالءمة   ● مدى   المحاسبية  السياساتمراعاة 
 الصلة في القوائم المالية الموحدة.ذات واإلفصاحات 

  

 

  



  

٤ 

  (تتمة) تقرير المراجع المستقل  

  المحترمين ) سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة في المساهمين السادة إلى
 

  منهجنا في المراجعة (تتمة)

  (تتمة) للمراجعة الرئيسية األمور

  كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة 

 جي أي  كالرينت في االستثمار تقويم

، بلغت القيمة الدفترية لالستثمار في  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١كما في  
  مليار لایر سعودي.  ٨٬١أي جي ("كالرينت")  كالرينت 

  في   اراستثم  تتم المحاسبة عن االستثمار في كالرينت على أنه
لمعيار   وفقًا  الملكية  حقوق  طريقة  باستخدام  زميلة  شركة 

  "االستثمارات في الشركات الزميلة   ٢٨المحاسبة الدولي رقم  
  والمشاريع المشتركة" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

االنخفاض في سعر سهم كالرينت  ٢٠٢٢  عام  خالل ، أظهر 
إلى   أدى  مما  القيمة  في  في إثبات  انخفاًضا  انخفاض  خسارة 

  مليار لایر سعودي.  ١٬٦القيمة بمبلغ 

للمراجعة بسبب  الرئيسية  األمور  تقويم كالرينت أحد  اعتبرنا 
واألحكام المتعلقة بتحديد القيمة القابلة لالسترداد بناًء التعقيدات  

التق افتراضات  السيطرة   درجةالمستخدمة في تحديد    ويمعلى 
  على االستثمار في كالرينت. 

واإليضاح رقم    ٢- ٦واإليضاح رقم    ٧-١-٣انظر اإليضاح رقم  
   حول القوائم المالية الموحدة لمزيد من المعلومات. ١-١٠

 

  اإلجراءات التي قمنا بها ما يلي:تضمنت 

مؤشرات    فحص ● تحديد  في  اإلدارة  إجراءات 
  االنخفاض في القيمة فيما يتعلق باستثمار كالرينت. 

لتقويم    بخبيراالستعانة   ● لدينا  الداخلي    درجة التقييم 
القابلة  السيطرة   القيمة  حساب  في  المستخدمة 

مدى  بتقويم  قمنا  ذلك،  إلى  باإلضافة  لالسترداد. 
يتعلق معق فيما  الرئيسية  اإلدارة  افتراضات  ولية 

حساسية للالسيطرة وقمنا بإجراء تحليل    درجةبتحديد  
  حول االفتراضات الرئيسية.

السياسات ● مالءمة  مدى   المحاسبية  مراعاة 
  ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة.واإلفصاحات 

 

 

 

  
  معلومات أخرى 

  
القوائم المالية الموحدة    لكنها التتضمن  ،السنويتقرير  العن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من   إن اإلدارة مسؤولة
  . هذا قبل تاريخ تقريرناوالتي تم الحصول عليها وتقريرنا حولها، 

 
  .حولهاأي نوع من أنواع التأكيد  نبد والال يغطي المعلومات األخرى الموحدة إن رأينا حول القوائم المالية  

 
نأخذ   ا، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتهالموحدةوفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية 

المالية   القوائم  المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع  إذا كانت  ا  الموحدةبعين االعتبار ما  التي  أو مع  تم  لمعلومات 
  جوهرية. تحريفاتعليها خالل عملية المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن   الحصول

 
عن   غبالاإلفيجب علينا    ،جوهرية في هذه المعلومات األخرى  تحريفاتن هناك  أ ،  بناًء على العمل الذي قمنا به  ،فيما لو استنتجنا

  بهذا األمر. ي مالحظات فيما يتعلق ليس لدينا أ .هذه الحقيقة
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  (تتمة) تقرير المراجع المستقل  

  المحترمين ) سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة في المساهمين السادة إلى
  
  

  الموحدة  عن القوائم المالية والمكلفين بالحوكمةمسؤوليات اإلدارة 
  

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  العادل للقوائم الماليةعن اإلعداد والعرض   اإلدارة مسؤولةإن   الموحدة وفقاً 
ومتطلبات نظام الشركات   للمراجعين والمحاسبينالصادرة عن الهيئة السعودية  األخرى  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  

من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من      لتتمكن تراه اإلدارة ضرورياً  يوالنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذ
  أو خطأ.   غشالجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن  التحريفات

 
المالية الموحدة،   القوائم  إعداد  قدرة  اإلدارة مسؤولة  فإنعند  تقييم  عند    -المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح   عن 

أو وقف  المجموعة    اإلدارة تصفية  لم تنوِ   األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ماعن    -الضرورة  
  أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك. عملياتها 

 
 . للمجموعةن عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية ومسؤول، أي مجلس اإلدارة، إن المكلفين بالحوكمة

 

  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
  

الجوهرية، سواء    التحريفاتتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من  
مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول    غشكانت ناتجة عن  

يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً 
إذا كان   ،اأو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعه  غشمن    التحريفاتجوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج    تحريفعن  

  . من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة
 

 اإلجتهادوفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس 
  لمهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:ا

 
   أو خطأ، وتصميم وتنفيذ    غشجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن    تحريفاتتحديد وتقييم مخاطر وجود

عدم    مخاطر إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن  
على تواطؤ أو    غشعن الخطأ حيث قد ينطوي ال  ةالناتج  يعد أكبر من المخاطر  غشجة عن الجوهرية نات  تحريفاتاكتشاف أي  

  أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.   إفادات مضللةأو تزوير أو حذف متعمد 
  

  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. 

  
 قامت  التي    ذات العالقةمستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية ال

 .اإلدارةبها 
  
   لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد    اإلدارةاستنتاج مدى مالءمة استخدام

على    المجموعة لى وجود شك كبير حول قدرة  ظروف يمكن أن تشير إ لق بأحداث أو  ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتع
االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات  

ند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة  العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تست
عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة    تم الحصولالتي  

 في أعمالها. 
  

 
 

 



  

٦ 

  (تتمة) تقرير المراجع المستقل  

  المحترمين  )سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة في المساهمين السادة إلى
  

  (تتمة) مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 
   تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة

 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. تمثل المعامالت 
 

 إلبداء   ،الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة
عن   مسؤولون  أننا  كما  الموحدة.  المالية  القوائم  حول  واإلشرافالرأي  بعملية  توجيه  ونظل المراج  والقيام  للمجموعة،  عة 

 عن رأينا. الوحيدينمسؤولين ال
  

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

بجميع كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغهم  
العالقات واألمور األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا، وإن لزم األمر، التصرفات المتخذة للقضاء على  

  و التدابير الوقائية المطبقة.أيدات التهد

ومن بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة 
الرئيسية للمراجعة قريرنا باستثناء ما تمنع  تم توضيح هذه األمور في ت  .القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور 

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

 
  

  برايس وترهاوس كوبرز 

  
  

_______________ 

    بدر إبراهيم بن محارب 

  ٤٧١ ترخيص رقم

 
  هـ ١٤٤٤شعبان  ٧
  )٢٠٢٣فبراير  ٢٧(
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

  معلومات حول الشركة .1

بتاريخ  66رقم م/تأسست الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك" أو "الشركة األم"( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم 
ـ )الموافق 1396رمضان  13 ـ )الموافق 1397محرم  14الصادر بتاريخ  1010010813(، وهي مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 1976سبتمبر  6ه  4ه

 ، المملكة العربية السعودية.11442، الرياض 5101(. يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب. 1977يناير 

٪ من سابك، وذلك من خالل إحدى الشراكت التابعة لها، "شركة أرامكو للكيميائيات". تعتبر  70تمتلك شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( 

٪ 30قطاع الخاص النسبة المتبقية البالغة . ويمتلك ال٪ ملكية مباشرة94.19بنسبة في أرامكو السعودية حكومة المملكة العربية السعودية أكبر مساهم 
  من أسهم سابك.

ات تتمثل أنشطة سابك والشراكت التابعة لها )ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات، والبوليمرات والبال ستيكي

 والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.

 .2023فبراير  27وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  2022ديسمبر  31لموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في تمت ا

س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .2  أس

س اإلعداد 2-1  أس

والتفسيرات المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير الماليأعدت هذه القوائم المالية 
للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها جميًعا بـ"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية

  السعودية"(.

تمت إعادة تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة على أساس االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.  الموحدةمالية القوائم ال هذه قامت المجموعة بإعداد

 (.38إيضاح  أنظروفًقا لعرض الفترة الحالية )

التاريخية، باستثناء األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تحدد التلكفة التاريخية عادة  يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التلكفة

 على أساس القيمة العادلة للعوض المدفوع مقابل البضاعة والخدمات بتاريخ المعاملة.

مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل 

دير القيمة السوق بتاريخ القياس بصرف النظر عما إذا اكن السعر قاباًل للمالحظة بصوره مباشرة أو يمكن تقديره باستخدام طرق تقويم أخرى. وعند تق

وجودات والمطلوبات إذا اكن المتعاملين في السوق يأخذون تلك الخصائص العادلة للموجودات أو المطلوبات، تأخذ المجموعة بعين االعتبار خصائص الم

ة الموحدة، تحدد بعين االعتبار عند تسعير الموجودات أو المطلوبات بتاريخ القياس. وألغراض قياس القيمة العادلة و/ أو اإلفصاح في هذه القوائم المالي
: "عقود اإليجار"، وأن لطرق القياس 16يجار التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي القيمة العادلة وفق هذا األساس، فيما عدا معامالت اإل

: "المخزون"، 2بعض الخصائص المماثلة للقيمة العادلة، لكنها ليست كذلك، مثل صافي القيمة الممكن تحقيقها المذكورة في معيار المحاسبة الدولي 

: "االنخفاض في قيمة الموجودات"، أو صافي القيمة الحالية لمنافع الموظفين الواردة في 36ار المحاسبة الدولي أو القيمة الحالية المذكورة في معي

 "منافع الموظفين". 19معيار المحاسبة الدولي 

نى القابلة للمالحظة تصنف المجموعة موجوداتها ومطلوباتها المالية إلى ثالثة مستويات للقيمة العادلة، وذلك على أساس مدخالت المستوى األد

 وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة كلك وطبقًا لما هي مبينة أدناه:

 ،المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة 

  قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، -العادلة الهامة لقياس القيمة  -المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

  غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

س التوحيد 2-2  أس

على  توحيدهايتم  التيالتي تسيطر عليها سابك، إلى جانب العمليات المشتركة  التابعةالشراكت تتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية لسابك 

 مجموعة في الترتيب.  ال أساس حصص

ودات يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى سابك ويتم التوقف عند فقدان سابك مثل هذه السيطرة. تدرج موج

لشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتبارًا من تاريخ انتقال السيطرة إلى ومطلوبات ودخل ومصاريف ا

بخصوص األحاكم المطبقة من قبل سابك لتقويم السيطرة.  4-2-3سابك ولحين توقف سابك عن ممارسة مثل هذه السيطرة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

وجود  سابك بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا اكنت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلىتقوم 

 تغير في عناصر السيطرة.

لملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ينسب صافي الدخل أو الخسارة ولك بند من بنود الدخل الشامل األخرى إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وحقوق ا

ياساتها ذلك إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم المالية للشراكت التابعة كي تتماشى س

حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف اكفة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك 

 النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شراكت المجموعة عند توحيد القوائم المالية.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2  )تتمة(أس

س التوحيد )تتمة( 2-2  أس

الموحدة،  تظهر حقوق الملكية غير المسيطرة في نتائج وحقوق الملكية للشراكت التابعة بشلك منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل
في حقوق ملكية شركة تابعة، دون فقدان  وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. تتم المحاسبة عن التغير

 السيطرة عليها، كمعاملة حقوق ملكية بين المساهمين.

والمطلوبات  وفي حالة فقدان سابك السيطرة على شركة تابعة ما، فإنها تتوقف عن إثبات الموجودات ذات العالقة )بما في ذلك الشهرة، إذا انطبق ذلك(،

 حقوق الملكية األخرى، وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عند ذلك في قائمة الدخل الموحدة. وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر

 عمالت أجنبية 2-3

يال سعودي، مالم تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة األم، وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف ر

  بالنسبة للك منشأة، تحدد المجموعة العملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام تلك العملة الوظيفية. يرد خالف ذلك.

 المعامالت واألرصدة

يتم تحويل الموجودات  يتم، في األصل، إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعمالت الوظيفية بتاريخ المعاملة.

م اثبات الفروقات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعمالت الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. يت
  الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الموحدة.

التي يتم قياسها بالتلكفة التاريخية بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت األولية. يتم إثبات البنود  يتم إثبات البنود غير النقدية

ادلة. تتم معالجة ة العغير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تطبيق القيم
لناتجة عن التغير في القيمة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر ا

 العادلة للبند.

 شراكت المجموعة

مليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات الع

د الموحدة، وتحول قوائم الدخل الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت. يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العم الت ألغراض التوحي

عند استبعاد أي عملية أجنبية، يتم إثبات بنود الدخل الشامل األخرى المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الدخل في بنود الدخل الشامل األخرى. 

 الموحدة.

الناتجة عن يتم اعتبار الشهرة الناتجة عن االستحواذ على عملية أجنبية وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 

 الستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملية الخارجية، وتحول بسعر التحويل الفوري بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.ا

 فيما يلي بيان بأسعار العمالت الرئيسية لسابك:

 

 2022  2021 

 
لسعر الفوري في  ا

3  ديسمبر 1
  متوسط السعر

 السعر الفوري في
 ديسمبر 31

 متوسط السعر

 3.75 3.75  3.75 3.75 دوالر أمريكي -

 4.24 4.25  3.95 4.01 يورو -

 4.99 5.06  4.64 4.54 جنيه إسترليني -

 1.70 1.70  1.79 1.84  يوان صيني -
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 واالفتراضات واألحاكم المحاسبية الهامةالتقديرات  .3

وحدة، التي قد تؤثر على يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحاكم والتقديرات واالفتراضات بتاريخ إعداد القوائم المالية الم

لتزامات المحتملة. وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن اال

  إجراء تعديل جوهري في المستقبل على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك.

وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات  تستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقًا للظروف

لى التقديرات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت ع

 ة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.المحاسبية خالل الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات إذا اكنت التقديرات المتغير 

 تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة وحاالت عدم التأكد على:

 ( 36و 35إيضاحي  أنظرإدارة رأس المال، وإدارة وسياسات مخاطر األدوات المالية.) 

 ( 35و 23إيضاحي  أنظراإلفصاحات المتعلقة بتحاليل الحساسية.) 

 التقديرات واالفتراضات  3-1

ة والمتعلقة استخدمت المجموعة االفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائم

المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. تم  بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة

ؤدي إلى إجراء تعديل اإلفصاح عن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات، والتي لها تأثير هام قد ي

  الفترة المالية التالية في الفقرات التالية.جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  3-1-1

ناقصة تاكليف  يحدث االنخفاض عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة

، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تاكليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي االستبعاد أو القيمة الحالية
 الية على أساستتم بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التاكليف اإلضافية الستبعاد األصل. تحدد القيمة الح

أنشطة طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تحدد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية وخطة العمل للسنوات الخمس القادمة وال تشمل 

لوحدة المدرة للنقدية إعادة الهيلكة أو المبادرات األخرى التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء ا

النقدية  الخاضعة الختبارها. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات

سية المستخدمة في تحديد القيمة القابلة الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. وقد تم اإلفصاح عن االفتراضات األسا

 .9لالسترداد للوحدات المدرة للنقدية لسابك أو الموجودات الفردية في اإليضاح 

دل االقتراض اإلضافي لعقود اإليجار )  3-1-2  (1-22و 8إيضاحي  أنظرمع

معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات عقود اإليجار. يمثل  ال يمكن للمجموعة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه تستخدم

ق معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل ح

. وبالتالي، فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على المجموعة االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل

أو عندما  -مثل ما يتعلق بالشراكت التابعة التي ال تقوم بإجراء معامالت تمويلية  -دفعه، والذي يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة 

وعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة مثل معدالت يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحاكم اإليجار. تقوم المجم

 العموالت السائدة في السوق عند توفرها، ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

 (17و 15و 13و 12و 11اإليضاحات  أنظرقياس األدوات المالية ) 3-1-3

بشأن أسس تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية أو المشتقات المالية بالرجوع إلى أنواع مماثلة  يتعين على المجموعة إبداء األحاكم

ستثمارات في أدوات لالستثمارات التي يتم بيعها في السوق. إن اختيار االستثمارات أو المشتقات لتحديد األساس يتطلب من اإلدارة إجراء األحاكم إلثبات اال

 (.2إيضاح  أنظر) 3أو  2وق الملكية. ولتحديد القيمة العادلة، فإن هذه االستثمارات مؤهلة إلدراجها ضمن المستوى حق
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 )تتمة(التقديرات واالفتراضات واألحاكم المحاسبية الهامة  .3

 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 3-1

 المخصصات 3-1-4

لتدفقات النقدية تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد مما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلك تقدير احتمالية ا

باألمور البيئية إلى تقدير التاكليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من الصادرة. تستند تقديرات اإلدارة بشأن المخصصات المتعلقة 

قدير التدفقات المعلومات المتاحة حالًيا. كما تتضمن مخصصات منافع انتهاء الخدمة وتاكليف التخارج، إن وجدت، باإلضافة إلى إبداء اإلدارة لحكم في ت

تنطوي مخصصات العقود التي تعتبر تاكليفها أكبر من  فوعات انتهاء الخدمة وإغالق الموقع أو تاكليف التخارج األخرى.النقدية الصادرة المتوقعة لمد
 منافعها أو المطلوبات غير المؤكدة على أفضل تقدير لإلدارة فيما إذا اكنت التدفقات النقدية الصادرة محتملة.

ية. قد يشمل ذلك عدم االمتثال لنظام المنافسة وماكفحة االحتاكر، ومراقبة الصادرات وحماية البيانات تتعرض سابك للمخاطر النظامية والبيئية والتنظيم

كن أن تؤدي اإلجراءات وحقوق الملكية الفكرية والتشريعات الضريبية والبيئية. عالوة على ذلك، ال يمكن التنبؤ بالدعاوى القضائية واإلجراءات التنظيمية، ويم
نظيمية، التي تكون أو تصبح سابك طرًفا فيها أو التي يتم تسويتها إلى عقوبات جوهرية، والتي قد ال يتم تغطيتها من خالل سياسات النظامية أو الت

 التأمين.

 (23إيضاح  أنظربرامج منافع الموظفين المحددة ) 3-1-5

األجل تمثل برامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء التوظيف وبرامج ماكفأة نهاية الخدمة ومطلوبات تعويضات نظامية ومستحقات الموظفين طويلة 

اكتوارية األخرى، االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل بسبب الخدمة المقدمة من قبل الموظفين. وتتطلب هذه الترتيبات إجراء عمليات تقويم 

ر ومعدالت لقياس هذه االلتزامات. يتعين على المجموعة إجراء افتراضات متعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب وطول العم

على التزامات المنافع المتوقعة التناقص وتاكليف الرعاية الصحية المستقبلية، إذ ينطبق ذلك. يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام 
 .تقريروتاكليف منافع الموظفين المحددة. يتم مراجعة االفتراضات بتاريخ لك 

ودة أو سندات تخصم التزامات المنافع المحددة بسعر محدد بالرجوع إلى عائدات السوق ذات الصلة في نهاية فترة التقرير، على سندات الشراكت عالية الج

كن هناك سوق عميق في مثل سندات الشراكت عالية الجودة. يجب إبداء أحاكم هامة عند وضع معايير للسندات الواجب إدراجها في الحكومة، إذا لم ي
سندات الشراكت المجتمع الذي استخرج منه منحنى العائد. تشتمل أهم المعايير الواجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار السندات على حجم السندات وجودة 

 ديد االستثناءات المستبعدة، إن وجدت.وتح

 (31إيضاح  أنظرالمحاسبة عن ضريبة الدخل ) 3-1-6

العملية تقدير كجزء من عملية إعداد القوائم المالية الموحدة، تقوم المجموعة بتقدير ضريبة الدخل في لك بلد من البلدان التي تعمل فيها. تتطلب هذه 

د مصاريف الضريبة الحالية والمؤجلة. ين تج عن الفروقات المؤقتة موجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة يتم إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة. تقي

 موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بالقيمة اإلسمية.

لضريبة مستقباًل وذلك بالقدر الذي تم تقوم المجموعة دوريًا بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا سيتم استرداد موجودات الضريبة المؤجلة من الدخل الخاضع ل

ه توفر ربحاً إثبات موجودات الضريبة المؤجلة هذه. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة بشأن الخسائر الضريبية غير المستخدمة بالقدر الذي يحتمل في

ديد مبلغ موجودات الضريبة المؤجلة والتي يمكن اثباتها على خاضعًا للضريبة يمكن مقابله استخدام الخسائر. يتعين على اإلدارة إبداء أحاكم هامة لتح

 أساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة مستقباًل، جنًبا إلى جنب مع استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلي.

ديد من البلدان التي تعمل فيها. يتعين على اإلدارة إبداء تتعرض المجموعة للمخاطر الضريبية وعدم التأكد بشأن المعالجات الضريبية المعقدة في الع

لحجج الفنية أحاكم هامة إلثبات وقياس موقف الضريبة غير المؤكدة، حيث يتم ترجيح األدلة اإليجابية والسلبية فيما يتعلق بوقائع وظروف لك حالة، وا

 وقرارات السوابق القضائية أو األحاكم المتعلقة بقضايا مماثلة.

 استثمارات في أدوات حقوق الملكية  3-1-7

ألرباح والخسائر بالنسبة لجميع استثمارات حقوق الملكية، تقوم سابك بتقويم هذه الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، سواء تم إثبات ا

خر )"القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر"( من خالل اختيار غير إما في صافي الدخل )"القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل"( أو الدخل الشامل اآل

 قابل لإللغاء في وقت اإلثبات األولي.

ول األحاكم التي بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، تم اإلفصاح أدناه عن مزيد من التفاصيل ح

 .إبداؤهاتم 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 التقديرات واالفتراضات واألحاكم المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 3-1

 استثمارات في أدوات حقوق الملكية )تتمة( 3-1-7

 أدوات حقوق الملكيةمشتقات مالية على 

من خالل قائمة الدخل.  تمثل خيارات البيع والشراء والعقود اآلجلة المتعلقة بأدوات حقوق الملكية األدوات المالية المشتقة التي تم إثباتها بالقيمة العادلة

االتفاقية. يتم إثبات خيارات الشراء بالقيمة العادلة لها. تمنح يتم إثبات خيارات البيع والعقود اآلجلة بالقيمة الحالية ألفضل مبلغ مقدر يتم دفعه في نهاية 

 خيارات البيع والشراء أطراف العقد الحق في ممارستها أو االمتناع عن ممارسة الخيارات.

ي الموحدة على أساس األسعار نظًرا لطبيعة هذه المشتقات، ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المثبتة في قائمة المركز المال

القابلة المتداولة في األسواق النشطة. لذلك، يتم قياس قيمتها العادلة باستخدام طرق التقويم. تؤخذ المدخالت إلى على الطرق من خالل األسواق 

يتم تحديد القيمة العادلة. تشتمل األحاكم على للمالحظة حيثما اكن ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجديًا، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحاكم ل

العوامل قد تؤثر  اعتبارات خاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات وتوزيعات األرباح. إن التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه

 على القيمة العادلة المصرح عنها لألدوات المالية.

 المقاسة بالقيمة العادلة ناقًصا تاكليف االستبعاد استثمارات حقوق الملكية

ساهمين نظًرا بالنسبة لبعض استثمارات حقوق الملكية المدرجة، فإن للمجموعة تأثير هام وقدرة على التأثير على قرارات اجتماعات الجمعيات العامة للم

رت المصادر إلى وجود انخفاض في القيمة، يلزم إجراء اختبار االنخفاض في لحصتها النسبية في الشركة دون أن تكون قادرة على السيطرة عليها. إذا أشا

ما هي مدرجة القيمة. يتطلب اختبار انخفاض قيمة هذه االستثمارات في األسهم المدرجة تحديد العالوة على القيمة العادلة ناقًصا تاكليف االستبعاد ك

حديد العالوة بناًء على بيانات السوق للحصول على نطاق معقول كعالوة مدفوعة عند االستحواذ في أسواق األسهم، نظًرا لتأثير المجموعة الهام. يتم ت

يم حصتها في على األعمال التجارية لعمليات استحواذ جزئية مماثلة في نفس الصناعة. في تاريخ إعداد لك قوائم مالية موحدة، يتعين على المجموعة تقو

  المعلومات المنشورة في السوق. الدخل بسبب التأخر الزمني في توافر

 الصراع في أوكرانيا 3-1-8

مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي وفي الوقت نفسه أثر على أسعار األسهم في  2022بدأ الصراع الروسي األوكراني في فبراير 

التقديرات واالفتراضات واألحاكم المحاسبية المتعلقة بتعّرض المجموعة لمخاطر االنخفاض في األسواق العالمية. تطلب مسار األحداث إعادة تقييم بعض 

وبناًء على  القيمة وخسائر االئتمان المتوقعة والعقود التي تعتبر تاكليفها أكبر من منافعها. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وما يستجد من تطورات.

 .2022ديسمبر  31الت جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في التقويم الحالي، ال يلزم إجراء تعدي

 األحاكم الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية  3-2

 جة في القوائم المالية الموحدة:إضافة إلى استخدام األحاكم على التقديرات واالفتراضات أعاله، فإن لألحاكم الهامة التالية أكبر األثار أهمية على المبالغ المدر 

 التطورات المتعلقة بالمناخ واالستدامة 3-2-1

كن من الكفاءة ُتستهلك الموارد بكثافة في صناعة البتروكيماويات. تلتزم المجموعة باتفاق باريس للمناخ: الذي ينص على استخدام الموارد بأكبر قدر مم
جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية المجموعة وإجراءاتها وأهدافها الطموحة المحددة بوضوح لتقليل انبعاثات والمسؤولية، وُيعد مفهوم االقتصاد الدائري 

يف استخدام الكربون، واستخدام المواد األولية المتجددة والمعاد تدويرها. تسعى المجموعة دائًما إلى استخدام المواد الخام بشلك أكثر كفاءة وتكث

مليات اإلنتاج باإلضافة إلى البحث باستمرار عن طرق الستخدام المواد األولية غير األحفورية أو المتجددة أو المعاد تدويرها. الطاقة المتجددة وتحسين ع

ة أو عمار اإلنتاجيلهذا السبب، ال تؤدي التطورات والتدابير الحالية المتعلقة بتغير المناخ واالستدامة إلى تغيرات جوهرية في التوقعات فيما يتعلق باأل
  قابلية استرداد معظم الموجودات غير المتداولة. قد تؤثر أي تغيرات في التشريعات أو االلتزامات على التقويم والقياس الالحق.

مطلوبة الختبار الت توفر سياسات المناخ وتحول الطاقة أيًضا فرًصا تجارية، مثل الطلب على المواد خفيفة الوزن. لذلك، يتم حالًيا تقويم أنه ال توجد تعدي
 انخفاض قيمة الشهرة ولم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 التقديرات واالفتراضات واألحاكم المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 عند تطبيق المعايير المحاسبية )تتمة( األحاكم الهامة المستخدمة 3-2

 عوض األصيل مقابل الوكيل نظير بيع البضائع  3-2-2

وبيعها  جزء معين من إيرادات شركة سابك ُيجنى من اتفاقيات التسويق، في بعض الحاالت، حيث تقوم شركة سابك بشراء المنتجات من شراكتها التابعة

إذا اكنت شركة سابك تسيطر على المنتجات قبل أن يتم تحويلها إلى العميل. واكنت الخالصة أن شركة سابك هي  للعمالء النهائيين. يوجد حكم هام حول ما
 األصيل في هذه الترتيبات نتيجة للعوامل التالية، حيث أن شركة سابك:

 .تتعرض لمخاطر الوفاء وهي الملتزم الرئيسي بالبضائع 
  المنتجات األساسية قبل أن يتم تحويلها إلى العمالء النهائيين.لها عالقة مباشرة مع العميل وتسيطر على 

 .تظل مسؤولًة بمفردها عن جودة البضائع ويتمتع العمالء بحق أساسي في االسترجاع مما يؤدي إلى تعرض المجموعة لمخاطر المخزون 

 عوض األصيل مقابل الوكيل نظير الخدمات اللوجستية 3-2-3

أساس قواعد التجارة الدولية من الفئة )ج(، تم فيها إثبات اإليرادات من الخدمات اللوجستية والشحن اكلتزام أداء منفصل.  بالنسبة لعقود المبيعات على

بل بالنسبة لهذه العقود، تعتبر سابك نفسها أصيل. يوجد حكم هام حول ما إذا اكنت شركة سابك تسيطر على خدمات الشحن والخدمات اللوجستية ق
  عميل. واكنت الخالصة أن شركة سابك هي األصيل في هذه الترتيبات نتيجة للعوامل التالية، حيث أن شركة سابك:تحويلها إلى ال

 .تتعرض لمخاطر الوفاء وهي الملتزم الرئيسي بالشحن والخدمات اللوجستية 
 .تتعرض لمخاطر الخسائر فيما يتعلق بالخدمة التي لم يتم الوفاء بها  
 عميل وتسيطر على الخدمات األساسية قبل أن يتم تحويلها إلى العمالء النهائيين.لها عالقة مباشرة مع ال 

حديد السيطرة والسيطرة المشتركة والتأثير الهام 3-2-4  ت

تتعرض  دماإن الشراكت التابعة هي جميع الشراكت المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة بأنها تسيطر على شركة مستثمر فيها عن

لديها المجموعة لمخاطر بشأنها أو يكون لديها حقوق في معظم العوائد المتغيرة ناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها، وكذلك عندما يكون 

ة للشراكت المستثمر القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالق

 فيها.

في  إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف على طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق المجموعة في الشراكت المستثمر فيها.

السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة ٪ من حقوق التصويت، بينما تعتبر أنها تمتلك 50المقابل، هناك بعض الحاالت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من 

 للشراكت المستثمر فيها، حيث أنها تمتلك سيطرة فعلية أو أن هناك ترتيبات تعاقدية تسمح للمجموعة بممارسة السيطرة.

ة إذا اكنت المجموعة تمتلك ٪ من ملكية. يتطلب األمر إبداء األحاكم، وخاص20من المفترض بشلك عام أن تمارس المجموعة تأثيًرا هاًما عندما تمتلك نسبة 

 ٪ وإذا تبين للمجموعة أنها تمارس تأثيًرا جوهرًيا على هذه الشراكت المستثمر فيها.20حقوق ملكية وحقوق تصويت تزيد أو تقل عن 

حديد مدة اإليجار للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء  3-2-5  ت

عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا اكن من المؤكد تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة 
 بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا اكن من المؤكد عدم ممارسته.

ل بنود التمديد واإلنهاء. تقوم المجموعة بتطبيق األحاكم عند تقويم ما إذا اكن من المؤكد بصورة يوجد لدى المجموعة العديد من عقود اإليجار التي تشم

اقتصادي للمجموعة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه. أي أنها تأخذ بعين االعتبار اكفة العوامل ذات العالقة التي من شأنها إيجاد حافز 
ار التجديد أو اإلنهاء. تشمل هذه الحقائق والظروف توافر أسعار إيجار تفضيلية طويلة األجل، ووجود غرامة كبيرة على اإلنهاء، وشراكء العقد لممارسة خي

ير في الظروف والتحسينات الكبيرة على العقارات المستأجرة، وما إلى ذلك. تقوم المجموعة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة وقوع حدث هام أو تغ

  التي تؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد أو إنهاء العقد.
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 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 التغيرات في السياسات المحاسبية .4

 تم بيانها أدناه: 2022يناير 1المالي، ذات الصلة بالمجموعة والتي طبقتها اعتباًرا من إن التعديالت على المعايير الدولية للتقرير 

 (3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي   4-1

شارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية ( "عمليات تجميع األعمال" إلى استبدال اإل3تهدف التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير متطلباته بشلك جوهري.

ي "اليوم الثاني" والتي تنشأ ( تفادًيا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة ف3تشتمل التعديالت على استثناء لمبدأ اإلثبات الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي )

( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير 21( أو التفسير )37عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )

( 3ادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشلك منفصل. إضافة إلى ذلك، توضح التعديالت التوجيهات اإلرش

 بشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.

 لم يكن للتعديالت أي أثر على هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة لتجميع األعمال لهذه السنة. 

المالية 9الدولي للتقرير المالي المعيار  4-2 ٪ لغرض التوقف عن إثبات 10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  –: األدوات 

 المطلوبات المالية

االلتزام المالي ( "األدوات المالية" األتعاب التي تقوم الشركة بإدراجها عند تقييم ما إذا اكنت شروط 9توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

لمة بين الجديد أو المعدل تختلف اختالًفا جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المست

خر. تطبق المنشأة هذا التعديل المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن اآل

  ديل.على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أواًل هذا التع

للتعديل أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية الموحدة ألي قرض تم تعديله أو إعادة تمويله خالل السنة. لم يكن  %10تم تطبيق التعديل أثناء إجراء اختبار 

 للمجموعة.

 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -تاكليف الوفاء بالعقد  -العقود المتوقع خسارتها  4-3

اكن العقد متوقع خسارته أو خاسًرا. تطبق التاكليف التي يتعين على المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا  37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

ضافية وتوزيع التعديالت "طريقة التلكفة المتعلقة مباشرة". تشتمل التاكليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على لك من التاكليف اإل
اشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يمكن تحميلها صراحة على الطرف التاكليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التاكليف العمومية واإلدارية مب

 المقابل بموجب العقد.

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

  المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة وغير سارية المفعول بعد .5

المالي والتفسيرات الصادرة ذات الصلة بالمجموعة وغير سارية المفعول بعد. سيتم تطبيق هذه المعايير من قبل فيما يلي المعايير الدولية للتقرير 

  المجموعة عند سريانها.

 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 5-1

 قوائم المالية" المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:(: "ال1توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

  ،ما المقصود بحق تأجيل السداد 

  ،أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية 
 أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد، و 

  فقط إذا اكن أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفه.أنه 

مجموعة ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. لن تؤثر التعديالت على تصنيف ال2023يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  للمطلوبات المتداولة وغير المتداولة.

 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف التقديرات المحاسبية  5-2

ـ "التقديرات المحاسبية" التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في 8توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ، حيث قدم تعريًفا ل

 سياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام طرق القياس والمدخالت إلعداد التقديرات المحاسبية.ال

أو بعد ذلك التاريخ، وتنطبق على التغيرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في  2023يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 

لوبات تقديرات المحاسبية التي تحدث في بداية تلك الفترة أو بعدها. ليس من المتوقع أن يكون للتعديل أي أثر جوهري على تصنيف المجموعة للمطال

 المتداولة وغير المتداولة.

  



 
  | شركة مساهمة سعودية الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 

 
20 

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ذلكاكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف 

خص السياسات المحاسبية الهامة .6   مل

يالت على تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه التي اتبعتها المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بشلك ثابت، وتتضمن التعد
 فصاعًدا. 2022يناير  1 ( والتي تم تطبيقها اعتبارًا من4المعايير الدولية للتقرير المالي المبينة في اإليضاح )

 عمليات تجميع األعمال والشهرة 6-1

بالقيمة  تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال بتطبيق طريقة االستحواذ. تقاس تلكفة االستحواذ بإجمالي لك من العوض المحول، والذي يتم قياسه

ة المستحوذ عليها. بالنسبة للك عملية من عمليات تجميع األعمال، تقوم العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشرك

لة للتمييز المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القاب

 ي قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.للشركة المستحوذ عليها. تقيد تاكليف االستحواذ كمصاريف ف

أجل التصنيف عند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات المالية المستحوذ عليها والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من 

خ االستحواذ. سيتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من والتخصيص المالئم لها وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاري

ة بالقيمة قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم قياس العوض المحتمل المصنف كموجودات أو مطلوبات والذي يمثل أداه مالي

 و الدخل الشامل اآلخر.العادلة، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أ

حصص مملوكة يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتلكفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة وأي 

وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات سابًقا، عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. 

وذ عليها المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة التقدير للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد اكفة الموجودات المستح

دة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي واكفة المطلوبات التي تم التعهد بها وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير هذه زيا
 العوض المحول، يتم إثباتها أكرباح في قائمة الدخل الموحدة.

لقيمة، جود انخفاض في ابعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتلكفة ناقصًا خسائر االنخفاض المتراكمة، إذا انطبق ذلك. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من و

إلى لك وحدة من الوحدات المدرة للنقدية الخاصة بالمجموعة التي  –اعتبارًا من تاريخ االستحواذ  –تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال 
لى تلك الوحدات. وعند يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إ

بعدة في تخصيص الشهرة إلى الوحدة المدرة للنقدية واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، يتم عندئذ إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المست

لى أساس القيمة النسبية للعملية القيمة الدفترية للعملية عند تحديد أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت ع

 المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.

 االستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة   6-2

 االستثمارات في الشراكت الزميلة

م المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات والقرارات المالية الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرًا هامًا. يمثل التأثير الها

  والتشغيلية للشراكت المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

 االستثمارات في الترتيبات المشتركة

يتوقف التصنيف على الهيلك القانوني للترتيب المشترك وأيًضا يتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة. 

قط عندما الحقوق وااللتزامات التعاقدية للك مستثمر. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديا للسيطرة على ترتيب ما، وتتواجد ف

 ألطراف التي تتقاسم السيطرة.تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة موافقة باإلجماع من ا

 العمليات المشتركة 

إن العملية المشتركة هي ترتيب مشترك بموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في الموجودات والتزامات بشأن 

واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالعمليات المطلوبات المتعلقة بالترتيب. تقوم المجموعة بإثبات حقها المباشر في الموجودات والمطلوبات 

 المشتركة وحصتها في أي موجودات مملوكة أو مطلوبات متكبدة بصورة مشتركة أو إيرادات أو مصاريف لعملياتها المشتركة.

 المشاريع المشتركة 

شتركة في الترتيب حقوق في صافي المشروع المشترك هو شلك من أشاكل الترتيبات المشتركة، وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة م

ة موجودات المشروع المشترك. تتم المحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، بعد إثباتها في األصل بالتلكف

 في قائمة المركز المالي الموحدة.

أو المشروع المشترك في األصل بالتلكفة ويتم تعديلها بعد ذلك إلثبات حصة وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات االستثمارات في الشركة الزميلة 

خر للشركة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها لما بعد االستحواذ في قائمة الدخل الموحدة وحصة المجموعة من التغيرات في الدخل الشامل اآل

ات توزيعات األرباح المستلمة من الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم إثب

 الدفترية لالستثمار.

ما في ذلك وعندما تتساوى أو تتجاوز حصة المجموعة في خسائر االستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية حصتها في المنشأة، ب

األجل أخرى غير مضمونة، فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل خسائر إضافية، ما لم تكن ملتزمة بالتزامات قانونية أو متوقعة نيابة عن  أي ذمم مدينة طويلة

 المنشأة.
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عتبر جزًءا ال يشمل الدخل من العمليات حصة سابك في نتائج المشاريع المشتركة التاكملية. المشاريع المشتركة التاكملية هي المشاريع المشتركة التي ت

ك وتدعمها. يتم اعتبار شركة الجبيل للبتروكيماويات )"كيميا"(، وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات يتجزأ من األنشطة التشغيلية األساسية لساب

إلنتاج والخدمات )"ينبت"(، والشركة الشرقية للبتروكيماويات )"شرق"( مشاريع مشتركة تاكملية. وألجل المشاريع المشتركة التاكملية، تقوم سابك بإدارة ا

ولية والخدمات المشتركة. يتم تصنيف اكفة المشاريع المشتركة األخرى كمشاريع مشتركة غير تاكملية. يتم إثبات الحصة في نتائج اللوجستية والمواد األ
  الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة غير التاكملية بصورة مستقلة كنتائج مشاريع مشتركة غير تاكملية.

المجموعة وشراكتها الزميلة ومشاريعها المشتركة بقدر حصة المجموعة في هذه المنشآت. كما يتم حذف  تحذف األرباح غير المحققة عن المعامالت بين

 الخسائر غير المحققة ما لم تقدم المعاملة دليال على حدوث انخفاض في قيمة األصل المحول.

رك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بقيمته عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشت

القيمة العادلة العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة و

 ل الموحدة.لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الدخ

أثير الهام، عندما تتوقف المجموعة عن توحيد أو المحاسبة عن االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة المشتركة أو الت

الموحدة. تصبح هذه القيمة يعاد قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الدخل 

ذلك، فإن أية العادلة القيمة الدفترية األولية ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. إضافة إلى 

لمجموعة قد قامت مباشرًة باستبعاد الموجودات أو مبالغ مثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنها كما لو أن ا
 الموحدة.المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي تم إثباتها سابقا في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل 

السيطرة المشتركة أو التأثير الهام، يتم عندئذ إعادة تصنيف حصة وإذا تم تخفيض حصة الملكية في المشروع المشترك أو الشركة الزميلة مع االحتفاظ ب

تم إعادة تصنيفها تناسبية فقط من المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة، حسبما هو مالئم، باستثناء البنود التي لن ي
 إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة.

 والمطلوبات كمتداولة وغير متداولةتصنيف الموجودات  6-3

 وذلك:تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كـ "متداولة / غير متداولة". تعتبر الموجودات متداولة 

 ،عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية 

 شلك أساسي ألغراض المتاجرة،في حالة اقتنائها ب 

 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية، أو 

 د عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرًا بع
 الفترة المالية.

 رى كموجودات غير متداولة.تصنف اكفة الموجودات األخ

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

 ،عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 

 ،في حالة اقتنائها بشلك أساسي ألغراض المتاجرة 

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية، أو 
 لمطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية.عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد ا 

 نيفها.إن شروط المطلوبات التي يمكن، بناًء على خيار الطرف المقابل، أن تؤدي إلى تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، ال تؤثر على تص

  تصنف المجموعة اكفة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة. 

 موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.تصنف 

 الزاكة والضريبة 6-4

 الزاكة

ي المملكة العربية يتم جباية الزاكة على أساس الدخل المعدل الخاضع للزاكة أو الوعاء الزكوي، وفقا ألنظمة هيئة الزاكة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ف

الفترة التي يتم فيها إقفال السعودية. يحمل مخصص الزاكة على قائمة الدخل الموحدة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية خالل 

  هذه الربوط. 

 ضريبة الدخل الحالية

 يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية المعنية.
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 )تتمة( الزاكة والضريبة 6-4

 المراكز الزكوية والضريبية غير المؤكدة

والضريبية غير تتعلق المراكز غير المؤكدة بالمخاطر أو عدم التأكد بشأن المعالجات الزكوية والضريبية المعقدة. يتم قياس مثل هذه المراكز الزكوية 

 عدم التأكد.المؤكدة باستخدام المبلغ المرجح الوحيد أو طريقة القيمة المتوقعة اعتماًدا على الطريقة التي ُيتوقع أن تتنبأ بشلك أفضل بالفصل في 

 

 الضريبة المؤجلة

إعداد القوائم المالية الموحدة بين األسس الضريبية يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المركز المالي بشأن الفروقات المؤقتة بتاريخ 

 للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.

سدد فيها تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو ت

قاصة موجودات لوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تتم مالمط

لمؤجلة تتعلق بنفس ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية، وأن الضرائب ا

ة الموحدة وتخفض المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية. يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالي
 و جزء منها.بالقدر الذي ال تتوفر فيه أرباحًا اكفية خاضعة للضريبة تسمح باستخدام اكمل موجودات الضريبة المؤجلة أ

 الممتلاكت والمصانع والمعدات 6-5

لتاكليف تظهر الممتلاكت والمصانع والمعدات بالتلكفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه ا

النشائية طويلة األجل عند الوفاء بمعايير اإلثبات. وعندما يتعين على تلكفة استبدال جزء من المصانع والمعدات وتاكليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع ا

لألعمار استبدال أجزاء هامة من المصانع والمعدات على فترات زمنية مختلفة، فإن المجموعة تقوم بإثبات واستهالك هذه األجزاء بشلك منفصل وفقا 

فته في القيمة الدفترية للمصانع والمعدات إكحالل عند استيفاء معايير إثباته. يتم إثبات اإلنتاجية لها. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات تلك
ودات بعد استخدامها اكفة تاكليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. يتم إدراج القيمة الحالية للتلكفة المتوقعة إلزالة الموج

 تيفاء معايير إثبات المخصص.في تلكفة األصل المعني عند اس

 يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي:

 سنة 40إلى  13 المباني -

 سنة 50إلى  4 المصانع والمعدات -

 سنوات 10إلى  3 األثاث والتركيبات والسيارات -

 والموجودات قيد اإلنشاء التي ليست جاهزة للغرض المقصود منها.ال يتم استهالك األراضي 

وجود منافع  يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلاكت والمصانع والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم

أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل، التي يتم احتسابها كفرق بين صافي اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أي 

  متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل الموحدة وذلك عند التوقف عن إثبات األصل. 

ري ويتم تعديلها بأثر مستقبلي في حالة وجود تغير جوهري في تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات بشلك دو

 القدرات التقنية للموجودات أو االستخدام المقدر لها.

 موجودات حق االستخدام  6-6

قياس التزامات تقاس موجودات حق االستخدام بالتلكفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. ويتم تعديلها نتيجة إعادة 

ت، أيهما أقصر، عقود اإليجار. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودا

 على النحو التالي:

 سنة 99إلى  13 األراضي والمباني -

 سنة 50إلى  4 المصانع والمعدات -

 سنة 30إلى  20 والخزاناتالتخزين  -

 سنة 25إلى  4 السفن والسيارات -
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 عقود اإليجار  6-7

إذا اكن العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة  تقوم المجموعة عند بداية العقد بتحديد ما

 على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك.

 المجموعة كمستأجر

الذي تكون فيه الموجودات المستأجرة متاحة لالستخدام  يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام إضافة إلى االلتزامات المقابلة لها وذلك بالتاريخ

نتاجي لألصل أو من قبل المجموعة. يتم توزيع اكفة دفعات اإليجار بين االلتزام وتلكفة التمويل. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإل

 مدة عقد اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.

اإليجار، إذ ينطبق ذلك، على صافي القيمة الحالية للدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار  تشتمل التزامات

انات مستحقة القبض ودفعات اإليجار المتغيرة التي يتم تحديدها وفًقا لمؤشر أو معدل ما، والمبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضم

إليجار إذا اكنت لقيمة المتبقية، وسعر ممارسة خيار الشراء إذا اكن المستأجر متأكًدا بصورة معقولة من ممارسة ذلك الخيار، ودفعات غرامات إنهاء عقد اا

 مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.

  عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة

شهر أو أقل. تمثل الموجودات منخفضة القيمة تلك البنود التي ال تبلغ حد الرسملة لدى  12اإليجار قصيرة األجل هي عقود لها مدة إيجار تبلغ عقود 

األجل وعقود  ةالمجموعة، وتعتبر غير جوهرية بالنسبة لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كلك. ويتم إثبات الدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصير 

  اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في قائمة الدخل الموحدة.

 دفعات اإليجار المتغيرة

 ة.تحتوي بعض عقود اإليجار على مدفوعات متغيرة مرتبطة باستخدام أو أداء األصل المؤجر. يتم إدراج هذه المدفوعات في قائمة الدخل الموحد

 نهاء عقد اإليجارخيار تجديد وإ

التجديد، أو عدم ممارسة عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار اكفة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزًا اقتصاديًا لممارسة خيار 

جار في حال ما إذا اكن من المؤكد بصورة معقولة أن يتم خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة عقد اإلي

(. تقوم المجموعة عند بدء اإليجار بتقييم ما إذا اكن من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التجديد. تقوم المجموعة بإعادة إنهاؤهتجديده )أو لن يتم 
 .ةسيطر الا اكن هناك حدث مهم أو تغيير مهم في ظروف تقويم ما إذا اكن من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذه الخيارات إذ

. لحساب التزامات عقود اإليجار، تم تمديد شروط اإليجار المطبقة لتعكس للجبيل وينبعتمت مراجعة التقويم المبدئي لعقود إيجار األراضي مع الهيئة الملكية 

األساسي. وبالنظر إلى االقتصاد األوسع لهذه العقود والتطورات األخيرة، فإن سابك توقعات سابك المعقولة للفترة التي سيتم خاللها استخدام األصل 
قويم، تم متأكدة بشلك معقول من أن شراكء العقد سيمارسون خيارات التمديد المنصوص عليها في اتفاقيات تأجير األراضي. نتيجة لهذا التغير في الت

  سنة. 99ى تمديد فترة اإليجار لبعض عقود إيجار األراضي إل

  المجموعة كمؤجر

لمحاسبة عن تصنف عقود اإليجار التي ال تحول المجموعة بموجبها اكفة المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجار تشغيلية. يتم ا

الموحدة نظًرا لطبيعته التشغيلية. تضاف التاكليف  دخل اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل

ها على مدى فترة اإليجار المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، ويتم إثبات
 دات في الفترة التي تتحقق فيها.وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الشرطية إكيرا

 تاكليف االقتراض  6-8

تتعلق مباشرة بشراء تتكون تاكليف االقتراض من العمولة والتاكليف األخرى التي تتكبدها المجموعة نتيجة اقتراض األموال. يتم رسملة تاكليف االقتراض التي 

استكماله للغرض الذي أنشئ من أجله وذلك كجزء من تاكليف تلك الموجودات، حتى ذلك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والذي يستغرق وقتًا طوياًل ليتم 

 الوقت الذي تصبح فيه تلك الموجودات جاهزة للغرض التي تم إنشاؤها من أجله.

رسملة. يتم خصم دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين صرفها على الموجودات المؤهلة، من تاكليف االقتراض المؤهلة لل

  تقيد تاكليف االقتراض األخرى كمصاريف في الفترة التي تتكبد فيها. 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلكاكفة المبالغ 

خص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .6  مل

 الموجودات غير الملموسة 6-9

أعمال تقاس الموجودات غير الملموسة بالتلكفة عند اإلثبات األولي لها، بينما تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع 

اض المتراكمة، العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتلكفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفبالقيمة 

وجود انخفاض في إن وجدت. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من 

عن أثر أي قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر في نهاية لك فترة مالية، ويتم المحاسبة 
  تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.

 مشاريع أكصل غير ملموس عندما يكون بإماكن المجموعة إظهار:تقيد تاكليف البحث كمصاريف عند تكبدها. يتم إثبات مصاريف التطوير على 

 ،الجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملموس كي يكون األصل جاهزًا لالستخدام أو البيع 
 ،نيتها لإلكمال ومقدرتها وعزمها على استخدام أو بيع األصل 

 ،كيفية تحقيق األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية 

  إلكمال األصل، ومدى توفر الموارد 
 .المقدرة على قياس المصاريف بصورة موثوق بها أثناء التطوير 

له. يدرج  يبدأ إطفاء األصل غير الملموس عند إكمال تطويره وتوفره لالستخدام المقصود، ويتم إطفاؤه على مدى فترة االنتفاع المستقبلية المتوقعة

الملموسة في قائمة الدخل الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير إطفاء وخسارة االنخفاض في قيمة الموجودات غير 

 الملموسة. وخالل فترة التطوير، يتم إجراء اختبار لأًلصل سنوًيا للتأكد من وجود انخفاض في قيمته.

 إن فترات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة هي كما يلي:

 سنوات 5إلى  3 المعلومات هنيقوت ياتتطوير البرمج -

 سنة 22إلى  5 التراخيص، بما في ذلك العالمات التجارية -

 سنة 18إلى  3 )مسجله وغير مسجله( براءات اختراع تقنية وقوائم العمالء -

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة 6-10

القوائم المالية الموحدة، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد 

السترداد لألصل، هذا الدليل، أو عندما يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة ل

لك فردي ما مثل القيمة األعلى بين القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصة تاكليف البيع والقيمة الحالية، ويتم تحديدها لألصل بشوالتي ت

لقيمة الدفترية لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستقلة بشلك كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات من الموجودات. وفي حالة زيادة ا

لى القيمة القابلة لأًلصل، أو الوحدة المدرة للنقدية، عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدية، يعتبر منخفض القيمة ويخفض إ
 لالسترداد له.

لذي يعكس وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما بعد الضريبة وا

  تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. 

لموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة للك وحدة من الوحدات تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس ا

النمو  المدرة للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل

 دية المستقبلية بعد فترة الموازنة باستخدام قيمة نهائية.للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النق

 ضت قيمته.يتم إثبات خسائر انخفاض القيمة على العمليات المستمرة ضمن قائمة الدخل الموحدة في فئات المصاريف التي تالئم وظيفة األصل الذي انخف

ة الموحدة إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر االنخفاض المثبتة سابقًا بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ إعداد القوائم المالي

ة للنقدية. يتم لم تعد موجودة أو أنها نقصت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدر 

فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر  عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً 

 خسارة انخفاض في القيمة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الموحدة.

ظروف إلى إماكنية حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية. يحدد يتم إجراء اختبار للشهرة سنويًا للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها أو عندما تشير ال

ها الشهرة. االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للك وحدة مدرة للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية( التي تتعلق ب

تها الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض وعندما تنخفض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية عن قيم

 في الشهرة في السنوات المستقبلية.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 الموجودات المالية  6-11

تقوم يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. 

 المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية كما يلي:

 موجودات مالية مقاسة بالتلكفة المطفأة، أو 

  بالقيمة العادلة.موجودات مالية مقاسة 

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

نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ يتم قياس القروض المستحقة، المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والمتوقع أن ينتج عنها تدفقات 

  األصلي والعمولة، بالتلكفة المطفأة.

دية تمثل فقط لتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نق

ـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة"، ويتم إجراؤه دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي ا لقائم. يشار إلى هذا التقويم ب

بالقيمة  على مستوى األداة المالية. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات المبلغ األصلي والعمولة

 ة بصرف النظر عن نموذج األعمال.العادلة من خالل الربح أو الخسار 

تحتوي عقود مبيعات معينة على شرط تسعير مؤقت مع التسعير النهائي بناًء على متوسط سعر السوق خالل فترة محددة. يتم قياس هذه الذمم 

ة فقط. يتم قياس الذمم المدينة التجارية المدينة التجارية بالقيمة العادلة نظرًا ألن التدفقات النقدية التعاقدية ليست مدفوعات ألصل الدين والفائد
 األخرى التي تفي بمعايير التلكفة المطفأة.

 القياس األولي

المدرجة بالقيمة  تقاس الموجودات المالية، في األصل، بالقيمة العادلة لها، زائدًا تاكليف المعامالت. إن تاكليف المعامالت الخاصة بالموجودات المالية

ة الدخل يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. يتم اعتبار الموجودات المالية التي تتضمن مشتقات مدمجة، بالاكمل العادلة من خالل قائم

 عند تحديد فيما إذا اكنت تدفقاتها النقدية تفي بمتطلبات اثباتها على أنها "تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة".

 القياس الالحق

 اس الالحق لها، تصنف الموجودات المالية إلى أربع فئات وهي:ألغراض القي

 )الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة )أدوات الدين 

ت األرباح تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتلكفة المطفأة الحًقا باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم إثبا

  أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 
  من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات الدين(الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

جنبية وخسائر بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات دخل العمولة وإعادة تقويم تحويل العمالت األ

ئمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة. يتم االنخفاض في القيمة أو عكسها في قا
عادلة المتراكم إثبات تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن اإلثبات األولي لها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة ال

  ل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. المثبت في الدخل الشام
 ثبات )أدوات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف عن اإل

 حقوق الملكية(

وتعرض التغيرات في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في الدخل تقوم سابك بقياس اكفة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة، 

بك في استالمها. الشامل اآلخر. ويستمر إثبات توزيعات األرباح من تلك االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة إكيرادات أخرى وذلك عند اإلقرار بأحقية سا
إلطالق إلى قائمة الدخل الموحدة. تم تخصيص هذه االستثمارات بشلك ال رجعة فيه ال يعاد تدوير ماكسب أو خسائر هذه الموجودات المالية على ا

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل حيث تعتبر المجموعة هذه االستثمارات ذات طبيعة استراتيجية.

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
ال تفي بمعايير وضوابط اإلثبات الالحق بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة  يتم قياس الموجودات المالية، التي

مة العادلة من خالل العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستثمارات في أدوات الدين، التي يتم قياسها الحًقا بالقي

 مة الدخل وال تعتبر جزًءا من أداة التغطية، وعرضها بالصافي في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها.قائ

  التوقف عن اإلثبات 

 يتم التوقف عن إثبات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو 

 حويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالاكمل إلى طرف آخر دون أي قيام المجموعة بت

  تأخير وفق ترتيبات "فورية" وإذا ما: 
  قامت المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو  .أ
 م المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظ .ب
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

خص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .6  مل

 )تتمة(الموجودات المالية  6-11

  في القيمةاالنخفاض 

لمالية المدرجة تقوم اإلدارة، بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها ا

  بالتلكفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

شهر عن أحداث تعثر يتعلق بأداة  12شهًرا أو على مدى العمر. تنتج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12ى ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مد

شهًرا بعد تاريخ التقرير. وعند وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االثبات األولي، فإنه يجب تجنيب  12مالية ما والتي من المحتمل حدوثها خالل 

  تمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر(. مخصص لخسائر االئ

بتتبع التغيرات في  بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تقوم اإلدارة بتطبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. عليه، ال تقوم اإلدارة

لمالية الموحدة خاطر االئتمان، لكن تقوم بداًل من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد القوائم ام

بلية الخاصة بالمدينين قامت اإلدارة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة بشأن خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستق
 والبيئة االقتصادية.

 المطلوبات المالية 6-12

 االثبات األولي والقياس

 يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن أي من الفئتين التاليتين:

 مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، و 

  باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.مطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتلكفة المطفأة 

 تشتمل فئة المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على فئتين فرعيتين:

 مخصصة: مطلوبات مالية مخصصة من قبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلثبات األولي، و 

 ض المتاجرة: مطلوبات مالية مصنفة كمقتناة ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية المقترضة في عملية بيع قصيرة، مقتناة ألغرا

ات والتي يجب إعادتها في المستقبل. تتضمن هذه الفئة أيضا األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل المجموعة والتي لم يتم تصنيفها أكدو

  . يتم تصنيف المشتقات المدمجة المنفصلة كمقتناة ألغراض المتاجرة. تحوط

لمطلوبات بالقيمة يتم، في األصل، إثبات اكفة المطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحاكم وااللتزامات التعاقدية ألداه مالية ما. تثبت ا

 يتم إظهارها بالمبالغ المستلمة، بعد خصم تاكليف المعامالت المتعلقة بها مباشرة.العادلة، وبالنسبة للقروض والسلف والذمم الدائنة، ف

 القياس الالحق

 حدة.يستمر إثبات المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة، وتثبت التغيرات في قائمة الدخل المو

ما في ذلك القروض، بعد اإلثبات األولي لها، فإنه يتم قياسها الحقا بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة بالنسبة للمطلوبات المالية األخرى، ب

  ة الفعلي. الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمول

دل العمولة فة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التاكليف التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من طريقة معتحسب التلك

 الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتاكليف تمويل في قائمة الدخل الموحدة.

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

مضمونة هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة ولم يتم دفعها قبل نهاية الفترة المالية. إن هذه المبالغ غير تمثل 

الحقا بالتلكفة المطفأة يوما من تاريخ اإلثبات. يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية واألخرى في األصل بالقيمة العادلة، وتقاس  60إلى  30وتدفع عادة ما بين 

 باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

 عقود الضمانات المالية

ليف المعامالت يتم إثبات عقود الضمانات المالية كمطلوبات مالية بتاريخ إصدار الضمان. يتم، في األصل، قياس المطلوبات بالقيمة العادلة المعدلة بتاك

تحديد القيمة العادلة للضمانات المالية على أنها القيمة الحالية للفرق في صافي التدفقات النقدية بين المدفوعات  المتعلقة مباشرًة بإصدار الضمان. يتم

 اللتزامات.التعاقدية بموجب أدوات الدين والمدفوعات التي قد تكون مطلوبة بدون الضمان أو المبلغ المقدر المستحق الدفع لطرف آخر نظير التعهد با

م ضمانات بشأن القروض أو الذمم الدائنة األخرى الخاصة بالشراكت الزميلة دون أي مقابل، تتم المحاسبة عن القيمة العادلة للضمانات في حالة تقدي

 كمساهمات ويتم إثباتها كجزء من تلكفة االستثمار.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 لم يرد خالف ذلكاكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما 

خص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .6  مل

 )تتمة( المطلوبات المالية 6-12

 التوقف عن اإلثبات

ة المقرضة بشروط يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام أو إلغائه. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجه

األصلية تمامًا، أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية بشلك شبه اكمل، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات مختلفة 
 وإثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الموحدة.

خيارات والعقود اآلجلة المتع 6-13  لقة بأدوات حقوق الملكية )الخاصة( بالمجموعةال

الدخل. عند وجود  تمثل خيارات الشراء والبيع المتعلقة بأدوات حقوق الملكية األدوات المالية المشتقة التي يتم إثباتها بالقيمة العادلة من خالل قائمة

، فمن المفترض أن يكون للمساهم خيارات تتعلق بأدوات حقوق الملكية خيارات شراء أو بيع متعلقة بأدوات حقوق ملكية لمنشأة خاضعة لسيطرة المساهم

في األسهم الخاصة به التي تتضمن متطلبات إثبات محددة. نظًرا لطبيعة الشروط الواردة في اتفاقيات )الخيار(، ال يمتلك المساهم حصة ملكية حالية 

 رة.الخاضعة لهذه الخيارات، وعليه يتم إثبات حقوق ملكية غير مسيط

 خيارات البيع والشراء

لها. يتم إثبات إعادة يتم إثبات خيارات البيع بالقيمة الحالية ألفضل مبلغ مقدر يتم سداده في نهاية االتفاقية. يتم إثبات خيارات الشراء بالقيمة العادلة 

خيارات البيع والشراء أطراف العقد الحق في ممارستها أو االمتناع القياس الالحق لخيارات البيع والشراء من خالل قائمة الدخل إكيرادات ومصاريف مالية. تمنح 

 عن ممارسة الخيارات.

توقف عن إثبات في حالة ممارسة خيارات البيع، يتم إطفاء االلتزام المالي، الذي أعيد قياسه مباشرة قبل المعاملة، من خالل دفع سعر الممارسة ويتم ال

مقابل حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة األم. وفي حال إنهاء خيار البيع دون ممارسته، يتم إعادة تصنيف حقوق الملكية غير المسيطرة المشتراة 

 االلتزام المالي إلى األرباح المبقاة.

ملكية غير المسيطرة. وفي في حالة ممارسة خيارات الشراء، يتم إثبات القيمة العادلة لخيار الشراء كجزء من العوض المدفوع مقابل االستحواذ على حقوق ال

  حال إنهاء خيار الشراء دون ممارسته، فإنه يتم التوقف عن إثباته من خالل قائمة الدخل كمصروف مالي. 

 العقود اآلجلة المتعلقة بشراء األسهم

لذلك، يتم إثبات القيمة الحالية ألفضل تمثل العقود اآلجلة المتعلقة بشراء األسهم التزامات بشراء األسهم الخاضعة لشروط العقد في الوقت المحدد. 

  مبلغ مقدر يتم دفعه في نهاية االتفاقية اكلتزام. ويتم إثبات التغير الالحق في االلتزام في قائمة الدخل الموحدة. 

 مقاصة األدوات المالية 6-14

ي الموحدة، فقط عند وجود حق نظامي حالي ملزم لتسوية تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المال

 المبالغ المثبتة وعند وجود نية للسداد على أساس الصافي، أو بتسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

 المخزون 6-15

والمواد المستهلكة وقطع الغيار بالتلكفة )أي أسعار الشراء يتم تقويم المخزون، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات تامة الصنع 

منتجات تحت التاريخية على أساس طريقة المتوسط المرجح زائدًا التاكليف المتعلقة بها مباشرة( وصافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. تشتمل ال

  مصاريف غير المباشرة.التصنيع وتامة الصنع على تلكفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من ال

 النقدية وشبه النقدية 6-16

بالغ نقدية معروفة تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد بالبنوك والودائع ألجل والتي تكون فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل، والقابلة للتحويل إلى م

فترة استحقاق أصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر شهرا كجزء من  وتخضع لتغيرات غير هامة في القيمة. يتم إدراج الودائع ألجل التي لها
 االستثمارات قصيرة األجل.

لدى البنوك وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية والودائع ألجل، بعد خصم الحسابات المكشوفة 
 ًا ال يتجزأ من إدارة النقدية بالمجموعة.القائمة حيث أنها تعتبر جزء
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

خص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .6  مل

 توزيعات األرباح النقدية المدفوعة لمساهمي الشركة األم  6-17

غبة بإثبات االلتزامات المتعلقة بتوزيعات األرباح النقدية لمساهمي الشركة األم وذلك عند اعتماد التوزيع وإن التوزيع لم يعد يتم بحسب ر  تقوم المجموعة

إثبات توزيعات  مالمجموعة. طبًقا لنظام الشراكت في المملكة العربية السعودية، يتم اعتماد توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. يت
 .الموحدة الملكية األرباح األولية، إن وجدت، عند المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرًة ضمن قائمة التغيرات في حقوق

 المخصصات 6-18

عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر استخدام يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية إما قانونية أو متوقعة على المجموعة ناتجة 

، فإنه يتم خصم موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير المبلغ بشلك موثوق به. وإذا اكن أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا

ا يكون ذلك مالئمًا، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندم

 إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتاكليف تمويل.

 تاكليف المعالجة البيئية

تقدير المبلغ المراد دفعه بشلك وفقا للسياسة البيئية للمجموعة والمتطلبات النظامية المعمول بها، تقوم المجموعة بإثبات مخصص عندما يمكن 

  معقول. يتم إثبات مخصصات المعالجة البيئية للتاكليف المتوقعة للمعالجة البيئية وإعادة تأهيل المواقع الملوثة عبر المناطق.

 العقود التي تعتبر تاكليفها أكبر من منافعها

تكون المنافع التي تتوقعها المجموعة من العقد أقل من التلكفة التي ال يمكن يتم إثبات مخصص العقود التي تعتبر تاكليفها أكبر من منافعها عندما 

فية وتوزيع تجنبها والتي تفي بالتزامها بموجب العقد. تشتمل التاكليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على لك من التاكليف اإلضا
التاكليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف التاكليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق 

 المقابل بموجب العقد.

 تاكليف إلزالة الموجودات وترميم الموقع

إزالة الموجودات بالقيمة الحالية تقوم الشركة بتجنيب مخصص للتاكليف المتعلقة بإزالة مرافق التصنيع عند وجود االلتزام. تحسب التاكليف المتعلقة ب

النقدية بمعدل ما للتاكليف المتوقعة لسداد االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إثباتها كجزء من تلكفة األصل المعني. يتم خصم التدفقات 

الزيادة في الخصم كمصاريف عند تكبدها، ويتم إثباتها في قائمة قبل الضريبة الحالي الخالي من المخاطر الذي يعكس المخاطر المصاحبة لاللتزام. يتم قيد 

ليف المستقبلية الدخل الموحدة كتاكليف تمويل. تتم مراجعة التقديرات الخاصة بهذا المخصص سنويًا ويتم تعديلها حسبما هو مالئم. إن التغيرات في التاك
 ها من تلكفة األصل.المقدرة أو في معدل الخصم المستخدم، يتم إضافتها إلى أو خصم

 منافع الموظفين  6-19

 االلتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل

بشأن الخدمات إن االلتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل، يتم قياسها بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة التي سيتم إجراؤها 

فترة إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، وتثبت كمطلوبات غير متداولة. يتم  التي يقدمها الموظفين حتى نهاية

ة المتوقعة األخذ بعين االعتبار الزيادة المستقبلية المتوقعة في الرواتب، ومعدالت تقليص األيدي العاملة السابقة. يتم خصم المدفوعات المستقبلي

د السوق في نهاية فترة إعداد القوائم المالية على سندات الحكومة أو سندات الشراكت ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر باستخدام عوائ

دخل الشامل قائمة ال اإلماكن مع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة. يتم إثبات إعادة القياس الناتج عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في

التأمين  الموحدة. تقدم المجموعة العديد من برامج ما بعد انتهاء الخدمة، بما في ذلك برامج المساهمات المحددة وبرامج المنافع المحددة وبرامج

 الطبي والتأمين على الحياة لما بعد انتهاء الخدمة للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم.

 ةبرامج المساهمات المحدد

ن أو صندوق يمثل برنامج المساهمات المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة تدفع بموجبه المجموعة مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة أو ائتما

 .وال يكون عليها التزام قانوني أو متوقع. يتم إثبات المساهمات كمصاريف منافع الموظفين في قائمة الدخل الموحدة عند استحقاقها

 برامج المنافع المحددة

نهاية  يمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة بخالف برنامج المساهمات المحددة. لدى المجموعة بشلك أساسي ماكفأة

 برامج منافع محددة.الخدمة، وبرامج تقاعد، وبرامج التأمين الطبي والتأمين على الحياة لما بعد التقاعد وهي مؤهلة العتبارها 

  
  



 
  | شركة مساهمة سعودية الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 

 
29 

 

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

خص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .6  مل

 منافع الموظفين )تتمة( 6-19

 ماكفأة نهاية الخدمة وبرامج التقاعد

وفيما يتعلق بالتزام ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحاكم نظام العمل في المملكة العربية السعودية، 

 السعودي باإلضافة إلى سياسة المجموعة. وفي البلدان األخرى، تؤخذ أنظمة العمل المعنية بعين االعتبار.

مة المركز المالي الموحدة المتعلقة ببرنامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء الخدمة يمثل القيمة إن صافي موجودات أو مطلوبات التقاعد المثبتة في قائ

 .الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة ناقصة القيمة العادلة لموجودات البرنامج بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، إن وجدت

يمة الحالية يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشلك دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد الق

جودة المسجلة بالعملة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشراكت عالية ال
دات، تستخدم التي ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها أسواق عميقة لهذه السن

تزام المنافع المحددة والقيمة العادلة أسعار السوق على السندات الحكومية. يتم احتساب صافي تلكفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد ال

  لموجودات البرنامج. 

مة التي تطرأ على يتم احتساب تاكليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تاكليف محددة إكتواريًا في نهاية السنة السابقة، بعد تعديلها بالتقلبات الها

تقليصه أو تسويته. وفي حالة عدم وجود تلك التقلبات الهامة في السوق واألحداث لمرة السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج و

ات خالل السنة، فإنه يتم واحدة، يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استنادًا لالفتراضات في بداية السنة. وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيب

 لتزامات والتاكليف المتعلقة بها.اعتبارها إلعادة قياس هذه اال

امل اآلخر. يتم إثبات يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية خالل الفترة التي تحدث فيها في بنود الدخل الش

 مج أو تقليصه مباشرة في قائمة الدخل الموحدة كتاكليف خدمة سابقة.التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنا

، بطريقة في حالة تعديل خطة منافع ما، يتم إثبات الجزء المتغير من الخطة المتعلق بالخدمة السابقة للموظفين كمصروف أو إيرادات، إذ ينطبق ذلك

قائمة الدخل الموحدة. وبالقدر الذي تصبح فيه المنافع مكتسبه فورًا، يتم إثبات القسط الثابت على مدى متوسط الفترة ولحين اكتساب المنافع، في 

 المصروف أو اإليرادات، إذا ينطبق ذلك، مباشرًة في قائمة الدخل الموحدة.

نما يتم إثبات الزيادة في االلتزام يتم إثبات تاكليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة، بي

ات يتم اعتبارها بمعدالت الخصم المستخدمة كتاكليف تمويل. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراض

 إكعادة قياس في بنود الدخل الشامل اآلخر.

 برنامج االدخار للموظفين

برنامج ادخار لتشجيع موظفيها السعوديين على االدخار. يتم إيداع مساهمات االدخار المودعة من المشاركين في حساب بنكي مستقل تدير المجموعة 

اسة الموارد بخالف الحسابات البنكية التشغيلية العادية للشركة. يمثل برنامج االدخار للموظفين المساهمة التي قدمها الموظف وشركة سابك وفًقا لسي

 بشرية للمجموعة ويتم عرضها على أنها مطلوبات متداولة.ال

 برنامج تملك المنازل للموظفين 

دتها قامت بعض الشراكت ضمن المجموعة بوضع برامج تملك المنازل للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شي

  على مدى عدد معين من السنوات. يتم نقل ملكية المنازل عند إتمام السداد بالاكمل. هذه الشراكت التابعة من خالل سلسلة من الدفعات

عادة بموجب برامج تملك المنازل للموظفين، فإن المبالغ التي يدفعها الموظف للحصول على المنزل تعود إلى الموظف في حالة استقالة الموظف وإ

ازل للموظفين أكصل مدفوع مقدمًا غير متداول عند تخصيص الوحدات السكنية إلى الموظفين ويتم المنزل إلى المجموعة. يتم إثبات برنامج تملك المن

  إطفاؤها على مدى فترة سداد التسهيالت المستحقة من الموظفين.

  برنامج قروض السكن للموظفين

تم سداد القرض على أقساط شهرية عن طريق خصم تقدم المجموعة قروضا سكنية بدون عمولة لموظفيها المؤهلين لشراء أو بناء منزل أو شقة. ي

  رواتب الموظفين.

لي. يتم يتم إثبات قروض السكن كموجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة ويتم قياسها بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفع

ظف باعتباره "منافع موظفين مدفوعة مقدما غير متداولة" ويتم إطفاؤه كمصروف إثبات الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقدًا للمو

 بالتساوي على مدى فترة الخدمة. كما يتم إطفاء نفس المبلغ إكيرادات تمويل على الذمم المستحقة من الموظفين.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ما لم يرد خالف ذلكاكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

خص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .6  مل

ثبات اإليرادات 6-20   إ

استثناء الضرائب يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، مع األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة تعاقديًا وذلك ب

 اإليرادات وفق معايير محددة لتحديد ما إذا اكنت المجموعة تعمل أكصيل أو وكيل.أو الرسوم. يتم تقويم ترتيبات 

لترتيبات. تعمل بالنسبة لبعض عقود اإليرادات، يتم استخدام وسيط لتوفير البضائع والخدمات. تقوم المجموعة بتقييم ما إذا اكنت وكيل أو أصيل في هذه ا

الخدمة المحددة قبل التحويل. عندما تعمل المجموعة أكصيل، فإن اإليرادات المثبتة هي إجمالي مبلغ المجموعة أكصيل عندما تسيطر على السلعة أو 

ة للعميل. الفاتورة. هناك بعض الترتيبات األخرى مع عمالء معينين بحيث تكون مسؤولية المجموعة هي الترتيب لطرف خارجي لتقديم سلعة أو خدمة محدد

وال تسيطر على البضاعة أو الخدمة ذات الصلة قبل نقلها إلى العميل. إذا اكنت المجموعة تعمل كوكيل، يتم إثبات إذا اكنت المجموعة تعمل كوكيل 

 اإليرادات على أساس صافي المبلغ المحتفظ به.

 إيرادات المبيعات

يتم أخذه بعين االعتبار في سياق طريقة إثبات اإليرادات تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على المنتجات المباعة إلى العميل، وهو ما 

 المؤلفة من خمس خطوات وتطبيق شروط الشحن المعمول بها.

 حق اإلرجاع

العميل  عندما ينص عقد مبرم مع عميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، فإن المجموعة تقوم بالمحاسبة عن حق اإلرجاع عند طلب ذلك من قبل

  وفاء بالشروط التعاقدية. وعند ال

 توزيع التزامات األداء

من تلك في بعض الحاالت، تقوم المجموعة بتحديد خدمات التسليم كبند مستقل وقابل للتحديد بصورة مستقلة عن بيع البضاعة. يتم إثبات اإليرادات 

لمجموعة وتقديم خدمات التسليم إلى الموقع الخاص بالمشتري. الخدمات عند قيام المجموعة بتحويل السيطرة على البضاعة بموقع التحميل الخاصة با

 تقوم المجموعة بتوزيع جزء من إجمالي سعر المعاملة على خدمات التسليم بناًء على أفضل تقدير للخدمات المستقلة المماثلة.

 التسعير المؤقت

دئًيا إثبات اإليرادات من هذه العقود بناًء على تقدير السعر النهائي في تتضمن بعض عقود اإليرادات مع العمالء التسعير المؤقت في وقت الشحن. يتم مب

تقدير والسعر الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى العميل. يعتمد التسعير النهائي على متوسط مؤشر السعر الفعلي للسوق. يتم إثبات أي فرق بين ال
ت الصلة، كجزء من اإليرادات، في قائمة الدخل الموحدة. يتم الحًقا قياس الذمم المدينة التجارية النهائي كتغيير في القيمة العادلة للذمم المدينة ذا

  المصاحبة لها ذات الصلة بالعقود التي تتضمن ترتيبات التسعير المؤقت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 الحسومات الخاصة بحجم المبيعات –التسعير المتغير 

بتقديم الحسومات بأثر رجعي إلى عمالئها على المنتجات المشتراة من قبل العميل وذلك بمجرد تجاوز كمية المشتريات خالل الفترة الحد تقوم المجموعة 

ات، المنصوص عليه في العقد. تقوم المجموعة بتقدير الحسومات المتوقعة الخاصة بحجم المبيعات باستخدام تقييم متحفظ للمبلغ المتوقع للحسوم

ن قبل مراجعتها وتحديثها على أساس منتظم. ويتم الحقًا سداد هذه المبالغ نقدًا إلى العميل أو يتم مقاصتها مقابل المبالغ المستحقة الدفع م ويتم
 العميل، إذا اكن ذلك مسموحًا به بموجب العقد.

 كثر احتمااًل" هي أفضل تقدير لهذا العوض المتغير.ينتج عن الحسومات الخاصة بحجم المبيعات عوض متغير. تعتبر المجموعة طريقة "المبلغ األ

 تقديم الخدمات

 خدمات لوجستية

ابة التزام أداء تقوم المجموعة، في بعض الحاالت، بتقديم خدمات تسليم البضاعة المباعة على أساس قواعد التجارة الدولية من الفئة ج. تعتبر الخدمة بمث

بشلك صريح في العقد وتستخدم سابك طريقة التقدير لتخصيص سعر المعاملة على أداء هذا التزام. يعتمد منفصل. ال يتوفر سعر المعاملة المنفصل 
  التقدير على سعر البيع المستقل. يتم الوفاء بهذه الخدمة خالل فترة التسليم.

  إيرادات إيجار

زين لبعض البضائع التي تتعامل معها شراكت المجموعة. يتم إثبات كما تقدم المجموعة خدمات تتعلق بالتخزين والمستودعات باإلضافة إلى خدمات التخ

  إيرادات إيجار من هذه الترتيبات على أساس منتظم على مدى فترة العقد.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

خص السياسات المحاسبية  .6  الهامة )تتمة(مل

 مصاريف أبحاث وتطوير  6-21

  تشمل أنشطة األبحاث والتطوير مصاريف من أجل:
 ،تطوير وتحسين ما لدينا حالًيا من مواد ومنتجات وحلول وعمليات  
 .تحسين األثر البيئي  

فة أقل لتلبية احتياجات عمالئنا وسلسلة القيمة تركز هذه األنشطة على تقديم منتجات وحلول تطبيقات متميزة ومستدامة وابتاكر عمليات مستدامة بتلك

  على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

يرادات التمويل  6-22  إ

حقوق الملكية  بالنسبة لاكفة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتلكفة المطفأة والموجودات المالية المرتبطة بعمولة المصنفة اكستثمارات في أدوات

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات إيرادات التمويل باستخدام معدل العمولة الفعلي. يمثل معدل العمولة الفعلي المعدل  مدرجة بالقيمة
ا، إلى مالئم الذي يخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما اكن ذلك

  صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية.

 أعباء التمويل 6-23

إثبات تاكليف تمويل  يتم إثبات تاكليف تمويل مقابل الجزء الخاص بالعمولة المدفوعة للمقرض عن جميع األدوات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة. يتم أيًضا

ي يتم أخذها في االعتبار أثناء خصم المطلوبات إلى قيمتها الحالية. يتم إثبات تاكليف التمويل باستخدام معدل العمولة مقابل القيمة الزمنية للنقود الت

ة المقدرة الفعلي للمطلوبات المقاسة بالتلكفة المطفأة. يمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلي

الية عمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما اكن ذلك مالئما، إلى صافي القيمة الدفترية للمطلوبات المالية. تشتمل األدوات المعلى مدى ال
ة للنقود لجميع يالنموذجية على السندات والسندات التقليدية والمرابحة وما إلى ذلك. باإلضافة إلى ذلك، تشتمل تاكليف التمويل أيًضا على القيمة الزمن

  التزامات عقود اإليجار المثبتة.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 ممتلاكت ومصانع ومعدات 7

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

ألراضي والمباني  لمصانع والمعدات ا ألثاث والتركيبات ا لسيارات ا قيد اإلنشاء ا لموجودات  إلجمالي ا  ا

لتلكفة:        ا

 312,561,409 27,150,431 713,487 905,694 254,902,509 28,889,288 في بداية السنةكما 

 10,261,456 7,976,588 2,802 137,398 2,040,559 104109  إضافات

 164,764 13,592 - 14,136 60,912 76,124 (1االستحواذ )

 (944,197) (21,281,760) 36,040 128,123 16,948,206 3,225,194 (2تحويالت )

 (1,515,237) (63,565) (25,297) (17,490) (1,357,860) (51,025) االستبعادات واالستغناءات

 (2,700,140) (124,327) (800) (14,330) (2,217,183) (343,500) تسويات تحويل عمالت أجنبية

 317,828,055 13,670,959 726,232 1,153,531 270,377,143 31,900,190 في نهاية السنةكما 

       

الستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:        ا

 (181,542,695) (617,918) (427,045) (774,751) (164,228,076) (15,494,905) في بداية السنةكما 

 (12,128,112) - (54,046) (59,773) (11,200,083) (814,210) المحمل للسنة

 (532,968) (98,418) - - (434,550) -   ومشطوبات انخفاض في القيمة

 1,413,992 - 23,105 17,481 1,333,455 39,951 االستبعادات واالستغناءات

 1,758,728 3,832 716 10,921 1,550,413 192,846 تسويات تحويل عمالت أجنبية

 (191,031,055) (712,504) (457,270) (806,122) (172,978,841) (16,076,318) في نهاية السنةكما 

       

       صافي القيمة الدفترية:

 126,797,000 12,958,455 268,962 347,409 97,398,302 15,823,872 2022ديسمبر  31في كما 

 131,018,714 26,532,513 286,442 130,943 90,674,433 13,394,383 2022يناير  1في كما 

  (.3-10اإليضاح  أنظراالستحواذ على أسهم إضافية ) يشير إلى توحيد مجموعة شراكت التصميم العلمي، نتيجة (1)

ت غير موجودات غير ملموسة وتحويل الموجودات المتعلقة ببرنامج تملك المنازل للموظفين إلى "الموجودات والذمم المدينة األخرى" ضمن الموجودامن / وإلى تمثل التحويالت رسملة موجودات قيد اإلنشاء وتحويل  (2)

  المتداولة.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 )تتمة(ممتلاكت ومصانع ومعدات  7

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي الموجودات قيد اإلنشاء السيارات األثاث والتركيبات المصانع والمعدات األراضي والمباني 

لتلكفة:        ا

 312,749,163 30,041,270 448,866 920,451 251,989,918 29,348,658 في بداية السنةكما 

 10,800,388 8,831,826 368 4,485 1,940,196 23,513  إضافات

 (3,220,489) (11,497,776) 278,764 (934) 7,709,809 289,648 (1تحويالت )

 (5,224,127) (98,849) (13,122) (10,560) (4,786,443) (315,153) االستبعادات واالستغناءات

 (2,543,526) (126,040) (1,389) (7,748) (1,950,971) (457,378) تسويات تحويل عمالت أجنبية

 312,561,409 27,150,431 713,487 905,694 254,902,509 28,889,288 في نهاية السنةكما 

      

الستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:       ا

 (176,569,443) (527,580) (384,383) (766,399) (159,626,469) (15,264,612) في بداية السنةكما 

 (11,855,297) - (54,191) (41,223) (10,924,579) (835,304) المحمل للسنة

 933,250 19,321 - 16,082 892,204 5,643 (1تحويالت )

 (733,017) (109,596) - - (623,421) -  (نخفاض في القيمةاالعكس  من صافيانخفاض في القيمة )

 5,046,325 - 10,120 10,539 4,719,140 306,526 االستبعادات واالستغناءات

 1,635,487 (63) 1,409 6,250 1,335,049 292,842 تسويات تحويل عمالت أجنبية

 (181,542,695) (617,918) (427,045) (774,751) (164,228,076) (15,494,905) في نهاية السنةكما 

       

       صافي القيمة الدفترية:

 131,018,714 26,532,513 286,442 130,943 90,674,433 13,394,383 2021ديسمبر  31في كما 

 136,179,720 29,513,690 64,483 154,052 92,363,449 14,084,046 2021يناير  1في كما 

، وعمليات إعادة تصنيف للشركة السعودية للبيوتانول الموجودات والذمم المدينة األخرىيشتمل على تحويالت ضمن ممتلاكت ومصانع ومعدات وعلى تحويالت من / وإلى موجودات غير ملموسة وتحويالت من / وإلى  (1)

 ."(يو إس جي)" المحدودة )"سابوكو"( ويوتيليتي سبورت جروب بي. في
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 يرد خالف ذلك اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم

 الممتلاكت والمصانع والمعدات )تتمة( 7

 للسنة:المحمل توزيع االستهالك 

 

 للسنة المنتهية في 

3  2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في  

 2021ديسمبر  31

 11,171,372  11,498,731   تلكفة المبيعات

 419,435  392,044 مصاريف عمومية وإدارية

 214,847  186,084 مصاريف أبحاث وتطوير

 49,643  51,253 مصاريف بيع وتوزيع

 12,128,112  11,855,297 

  األراضي والمباني

 مليون ريال سعودي( يتعلق بتلكفة األراضي المملوكة. 1.854: 2021) 2022ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.109تشتمل األراضي والمباني على مبلغ 

 الموجودات قيد اإلنشاء

. تم اإلفصاح الجهات المنتسبةتمثل الموجودات قيد االنشاء بشلك أساسي توسعة المصانع القائمة والمشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها من قبل بعض 

  .37عن االرتباطات الرأسمالية ذات الصلة في اإليضاح 

 تاكليف االقتراض المرسملة

 5مليون ريال سعودي(، منها مبلغ  37: 2021مليون ريال سعودي ) 26مبلغ  2022ديسمبر  31ية في بلغت تلكفة االقتراض المرسملة خالل السنة المنته

٪( لتحديد 4: 2021٪ )4.5مليون ريال سعودي( يتعلق بتسهيالت تمويل غير تقليدية. تستخدم المجموعة معدل رسملة قدره  37: 2021مليون ريال سعودي )

  ة.مبلغ تاكليف االقتراض المؤهلة للرسمل

  الممتلاكت والمصانع والمعدات المرهونة

المملكة العربية السعودية لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ضماًنا للقروض ألجل تم رهن ممتلاكت ومصانع ومعدات بعض الشراكت التابعة في 

  مليون ريال سعودي(. 26.429: 2021مليون ريال سعودي ) 23.304الممنوحة لها بمبلغ 

  واالنخفاض في قيمة المصانع والمعدات مشطوباتال

مليون ريال سعودي يتعلق بالمصانع والمعدات. يتعلق  435، تم إثبات مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ 2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

ريال سعودي. يبلغ معدل المتوسط المرجح لتلكفة رأس مليون  319االنخفاض في القيمة بشلك أساسي ببعض موجودات البتروكيماويات في أوروبا بمبلغ 

٪. تم إثبات االنخفاض في القيمة ضمن تلكفة المبيعات 2٪( ومعدل النمو المطبق هو 8,1٪ )قبل خصم الضريبة 7,6المال بعد خصم الضريبة المطبق نسبة 

مليون  116تغيرة باإلضافة إلى تاكليف اإلزالة وإيقاف التشغيل بمبلغ والمصاريف الوظيفية ذات الصلة في قائمة الدخل الموحدة نتيجة لظروف السوق الم

 ريال سعودي المتعلقة ببعض الموجودات.

مليون ريال سعودي يتعلق  733، تم إثبات مخصص انخفاض في القيمة )صافي عكس قيد انخفاض( بمبلغ 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

بالمصانع والمعدات وبعض الموجودات قيد اإلنشاء. يتعلق االنخفاض في القيمة بشلك أساسي بتحديد وضع بعض الموجودات الخاصة بوحدة عمل 

يماويات في منطقة أوروبا في ظل جهود المجموعة المستمرة لتحسين قاعدة الموجودات ونماذج التشغيل، وذلك في أعقاب التغيرات المستمرة البتروك

في ظروف السوق والبيئة التنافسية.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 موجودات حق االستخدام 8

 
 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ألراضي والمباني لمصانع والمعدات  ا لتخزين والخزانات ا لسفن والسيارات ا إلجمالي ا  ا

لتلكفة:        ا

 10,698,528 3,437,608 1,053,953 2,617,167 3,589,800  في بداية السنةكما 

 820,215 280,501 101,068 129,387 309,259  إضافات

 7,367 - - 2,329 5,038  (1االستحواذ )

 802,632 - - - 802,632  (2إعادة القياس )

 (1,326,200) (629,006) (49,485) (111,906) (535,803)  االستبعادات واالستغناءات

 (161,207) (57,859) (45,467) (15,253) (42,628)  تسويات تحويل عمالت أجنبية

 10,841,335 3,031,244 1,060,069 2,621,724 4,128,298  في نهاية السنةكما 

       

الستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:        ا

 (4,340,968) (1,604,104) (486,597) (1,156,099) (1,094,168)  في بداية السنةكما 

 (1,526,642) (635,985) (178,061) (219,427) (493,169)  المحمل للسنة

 1,274,933 628,410 49,486 111,737 485,300  االستبعادات واالستغناءات

 58,061 20,140 18,072 7,615 12,234  تسويات تحويل عمالت أجنبية

 (4,534,616) (1,591,539) (597,100) (1,256,174) (1,089,803)  في نهاية السنةكما 

       

       الدفترية:صافي القيمة 

 6,306,719 1,439,705 462,969 1,365,550 3,038,495  2022ديسمبر  31في كما 

 6,357,560 1,833,504 567,356 1,461,068 2,495,632  2022يناير  1في كما 

       

 (.3-10اإليضاح  أنظريشير إلى توحيد مجموعة شراكت التصميم العلمي، نتيجة االستحواذ على أسهم إضافية ) (1)

  ني.، ولحساب التزامات اإليجار، تم تمديد مدة اإليجار المطبقة لتعكس توقعات سابك المعقولة للفترة التي سيتم خاللها استخدام األصل المعللجبيل وينبعتم تعديل عقود إيجار األراضي مع الهيئة الملكية  (2)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 موجودات حق االستخدام )تتمة( 8

 
 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 اإلجمالي السفن والسيارات التخزين والخزانات المصانع والمعدات (1األراضي والمباني )

لتلكفة:        ا

 9,387,610 2,715,792 1,122,294 1,639,406 3,910,118  في بداية السنةكما 

 2,815,882 1,046,979 243,675 1,144,461 380,767  إضافات

 (1,277,501) (235,066) (243,813) (149,889) (648,733)  االستبعادات واالستغناءات

 (227,463) (90,097) (68,203) (16,811) (52,352)  تسويات تحويل عمالت أجنبية

 10,698,528 3,437,608 1,053,953 2,617,167 3,589,800  في نهاية السنة

       

الستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:        ا

 (3,763,756) (1,252,215) (419,939) (1,050,660) (1,040,942)  بداية السنة فيكما 

 (1,556,486) (614,098) (208,041) (221,310) (513,037)  المحمل للسنة

 982,394 226,051 170,224 103,668 482,451  االستبعادات واالستغناءات

 (87,676) - (52,326) - (35,350)  االنخفاض في القيمة

 84,556 36,158 23,485 12,203 12,710  تسويات تحويل عمالت أجنبية

 (4,340,968) (1,604,104) (486,597) (1,156,099) (1,094,168)  في نهاية السنة

       

       صافي القيمة الدفترية:

 6,357,560 1,833,504 567,356 1,461,068 2,495,632  2021ديسمبر  31في كما 

 5,623,854 1,463,577 702,355 588,746 2,869,176  2021يناير  1في كما 

 للسنة:المحمل توزيع االستهالك 

 

 للسنة المنتهية في 

 2022ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في  

 2021ديسمبر  31

 776,318  786,284 تلكفة المبيعات

 298,949  321,195 مصاريف عمومية وإدارية

 60,169  24,167 وتطويرمصاريف أبحاث 

 421,050  394,996 مصاريف بيع وتوزيع

 1,526,642  1,556,486 

بهة لبعض المواقع الرئيسية الخاصة بها تابعة لبعض الشراكت التابعة في المملكة العربية السعودية مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع. لدى المجموعة ترتيبات وشروط مشا ومرافقإن األراضي المقام عليها مصانع  (1)

   في أوروبا.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 موجودات غير ملموسة 9

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
( لشهرة   (1ا

تطوير البرمجيات وتقنية 

لمعلومات  ا
ملموسة موجودات غير   أخرى تراخيص

د التطوير  قي
إلجمالي  ا

لتلكفة:        ا

 28,942,111 195,695 22,829 9,179,192 1,961,798 17,582,597 في بداية السنةكما 

 111,897 21,014 - 88,927 1,956 -  إضافات

 799,804   - 629,398  - 1,121 405,049 (2االستحواذ )

 63,788 (28,398) 17,272 60,107 14,807 - (3تحويالت )

 (90,159) (29,547) (16,023) (5,322) (39,267) - االستبعادات واالستغناءات

 (368,848) - 621 (74,329) (20,878) (274,262) تسويات تحويل عمالت أجنبية

 29,463,588 158,764 423,328 9,248,575 1,919,537 17,713,384 في نهاية السنةكما 

       

إلطفاء         المتراكم واالنخفاض في القيمة:ا

 (9,085,857) (28,868) (8,306) (7,237,722) (1,810,961) - في بداية السنةكما 

 (484,566) - (20,038) (437,646) (26,882) - المحمل للسنة

 44,384 - - ,3225 39,062 - االستبعادات واالستغناءات

 215,75   - 350 56,337 18,528 - تسويات تحويل عمالت أجنبية

 (9,450,824) (28,868) (27,994) (7,613,709) (1,780,253) - في نهاية السنةكما 

       

       صافي القيمة الدفترية:

 20,012,764 129,896 395,334 1,634,866 139,284 17,713,384 2022ديسمبر  31في كما 

 19,856,254 166,827 14,523 1,941,470 150,837 17,582,597 2022يناير  1في كما 

نتيجة  الشركة السعودية للميثانول )"الرازي"(تخص  ريال سعودي  مليون 5.702 و  )"صدف"( الشركة السعودية للبتروكيماويات منها تخص ريال سعودي مليون 3.186 ريال سعودي مليون 8.888يشمل ذلك الشهرة البالغة  (1)

 .)"بتروكيميا"( دمج صدف مع الشركة العربية للبتروكيماوياتتم ، 2019أكتوبر  1اعتباًرا من  ممارسة خيار شراء األسهم المتبقية التي يمتلكها مستثمر آخر في هاتين المنشأتين.

 (.3-10اإليضاح  أنظريشير إلى توحيد مجموعة شراكت التصميم العلمي، نتيجة االستحواذ على أسهم إضافية ) (2)

 األخرى.والذمم المدينة يشتمل على تحويالت ضمن الموجودات غير الملموسة وعلى تحويالت من / وإلى الممتلاكت والمصانع والمعدات وتحويالت من / وإلى الموجودات  (3)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 موجودات غير ملموسة )تتمة( 9

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
تطوير البرمجيات وتقنية   الشهرة

 المعلومات
موجودات غير ملموسة   أخرى تراخيص

 قيد التطوير
 اإلجمالي

لتلكفة:        ا

 29,323,816 212,924 9,004 9,077,511 2,012,989 18,011,388 في بداية السنةكما 

 171,074 25,490 12,548 133,036 - -  إضافات

 150,070 (42,719) 1,303 195,968 (4,482) - (1تحويالت )

 (128,845) - - (114,767) (14,078) - االستبعادات واالستغناءات

 (574,004) - (26) (112,556) (32,631) (428,791) تسويات تحويل عمالت أجنبية

 28,942,111 195,695 22,829 9,179,192 1,961,798 17,582,597 في نهاية السنةكما 

      

إلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة:       ا

 (8,661,619) (28,868) (8,087) (6,914,912) (1,709,752) - في بداية السنةكما 

 (602,294) - (133) (465,608) (136,553) - المحمل للسنة

 (6,866) - - (19,196) 12,330 - (1تحويالت )

 128,468 - - 114,390 14,078 -  االستبعادات واالستغناءات

 (20,544) - - (20,544) - - عكس االنخفاض في القيمة( من انخفاض في القيمة )صافي

 76,998 - (86) 68,148 8,936 - تسويات تحويل عمالت أجنبية

 (9,085,857) (28,868) (8,306) (7,237,722) (1,810,961) - في نهاية السنةكما 

       

       صافي القيمة الدفترية:

 19,856,254 166,827 14,523 1,941,470 150,837 17,582,597 2021ديسمبر  31في كما 

 20,662,197 184,056 917 2,162,599 303,237 18,011,388 2021يناير  1في كما 

 سابوكو ويو إس جي. تياألخرى وعمليات إعادة تصنيف لشركوالذمم المدينة يشتمل على تحويالت ضمن الموجودات غير الملموسة وعلى تحويالت من / وإلى الممتلاكت والمصانع والمعدات وتحويالت من / وإلى الموجودات  (1)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 موجودات غير ملموسة )تتمة( .9

 للسنة: المحمل توزيع اإلطفاء

 

 للسنة المنتهية في 

3  2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في  

 2021ديسمبر  31

 57,606  64,355 تلكفة المبيعات

 523,831  393,936 مصاريف عمومية وإدارية

 17,266  21,261 مصاريف أبحاث وتطوير

 3,591  5,014 مصاريف بيع وتوزيع

 484,566  602,294 

 

  الشهرة

يمة تخصيص الشهرة إلى وحدات العمل بالمجموعة التي تمثل الوحدات المدرة للنقدية التي تدار من خاللها الشهرة. لغرض اختبار االنخفاض في قتم 

 14.643الشهرة، تمثل الوحدات المدرة للنقدية قطاع البتروكيماويات وقطاع المنتجات المتخصصة. تبلغ الشهرة المخصصة إلى قطاع البتروكيماويات 

 2.730: 2021مليون ريال سعودي ) 3.070لقطاع المنتجات المتخصصة  يةلنقدل المدرةوحدات المليون ريال سعودي( وتبلغ  14.853: 2021مليون ريال سعودي )

 مليون ريال سعودي(.

٪ للمنتجات 9.6٪( ونسبة 8.2: 2021للبتروكيماويات )٪ 9.5يبلغ المتوسط المرجح لتلكفة رأس المال بعد خصم الضريبة المطبق على مستوى المجموعة نسبة 

٪ 11.5٪( للبتروكيماويات ونسبة قدرها 9.7: 2021٪ )11.9٪(. يبلغ المتوسط المرجح لتلكفة رأس المال قبل خصم الضريبة نسبة وقدرها 8.0: 2021المتخصصة )

 ٪( للمنتجات المتخصصة.9.8: 2021)

المتوسط المتحرك الشهري طويل األجل الذي يعكس تقييمات السوق للمخاطر افتراضات المال على أساس  يتم احتساب المتوسط المرجح لتلكفة رأس

م المعلومات الخاصة بلك وحدة مدرة للنقدية. تم إدراج المخاطر المالزمة للقطاع باستخدام متوسط معامل بيتا. يتم تقييم معامل بيتا سنويًا باستخدا

٪( في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، كما تم 3: 2021٪ )3ثلة لسابك. تم االفتراض بأن متوسط معدل الزاكة الفعلي المنشورة في السوق لشراكت مما
٪( في بقية أنحاء العالم. تم الحصول على توقعات التدفقات النقدية من خطط 27-٪26: 2021٪ )25 -٪ 23االفتراض بأن متوسط معدل الضريبة الفعلي 

سنوات. تم احتساب توقعات التدفقات النقدية لخطط العمل التي تزيد عن خمس سنوات باستخدام معدل نمو  5تغطي فترة قدرها العمل المعنية التي 

  ٪( للمنتجات المتخصصة.2: 2021٪ )3٪( للبتروكيماويات و2: 2021٪ )2.9مفترض قدره 

 التوالي.، على 2021و 2022 لعاميلم يتم إثبات أي خسارة انخفاض في القيمة 

الدفترية للشهرة  فيما يتعلق بتقييم القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بأن أي تغير محتمل بشلك معقول في افتراضاتها المستخدمة لن يؤدي إلى زيادة القيمة

 عن القيمة القابلة لالسترداد لها.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

1  استثمارات في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة  0

 الزميلة:يلخص الجدول أدناه استثمارات المجموعة في الشراكت 

لشراكت الزميلة  ا
 نسبة الملكية

٪ 
3 طبيعة النشاط ماكن العمل / بلد المنشأ  2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  1

 10,164,125  8,076,945 مواد كيميائية متخصصة سويسرا 31,50  )"لكارينت"( لكارينت أي جي

 2,647,616  3,883,110 زراعية مغذيات المملكة العربية السعودية 30,00 شركة معادن للفوسفات

 2,641,823  3,738,418 األلومنيوم البحرين 20,62 ش.م.ب )"ألبا"( –شركة ألمنيوم البحرين 

 1,566,499  2,091,643 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية 15,00 معادن وعد الشمال للفوسفات شركة

 1,920,918  1,455,221 مرافق المملكة العربية السعودية 17,50 (2-10)"مرافق"( )شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 

 

 البحرين 16.70 (2شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )

مغذيات زراعية 

 769,087  869,901 وبتروكيماويات

 310,676  593,715 استثمارات المملكة العربية السعودية 25,00 الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي )"دسر"(

 320,563  379,455 نقل المملكة العربية السعودية 0020, الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 127,261  154,895  نقل ألمانيا 25,00 )"أيه آر جي"(منشآت أيه آر جي إم بي إتش آند كو كيه جي 

 34,557  34,168 استثمارات حقوق ملكية العربية السعوديةالمملكة  60,00، 50,00 2وصندوق نساند  1صندوق نساند 

 41,151  32,138 نقل ألمانيا 39,00  )"جي بي دي سي"( الشركة األلمانية لتطوير خطوط األنابيب جي أم بي أتش

 912  912 مشاريع الواليات المتحدة األمريكية 26,20  ماليندا، إنك )"ماليندا"(

 36  - األلومنيوم البحرين 30,40 األلمنيومشركة الخليج لدرفلة 

    21,310,521  20,545,224 

 قامت المجموعة بقياس االستثمارات المذكورة أعاله وفًقا لطريقة حقوق الملكية. (1)

 ٪.16.70"المغذيات الزراعية"(، بينما تبلغ حصة سابك  ٪ من قبل شركة سابك للمغذيات الزراعية )المعروفة بـ33.33إن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات مملوكة بنسبة  (2)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

1  االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة( 0

 شراكت المشاريع المشتركة: يلخص الجدول أدناه استثمارات المجموعة في
 

لمشاريع المشتركة  ا
 نسبة الملكية

٪ 
3 طبيعة النشاط ماكن العمل / بلد المنشأ  2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  1

 5,891,134  6,158,686 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية 50,00 شركة الجبيل للبتروكيماويات )"كيميا"(

 6,183,732  5,370,901 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية 50,00 للبتروكيماويات )"شرق"(الشركة الشرقية 

 4,827,331  3,721,375 بتروكيماويات الصين 50,00 شركة ساينوبيك/سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة

 2,948,961  3,002,952 بتروكيماويات السعوديةالمملكة العربية  50,00 شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )"ينبت"(

 608,910  730,076 بتروكيماويات سنغافورة 50,00 شركة سابك اس كي نكسلين بي تي إي ليمتد

 461,624  460,552 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية 50,00 شركة كوزمار )"كوزمار"(

 -  326,418 بتروكيماويات الصين 51,00 (1)"فوجيان"( )شركة سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة 

 229,928  272,700 مرافق هولندا 50,00 (2( )"يو إس جي"يوتيليتي سبورت جروب بي. في )

 176,846  173,142 تعدين )معادن( موريتانيا 50,00 الشركة الموريتانية السعودية للتعدين والصلب إس.إيه. )"تاكمل"(

 105,538  97,438 بتروكيماويات هولندا 50,00 إنرجي أدفانسد ريسيلكينغ بي في )"سبير"(سابك بالستيك 

 30,765  33,734 الطاقة المتجددة المملكة العربية السعودية 48,72 شركة استثمار أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة

 27,402  25,334 خدمات لوجستية المملكة العربية السعودية 30,50 الشركة السعودية لصناعة منصات الشحن

 -  2,934 آالت ومعدات المملكة العربية السعودية 13,44 (1شركة مالك النظائر اإلدارية القابضة )"النظائر"( )

 150,228  - التخصصات ألمانيا 100,00 (3-10اإليضاح  أنظرمنشآت التصميم العلمي )

    20,376,242  21,642,399 

    41,686,763  42,187,623 

 .2022ديسمبر  31مليون ريال سعودي في شركة النظائر خالل السنة المنتهية في  3مليون ريال سعودي في فوجيان ومبلغ  332استثمرت سابك في حقوق الملكية بمبلغ  (1)

 من عملية مشتركة إلى مشروع مشترك.  يو إس جي، تم إعادة تصنيف 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (2)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

1  االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة( 0

 فيما يلي بيان حركة االستثمارات في الشراكت الزميلة:

 

 

رينت  لكا
شركة معادن 

 للفوسفات
با   أل

ة معادن  شرك

الشمال  وعد 

 للفوسفات

 مرافق 

ج  ة الخلي شرك

لصناعة 

 البتروكيماويات

 دسر

الشركة 

الوطنية لنقل 

ماويات  الكي

آر جي ه   أي
ق يداصن

 نساند

ي  جي بي د

 سي
 ماليندا

ج  ة الخلي شرك

لدرفلة 

منيوم ألل  ا

 اإلجمالي

 20,545,224 36 912 41,151 34,557 127,261 320,563 310,676 769,087 1,920,918 1,566,499 2,641,823 2,647,616 10164125 2022يناير  1في كما 

 325,412 - - - 412 - - 325,000 - - - - - - مساهمة في رأس المال

 3552087 - - (6,675) (976) 28,089 58,892 (40,301) 408,314 231,050 525,420 853,335 1,461,782 33,157 (1الحصة في النتائج )

)االنخفاض في القيمة( عكس 

 أنظرفي القيمة ) االنخفاض

 (1,148,399) - - - - - - - - - - 441,208 - (1,589,607) (6-10و 1-10اإليضاحين 

ربح من تصفية االستثمارات )إيضاح 

10-2) - - - - 220,971 - - - - - - - - 220,971 

 (335,255) (36) - (2,338) - (11,722) - (1,660) - - (276) 49,402 (1,288) (367,337) الدخل الشامل اآلخرالحركة في بنود 

 (21,035,37) - - - - - - - (307,500) (,12992) - (247,350) (225,000) (163,393) توزيعات أرباح مستلمة

 (7814,14) - - - 175 11,267 - - - (9825,58) - - - - (2أخرى )

 21310521 - 912 32,138 34,168 154,895 379,455 593,715 869,901 1,455,221 2,091,643 3,738,418 3,883,110 8,076,945 2022ديسمبر  31في كما 

 عد تسويات القيمة العادلة والتغيرات في النتائج المقدرة. بحصة المجموعة من النتائج في صافي دخل الشراكت الزميلة يتم أثبات  (1)

 (2-10اإليضاح  أنظريشتمل بند أخرى على تصفية االستثمارات في مرافق ) (2)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

1  الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة(االستثمارات في الشراكت  0

 فيما يلي بيان حركة االستثمارات في المشاريع المشتركة:
 

 

 شرق كيميا

 شركة ساينوبيك/
ك تيانجين  ساب
لبتروكيماويات  ل

 المحدودة

 ينبت

شركة سابك 
كي  اس 

نكسلين بي تي 

ي ليمتد  إ

  سبير تاكمل يو إس جي فوجيان كوزمار
شركة أنظمة 
تخزين الطاقة 
متقدمة  ال

الشركة 
السعودية 

لصناعة منصات 

 الشحن

 النظائر
منشآت 
التصميم 
 العلمي

 اإلجمالي

 21,642,399 150,228 - 27,402 30,765 105,538 176,846 229928 - 461,624 608,910 2,948,961 4,827,331 6,183,732 5891134 2022يناير  1في كما 

 423,373 - 3,000  10,125 - - - 331,875 78,373 - - - - - (1مساهمة رأس المال )

 1,774,086 375,796 (66) (2,068) (7,156) (2,263) (551) 54,488 (1,145) (79,445) 167,502 634,090 (453,389) (132,076) 1,220,369 (3( )2الحصة من النتائج )

الحركة في بنود الدخل 
 (86,578) 3195 -  - (5,837) (3,153) (11,716) (4,312) - (46,336) 150,448 (395,151) 123,510 102,774 الشامل اآلخر

 (2,795,409) - - - - - - - - - - (719,926) (257,416) (773,436) (1,044,631) (4توزيعات أرباح مستلمة )

 (581,629) (529,219) -   - - - - - - - (10,621) - (30,829) (10,960) (5أخرى )

 20376242 - 2,934 25,334 33,734 97,438 173,142 272,700 326,418 460,552 730,076 3,002,952 3,721,375 5,370,901 6,158,686 2022ديسمبر  31في كما 

 ريال سعودي(. يونمل 147: 2021ريال سعودي ) مليون 749تشير مساهمة رأس المال إلى االستثمار اإلضافي في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ قدرة  (1)

 حصة المجموعة من النتائج في صافي دخل الشراكت الزميلة التي تم إثباتها بعد تسويات القيمة العادلة والتغيرات في النتائج المقدرة.  (2)

ريال سعودي( وتم عرضها في قائمة الدخل الموحدة قبل الدخل  يونكمل 3.275: 2021مليون ريال سعودي ) 1.722تتضمن الحصة في النتائج الحصة من نتائج المشاريع المشتركة التاكملية المتعلقة بشرق وينبت وكيميا بمبلغ  (3)

 من العمليات. 

مليون ريال سعودي  1.293المشاريع المشتركة غير التاكملية مبلغ مليون ريال سعودي( ومن الشراكت الزميلة و 3.363: 2021مليون ريال سعودي ) 2.538بلغت توزيعات األرباح المستلمة من المشاريع المشتركة التاكملية مبلغ  (4)

 مليون ريال سعودي(.  829: 2021)

 (.3-10إيضاح  أنظر٪ المتبقية من أسهم التصميم العلمي، والتي تم إعادة تصنيفها كشركة تابعة )50، استحوذت سابك على نسبة 2022خالل  (5)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

1  االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة( 0

 فيما يلي بيان حركة االستثمارات في الشراكت الزميلة:

 

 

 لكارينت

شركة 

معادن 

 للفوسفات

 ألبا

معادن  شركة

وعد الشمال 

 للفوسفات

 مرافق

شركة الخليج 

لصناعة 

 البتروكيماويات

 دسر

الشركة 

الوطنية لنقل 

 الكيماويات

 أيه آر جي
 صناديق

 نساند

جي بي دي 

 سي
 ماليندا

شركة الخليج 

لدرفلة 

 األلمنيوم

 اإلجمالي سابوكو

 19,703,266 349,963 - - - 40,168 138,176 321,723 338,653 679,348 1,783,893 1,442,741 1,773,021 2,118,811 10,716,769 2021يناير  1في كما 

 1931355 - - - 34,467 (1,075) - (1,160) (27,977) 242,874 169,093 123,758 926,887 528,805 (64,317) الحصة في النتائج

الحركة في بنود الدخل 

 (183,481) - 36 - (1,639) - (10,915) - - - - - 19,216 - (190,179) الشامل اآلخر

 (525,642) - - -  - - - - (118,125) (32,068) - (77,301) - (298,148) توزيعات أرباح مستلمة

 (380,274) (349,963) - 912 8,323 (4,536) - - - (35,010) - - - - - (1أخرى )

 20545224 - 36 912 41,151 34,557 127,261 320,563 310,676 769,087 1,920,918 1,566,499 2,641,823 2,647,616 125.164.10 2021ديسمبر  31في كما 

 يشمل بند أخرى إعادة تصنيف سابوكو كعملية مشتركة من شركة زميلة. (1)

 فيما يلي بيان حركة االستثمارات في المشاريع المشتركة:
 

 

 شرق كيميا

شركة 
ساينوبيك/سابك 

تيانجين 

للبتروكيماويات 
 المحدودة

 ينبت

شركة سابك 
اس كي 

نكسلين بي تي 
 إي ليمتد

 سبير تاكمل يو إس جي كوزمار
شركة أنظمة 
تخزين الطاقة 

 المتقدمة

الشركة 
السعودية 

لصناعة منصات 
 الشحن

 منشآت
التصميم 

 العلمي

 اإلجمالي

 20,942,953 - - 37,971 57,633 67,549 - 492,996 553,478 2,893,738 4,718,942 6,949,350 5,171,296 2021يناير  1في كما 

 147,123 - 29,455 - 55,289 - - 62,379 - - - - - مساهمة رأس المال

 3,796,153 177,520 (2,053) (5,305) (629) (3,203) 33,437 (93,751) 124,438 1,358,538 290,938 482,541 1,433,682 الحصة من النتائج

 127,776 (3,681) - 61 (6,755) - (10,288) - (69,006) 48,999 92,327 30,643 45,476 في بنود الدخل الشامل اآلخرالحركة 

 (3,666,669) (28,767) - - - - - - - (1,360,064) (274,876) (1,272,570) (730,392) توزيعات أرباح مستلمة

 295,063 5,156 - (1,962) - 112,500 206,779 - - 7,750 - (6,232) (28,928) (1أخرى )

 21,642,399 150,228 27,402 30,765 105,538 176,846 229,928 461,624 608,910 2,948,961 4,827,331 6,183,732 5,891,134 1202ديسمبر  31في كما 

مشترك، والتصميم العلمي التي ُاعيد تصنيفها كمشروع مشترك من "االستثمارات في أدوات حقوق الملكية". ويشمل أيضًا تحويل استثمار ، التي أعيد تصنيفها من العمليات المشتركة إلى مشروع جي إس يويشمل بند أخرى  (1)

 تاكمل المتعلق بأتعاب التعدين المدفوعة مقدما.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

1  االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة( 0

1  )"لكارينت"(االستثمار في لكارينت أي جي  0-1

٪ من األسهم في لكارينت، وهي شركة عالمية تعمل في صناعة الكيماويات المتخصصة مدرجة في سوق األسهم السويسرية. يتم  31.50تمتلك سابك 

قامت سابك بتقويم ، 2022ديسمبر  31كما في  المحاسبة عن االستثمار كشركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية الموحدة.

لعالوة الضمنية القيمة الدفترية الستثمارها في لكارينت للتأكد من االنخفاض في القيمة على أساس سعر سهم لكارينت والمعلومات األخرى المتاحة. تتفق ا

 المدرجة مع متوسط السوق في مجال المواد الكيميائية.

 31فرنك سويسري في  14.65إلى  2021ديسمبر  31فرنك سويسري في  19.00سهم لكارينت )من ، انخفض سعر 2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 ( ويرجع ذلك بشلك أساسي للضغوط االقتصادية العالمية بشلك عام إلى جانب الصراع الروسي األوكراني.2022ديسمبر 

 مليون ريال سعودي. 232مة التي أثرت سلبًا على حصة سابك بمبلغ ، أعلنت لكارينت عن بعض خسائر االنخفاض في القي2022في الربع الرابع من عام 

 31مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  1.590عالوة على ذلك، أدى التخفيض في سعر السهم إلى مخصص إضافي لالنخفاض في القيمة بمبلغ 

وشراكت زميلة" في قائمة الدخل الموحدة وقائمة التدفقات النقدية  تاكملية غير ، والذي تم إثباته وعرضه ضمن "حصة نتائج مشاريع مشتركة2022ديسمبر 

 الموحدة.  

مليون ريال سعودي( والتي تمثل أيًضا  10.164: 2021مليون ريال سعودي ) 8.077، بلغت القيمة الدفترية لالستثمار في شركة لكارينت 2022ديسمبر  31كما في 

 القيمة القابلة لالسترداد.

1 خفيض نسبة 0-2  االستثمار في مرافق ت

ريال سعودي  46٪ من رأس مال شركة مرافق، بواقع 29.24مثل نسبة تلالكتتاب العام،  ياً عاد اً سهم 73.094.500، قامت مرافق بطرح 2022أكتوبر  26في 

٪ من إجمالي رأس المال مقابل عوض 7.31يعادل سهًما بما  18.273.625للسهم الواحد. نتيجة لهذه الصفقة، انخفض استثمار سابك في مرافق بمقدار 

 31في قائمة الدخل الموحدة. كما في  من بيع هذا االستثمار مليون ريال سعودي 221مليون ريال سعودي وتم إثبات ماكسب قدرها  829نقدي قدره 

 مالي رأس مال شركة مرافق.٪ من إج17.50من االستثمار في مرافق بما يعادل  اً سهم 43.750.000، تمتلك سابك 2022ديسمبر 

1  االستحواذ على مجموعة شراكت التصميم العلمي  0-3

ـ  2022أبريل  14في  ٪ المتبقية من أسهم مجموعة شراكت التصميم العلمي )"مجموعة التصميم العلمي"( من 50)"تاريخ اإلغالق"(، استحوذت سابك على ال

نقدية الموحدة مليون دوالر أمريكي(، والذي تم اإلفصاح عنه في قائمة التدفقات ال 139مليون ريال سعودي ) 523لكارينت أي جي نظير عوض نقدي قدره 

ات ودعم بالصافي من النقدية المستحوذ عليها. سيؤدي االستحواذ إلى زيادة نمو سابك في قطاع التخصصات، وضمان التطوير طويل األجل لنشاط المحفز 

 المتوقعة. التاكملأوجه 

اعتبارا من تاريخ اإلغالق، تمتلك  تجميع األعمال"." 3لمالي رقم يعتبر االستحواذ بمثابة استحواذ مرحلي مع تغيير في السيطرة وفقا للمعيار الدولي للتقرير ا
ـ سابك وتسيطر بالاكمل على مجموعة التصميم العلمي، وبالتالي تقوم بتوحيد مجموعة التصميم العلمي. تم إثبات ربح القيمة العادلة على نس ٪ 50بة ال

مليون دوالر أمريكي( في قائمة الدخل الموحدة  97مليون ريال سعودي ) 365لبالغة األصلية للملكية مقابل القيمة الدفترية السابقة لالستثمارات ا

  وشراكت زميلة". غير تاكملية وعرضها ضمن "الحصة في نتائج مشاريع مشتركة
 

 فيما يلي ملخص تأثير المعاملة:

 

 1,045,500  ٪100إجمالي مقابل حقوق الملكية على أساس 

  

  منها:

 121,130  المكتسبةصافي النقدية 

 209,250  الموجودات الملموسة

 399,750  الموجودات غير الملموسة

 (89,679)  التزام ضريبة مؤجلة

 519,321  إجمالي القيمة العادلة لصافي الموجودات

 405,049  الشهرة
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 السعودية ما لم يرد خالف ذلكاكفة المبالغ بآالف الرياالت 

 االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة( 10

1  مساهمة إضافية في رأس مال الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي "دسر"  0-4

٪ 25ملكية تتعلق بملكية سابك لنسبة  مليون ريال سعودي كمساهمة حقوق 325، ساهمت سابك بمبلغ 2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 في الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي )"دسر"(، شركة زميلة أسسها صندوق االستثمارات العامة وأرامكو السعودية وسابك.

1  االستحواذ على استثمار في شراكت تابعة  0-5

٪ من رأس 49يات الزراعية"(، وهي شركة تابعة لسابك، اتفاقية ملزمة لالستحواذ على ، وقعت شركة سابك للمغذيات الزراعية )"المغذ2022يناير  24في 

مليون ريال سعودي. وتخضع المعاملة للحصول على الموافقات التنظيمية  1.200منشأة قدرها للمال شركة اي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد مقابل قيمة 
 .2023حواذ والتي من المتوقع أن تكتمل خالل المطلوبة والشروط واألحاكم األخرى التفاقية االست

1  تقييم انخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية  0-6

رين ش.م.ب. )"ألبا"( اكن لزيادة الطلب على األلمنيوم والتوقعات اإليجابية لألعمال التجارية المدفوعة بالقدرات اإلنتاجية اإلضافية في شركة ألمنيوم البح

. نتيجة لذلك، تم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فيما يتعلق باالستثمار في 2022ديسمبر  31همها في السنة المنتهية في تأثير إيجابي على سعر س

مليون  3.738، بلغت القيمة الدفترية لالستثمار في ألبا 2022ديسمبر  31مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية بذلك التاريخ. كما في  441ألبا بمبلغ 
  سعودي والتي تمثل أيًضا قيمته القابلة لالسترداد.ريال 

خل الموحدة يتم عرض عكس انخفاض القيمة المتعلق باالستثمار في ألبا ضمن "الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير تاكملية وشراكت زميلة" في قائمة الد
 وقائمة التدفقات النقدية الموحدة.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة( 10

1 لمعلومات  0-7   المالية الملخصة للشراكت الزميلةا

شراكت الزميلة الهامة للمجموعة. تعكس  صة لل صة المبالغ الظاهرة في القوائم المالية تقدم الجداول أدناه المعلومات المالية الملخ المعلومات الملخ

 المتاحة للشراكت المستثمر فيها وليس حصة سابك في تلك المبالغ:

 

 2022ديسمبر  31كما في 

شركة معادن 

 للفوسفات
لبا (1مرافق )  أ

معادن وعد  شركة

لشمال للفوسفات  ا
(2) 

 (3لكارينت )

لموجودات المتداولة       ا

 1,436,160 1,273,976 6,190,216 414,706 327,897 وشبه النقديةالنقدية 

 9,951,120 6,225,978 931,910 3,509,650 5,931,951 أخرى

 11,387,280 7,499,954 7,122,126 3,924,356 6,259,848 إجمالي الموجودات المتداولة

      

لموجودات غير المتداولة  16,377,120 24,166,185 18,930,632 20,476,326 12,326,920 ا

      

لمطلوبات المتداولة       ا

المطلوبات المالية )بخالف الذمم الدائنة التجارية 

 2,378,640 658,846 1,235,503 787,657 61,760 والذمم الدائنة األخرى(

 6,597,360 2,754,862 1,586,349 1,563,706 1,531,869 أخرى

 8,976,000 3,413,708 2,821,852 2,351,363 1,593,629 إجمالي المطلوبات المتداولة

      

 6,931,920 17,557,517 5,089,248 13,969,844 4,049,438 مطلوبات غير متداولة

      

 11,856,480 10,694,914 18,141,658 8,079,475 12,943,701  صافي الموجودات

      

لتسوية:       ا

 ٪31,50 ٪15,00 ٪20,62 ٪17,50 ٪30,00 حصة المجموعة

 3,734,791 1,604,237 3,740,810 1,413,908 3,883,110 حصة المجموعة في الشركة الزميلة

 7,377,198 487,406 - - -  موجودات غير ملموسة / الشهرة

النتيجة النهائية المقدرة للسنة / توزيعات األرباح 
 (541,789) - - 41,313 - المدفوعة

 (2,493,255) - - - - االنخفاض في القيمةمخصص 

 - - (2,392) - - أخرى

لقيمة الدفترية  8,076,945 2,091,643 3,738,418 1,455,221 3,883,110  ا

      

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 10,457,040 10,313,104 18,325,478 4,635,772 10,700,934 إيرادات

 (558,960) (1,322,956) (1,268,661) (867,313) (1,060,515) االستهالك واإلطفاء

 32,640 66,098 - 17,369 60,889 إيرادات التمويل

 (179,520) (586,406) (188,698) (132,520) (185,059) أعباء التمويل

 (265,200) (307,851) (4,032) (83,159) (152,335) مصروف الزاكة وضريبة الدخل

 1,574,880 3,476,926 4,142,734 714,433 4,869,775 للسنةصافي الدخل 

      

لتسوية:  *  * *  ا

 ٪31,50 ٪15,00 ٪20,62 ٪17,50 ٪30,00  حصة المجموعة

 496,087 521,539 854,232 125,026 1,460,933 (3حصة المجموعة في الشركة الزميلة )

حصة في األرباح ل  33,157 525,420 853,335 231,050 1,461,782  ا

 .2022سبتمبر  30وللتسعة أشهر المنتهية في  2022سبتمبر  30المعلومات المقدمة لمرافق هي كما في  (1)

 مساهمة إضافية مقدمة ألحد المساهمين فيما يتعلق بحقوق التعدين.  يشمل استثمار المجموعة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (2)

 .2022يونيو  30وللستة أشهر المنتهية في  2022يونيو  30للكارينت هي كما في المعلومات المقدمة  (3)

 أخرى.تتضمن القيمة الدفترية لالستثمارات وحصة المجموعة في الشراكت الزميلة استبعاد أرباح بين شراكت المجموعة وزاكة وضريبة دخل وتسويات  (4)

 .* تشمل التقدير في نهاية السنة
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 استثمارات في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة )تتمة( .10

1   المعلومات المالية الملخصة للشراكت الزميلة )تتمة( 0-7

 

 2021ديسمبر  31كما في 

شركة معادن 

 للفوسفات
 ألبا مرافق

معادن وعد  شركة

الشمال للفوسفات 

(1) 

 (3لكارينت )

      الموجودات المتداولة

 1,693,200 1,299,587 928,234 657,067 687,239 النقدية وشبه النقدية

 7,327,680 2,545,456 6,180,263 3,386,897 3,663,412 أخرى

 9,020,880 3,845,043 7,108,497 4,043,964 4,350,651 إجمالي الموجودات المتداولة

      

 16,315,920 25,029,398 19,000,375 20,099,783 12,859,641 الموجودات غير المتداولة

      

      المطلوبات المتداولة

المطلوبات المالية )بخالف الذمم الدائنة التجارية 

 3,092,640 608,021 2,237,884 397,179 1,513,727 والذمم الدائنة األخرى(

 5,977,200 2,461,899 1,855,174 2,455,089 1,339,260 أخرى

 9,069,840 3,069,920 4,093,058 2,852,268 2,852,987 إجمالي المطلوبات المتداولة

      

 8,257,920 18,583,128 7,064,160 13,954,831 5,527,829 المطلوبات غير المتداولة

      

 8,009,040 7,221,393 14,951,654 7,336,648 8,829,476  الموجوداتصافي 

      

      التسوية:

 ٪31,50 ٪15,00 ٪20,62 ٪24,81 ٪30,00 حصة المجموعة

 2,522,848 1,083,209 3,083,031 1,920,918 2,647,616 (2حصة المجموعة في الشركة الزميلة )

 8,517,521 483,290 - - -  الموجودات غير الملموسة / الشهرة

 (876,244) - (441,208) - - مخصص االنخفاض في القيمة

 10,164,125 1,566,499 2,641,823 1,920,918 2,647,616  القيمة الدفترية

      

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 17,837,760 6,161,430 15,765,558 6,192,287 6,567,318 اإليرادات

 (1,089,360) (1,307,202) (1,223,854) (1,169,133) (1,073,186) واإلطفاء االستهالك

 97,920 726 - 19,606 9,355 إيرادات التمويل

 (285,600) (440,525) (389,315) (236,518) (170,021) أعباء التمويل

 (416,160) (97,004) (10,674) (116,999) (55,736) مصروف الزاكة وضريبة الدخل

 1,521,840 918,461 4,495,086 664,654 1,769,025 صافي الدخل للسنة

      

      التسوية:

 ٪31,50 ٪15,00 ٪20,62 ٪24,81 ٪30,00  حصة المجموعة

 479,380 123,758 926,887 169,093 528,805 (2حصة المجموعة في الشركة الزميلة )

 479,380 123,758 926,887 169,093 528,805  الحصة في األرباح

 يشمل استثمار المجموعة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات مساهمة إضافية مقدمة ألحد المساهمين فيما يتعلق بحقوق التعدين.  (1)

 دخل وتسويات أخرى. تتضمن القيمة الدفترية لالستثمارات وحصة المجموعة في الشراكت الزميلة استبعاد أرباح بين شراكت المجموعة وزاكة وضريبة (2)

في هذه القوائم المالية الموحدة، والتي لم تكن متاحة السنة السابقة  2021ديسمبر  31تم إدراج المعلومات المتعلقة بلكارينت للسنة المنتهية في  (3)

 .2021بسبب التأخير في نشر النتائج المالية للكارينت لسنة 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

1  مشتركة )تتمة(مشاريع زميلة وشراكت استثمارات في  0

1  المعلومات المالية الملخصة للمشاريع المشتركة الهامة  0-8

صاح عنها المبالغ ا شتركة الهامة للمجموعة. تعكس المعلومات التي تم اإلف شاريع الم صة للم ضة تقدم الجداول أدناه المعلومات المالية الملخ لمعرو

 حصة سابك في تلك المبالغ. وليسفي القوائم المالية للمشروع المشترك 

 

 2022ديسمبر  31كما في 

شركة ساينوبيك/سابك 

انجين  للبتروكيماويات تي

لمحدودة  ا

ا ينبت شرق  كيمي

لموجودات المتداولة      ا

 687,736 395,529 269,983 2,455,438 النقدية وشبه النقدية

 4,164,383 4,418,663 3,977,301 1,399,935 أخرى

 4,852,119 4,814,192 4,247,284 3,855,373 إجمالي الموجودات المتداولة

         

لموجودات   10,531,715 4,784,094 10,662,052 10,881,993 غير المتداولةا

         

لمطلوبات المتداولة          ا

مالية )بخالف الذمم الدائنة التجارية والذمم المطلوبات ال

 562,857 34,065 9,958 899,038 الدائنة األخرى(

 1,854,561 2,189,409 1,723,169 2,549,120 أخرى

 2,417,418 2,223,474 1,733,127 3,448,158 المطلوبات المتداولةإجمالي 

         

لمطلوبات غير المتداولة  1,247,728 1,139,982 2,568,813 3,829,741 ا

         

 11,718,688 6,234,830 10,607,396 7,459,467  صافي الموجودات

         

لتسوية:          ا

 ٪50,00 ٪50,00 ٪50,00 ٪50,00 حصة المجموعة

 6,158,686 3,002,952 5,370,901 3,721,375 حصة المجموعة في المشروع المشترك

لقيمة الدفترية  6,158,686 3,002,952 5,370,901 3,721,375 ا

  

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 10,156,667 6,993,238 9,653,626 9,792,924 اإليرادات

 (818,951) (483,459) (1,378,489) (542,084) واإلطفاءاالستهالك 

 2,192 7,496 5,329 -    إيرادات عمولة

 (58,062) (40,575) (24,296) (62,148) أعباء تمويل

 2,552,743 1,347,083 (255,412) (915,167) (1صافي الدخل قبل ضريبة الدخل والزاكة )

 (324,121) (175,981) (10,676) - مصروف الزاكة وضريبة الدخل

 2,228,622 1,171,102 (266,088) (915,167) صافي الدخل للسنة

 184,994 270,806 222,319 - الدخل الشامل اآلخر

 2,413,616 1,441,908 (43,769) (915,167) إجمالي الدخل الشامل

     

لتسوية:      ا

 ٪50,00 ٪50,00 ٪50,00 ٪50,00  حصة المجموعة

 1,220,369 634,090 (132,076) (453,389)  (1المجموعة في أرباح المشروع المشترك )حصة 

حصة في األرباح ل  1,220,369 634,090 (132,076) (453,389)  ا

ليعكس  بالنسبة للمشاريع المشتركة في المملكة العربية السعودية، وهي شرق وينبت وكيميا، فقد تم تعديل صافي الدخل مع مصاريف الزاكة (1)

 القيمة الدفترية لالستثمارات.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

1  مشتركة )تتمة(مشاريع زميلة وشراكت استثمارات في  0

1  المعلومات المالية الملخصة للمشاريع المشتركة الهامة )تتمة(  0-8

 

 2021ديسمبر  31كما في 

شركة ساينوبيك/سابك 
تيانجين للبتروكيماويات 

 المحدودة

 كيميا ينبت شرق

     الموجودات المتداولة

 88,549 554,983 663,220 2,837,657 دية وشبه النقديةالنق

 4,223,788 4,435,233 4,831,340 2,023,376 أخرى

 4,312,337 4,990,216 5,494,560 4,861,033 إجمالي الموجودات المتداولة

     

 11,118,663 4,575,682 11,408,352 11,932,335 الموجودات غير المتداولة

     

     المطلوبات المتداولة

المطلوبات المالية )بخالف الذمم الدائنة التجارية والذمم 

 1,922,456 1,713,009 1,369,723 1,285,162 األخرى( الدائنة

 336,247 647,154 839,095 1,154,621 أخرى

 2,258,703 2,360,163 2,208,818 2,439,783 إجمالي المطلوبات المتداولة

     

 1,999,753 1,433,722 2,700,493 4,698,922 المطلوبات غير المتداولة

     

 11,172,544 5,772,013 11,993,601 9,654,663  صافي الموجودات

     

     التسوية:

 ٪50,00 ٪50,00 ٪50,00 ٪50,00 حصة المجموعة

 5,891,134 2,948,961 6,183,732 4,827,331 حصة المجموعة في المشروع المشترك

 5,891,134 2,948,961 6,183,732 4,827,331 القيمة الدفترية

  

 2021ديسمبر  31 للسنة المنتهية في 

 9,819,507 7,597,151 10,420,487 11,157,111 اإليرادات

 (874,283) (463,130) (1,378,561) (682,399) االستهالك واإلطفاء

 - 1,049 2,528 122,936    إيرادات عمولة

 (69,807) (37,661) (36,035) (52,666) أعباء تمويل

 3,005,912 2,872,002 2,064,612 832,849 (1) صافي الدخل قبل ضريبة الدخل والزاكة

 (456,094) (350,422) (311,234) (239,342) مصروف الزاكة وضريبة الدخل

 2,549,818 2,521,580 1,753,378 593,507 صافي الدخل للسنة

 63,875 98,001 68,841 - الدخل الشامل اآلخر

 2,613,693 2,619,581 1,822,219 593,507 إجمالي الدخل الشامل

     

     التسوية:

 ٪50,00 ٪50,00 ٪50,00 ٪50,00  حصة المجموعة

 1,433,682 1,358,538 482,541 290,938  (1حصة المجموعة في أرباح المشروع المشترك )

 1,433,682 1,358,538 482,541 290,938  الحصة في األرباح

المملكة العربية السعودية، وهي شرق وينبت وكيميا، فقد تم تعديل صافي الدخل مع مصاريف الزاكة ليعكس بالنسبة للمشاريع المشتركة في  (1)

  القيمة الدفترية لالستثمارات.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

1  مشتركة )تتمة(مشاريع زميلة وشراكت استثمارات في  0

1  المعلومات المالية الملخصة للشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة غير الهامة بمفردها   0-9

 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في    2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

لشراكت الزميلة غير  ا

لهامة بمفردها  ا

لمشاريع المشتركة غير   ا

لهامة   بمفردهاا

الشراكت الزميلة غير   

 الهامة بمفردها

المشاريع المشتركة غير  

 الهامة بمفردها

 376,386  747,980   414,123  1,457,889 صافي الدخل للسنة

 (141,259)  (555)   717  (88,566) )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر

 235,127  747,425   414,840  1,369,323  الدخل الشاملإجمالي 

1  القيمة العادلة للشراكت الزميلة المدرجة   0-10

 6.217مليون ريال سعودي و 3.165قدرها  2022ديسمبر  31القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في ألبا ولكارينت ومرافق بناًء على سعر التداول في 

  على التوالي(. ،شيءمليون ريال سعودي وال  8.160مليون ريال سعودي و 2.323: 2021مليون ريال سعودي على التوالي ) 11.725مليون ريال سعودي و

1  استثمارات قصيرة األجلاستثمارات في أدوات الدين و  1

الستحقاق المتبقي  3 معدل العمولة ا  2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  1

      غير المتداولة

 484,159  187,429 ٪06.5 -٪ 2.3   سنة 22إلى  1من   أدوات الدين طويلة األجل بعمولة ثابتة

 266,396  260,836 معدل سايبور متغير سنوات 6إلى  1من   أدوات الدين طويلة األجل بعمولة عائمة

  إجمالي الجزء غير التقليدي وغير المتداول
الستثمارات في أدوات الدين  من ا

  

448,265  750,555 

      

 750,555  448,265   المتداولةإجمالي أدوات الدين غير 

      

لمتداولة       ا

 132,729  296,730 ٪5.3   شهراً  12أقل من   أدوات الدين طويلة األجل بعمولة ثابتة

 99,962  23,380 معدل سايبور متغير شهراً  12أقل من  أدوات الدين طويلة األجل بعمولة عائمة

 مرابحة )بما في ذلك الودائع ألجل(
أشهر وأقل  3من  أكثر

 4,781,039  8,305,838 عمولة ثابتة شهًرا 12من 

 5,013,730  8,625,948   إجمالي االستثمارات قصيرة األجل غير التقليدية

      

 52,824  53,011   استثمارات أخرى

 52,824  53,011   إجمالي االستثمارات قصيرة األجل التقليدية

      

 5,066,554  8,678,959   قصيرة األجلإجمالي االستثمارات 

 التعرض لعمالت الديون طويلة األجل

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 300,179  384,145 ريال سعودي

 683,067  384,230 دوالر أمريكي

 768,375  983,246 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 السعودية ما لم يرد خالف ذلكاكفة المبالغ بآالف الرياالت 

1  استثمارات في أدوات حقوق الملكية   2

 فيما يلي القيمة الدفترية لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية:

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

ألوراق المالية غير المدرجة      ا

 288,003  231,129 اآلخر أسهم حقوق الملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

    

أل     مدرجةالمالية الوراق ا

 4,449  4,290 استثمار في صندوق حقوق الملكية مقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

    

 235,419  292,452 

 أنظر"االستثمار في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة" )، لم تتم إعادة تصنيف أي استثمارات من "االستثمار في أدوات حقوق الملكية" إلى 2022خالل 

مليون ريال سعودي من األوراق المالية غير المدرجة إلى األوراق المالية المدرجة. ال يتم استخدام المبلغ كجزء  4، تم إعادة تصنيف 2022(. خالل عام 10اإليضاح 

 من العمليات التجارية االعتيادية.

إعادة تصنيف التصميم العلمي وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع وتاكمل وماليندا من "االستثمار في أدوات حقوق الملكية" إلى "االستثمار ، تمت 2021خالل 

 (.10اإليضاح  أنظرفي الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة" )
 

 :2021و 2022ديسمبر  31المنتهيتين في فيما يلي حركة أدوات حقوق الملكية التي تم قياسها بالقيمة العادلة للسنتين 

 

 2022  2021 

 464,974  292,452 يناير 1في كما 

 33,528  32,670 إضافات

 (90,116)  (11,291) فروقات تحويل عمالت أجنبية

 (3,139)  (79,469) مبيعات

 17,619  3,617 التغير في القيمة العادلة

 (98,225)  - (10اإليضاح  أنظرالمشتركة )تحويل إلى الشراكت الزميلة والمشاريع 

 -  4,290 تحويل من أدوات الدين

 (32,189)  (6,850) تحويل إلى موجودات أخرى

 292,452  235.419 ديسمبر 31في كما 

 أدوات مالية مشتقة 13

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 2,389,875  2,687,250 حقوق الخيارات -الموجودات المالية 

    

 2,643,750  2,373,750 الخيارات والعقود اآلجلة -المطلوبات المالية 

 657,077  554,860 التزامات االستحواذ على األسهم المتبقية لبعض الشراكت التابعة

 2,928,610  3,300,827 

 

٪ لشركة سابك للمغذيات الزراعية( وشركة تايوان لألسمدة )"تي إف 100بناًء على تجديد اتفاقية المشروع المشترك بين سابك وسانيك )شركة تابعة بنسبة 

انك. نظًرا لطبيعة في البيروني من سابك إلى س تي اف سيلبيروني(، تم نقل حق الخيار على حصة امشترك المشروع السي"( )شركة تايوان لألسمدة، شريك 

٪ في شركة 50.1هذه األداة المالية المشتقة، يتم إثبات انتهاء االتفاقيات واالستحواذ من خالل قائمة التغيرات في حقوق الملكية. بما أن سابك تمتلك 
خالل حقوق ملكية غير مسيطرة وتم ية سابك لحقوق االختيار للبيروني من لك٪ من م49.9سابك للمغذيات الزراعية، تمت مقاصة الفرق بنسبة قدرها 

 مليون ريال سعودي. 1.185إثباتها في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة بمبلغ 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 الموجودات والذمم المدينة األخرى  14

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

    غير متداولة:

 4,773,550  4,773,554 (1سلف موظفين وذمم مدينة )

 1,362,702  1,425,621  (2مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )

 715,229  579,143 (3( )33اإليضاح  أنظرقرض مستحق من جهات ذات عالقة )

 237,360  217,594 (37اإليضاح  أنظرمدينو عقود إيجار تمويلي )

 139,253  125,275 (21اإليضاح  أنظرذمم مدينة مقابل تخفيض االستثمار )

 154,687  - (4رسوم ترخيص مستحقة من جهات ذات عالقة )

 239,663  211,474 (6متنوعة )

 7,332,661  7,622,444 

داولة:     مت

 1,779,348  2,042,161 القبض ضريبة مستحقة

 1,619,461  1,688,794 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 362,812  372,647 (1سلف موظفين وذمم مدينة )

 929,343  353,718 دفعات تجارية مقدمة

 323,369  329,526 (2) ذات عالقة جهاتذمم مدينة من 

 -  154,687 (4رسوم ترخيص مستحقة من جهات ذات عالقة )

 384,369  154,046 (5موردين )مبالغ قابلة لالسترداد من 

 34,144  120,596 إيرادات تمويل مستحقة القبض

 52,532  58,715 الجزء المتداول من قرض مستحق من جهات ذات عالقة

 491,924  655,831 (6متنوعة )

 5,930,721  5,977,302 

 تمثل سلف الموظفين والذمم المدينة مبالغ مستحقة من الموظفين تتعلق ببرنامج تملك المنازل.  (1)

 تمثل الذمم المدينة من الجهات ذات العالقة في الشراكت الزميلة المبالغ المستحقة لقاء العمليات وسلف اإلنتاج. (2)

 المشتركة هي وفقا لألسعار العادية السائدة في السوق.إن القروض المستحقة من بعض الشراكت الزميلة والمشاريع  (3)

 تتعلق رسوم الترخيص مستحقة القبض بالمبلغ المستحق من مشروع مشترك، مقابل استخدام الملكية الفكرية وتراخيص التكنولوجيا، والتي أعيد (4)

 لمتوقعة.  تصنيفها على أنها "موجودات متداولة" مع األخذ في االعتبار إماكنية االسترداد ا

 تتعلق المبالغ القابلة لالسترداد من موردين بالذمم المدينة للحسومات الكمية مقابل مشتريات المواد الخام.  (5)

 ومطالبات تأمين. وعقود إيجار تمويلية مستحقة القبض يشمل بند متنوعة سلف للمقاولين  (6)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية 15

 

 2022ديسمبر  31 

 

 إيضاح
إلجمالي  ا

موجودات / مطلوبات 

لية بالتلكفة  ما

لمطفأة  ا

موجودات / مطلوبات 

لية بالقيمة العادلة  ما

 من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية 
القيمة العادلة من  ب

خالل الدخل الشامل 

آلخر  ا

لقيمة العادلة لمستوى  ا لمستوى  1ا لمستوى  2ا  3ا

          موجودات مالية

           استثمارات في أدوات الدين

  - 478,249  -   478,249  -    -   484,159 484,159 11 بعمولة ثابتة -

  - 309,666  -   309,666  -    -   284,216 284,216 11 بعمولة عائمة -

 197,517 33,612 4,290 235,419 231,129 4,290  -   235,419 12 استثمار في أدوات حقوق الملكية  

  -  -    -    ال ينطبق    -    -   23,923,727 23,923,727 17 (1)ذمم مدينة تجارية 

          استثمارات قصيرة األجل:

  -  -    -    ال ينطبق    -    -   8,305,838 8,305,838 11  ودائع ألجل - 

  - 53,011  -   53,011  -   53,011  -   53,011 11 استثمارات قصيرة األجل أخرى -

           :ية وشبه النقديةالنقد

  -  -    -    ال ينطبق    -    -   14,918,027 14,918,027 18 نقدية وأرصدة لدى البنوك - 

  -  -    -    ال ينطبق    -    -   25,141,304 25,141,304 18 ودائع ألجل - 

 2,687,250  -    -   2,687,250  -   2,687,250  -   2,687,250 13 أدوات مالية مشتقة

  -  -    -    ال ينطبق    -    -   3,138,126 3,138,126  (2) موجودات مالية أخرى

  79,171,077 76,195,397 2,744,551 231,129 3,763,595 4,290 874,538 2,884,767 

          مطلوبات مالية

  - 17,273,639 10,400,813 27,674,452  -    -   28,439,248 28,439,248 22  قروض

  -  -    -    ال ينطبق    -    -   6,374,077 6,374,077 22 التزامات عقود إيجار

  -  -    -    ال ينطبق    -    -   22,537,990 22,537,990 26 ذمم دائنة تجارية

 2,373,750  -    -   2,373,750  -   2,373,750  -   2,373,750 13 أدوات مالية مشتقة

التزامات االستحواذ على األسهم المتبقية 

 554,860  -    -   554,860  -   554,860  -   554,860 13  لبعض الشراكت التابعة

  -  -    -    ال ينطبق    -    -   3,487,238 3,487,238   (2مطلوبات مالية أخرى )

  63767163 60,838,553 2,928,610   -  30,603,062 10,400,813 17,273,639 2,928,610 

والمطلوبات المالية األخرى قيمها الدفترية، ويرجع سبب ذلك بشلك كبير إلى االستحقاقات قصيرة وفًقا لتقييم المجموعة، تقارب القيمة العادلة لالستثمارات قصيرة األجل والنقدية وشبه النقدية والذمم الدائنة التجارية والموجودات 

 ه األدوات.األجل لهذ

 يتم اإلفصاح عن الذمم المدينة التجارية بالصافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة. (1)

، بالصافي من خسائر االئتمان المتوقعة، حيثما ينطبق ذلك. بينما تتضمن المطلوبات المالية األخرى توزيعات أرباح دائنة مدينه وعموالتتتضمن الموجودات المالية األخرى مبالغ عقود إيجار مدينة وقروض إلى جهات ذات عالقة  (2)

 .دائنةومبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة وعموالت 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  15

 

 

 إيضاح

 2021ديسمبر  31

 اإلجمالي
مطلوبات موجودات / 

مالية بالتلكفة 

 المطفأة

موجودات / مطلوبات 
مالية بالقيمة العادلة 

 من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة

          الموجودات المالية

           استثمارات في أدوات الدين:

 103,263 549,154  652,417 - - 616,888 616,888 11 بعمولة ثابتة -

  409,389 - 409,389 - - 366,358 366,358 11 بعمولة عائمة -

 195,154 92,849 4,449 292,452 288,003 4449 - 292,452 12 استثمار في أدوات حقوق الملكية  

 - - - ال ينطبق     - - 26,330,104 26,330,104 17 (1ذمم مدينة تجارية )

           استثمارات قصيرة األجل:

 - - - ال ينطبق     - - 4,781,039 4,781,039 11  ودائع ألجل - 

 - 52,824 - 52,824 - 52,824 - 52,824 11 استثمارات أخرى قصيرة األجل -

          النقدية وشبه النقدية:

 - - - ال ينطبق     - - 11,487,739 11,487,739 18 نقدية وأرصدة لدى البنوك - 

 - - - ال ينطبق     - - 30,831,654 30,831,654 18 ودائع ألجل - 

 2,389,875 - - 2,389,875 - 2,389,875 - 2,389,875 13 أدوات مالية مشتقة

 - - - ال ينطبق     - - 2,915,955 2,915,955  (2) موجودات مالية أخرى

  80,064,888 77,329,737 2,447,148 288,003 3,796,957 4,449 1,104,216 2,688,292 

          المطلوبات المالية

 - 20,827,112 11,753,100 32,580,212 - - 32,139,925 32,139,925 22  قروض

 - - - ال ينطبق    - - 6,419,345 6,419,345 22 التزامات عقود إيجار

 - - - ال ينطبق   - - 26,149,125 26,149,125 26 ذمم دائنة تجارية

 2,643,750 - - 2,643,750 - 2,643,750 - 2,643,750 13 أدوات مالية مشتقة

التزامات االستحواذ على األسهم المتبقية 

 657,077 - - 657,077 - 657,077 - 657,077 13 لبعض الشراكت التابعة

 - - - ال ينطبق   - - 3,487,238 3,487,238  (2مطلوبات مالية أخرى )

  460.496.71 68,195,633 3,300,827 - 35,881,039 11,753,100 20,827,112 3,300,827 

والموجودات والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية، ويرجع سبب ذلك بشلك كبير إلى االستحقاقات قصيرة قدرت المجموعة بأن القيمة العادلة لالستثمارات قصيرة األجل والنقدية وشبه النقدية والذمم الدائنة التجارية 

 األجل لهذه األدوات.

 خسائر االئتمان المتوقعة.بالصافي بعد يتم اإلفصاح عن الذمم المدينة التجارية  (1)

وزيعات أرباح إلى جهات ذات عالقة وفوائد مستحقة، بالصافي من خسائر االئتمان المتوقعة، حيثما ينطبق ذلك. بينما تتضمن المطلوبات المالية األخرى ت مدينة عموالتتتضمن الموجودات المالية األخرى مبالغ عقود إيجار مدينة  (2)

 .ةدائندائنة ومبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة وعموالت 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  15

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في نهاية السنة  .36تمت مناقشة تعرض المجموعة لمختلف المخاطر المرتبطة باألدوات المالية في اإليضاح 

 المالية يعادل القيمة الدفترية للك فئة من فئات الموجودات المالية أعاله.

ستوى إلى الم 1من المستوى  ،السندات المدرجة فيما عدا، تمت إعادة تقييم القيمة العادلة للقروض والسلف، 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

  (.22إيضاح  أنظر) 2

 فيما يلي الطرق واالفتراضات المستخدمة في تقدير القيم العادلة:

 ة والقروض القيمة العادلة للسندات المتداولة هي السعر في السوق المعنية بتاريخ التقرير. يتم تقدير القيمة العادلة ألدوات الدين غير المتداول

باإلضافة إلى المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام البنكية والمطلوبات المالية األخرى، 

 معدالت السوق ألدوات الدين بنفس الشروط ومخاطر االئتمان وتواريخ االستحقاق.

 م في حالة عدم وجود أسعار متداولة في السوق لتحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية، ت قوم المجموعة بإجراء بعض االفتراضات بشأن تقيي

مدخالت مدخالت النموذج، بما في ذلك المعلومات المشتقة من المعامالت القابلة للمقارنة. يمكن تقييم احتماالت التقديرات المختلفة ضمن هذه ال

داولة. يتم الحصول على القيمة العادلة لالستثمارات بصورة معقولة في تقدير المجموعة للقيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية غير المت
 المتداولة في أدوات حقوق الملكية من األسعار المتداولة في األسواق النشطة، عندما يكون التوكيل مطلوًبا.

 .3بالمستوى يلخص الجدول التالي معلومات عن المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة 

لوصف  ا
 

يقة التقويم  طر
لمدخالت الهامة غير القابلة  ا

 للمالحظة
لحد  ا

 2022 2021 
  خيارات البيع والعقود اآلجلة: طريقة السوق  أدوات مالية مشتقة

قيمة حقوق الملكية إلى  -

مضاعف األرباح قبل الفائدة 

 3.8   والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 

 
 

  6.2 

 
 خيار الشراء:تقييم 

 التقلبات الضمنية -
 توزيعات األرباح المفترضة -

 سعر فائدة خالي من المخاطر -

 

  ٪30إلى  25٪

 

 ٪14,2إلى  8,5٪

 ٪4,3إلى  4,1٪

 

  ٪35إلى ٪ 25

 

 ٪11,8إلى  8,7٪

 ٪2,1إلى  1,5٪

مليون ريال سعودي تقريًبا  713 -٪، في قيمة خيار الشراء بحد يصل إلى حوالي +/ 10 -+/يتم إظهار أي تغير في االفتراضات، التي يستند إليها تقييم الخيارات 

 مليون ريال سعودي في قيمة خيارات البيع / الشراء. 225 -و +/

 إلفصاح عنها بشلك منفصل.لال توجد أدوات حقوق ملكية جوهرية غير متداولة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  15

 :2021ديسمبر  31و 2022ديسمبر  31للفترتين المنتهيتين في  3يعرض الجدول التالي التغيرات في بنود المستوى 

 

 

أدوات حقوق 

لملكية  غير ا
لمتداولة  ا

لموجودات المالية  ا

لمشتقة  ا

لمطلوبات المالية  ا

لمشتقة  ا

لتزامات االستحواذ  ا

األسهم على 

لبعض  لمتبقية  ا

لشراكت التابعة  ا

استثمارات في أدوات 

لدين   ثابتة -ا

 178,263 (690,297) (1,995,375) 1,863,375 299,264 2021يناير  1في كما 

  - - - 15,128 إضافات

 (75,000) - - - - مبيعات

صافي الحركة في ماكسب )خسائر( القيمة 
 - 33,220 (648,375) 526,500 42,157 العادلة غير المحققة

صافي الحركة في تحويل العمالت األجنبية غير 

 - - - - (6,420) المحققة

صافي الحركة في خسائر القيمة العادلة 

 - - - - (65,625) المحققة

 - - - - (89,350) صافي التحويالت من الموجودات المالية

 103,263 (657,077) (2,643,750) 2,389,875 195,154 2021ديسمبر  31في كما 

  - - - 28,740 إضافات

 (103,263) - - - (3,161) مبيعات

صافي الحركة في )خسائر( ماكسب القيمة 

 - 102,217 270,000 297,375 (12,544)  العادلة غير المحققة

صافي الحركة في تحويل العمالت األجنبية غير 

 - - - - (5,554) المحققة

في ماكسب القيمة العادلة  صافي الحركة

 - - - - 1,732  المحققة

 - - - - (6,850) صافي التحويالت من الموجودات المالية

 - (554,860) (2,373,750) 2,687,250 197,517 2022ديسمبر  31في كما 

 

الملكية. تم ذلك بناًء على توافر بعض الحقائق والظروف. لبعض استثمارات حقوق  1إلى المستوى  2، اكنت هناك تحويالت من المستوى 2022ديسمبر  31خالل 

. لم يتم إجراء أي تغييرات على أي 2022ديسمبر  31لم تكن هناك تحويالت أخرى بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة المنتهية في 

   .2022ديسمبر  31من أساليب التقييم المطبقة كما في 

خزون 16  م

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 17,937,786  16,425,618 منتجات تامة الصنع

 4,926,384  4,494,439 قطع غيار

 4,038,421  5,641,131 مواد خام

 2,200,441  2,039,205 بضائع في الطريق

 1,562,676  1,464,837 مخزون قيد التصنيع

 30,065,230  30,665,708 

 (2,044,430)  (1,840,588) الحركة والمتقادم بطيءناقصًا: مخصص مخزون 

 28,224,642  28,621,278 

 

 اكنت حركة المخزون بطيء الحركة والمتقادم كما يلي:
 

 2022  2021 

 2,113,727  2,044,430 يناير 1في كما 

 (69,297)  (203,842)  عكس قيد محمل للسنة، صافي

 2,044,430  1,840,588 ديسمبر 31في كما 

  يرجع عكس القيد بشلك أساسي إلى استهالك أو استخدام بعض أصناف المخزون.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 مدينة تجارية ذمم  .17

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 24,178,808  21.172.686 تجاريةذمم مدينة 

 2,331,380  2,936,981 (33إيضاح  أنظرعالقة ) مطلوب من جهات ذات

 24,109,667  26,510,188 

 (180,084)  (185,940)  ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 23,923,727  26,330,104 

  يوما. 120 - 30الذمم المدينة بدون عمولة وهي لمدة تتراوح ما بين 

  ديسمبر: 31فيما يلي تحلياًل ألعمار الذمم المدينة التجارية وخسائر االئتمان المتوقعة ذات العالقة كما في 

 
إلجمالي لمتداولة ا  يوم 60أقل من  ا

6 0-90 

 يوماً

91-180 

 يوماً

181-365 

 يوماً
 أكثر من سنة

3         2022ديسمبر  1

 ٪99,18 ٪17,91 ٪18,82 ٪7,86 ٪3,63 ٪0,05 ٪0,77  معدل خسائر االئتمان المتوقعة

 74,756 56,872 37,126 106,583 2,092,496 21,741,834 24,109,667  إجمالي القيمة الدفترية

 74,144 10,188 6,987 8,375 76,038 10,208 185,940 خسائر االئتمان المتوقعة

        

 
 يوم 60أقل من  المتداولة اإلجمالي

60-90 

 يوماً 

91-180 

 يوماً 

181-365 

 يوماً 
 أكثر من سنة

        2021ديسمبر  31

 ٪53,07 ٪55,23 ٪40,28 ٪33,83 ٪2,03 ٪0,08 ٪0,68  معدل خسائر االئتمان المتوقعة

 126,374 91,475 13,949 68,488 647,153 25,562,749 26,510,188  إجمالي القيمة الدفترية

 67,069 50,526 5,618 23,169 13,163 20,539 180,084 خسائر االئتمان المتوقعة

        

 اكنت حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة اكآلتي:

 2022  2021 

 188,529  180,084  يناير 1في كما 

 7,003  25,170 المحمل للسنة

 (15,448)  (19,314) عكس قيد خالل السنة

 180,084  185,940  ديسمبر 31في كما 

 النقدية وشبه النقدية .18

 فيما يلي تحلياًل للنقدية وشبه النقدية:
 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 653  1,304 نقد في الصندوق

      

 2  2 حسابات تحت الطلب

 1,979,389  599,129 حسابات المرابحة تحت الطلب

 4,521,343  10,853,646 حسابات جارية غير تقليدية

 4,986,352  3,463,946 جارية تقليديةحسابات 

 14,916,723  11,487,086 

 6,373,516  3,506,250 ودائع ألجل تقليدية

 24,458,138  21,635,054 ألجل ثابتةمرابحة ودائع 

 25,141,304  30,831,654 

 40,059,331  42,319,393 

      

 11,359,868  6,970,196 نقدية وشبه نقدية تقليدية

 30,959,525  33,089,135 نقدية وشبه نقدية غير تقليدية

 40,059,331  42,319,393 

مليون ريال سعودي( والمحتفظ بها في حسابات  936: 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 949، لدى المجموعة ارصدة بمبلغ قدره 2022ديسمبر  31في 

 يمكن استخدامها كجزء من العمليات التجارية االعتيادية. بنكية مستقلة داخل المملكة العربية السعودية وال
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 النقدية وشبه النقدية )تتمة(  .18

 يوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ المثبتة بعمالت مختلفة:

 

 2021ديسمبر  31  2022 ديسمبر 31 

 28,133,585  20,133,198 ريال سعودي

 12,713,518  15,672,879 دوالر أمريكي

 1,472,290  4,253,254 أخرى

 40,059,331  42,319,393 

 اإلفصاحات المتعلقة بالتدفقات النقدية  18-1

 فيما يلي تحلياًل للنقدية وشبه النقدية:

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 42,319,393  40,059,331 نقدية وشبه النقدية

 (13,347)  (20,196) (22إيضاح  أنظرناقصًا: القروض قصيرة األجل )الحسابات المكشوفة لدى البنوك، 

 40,039,135  42,306,046 

 

 أرصدة نقدية ال يمكن مقاصتها بصورة نظامية.يتم استخدام الحسابات المكشوفة لدى البنوك في عمليات النشاط االعتيادي للمجموعة، وتمثل 

 
مليون ريال سعودي( والتي يتم تسجيلها ضمن "الموجودات  34: 2021مليون ريال سعودي ) 121البالغة  المستحقةال تشمل النقدية وشبه النقدية العمولة 

 والذمم المدينة األخرى".

 

 األنشطة التمويلية:فيما يلي تحلياًل للتغير في المطلوبات الناتجة عن 

 

 

 في كما 

 2022يناير  1
حركة خالل السنة ل لتدفقات النقدية   ا ا

لصادرة  ا

عمالت أجنبية  حويل  ت

 وأخرى غير نقدية

 فيكما 

 3  2022ديسمبر  1

 28,419,052 61,771 (7,715,165) 3,945,868 32,126,578  قروض

 6,374,077 178,219 (1,846,934) 1,623,447 6,419,345  عقود إيجار

 1,134,421 18,027 (13,468,495) 13,500,000 1,084,889 توزيعات أرباح للمساهمين

توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير 

 192,200 (18,027) (6,103,341) 6,251,979 61,589  المسيطرة

 - - (229,881) 229,881 -  التابعة الشراكت ملكية في التغير

 39,692,401 25,551,175 (29,363,816) 239,990 36,119,750 

 

 

 في كما 

 2021يناير  1
 الحركة خالل السنة

التدفقات النقدية 

 الصادرة

تحويل عمالت أجنبية 

 وأخرى غير نقدية

 كما في

 2021ديسمبر  31

 32,126,578 162,284 (4,470,071) 486,242 35,948,123  قروض

 6,419,345 126,169 (2,015,281) 2,588,419 5,720,038 عقود إيجار

 1,084,889 129,098 (9,909,554) 9,750,000 1,115,345 توزيعات أرباح للمساهمين

توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير 

 61,589 (82,847) (3,602,557) 3,555,685 191,308  المسيطرة

استحواذ على حقوق ملكية غير 

 - - 1,687,500 (1,687,500) -  مسيطرة

 42,974,814 14,692,846 (18,309,963) 334,704 39,692,401 

 رأس المال .19

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

    أسهم مصرح بها:

 3,000,000  3,000,000 )بآالف( ريال سعودي 10أسهم عادية، قيمة لك سهم 

    

 3,000,000  3,000,000 سعودي )بآالف(ريال  10أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالاكمل، قيمة لك سهم 

    

 30,000,000  30,000,000 رأس المال المصدر والمدفوع
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 احتياطيات 20

 نظامياحتياطي 

٪ من رأس 30٪ من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ إجمالي هذا االحتياطي 10السعودي، على سابك أن تحول طبقًا ألحاكم نظام الشراكت 

 وزيع.المال. وحيث أن االحتياطي قد وصل الحد األدنى المطلوب، قررت سابك التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل للت

 معااحتياطي 

فيض هذا طبقًا للنظام األســاســي لســابك، يحق للجمعية العامة للمســاهمين تكوين احتياطي عام وذلك بالتحويل من األرباح المبقاة. يمكن زيادة أو تخ

 االحتياطي العام بقرار من المساهمين. إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع.

 أخرىاحتياطيات 

  لالحتياطيات األخرى والحراكت التي طرأت عليها خالل السنة:يوضح الجدول أدناه تحلياًل 
 

 

أدوات حقوق 

لملكية  ا

عمالت  حويل  ت

 أجنبية

ماكسب )خسائر( 

 اكتوارية

حوط التدفقات  ت

لنقدية  ا
إلجمالي  ا

 (3,542,781) (22,350) (1,350,432) (2,297,898) 127,899 2022يناير  1في كما 

 (1,668,537) - - (1,668,537) - أجنبيةفروقات تحويل عمالت 

ماكسب إعادة قياس برامج المنافع المحددة 

 3,782,960 - 3,782,960 - - (1) بعد خصم الضريبة

صافي التغير من إعادة تقويم االستثمارات في 

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة 

 3,617 - - - 3,617 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الحصة في بنود الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر 

 (421,833) 53,099 188,662 (663,594) - للشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة

 1,696,207 53,099 3,971,622 (2,332,131) 3,617 الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر للسنة

تحويل الدخل الشامل اآلخر عند استبعاد 

المدرجة بالقيمة أدوات حقوق الملكية 

 (84,581) - - - (84,581) العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (1,931,155) 30,749 2,621,190 (4,630,029) 46,935 2022ديسمبر  31في كما 

 

 

 

أدوات حقوق 

 الملكية

تحويل عمالت 

 أجنبية

ماكسب )خسائر( 

 اكتوارية

تحوط التدفقات 

 النقدية
 اإلجمالي

 (3,334,019) (42,050) (3,143,999) (258,250) 110,280 2021يناير  1 فيكما 

 (1,687,218) - - (1,687,218) - فروقات تحويل عمالت أجنبية

ماكسب إعادة قياس برامج المنافع المحددة 
 1,534,161 - 1,534,161 - - (1) بعد خصم الضريبة

صافي التغير من إعادة تقويم االستثمارات في 

حقوق الملكية المدرجة بالقيمة  أدوات

 17,619 - - - 17,619 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الحصة في الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر 

 (73,324) 19,700 259,406 (352,430) - للشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة

 (208,762) 19,700 1,793,567 (2,039,648) 17,619 الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر للسنة

 (3,542,781) (22,350) (1,350,432) (2,297,898) 127,899 2021ديسمبر  31في كما 

 

 (. 21إيضاح  أنظرالمبلغ بعد خصم الضريبة ويشمل المبالغ المثبتة من خالل االستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة ) (1)

  



  | شركة مساهمة سعودية الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(
 

 
61 

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

 حقوق الملكية غير المسيطرة  .21

 قائمة المركز المالي الملخصة.

ملكية اكملة ولها فيها حقوق ملكية غير مسيطرة ذات أهمية نسبية للمجموعة. تعتبر المبالغ المفصح عنها للك فيما يلي المعلومات المالية الملخصة المفصح عنها للك شركة تابعة موحدة ال تمتلك فيها المجموعة حصة 
 شركة تابعة هي المبالغ قبل حذف أي معامالت بين شراكت المجموعة:

 

 2022ديسمبر  31كما في  

 

شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات 

ينساب( ( 

لشركة السعودية  ا

 للميثانول 

لرازي(  )ا

لشركة العربية لأللياف  ا

لصناعية   ا

بن رشد(  )ا

شركة سابك المغذيات 

لزراعية   ا

لمغذيات الزراعية(  )ا

شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات 

 )كيان السعودية(

لشركة الوطنية  ا

 للغازات الصناعية 

غاز( ( 

شركة الجبيل المتحدة 

للبتروكيماويات 

لمتحدة(  )ا

لشركة السعودية  ا
ألو روبية ا

 للبتروكيماويات 

بن زهر(  )ا

 3,640,672 2,344,121 672,763 4,421,102 16,747,682 1,777,031 1,061,879 6,958,810 موجودات متداولة

 2,004,891 1,142,659 373,198 4,403,851 2,448,908 1,004,495 588,648 1,649,008 مطلوبات متداولة

 1,635,781 1,201,462 299,565 17,251 14,298,774 772,536 473,231 5,309,802  صافي الموجودات المتداولة

 4,011,493 7,148,059 4,996,409 23,852,135 10,233,726 1,075,961 2,903,335 9,720,781 موجودات غير متداولة

 782,526 2,000,663 1,104,423 8,392,100 3,562,523 3,692,696 760,984 979,730 مطلوبات غير متداولة

صافي الموجودات )المطلوبات( غير 
لمتداولة  3,228,967 5,147,396 3,891,986 15,460,035 6,671,203 (2,616,735) 2,142,351 8,741,051 ا

 4,864,748 6,348,858 4,191,551 15,477,286 20,969,977 (1,844,199) 2,615,582 14,050,853 صافي الموجودات )المطلوبات(

         

 973,024 1,583,313 1,075,123 9,656,667 10,847,529 (1,019,118) 763,006 6,726,525 (1) حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة

 
 

 2021ديسمبر  31كما في  

 

شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات 
 )ينساب(

الشركة السعودية 

 للميثانول 
 )الرازي(

الشركة العربية لأللياف 

 الصناعية 
 )ابن رشد(

شركة سابك المغذيات 

 الزراعية 
 )المغذيات الزراعية(

شركة كيان 

السعودية 

 للبتروكيماويات 

 )كيان السعودية(

الشركة الوطنية 

 للغازات الصناعية 
 )غاز(

شركة الجبيل المتحدة 

للبتروكيماويات 
 )المتحدة(

الشركة السعودية 

األوروبية 

 للبتروكيماويات 

 )ابن زهر(

 3,532,394 2,887,631 843,940 6,986,345 9,344,615 1,189,264 1,384,006 7,666,605 موجودات متداولة

 1,460,490 1,219,959 401,923 4,019,543 1,565,652 3,778,877 594,718 1,886,025 مطلوبات متداولة

 2,071,904 1,667,672 442,017 2,966,802 7,778,963 (2,589,613) 789,288 5,780,580 )المطلوبات( المتداولةصافي الموجودات 

 3,996,319 7,383,664 5,276,286 25,910,282 10,508,533 1,179,083 2,884,278 10,494,305 موجودات غير متداولة

 605,215 2,176,316 1,167,679 12,407,812 1,260,236 275,581 834,851 1,232,494 مطلوبات غير متداولة

 3,391,104 5,207,348 4,108,607 13,502,470 9,248,297 903,502 2,049,427 9,261,811  صافي الموجودات غير المتداولة

 5,463,008 6,875,020 4,550,624 16,469,272 17,027,260 (1,686,111) 2,838,715 15,042,391 صافي الموجودات )المطلوبات(

         

 1,057,218 1,702,178 1,333,670 10,211,211 9,164,670 (938,117) 638,117 7,158,004 (1) حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة

 

  ل ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها.تسويات مثل حذف أرباح متداخلة بين شراكت المجموعة، وتحّم  علىتشتمل حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة  (1)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة( .21

  قائمة الدخل الشامل الملخصة

  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات 

ينساب( ( 

لشركة السعودية  ا

 للميثانول

لرازي(  )ا

لشركة العربية لأللياف  ا

لصناعية   ا

بن رشد(  )ا

شركة سابك المغذيات 

لزراعية   ا

لمغذيات الزراعية(  )ا

شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات 

 )كيان السعودية(

لشركة الوطنية  ا

 للغازات الصناعية 

غاز( ( 

شركة الجبيل المتحدة 

للبتروكيماويات 

لمتحدة(  )ا

لشركة السعودية  ا
ألوروبية  ا

 للبتروكيماويات 

بن زهر(  )ا

إليرادات  10,683,454 5,383,517 1,709,946 11,157,015 18,980,830 3,566,735 4,897,889 7,024,050 ا

 2,087,795 (28,233) 360,973 (1,243,890) 10,461,145 (157,604) 2,816,811 414,145 صافي الدخل )الخسارة( للسنة

 181,349 152,071 29,954 251,904 11,629 (484) 125,394 281,817 الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

 2,269,144 123,838 390,927 (991,986) 10,472,774 (158,088) 2,942,205 695,962 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل

         

صافي الدخل )الخسارة( العائد إلى حقوق 

لملكية غير المسيطرة  410,752 5,617 99,100 (718,282) 5,449,008 (81,298) 565,502 244,041 (1) ا

غير المسيطرة  607,500 162,500 193,617 - 2,879,610 - 813,918 808,673 توزيعات أرباح لحقوق الملكية 

 

 

  2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 
شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات 

 )ينساب(

الشركة السعودية 

 للميثانول 

 )الرازي(

الشركة العربية لأللياف 

 الصناعية 

 )ابن رشد(

شركة سابك المغذيات 

 الزراعية 

 )المغذيات الزراعية(

شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات 

 )كيان السعودية(

الشركة الوطنية 

 للغازات الصناعية 

 )غاز(

شركة الجبيل المتحدة 

للبتروكيماويات 

 )المتحدة(

الشركة السعودية 

األوروبية 
 للبتروكيماويات 

 )ابن زهر(

 9,579,289 5,459,121 1,653,727 12,656,207 9,591,975 3,674,584 4,913,275 7,499,273 اإليرادات

 1,986,231 1,429,315 438,421 2,390,616 5,639,566 356,439 3,002,258 1,531,299 صافي الدخل للسنة

 39,229 42,579 33,229 69,790 131,500 6,265 35,923 72,510 الدخل الشامل اآلخر

 2,025,460 1,471,894 471,650 2,460,406 5,771,066 362,704 3,038,181 1,603,809 إجمالي الدخل الشامل

         

الدخل العائد إلى حقوق الملكية غير صافي 

 104,298 154,002 170,357 1,517,374 2,986,947 129,777 617,795 741,223 (1) المسيطرة

 476,250 293,750 276,037 - 821,245 - 700,000 741,479 توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير المسيطرة

  ل ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها.الدخل )الخسارة( العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة، على تسويات مثل حذف أرباح متداخلة بين شراكت المجموعة، وتحّم  صافييشتمل  (1)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 خالف ذلكاكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد 

 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة( .21

 قائمة التدفقات النقدية الملخصة

  2022ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل 

 
شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات 

ينساب( ( 

لشركة السعودية  ا

 للميثانول 

لرازي(  )ا

لشركة العربية لأللياف  ا

لصناعية   ا

بن رشد(  )ا

شركة سابك المغذيات 

لزراعية   ا

لمغذيات الزراعية(  )ا

شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات 

 )كيان السعودية(

لشركة الوطنية  ا

 للغازات الصناعية 

غاز( ( 

شركة الجبيل المتحدة 

للبتروكيماويات 

لمتحدة(  )ا

لشركة السعودية  ا
ألوروبية  ا

 للبتروكيماويات 

بن زهر(  )ا

 3,482,980 961,331 733,804 3,180,406 11,446,815 58,940 3,401,074 1,872,729 األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من

التدفقات النقدية )المستخدمة في( من 

 (439,607) (443,438) (208,979) (354,465) (4,113,581) 5,509 (328,608) (261,267) األنشطة االستثمارية

في( من التدفقات النقدية )المستخدمة 

 (2,886,268) (559,533) (697,763) (3,371,874) (4,009,893) 530,867 (3,229,605) (1,708,323) األنشطة التمويلية

في النقدية وشبه  صافي )النقص( الزيادة
 157,105 (41,640) (172,938) (545,933) 3,323,341 595,316 (157,139) (96,861) النقدية

 
 

  2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل 

 
شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات 
 )ينساب(

الشركة السعودية 

 للميثانول 
 )الرازي(

الشركة العربية لأللياف 

 الصناعية 
 )ابن رشد(

شركة سابك المغذيات 

 الزراعية 
 )المغذيات الزراعية(

شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات 
 )كيان السعودية(

الشركة الوطنية 

 للغازات الصناعية 
 )غاز(

شركة الجبيل المتحدة 

للبتروكيماويات 
 )المتحدة(

الشركة السعودية 

األوروبية 

 للبتروكيماويات 

 )ابن زهر(

 2,762,550 1,646,933 936,372 3,828,120 5,092,469 280,966 3,180,626 2,639,628 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية )المستخدمة في( من 

 (299,944) (594,115) (221,880) 191,559 332,738 (31,351) (357,380) (807,640) األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 

 التمويلية  

   (1,567,964) (2,944,121) (428,737) (1,371,940) (3,683,100) (822,525) (784,592) (2,331,717) 

صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه 

 130,889 268,226 (108,033) 336,579 4,053,267 (179,122) (120,875) 264,024 النقدية
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 )تتمة( حقوق الملكية غير المسيطرة .21

تم توضيح هذه المعامالت وأثرها في الفقرات التالية والسنة السابقة، تم تكبد بعض معامالت حقوق الملكية.  2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
  كتغييرات في ملكية الشراكت التابعة واالستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة.

  التغيرات في ملكية شراكت تابعة

 ٪ في الشركة الوطنية للغازات الصناعية:4بنسبة االستحواذ على ملكية إضافية 

٪ في شركتها التابعة الشركة الوطنية للغازات الصناعية )"غاز"(، 4، استحوذت سابك على ملكية إضافية بنسبة 2022سبتمبر  31خالل السنة المنتهية في 

٪، مع عدم وجود تغير في السيطرة. لذلك، فقد تم عكس قيد صافي 74٪ إلى 70ن مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك، زادت ملكية سابك م 181بعوض يبلغ 

 معاملة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة بمبلغ مليون ريال سعودي.الخسارة من ال

 ٪ في شركة مصنع ماونت فيرنون للفينول:49االستحواذ على ملكية بنسبة 

آي بي ماونت  ٪ في شركة مصنع ماونت فيرنون للفينول، والتي تم دمجها اآلن في "سابك49، استحوذت سابك على ما تبقى من الملكية بنسبة 2022في 

مليون ريال  4 مليون ريال سعودي وتم إدراج صافي خسارة من هذا االستحواذ بمبلغ 49فيرنون ذ.م.م"، وهي شركة تابعة مملوكة بالاكمل مقاباًل بمبلغ 

 في حقوق الملكية الموحدة.سعودي في قائمة التغيرات 

 للمغذيات الزراعية:٪ في شركة سابك 7.11االستحواذ على ملكية إضافية بنسبة 

ا 2021يناير  4في  ، قامت سابك بتحويل جميع أسهمها في شركة سابك لالستثمارات المغذيات الزراعية إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية. تم التحويل عينًي

ريااًل سعودًيا  81بقيمة عادلة تبلغ  سهًما عادًيا في شركة سابك للمغذيات الزراعية لشركة سابك 59.368.738وبمقابل نقدي مدفوع حيث تم إصدار 
٪. تم إثبات هذه المعاملة اكستحواذ مرحلي دون أي تغيير في 50.10٪ إلى 42.99للسهم. ارتفعت ملكية سابك في شركة سابك للمغذيات الزراعية من 

  ح المبقاة.مليون ريال سعودي من خالل األربا 967السيطرة. لذلك، تم إثبات التأثير )صافي الخسارة( البالغ 

 التخفيض في نسبة ملكية كيمتانك:

مليون ريال سعودي. نظرًا ألن بيع األسهم ال ينتج عنه تغيير في السيطرة  186٪ من حصتها في كيمتانك مقابل 17، قامت سابك ببيع 2021نوفمبر  2في 

االلتزام عن إثبات  بالتوقفنتيجة لذلك، قامت سابك ومليون ريال سعودي.  49على كيمتانك، وبالتالي، يتم إثبات المعاملة من خالل األرباح المبقاة بمبلغ 

، تمتلك 2021ديسمبر  31كما في . لسياسة المحاسبيةا مع يتوافق بمامليون ريال سعودي من خالل حقوق الملكية  423متعلق بعقد آجل بمبلغ الالمالي 
 .٪ من أسهم كيمتانك58سابك بشلك غير مباشر 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 ديون .22

 :ديونالفيما يلي تحلياًل إلجمالي 
 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31  معدل العمولة 

      غير متداولة

      لديونامتداول من الغير  الجزء

 قروض تجارية

سايبور واليبور بسعر متغير 

 582,541  404,255  بالدوالر األمريكي

 11,187,276  7,451,384  ٪4,50٪ إلى 2,15  سندات

 11,769,817  7,855,639    قروض تقليدية

  مرابحة
سايبور واليبور بسعر متغير 

 14,296,396  13,060,394  بالدوالر األمريكي

 770,319  627,523  رسوم العمولة  الصناعية السعوديصندوق التنمية 

 15,066,715  13,687,917   قروض غير تقليدية

 26,836,532  21,543,556   ديونالمتداول من الغير  الجزءإجمالي 

      

داولة       مت

       قروض قصيرة األجل

 -  895,643   مرابحة

)الحسابات قروض بنكية قصيرة األجل تقليدية 

 13,347  20,196   المكشوفة لدى البنوك(

 13,347  915,839   إجمالي القروض قصيرة األجل

      

      ديونالمتداول من ال الجزء

 قروض تجارية

سايبور واليبور بسعر متغير 

 3,765,376  186,458  بالدوالر األمريكي

 -  3,747,192  ٪4 سندات

 3,765,376  3,933,650   قروض تقليدية

  مرابحة
سايبور واليبور بسعر متغير 

 382,007  1,817,870  بالدوالر األمريكي

 546,390  228,333  رسوم العمولة  صندوق التنمية الصناعية السعودي

 596,273  -  ليبور بالدوالر األمريكي  إجارة

 1,524,670  2,046,203   قروض غير تقليدية

 5,290,046  5,979,853   ديونالمتداول من ال الجزءإجمالي 

 32,139,925  28,439,248   ديونإجمالي ال

 
ال يشمل القسط المتداول من وشملت القروض البنكية قصيرة األجل الحسابات المكشوفة لدى البنك والتسهيالت االئتمانية المتجددة قصيرة األجل. 

 مليون ريال سعودي( والتي تم تسجيلها ضمن ذمم دائنة أخرى. 126: 2021مليون ريال سعودي ) 212المماثلة البالغة  القروض العمولة المتراكمة والرسوم

 

  القروض

ليون م 3.946يال سعودي( وسحبت مليون ر 8.775: 2021مليون ريال سعودي ) 7.715طويلة األجل بإجمالي مبلغ  ديون، قامت المجموعة بسداد 2022خالل 

ريال سعودي،  مليون 2.859ضمن القسط المتداول للسنة السابقة والبالغ مليون ريال سعودي(، وهي تشمل المبالغ المدرجة  486: 2021ريال سعودي )

 والذي أعيد تمويله لهذه السنة.

االستحواذ، والتي تستحق السداد على أقساط وفقاً حصلت المجموعة على قروض تجارية من مؤسسات مالية مختلفة لتمويل مشاريع النمو وعمليات 

لى التفاقيات القروض المعنية بأسعار عموالت متفاوتة. تسدد قروض صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي بشلك عام ع

 أقساط نصف سنوية، وتحمل أعباء تمويل على هذه القروض بمعدالت مختلفة.

التنمية الصناعية السعودي، تم رهن بعض الممتلاكت والمصانع والمعدات على أنها موجودات مرهونة. تم اإلفصاح عن القيم  لضمان قروض صندوق

 .7الدفترية للموجودات غير المالية المرهونة كضمان مقابل القروض المتداولة وغير المتداولة في اإليضاح 

(، سعودي ريال مليون 9.156) دوالر أمريكي مليون 2.442بقيمة  2023األمريكي تستحق بعد منتصف تشمل القروض ديونًا وفقًا لمعدل اليبور بالدوالر 

 والتي تخضع لتأثير إحالل سعر الفائدة بين البنوك.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 )تتمة( ديون .22

 سندات

  :2022ديسمبر  31اكنت السندات التالية قائمة كما في 

 سنوات، بمبلغ  10سنوات و 5بي في، شركة تابعة مملوكة بالاكمل بشلك غير مباشر لسابك، سندات لمدة  2، أصدرت سابك اكبيتال 2018أكتوبر  في

مليار ريال سعودي. إن هذه السندات غير مضمونة، وتحمل معدل عمولة قدره  7.5مليار دوالر أمريكي للك منهما، وبمبلغ إجمالي يعادل  1قدره 

أ، ومتطلبات الطرح /144سنوات، على التوالي. تم إصدار هذه السندات بموجب القانون  10سنوات و 5٪ على السندات المستحقة خالل  4.5٪ و 4.0
السندات مدرجة في سوق األسهم األيرلندية )يورونكست دبلن(، وتم استخدام  المعدل. إن هذه 1933طبق القانون األوراق المالية األمريكي لعام 

 المتحصالت إلعادة تمويل قروض استحق سدادها.

  سنة، بمبلغ قدره  30سنوات و 10بي في، شركة تابعة مملوكة بالاكمل بشلك غير مباشر لسابك، سندات لمدة  1، أصدرت سابك اكبيتال 2020في سبتمبر

مليار ريال سعودي. إن هذه السندات غير مضمونة، وتحمل معدل عمولة قدره  3.75ر أمريكي للك منهما، وبمبلغ إجمالي يعادل مليون دوال 500

سنة، على التوالي. تم إصدار هذه السندات وفقًا لمتطلبات الطرح بموجب قانون األوراق  30سنوات و 10٪ على السندات المستحقة خالل  3.00٪ و 2.15

سنة  30المعدل. إن لكا من هذه السندات مدرجة في سوق األسهم األيرلندية )يورونكست دبلن(، كما أن السندات لمدة  1933ألمريكي لعام المالية ا

اد مدرجة أيضًا في بورصة تايبيه في تايوان. وقد تم استخدام المتحصالت ألغراض عامة وإلعادة تمويل القروض المستحقة. فيما يلي جدول السد

 الي للقروض:اإلجم

 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 5,303,394  6,895,691 خالل سنة واحدة

 8,375,777  2,038,193 سنتان -سنة 

 4,055,553  7,889,899 سنوات 5 -سنتان 

 14,405,201  11,615,465 أكثر من ذلك

إلجمالي  32,139,925  28,439,248 ا

 تسهيالت القروض غير المسحوبة

ريال سعودي(. بلغ  مليون 1.031 :2021سعودي ) ريال مليون 3.105خالل السنة، أبرمت المجموعة تسهيالت قصيرة األجل تتعلق برأس المال العامل بقيمة 

سعودي  ريال مليون 11.636بمبلغ ، وريال سعودي( مليون 9.145 :2021ريال سعودي ) مليون 12.011ا إجمالي قيمة التسهيالت غير المسحوبة المتعهد به

 ريال سعودي( في شلك تسهيالت ائتمانية متجددة. مليون 8.531 :2021)

 تاكليف التمويل المرسملة خالل السنة

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31  

 36,899  25,738  قروض المرابحة وصندوق التنمية الصناعية السعودي

 36,899  25,738  تاكليف التمويل المرسملة من قروض غير تقليدية

لتزامات عقود  22-1  إيجارا

 المجموعة كمستأجر

 فيما يلي تحلياًل اللتزامات عقود اإليجار:
 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31   

      غير متداولة

 5,467,676  5,469,463   التزامات عقود إيجار

داولة       مت

 951,669  904,614   التزامات عقود إيجار

   6,374,077  6,419,345 

  .8تم إثبات جميع اإلضافات إلى عقود اإليجار كموجودات حق استخدام تم اإلفصاح عنها في اإليضاح 

 تلتزم بها سابك.ال توجد ضمانات على القيمة المتبقية وال توجد عقود إيجار 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلكاكفة المبالغ بآالف 

 )تتمة( ديون .22

لتزامات عقود  22-1  إيجار )تتمة(ا

 فيما يلي مبالغ اإليجار المثبتة في قائمة الدخل الموحدة:

 

  

 للسنة المنتهية في 

3  2022ديسمبر  1

  للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 1,556,486  1,526,642  (8إيضاح  أنظراالستخدام )مصاريف استهالك موجودات حق 

 249,207  223,864  (30إيضاح  أنظرمصروف عمولة على التزامات عقود إيجار )

 118,035  32,495   مصروف متعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل

 30,655  17,552   مصروف متعلق بعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

 41,899  24,960   اإليجار المتغيرةمدفوعات 

صادرة بشأن عقود اإليجار بمبلغ إجمالي اكن لدى المجموعة  سعودي(. كما اكن  ميون ريال 2.015 :2021) 2022دي في ريال سعو مليون 1.846تدفقات نقدية 

جار بمبلغ خدام والتزامات عقد إي يال ســعودي في  مليون 820 لدى المجموعة إضــافات غير نقدية لموجودات حق االســت يال  مليون 2.816 :2021) 2021ر ر

 .37سعودي(. تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المتعلقة بعقود اإليجار في إيضاح 

 

 فيما يلي جدول السداد اإلجمالي لعقود اإليجار:

 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 951,669  904,614 خالل سنة واحدة

 728,881  940,100 سنتان -سنة 

 1,458,947  1,903,785 سنوات 5 -سنتان 

 3,279,848  2,625,578 ذلكأكثر من 

إلجمالي  6,419,345  6,374,077 ا

 
  (.37إيضاح  أنظرفي مخاطر السيولة ) والقروضاإليجار  عقود فيما يلي بيان استحقاق التزامات
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 منافع الموظفين .23

 فيما يلي تحلياًل لمخصص منافع الموظفين:
 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

لتزامات المنافع المحددة     ا

 13,791,721  11570963 ماكفأة نهاية الخدمة

 2,020,665  1,353,638 برامج منافع التقاعد المحددة

 1,356,914  936,044  منافع طبية ما بعد انتهاء الخدمة

 13,860,645  17,169,300 

افع الموظفين طويلة األجل األخرى ومنافع انتهاء الخدمة     من

 152,110  78,628  ماكفأة الخدمة طويلة األجل

 56,363  66,263  التقاعد المبكربرنامج 

 63,463  69,364  منافع أخرى طويلة األجل

 214,255  271,936 

 14,074,900  17,441,236 

خاطر المتعلقة تقوم اإلدارة بمتابعة مخاطر اكفة برامج التقاعد بالمجموعة والعمل مع جهات بالواكلة وجهات استئمانية محلية بشأن الحوكمة وإدارة الم

مة لتمويل ببرامج التقاعد، وخاصة فيما يتعلق بتمويلها وهيلك محفظة موجودات البرامج الحالية. تخضع التزامات وموجودات برامج الموجودات المستخد

ال. تم إقفال بعض االلتزامات لمخاطر ديموغرافية وقانونية واقتصادية. تعزى المخاطر االقتصادية أساسًا للتطورات غير المتوقعة في السلع وأسواق الم
 برامج المنافع المحددة المتعلقة بالخدمة المستقبلية. وقد أدى ذلك إلى تخفيض المخاطر المتعلق بمستويات المنافع المستقبلية.

  التزام المنافع المحددة

العمل المحلية وسوق العمل والقوانين الضريبية تقوم المجموعة بمنح ماكفأة نهاية الخدمة أو منافع التقاعد لموظفيها مع األخذ في االعتبار قوانين 

طورات في البلدان التي تتواجد فيها الشراكت. خارج المملكة العربية السعودية، تقوم المجموعة بالحد من مخاطر تغير ظروف السوق المالية والت

 الديموغرافية من خالل تقديم خطة مساهمة محددة لمعظم الموظفين.

 ماكفأة نهاية الخدمة

العمل السعودي وسياسات التوظيف الخاصة بالمجموعة.  نظاملن هذه الماكفأة إلزامية لاكفة الموظفين المقيمين في المملكة العربية السعودية طبقًا إ

التقاعد. يتم تحسب ماكفأة نهاية الخدمة على أساس رواتب الموظفين وفترات خدماتهم المتراكمة وتستحق الدفع عند انتهاء الخدمة أو االستقالة أو 

من ثم يتم احتساب التزام المنافع المحددة بشأن ماكفأة نهاية الخدمة وذلك بتقدير قيمة المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفين عن خدمتهم، و

 تطبيق معدل خصم مالئم لتحديد القيمة الحالية لصافي التزام المجموعة. إن هذه الماكفأة غير ممولة.

الدخل  ت إعادة القياس، فورًا في قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم قيد النقص أو الزيادة المقابلة لها على األرباح المبقاة من خالل بنوديتم إثبات عمليا

  الشامل األخرى في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة.

 برامج منافع التقاعد المحددة

حدة األمريكية لدى المجموعة عدد من برامج المنافع التقاعدية المحددة خارج المملكة العربية السعودية. إن أكثر البرامج أهمية تقع في الواليات المت

في الغالب في ألمانيا والنمسا واليابان وتايوان وكندا وفي المملكة المتحدة، وإن برامج التقاعد هذه ممولة. تشمل برامج التقاعد األخرى، برامج ممولة 

ع الكندية وبلجياك. تستند المنافع التي تقدمها برامج التقاعد هذه أساسًا إلى سنوات الخدمة وتعويضات الموظفين. من المتوقع تسوية برامج المناف
 .2022خالل عام 

ات يتماشى تمويل البرامج مع األنظمة واللوائح المحلية في ال بلدان التي أنشئت فيها. تخضع التزامات التقاعد ألنظمة حكومية، وحدود دنيا من متطلب

ضافية واالفتراض التمويل. إضافة إلى ذلك، يتم تنظيم استثمار الموجودات أيًضا. وقد ينتج عن ذلك تقلب في اشترااكت أصحاب العمل، ومتطلبات التمويل اإل

  ق التقاعد تتماشى مع هذه المتطلبات النظامية.المتعلق بأن االلتزامات تجاه صنادي
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 منافع الموظفين )تتمة( .23

 التزام المنافع المحددة )تتمة(

 الرئيسية الخاصة بالمجموعة:فيما يلي وصفًا موجزًا لبرامج منافع التقاعد المحددة 

  الواليات المتحدة األمريكية

استحقاقات  في الواليات المتحدة األمريكية، لدى المجموعة عددا من برامج منافع التقاعد المحددة القديمة المؤهلة، التي تم إغالقها جميًعا لجميع

. تتمثل سياسة تمويل البرامج األمريكية في القيام 1974الموظفين المعدل لعام المنافع المستقبلية. تخضع هذه البرامج ألحاكم قانون ضمان دخل تقاعد 
قوانين الضريبية باشترااكت منتظمة لك سنة وبالمبالغ الضرورية التي تفي أو تتجاوز الحد األدنى المطلوب طبقا لما نصت عليه قوانين منافع الموظفين وال

 مجموعة أيضا برنامج تقاعد إضافي غير مؤهل.في الواليات المتحدة األمريكية. يوجد لدى ال

 تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل جهات بالواكلة والتي تمثل مصالح الجهات المستفيدة وتضمن سداد المنافع مستقباًل.

 المملكة المتحدة

على زيادات إضافية في المنافع لسنوات الخدمة في  لدى المجموعة برامج معاشات تقاعد ختامية في المملكة المتحدة تم إقفالها من أجل الحصول

ر. وبعد إقفال مستحقات المستقبل. إن جزء كبير من األيدي العاملة في المملكة المتحدة ال يزال يتلقى زيادات في المنافع استنادًا إلى زيادات الرواتب واألجو

 مساهمات المحددة.الخدمة، اكنت لدى اكفة الموظفين فرصة سانحة لالشتراك في برامج ال

للقانون، مصالح  تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل جهات بالواكلة، وتمثل فيها مجالس األمناء، طبقًا لالتفاقية المبرمة مع هذه الجهات وطبقاً 

بقًا لألنظمة المحلية لك ثالثة سنوات. المستفيدين للتأكد بأنه يمكن سداد المنافع في المستقبل. يحدد التمويل المطلوب وفق عمليات تقويم فنية ط

 تعدل معاشات التقاعد سنويًا تعويضًا عن الزيادة في تاكليف المعيشة.

 منافع الموظفين طويلة األجل األخرى

  ماكفأة الخدمة طويلة األجل

  ماثل اللتزامات المنافع المحددة.تقدم المجموعة لموظفيها ماكفأة الخدمة طويلة األجل على أساس سنوات الخدمة، ويتم قياسها على نحو م

 برنامج التقاعد المبكر

صة بالمجموعة. وإذا ما تم االتفاق على التعويض سات منافع الموظفين الخا سيا ساب تاكليف برامج التقاعد المبكر للموظفين وفقًا ل شلك  يتم احت على 

  عها على فترة التعويض التي يمكن أن تصل إلى سن التقاعد العادي للموظف.أقساط، يتم خصم االلتزام في األصل إلى القيمة الحالية ومن ثم يتم توزي

 يوضح الجدول أدناه الحركة في التزامات المنافع المحددة:

 
 2022  2021 

 18,425,611  17,169,300 يناير 1في كما 

 1,266,678  1,196,925 تلكفة الخدمة الحالية

 12,806  - تلكفة الخدمة السابقة

 413,203  452,719 تمويل، الصافي أعباء

      تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 (984,925)   (6,210,190) افتراضات مالية -

 2,832   23,791 ساكنيةتغيرات  -

 (431,370)   458,123 تسويات على أساس الخبرة -

 (306,172)   1,368,522 العائد الفعلي على موجودات البرامج -

 (397,802)  (637,742) خالل السنةمنافع مدفوعة 

 (500,454)  (178,207) مساهمات أصحاب العمل العائد في برامج التقاعد

 (331,107)  217,404 تسوية تحويل عمالت أجنبية وأخرى

 17,169,300  13,860,645  ديسمبر 31في كما 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلكاكفة المبالغ 

 منافع الموظفين )تتمة( .23

 يوضح الجدول أدناه مكونات منافع الموظفين في المملكة العربية السعودية:
 

  نهاية الخدمة 

افع طبية ما بعد انتهاء  من

لخدمة إلجمالي  ا  ا

 14,912,895  1,126,564  13,786,331  2022يناير  1في كما 

 1,178,722  91,976  1,086,746 تلكفة الخدمة الحالية

 411,742  30,221  381,521 أعباء تمويل

          تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 (3,955,134)  (290,189)  (3,664,945)  افتراضات مالية -

 (592)  (592)  - ساكنيةتسويات  -

 327,500  46,726  280,774 على أساس الخبرةتسويات  -

 (460,801)  (97,521)  (363,280) منافع مدفوعة خالل السنة

 92,675  28,859  63816 أخرى

 12,507,007  936,044  11570963 2022ديسمبر  31في كما 

 

  نهاية الخدمة 

منافع طبية ما بعد انتهاء 

 اإلجمالي  الخدمة

 15,261,484  1,319,519  13,941,965  2021يناير  1في كما 

 1,239,138  98,790  1,140,348 تلكفة الخدمة الحالية

 358,019  28,585  329,434 أعباء تمويل

       تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 (803,921)  (42,364)  (761,557)  افتراضات مالية -

 (409,970)  (20,837)  (389,133) على أساس الخبرةتسويات  -

 (397,802)  (63,547)  (334,255) منافع مدفوعة خالل السنة

 (334,053)  (193,582)  (140,471) أخرى

 14,912,895  1,126,564  13,786,331 2021ديسمبر  31في كما 

 
 :2022ديسمبر  31المملكة العربية السعودية كما في يوضح الجدول أدناه مكونات التزامات المنافع المحددة خارج 

 

 

لواليات المتحدة  ا

ألمريكية لمملكة المتحدة  ا  أخرى  ا

 إجمالي

 7,139,770 751,098 3,073,038 3,315,634  2022يناير  1في كما 

 18,203 16,049 - 2,154 تاكليف خدمة حالية

 148,936 13,026 50,192 85,718 أعباء تمويل

 (440,252) (25,752) (110,422) (304,078) مدفوعة خالل السنة منافع

 (217,601) (217,601) - - تسويات مدفوعة

      تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 (2,255,056) (251,654) (1,023,203) (980,199)  افتراضات مالية -

 24,384 177 19,068 5,139 ساكنيةتغيرات  -

 130,623 17,517 82,728 30,378 الخبرةتسويات على أساس  -

 58,706 58,706 - - خسارة عن تسوية

 (349,803) (53,726) (296,077) - عمالت أجنبية وأخرى

 4,257,910 307,840 1,795,324 2,154,746 2022ديسمبر  31في كما 
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  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلكاكفة المبالغ بآالف 

 منافع الموظفين )تتمة( .23

 تم أدناه تبيان التطورات في موجودات البرامج الرئيسية في مختلف البلدان:
 

 

لواليات المتحدة  ا

ألمريكية  ا
لمملكة المتحدة  إجمالي أخرى ا

 4,883,365 (53,505) 2,524,863 2,412,007 2022يناير  1في  كما موجودات الخطة

 107,959 3,863 42,065 62,031 إيرادات التمويل

 178,207 21,464 52,533 104,210  مساهمات الموظفين

 (1,368,522) (21,915) (659,029) (687,578) العائد على موجودات البرامج )ما عدا دخل العمولة(

 (422,206) (22,275) (110,422) (289,509) منافع مدفوعة خالل السنة

 (217,601) (217,601) - -  تسويات مدفوعة

 (4,023) (310) - (3,713) مصاريف إدارية

 (252,907) (4,190) (248,717) - عمالت أجنبية وأخرى

 2904272 (294,469) 1,601,293 1,597,448 2022ديسمبر  31في كما موجودات الخطة 

لتزامات المنافع المحددة، صافي  1,353,638 602,309 194,031 557,298 ا

 
 :2021ديسمبر  31يوضح الجدول أدناه مكونات التزامات المنافع المحددة خارج المملكة العربية السعودية كما في 

 

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية
 إجمالي أخرى المملكة المتحدة

 7,700,690 889,764 3,084,710 3,726,216  2021يناير  1في كما 

 27,540 24,918 - 2,622 الخدمة الحاليةتاكليف 

 12,806 - 12,806 - تاكليف الخدمة السابقة

 145,326 15,786 46,221 83,319 أعباء تمويل

 (447,398) (34,587) (124,499) (288,312) منافع مدفوعة خالل السنة

      تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 (181,004) (67,585) 92,140 (205,559)  افتراضات مالية -

 2,832 103 (9,029) 11,758 ساكنيةتغيرات  -

 (21,400) (6,990) - (14,410) تسويات على أساس الخبرة -

 (99,622) (70,311) (29,311) - عمالت أجنبية وأخرى

 7,139,770 751,098 3,073,038 3,315,634 2021ديسمبر  31في كما 

 

 موجودات البرامج الرئيسية في مختلف البلدان:تم أدناه تبيان التطورات في 

 

 
الواليات المتحدة 

 أخرى المملكة المتحدة  األمريكية
 إجمالي

 4,536,561 16,661 2,366,735 2,153,165 2021يناير  1في كما موجودات الخطة 

 90,142 7,065 35,823 47,254 إيرادات التمويل

 500,454 29,157 64,442 406,855  مساهمات الموظفين

 306,172 (25,056) 232,707 98,521 العائد على موجودات البرامج )ما عدا دخل العمولة(

 (447,398) (34,587) (124,499) (288,312) منافع مدفوعة خالل السنة

 (6,010) (534) - (5,476) مصاريف إدارية

 (51,409) (1,064) (50,345) - عمالت أجنبية وأخرى

 4,928,512 (8,358) 2,524,863 2,412,007 2021ديسمبر  31في كما موجودات الخطة 

 (45,147) (45,147) - - أثر سقف الموجودات / المطلوبات المتوقع خسارتها

 2,256,405 804,603 548,175 903,627 التزامات المنافع المحددة، صافي

 

 

 

 للسنة المنتهية في 

3  2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في  

 2021ديسمبر  31

    صافي مصاريف المنافع  

 1,279,484  1,196,925 تلكفة الخدمة الحالية وتلكفة الخدمة السابقة

 413,203  452,719 أعباء تمويل على التزامات المنافع

 1,692,687  1,649,644 صافي مصاريف المنافع
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 منافع الموظفين )تتمة( .23

 موجودات برامج تقاعد الموظفين:

 يمثل الجدول أدناه فئات موجودات برامج التقاعد الرئيسية خارج المملكة العربية السعودية:

 

 

 2022ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

لواليات المتحدة  ا

ألمريكية  ا
لمملكة المتحدة   أخرى ا

     مدرجة وغير مدرجة

 - ٪10,05 ٪39,70 أسهم

 - ٪1,12 ٪59,80 سندات ديون

 - ٪1,12 - سندات حكومية -

 - - ٪59,80 سندات أخرى -

 ٪92,09 ٪52,29 - صناديق استثمارية وشراكت تأمين

 ٪7,91 ٪29,06 - استثمارات أخرى

 - ٪7,48 ٪0,50 نقدية وشبه نقدية

إلجمالي  ٪100 ٪100 ٪100 ا

 

 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

الواليات المتحدة 

 األمريكية
  أخرى المملكة المتحدة

     مدرجة وغير مدرجة

 - ٪23,86 ٪66,44 أسهم

 ٪97,81 ٪5,98 ٪32,82 سندات ديون

 ٪97,81 ٪5,98 - سندات حكومية -

 - - ٪32,82 سندات أخرى -

 ٪1,39 ٪47,67 - صناديق استثمارية وشراكت تأمين

 ٪0,80 ٪20,33 - استثمارات أخرى

 - ٪2,16 ٪0,74 نقدية وشبه نقدية

 ٪100 ٪100 ٪100 اإلجمالي

 

 في احتساب التزامات المنافع:فيما يلي بيان االفتراضات االقتصادية واالكتوارية الرئيسية المستخدمة 

 

 
 2022ديسمبر  31

لمملكة العربية السعودية لواليات المتحدة األمريكية  ا لمملكة المتحدة  ا  ا

 ٪4,95  ٪4,98  ٪5,20  معدل الخصم

 ٪3,56  -  ٪6,00 -٪ 4,50  متوسط الزيادة في الرواتب

ينطبق  الزيادة في دفعات التقاعد ينطبق  ال   ٪2,95  ال 

إلى نقص  2022٪ في عام 9 معدل التضخم )تلكفة الرعاية الصحية(

وما  2026٪ لعام 5بنسبة 

عدها ينطبق  ب ينطبق  ال   ال 

 سنة 13  سنة 12   سنة 11  مدة خطة المنافع

 

 

 2021ديسمبر  31

 المملكة المتحدة  الواليات المتحدة األمريكية  المملكة العربية السعودية

 ٪1,80  ٪2,69  ٪2,80  معدل الخصم

 ٪3,71  -  ٪6,00 -٪ 4,50  متوسط الزيادة في الرواتب

 ٪3,25  ال ينطبق  ال ينطبق  الزيادة في دفعات التقاعد

إلى نقص  2021٪ في عام 9 معدل التضخم )تلكفة الرعاية الصحية(
 2025٪ في عام 5بنسبة 

 ال ينطبق  ال ينطبق  وما بعدها

 سنة 22  سنة 16   سنة 13  مدة خطة المنافع
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 منافع الموظفين )تتمة( .23

 تحليل الحساسية

افتراض رئيسي واحد، مع بقاء اكفة االفتراضات االكتوارية يوضح الجدول أدناه األثر التقريبي على التزامات المنافع المحددة في حالة قيام المجموعة بتغيير 

ء األخرى ثابتة. يهدف تحليل الحساسية إلى توضيح عدم التأكد المالزم لتقويم التزامات المنافع المحددة في ظروف السوق بتاريخ القياس. و ال يمكن استقرا

األساسية على إجمالي التزامات المنافع المحددة. تنطبق الحساسية فقط على التزامات  نتائجه بسبب اآلثار المختلفة للتغيرات في االفتراضات االكتوارية

دلة لموجودات المنافع المحددة وليس على صافي المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة. ومن المتوقع أن يتم تسوية الحراكت في القيمة العا
 امات المنافع المحددة الناتجة عن التغيرات في االفتراضات.البرامج، بقدر معين، في التغيرات في التز 

 

 

 2022ديسمبر  31

لمملكة العربية  ا

لسعودية  ا

لواليات المتحدة  ا

ألمريكية  ا
لمملكة المتحدة  أخرى ا

لزيادة      ا

 (20,634) (55,291) (63,942) (372,395) نقطة أساس( 25معدل الخصم )+

 2,237 9,077 - 368,817 نقطة أساس( 25الراتب )+

ينطبق نقطة أساس( 25التقاعد )+  8,983 68,866 - ال 

ينطبق سنة( 1العمر المتوقع للمتقاعدين )+  (18,112) (46,668) (24,437) ال 

 - - - 46,630 نقطة أساس( 25تاكليف الرعاية الصحية )+

لنقص      ا

 15,751 57,806 67,157 372,438 نقطة أساس( 25-معدل الخصم )

 (7,996) (8,803) - (370,737) نقطة أساس( 25-الراتب )

ينطبق نقطة أساس( 25-التقاعد )  (14,339) (65,471) - ال 

ينطبق سنة( 1-العمر المتوقع للمتقاعدين )  11,920 46,239 23,490 ال 

ينطبق (44,469) نقطة أساس( 25-تاكليف الرعاية الصحية ) ينطبق ال  ينطبق ال   ال 

 
 2021ديسمبر  31 

 

المملكة العربية 

 السعودية

الواليات المتحدة 

 األمريكية
 أخرى المملكة المتحدة

     الزيادة

 (39,535) (153,213) (131,306) (473,356) نقطة أساس( 25معدل الخصم )+

 8,249 23,624 - 432,026 نقطة أساس( 25الراتب )+

 21,769 130,157 - ال ينطبق نقطة أساس( 25التقاعد )+

 19,335 (110,791) (48,928) ال ينطبق سنة( 1العمر المتوقع للمتقاعدين )+

 ال ينطبق - - 50,353 نقطة أساس( 25تاكليف الرعاية الصحية )+

     النقص

 41,673 163,745 139,125 495,346 نقطة أساس( 25-معدل الخصم )

 (7,995) (22,775) - (415,774) نقطة أساس( 25-الراتب )

 (20,643) (123,356) - ال ينطبق نقطة أساس( 25-التقاعد )

 (18,886) 112,831 47,931 ال ينطبق سنة( 1-العمر المتوقع للمتقاعدين )

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (47,865) نقطة أساس( 25-تاكليف الرعاية الصحية )

 

 

 المتوقعة: فيما يلي تحلياًل إلجمالي دفعات المنافع

 

 2022ديسمبر  31 

لمملكة العربية    ا

لسعودية  ا

خارج المملكة العربية  

لسعودية  ا

 217,202  655,354 خالل سنة واحدة

 221,392  638,144 سنتان -سنة 

 221,924  756,032  سنوات 3 -سنتان 

 215,398  828,487 سنوات 4 - 3

 213,951  915,934 سنوات 5 - 4

 1,057,056  6,539,508  قادمةسنوات  5

إلجمالي  2,146,923  10,333,459 ا
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 منافع الموظفين )تتمة( 23

 تحليل الحساسية )تتمة(

 المتوقعة:فيما يلي تحلياًل إلجمالي دفعات المنافع 

 

 2021ديسمبر  31 

 المملكة العربية  

 السعودية

خارج المملكة العربية  

 السعودية

 293,932  511,605 خالل سنة واحدة

 291,775  478,339 سنتان -سنة 

 290,280  539,980  سنوات 3 -سنتان 

 287,484  651,551 سنوات 4 - 3

 272,876  697,908 سنوات 5 - 4

 1,287,383  4,917,322 قادمةسنوات  5

إلجمالي  2,723,730  7,796,705 ا

خصصات  24  م

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

    غير متداولة:

 193,748  345,698 (1اإلزالة وترميم الموقع )

 172,141  158,593 (2إعادة الهيلكة )

 129,214  124,413 (3مطالبات قضائية )

 85,502  84,614 (4التزام بيئي )

 290,039  148,080 (5متنوعة )

 861,398  870,644 

داولة:     مت

 54,780  35,189 (1اإلزالة وترميم الموقع )

 3,286  1,652 (4التزام بيئي )

 72,380  45,191 (5متنوعة )

 82,032  130,446 

 943,430  1,001,090 

العمل البيئي واالجتماعي والحوكمة والمعايير الدولية للتقرير المالي عن االستدامة الصادرة حديًثا، تقوم المجموعة بالنظر إلى التركيز حديًثا على إطار  (1)

بتقويم مدة تجديد مواقع المصانع على أراضيها المستأجرة. يمثل مخصص اإلزالة وترميم الموقع مخصًصا لتلكفة تفكيك وترميم الموقع لبعض 
 (18-6إيضاح  أنظرالتابعة للمجموعة. تقوم المجموعة بإثبات مخصص عندما ينشأ التزام كنتيجة اللتزام قانوني أو متوقع. )مواقع التصنيع للشراكت 

لكة تمثل مخصصات إعادة هيلكة العقود التي تعتبر تاكليفها أكبر من منافعها وتاكليف التفكيك وانتهاء الخدمة المتعلقة بمشاريع إعادة الهي (2)
 المحددة.

(. ال تعتقد اإلدارة أن أي دعاوى قضائية قائمة حالًيا أو متوقعة، 3-37و 4-1-3إيضاحي  أنظريمثل مخصص التزامات التقاضي مطالبات قانونية معلقة ) (3)

يتضمن مخصصات إما بشلك فردي أو على مستوى إجمالي، من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على مركزها المالي أو نتائج العمليات. كما 
 (3-37إيضاح  أنظرلمطالبات الضرر والضمانات وااللتزامات المماثلة. )

 (18-6اإليضاح  أنظريمثل االلتزام البيئي التاكليف المتوقعة للمعالجة البيئية وإعادة تأهيل المواقع الملوثة عبر مواقع التصنيع المختلفة. ) (4)

 تلفة.مخصصات متنوعة تتعلق بمخاطر وتعهدات مخ (5)

لك من أجل تقديم عرض أكثر شفافية وللتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة من حيث وضوح مخصصات الشركة في دفاترها، تم اإلفصاح عن المخصصات بش

عيد تصنيفها من "المطلوبات األخرى" إلى بند منفصل "المخصصات ودي كما في مليون ريال سع 871" في قائمة المركز المالي الموحدة بمبلغ منفصل وا ُ
 .2021ديسمبر  31

 

 .25إيضاح في المطلوبات المتداولة األخرى  ضمنالمتداول من المخصصات  الجزءتم اإلفصاح عن 
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  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

خصصات )تتمة( 24  م

 في إجمالي المخصصات: فيما يلي تحلياًل للحركة
 

إلزالة وترميم الموقع  عادة هيلكة ا لتزام بيئي مطالبات قضائية إ إلجمالي متنوعة ا  ا

 1,155,816 657,698 93,121 120,546 46,641 237,810 2021يناير  1في كما 

 253,048 18,181 2,129 11,250 134,882 86,606 إضافات

 (337,573) (256,992) (5,849) (108) (6,505) (68,119) استخدام

 (50,522) (48,719) (1,026) (777) - - س قيودعك

 (19,679) (7,749) 413 (1,697) (2,877) (7,769) أخرى

 1,001,090 362,419 88,788 129,214 172,141 248,528 2021ديسمبر  31في كما 

 168,563 2,933 2,030 12,040 - 151,560 إضافات

 (163,620) (129,795) (5,490) (14) (4,345) (23,976) استخدام

 (36,368) (32,740) (1,116) (2,512) - - س قيودعك

 (26,235) (9,546) 2,054 (14,315) (9,203) 4,775 أخرى

 943,430 193,271 86,266 124,413 158,593 380,887 2022ديسمبر  31في كما 

 مطلوبات أخرى  25 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

    غير متداولة:

 1,421,535  1,312,435  (1مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة )

 174,811  169,341 (2مطلوبات عقود )

 66,026  31,629  متنوعة

 1,513,405  1,662,372 

داولة:     مت

 6,131,914  6.677.299  مطلوبات مستحقة

 3,160,886  2,538,094  مستحقات الموظفين

 1,788,985  2,022,371 ((1) 38إيضاح  أنظربرنامج االدخار للموظفين )

 1,146,478  1,326,621 توزيعات أرباح مستحقة 

 1,203,522  1,047,967 مبيعات وضرائب أخرى مستحقة 

 928,983  353,719 دفعات تجارية مقدمة

 275,204  268,417 (1) مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 125,835  212,305 عمولة مستحقة

 149,032  165,058 حوافز مستحقة الدفع إلى العمالء

 130,446  82,032  (3مخصصات )

 170,528  170,431 (4متنوعة )

 14,864,314  15,211,813 

 اإلنتاج.تمثل الذمم الدائنة للجهات ذات العالقة المبالغ المستحقة الدفع لقاء العمليات وسلف  (1)

 تمثل مطلوبات العقود المبالغ المستحقة الدفع مقابل األصل المستلم من طرف خارجي بموجب اتفاقية المناولة. (2)

 (24إيضاح  أنظرتمثل المخصصات القسط المتداول من اإلزالة وترميم الموقع، وااللتزامات البيئية والمخصصات المتنوعة. ) (3)

 بشلك رئيسي المطلوبات المتنازع عليها والذمم الدائنة.تشمل المطلوبات المتنوعة  (4)

 الذمم الدائنة التجارية 26

 فيما يلي تحلياًل للذمم الدائنة التجارية:

 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 12,138,576  10.253.243 ذمم دائنة تجارية

 14,010,549  12,284,747 (33إيضاح  أنظرمطلوب إلى جهات ذات عالقة )

 22,537,990  26,149,125 

 إن الذمم الدائنة التجارية غير مرتبطة بفائدة وتسدد وفًقا للشروط التجارية العادية.

 .35تم اإلفصاح عن مخاطر العمالت ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة بشأن الذمم الدائنة في اإليضاح 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 اإليرادات  27

 فيما يلي تحلياًل لإليرادات:
 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 171,217,351  192,413,560  بيع بضاعة

 3,210,290  5,544,386  لوجستية خدمات

 455,485  508,818  إيرادات إيجار

 198,466,764  174,883,126 

من التزامات األداء التي تم الوفاء بها في السنوات السابقة. ومن المتوقع الوفاء بجميع التزامات األداء  2022ال توجد إيرادات هامة تم اثباتها خالل عام 

  في السنة التالية. 2022ديسمبر  31يتم الوفاء بها حتى المتبقية التي لم 

 بخصوص توزيع اإليرادات حسب القطاعات والتوزيع الجغرافي. 34إيضاح  أنظر

 المصاريف .28

تحليل المصاريف على تلكفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف أبحاث وتطوير ومصاريف البيع والتوزيع، يمكن و بناًء على طبيعة المصاريف

 النحو التالي:

 تلكفة المبيعات  28-1

 فيما يلي تحلياًل لتلكفة المبيعات:

 

 

 للسنة المنتهية في 

  2022ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 102.239.251  129.050.427  التغير في المنتجات تامة الصنع والمواد خام والمواد المستهلكة

 12.182.230  12.349.370 وإطفاءاستهالك 

 8,562,410  8,317,332 تاكليف موظفين

 3,210,290  5.544.386 تاكليف متعلقة بخدمات لوجستية

انخفاض وشطب قيمة المصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة 
 811,815  532,968  (9و 7إيضاحي  أنظر)

 155,794,483  127,005,996 

 عمومية وإداريةمصاريف  28-2

 فيما يلي تحلياًل للمصاريف العمومية واإلدارية:

 

 
 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1
 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 4,565,160  4.921.902 مصاريف موظفين

 1,906,824  2.361.872 دعم إداري

 1,392,604  1.107.175 استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 447,358  406,093  صيانة

 143,759  238.868 أخرى

 9,035,910  8,455,705 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 )تتمة( المصاريف .28

 مصاريف أبحاث وتطوير 28-3

 والتطوير:فيما يلي تحلياًل لمصاريف األبحاث 

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 1,226,554  1,167,604 مصاريف موظفين

 312,828  231.512  استهالك وإطفاء

 117,439  231,097 دعم إداري

 175,120  174,937 صيانة

 79,304  70.424 أخرى

 1,875,574  1,911,245 

واإلطفاء لموجودات األبحاث والتطوير المستحوذ عليها تحت بند  االستهالكفي السنوات السابقة، تم اإلفصاح عن مصاريف البحث والتطوير بعد خصم 

دة. تم إدراج ، بدأت سابك في عرض مصاريف األبحاث والتطوير بشلك منفصل في صدر قائمة الدخل الموح2022 عام بدايةالمصاريف العمومية واإلدارية. مع 

مليون  313واإلطفاء المتعلق باألبحاث والتطوير  االستهالك، بلغ 2021واإلطفاء المحملين على مراكز تلكفة األبحاث والتطوير في العرض. في عام  االستهالك
 ريال سعودي.

 مصاريف بيع وتوزيع 28-4

 فيما يلي تحلياًل لمصاريف البيع والتوزيع:

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 5,351,099  7.908.067 نقل وشحن

 1,605,373  1,587,093  مصاريف موظفين

 430,456  954,613 مصاريف تسويق

 155,838  449,952 استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 10,899,725  7,542,766 

يرادات و .29  أخرىتشغيلية مصاريف إ

 فيما يلي تحلياًل لإليرادات التشغيلية األخرى:
 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 744,751  720,963 الخدمات المقدمة إلى المشاريع المشتركة التاكملية

 52,042  370,401  فروقات تحويل عمالت أجنبية

 123,984  263,834 مطالبات تأمين

 120,672  235,002  متنوعة

 1,590,200  1,041,449 

 فيما يلي تحلياًل لمصاريف التشغيلية األخرى:

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 79,796  104,867 تبرعات

 148,947  73,069 خسارة من استبعاد مصانع ومعدات

 134.882  - الهيلكةمخصص إعادة 

 320,004  116,659 متنوعة

 294,595  683,629 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

يرادات وأعباء التمويل .30  إ

 فيما يلي تحلياًل إليرادات التمويل:

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 114,377  349,688 (ةالثابت مرابحة )بما في ذلك الودائع ألجل

 178,069  389,797 إيرادات التمويل

 739,485  292,446 

 فيما يلي تحلياًل ألعباء التمويل:

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 1,083,603  1,306,821 القروض والسلفأعباء تمويل على 

 511,211  (669,592)  أدوات مالية مشتقة

 413,203  452,719  مصاريف عمولة متعلقة بخطط المنافع المحددة

 249,207  223,864  مصروف عمولة على التزامات عقود إيجار

 1,313,812  2,257,224 

 فيما يلي تحلياًل إليرادات التمويل وأعباء التمويل التقليدية وغير التقليدية:

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

يرادات التمويل     إ

 26  3,130 حسابات تحت الطلب تقليدية -

 55,074  281,769 ودائع ألجل تقليدية -

 62,711  81,760 حسابات جارية تقليدية -

 25570  (5,395) جهة ذات عالقة -عمولة من القروض والسلف مصاريف )إيرادات(  -

 -  105 أخرى -

 143,381  361,369 إجمالي إيرادات التمويل التقليدية

 114,377  349,688 (ةألجل الثابت مرابحة متداولة )بما في ذلك الودائع -

 33,682  28,428 صكوك -

 1,006  - ودائع مرابحة مركبة -

 149,065  378,116 إجمالي إيرادات التمويل غير التقليدية

 292,446  739,485 إجمالي إيرادات التمويل

    

عباء التمويل     أ

 55,521  47,552 قروض تقليدية -

 415,313  415,313 سندات/سندات ديون -

 249,207  223,864 التزامات عقود إيجار -

 511,211  (669,592) أدوات مالية مشتقة -

 413,203  452,719 صافي العمولة على منافع الموظفين -

 191,439  279,545  صافي فروقات تحويل عمالت أجنبية للقروض -

 93,179  (2,845) أخرى -

 1,929,073  746,556 إجمالي أعباء التمويل التقليدية

 45,565  33,756 التنمية الصناعية السعوديصندوق  -

 261,155  518,301 مرابحة -

 21,431  15,199 تسهيالت إجارة وأخرى -

 328,151  567,256 إجمالي أعباء التمويل غير التقليدية

 2,257,224  1,313,812 إجمالي أعباء التمويل

    

 (1,785,692)  (385,187) نتائج مالية تقليدية  

 (179,086)  (189,140)  نتائج مالية غير تقليدية

لنتائج المالية  (1,964,778)  (574,327)  ا
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك

 الزاكة وضريبة الدخل .31

 الدخل المستحقة:فيما يلي بيان الحركة في صافي الزاكة وضريبة 
 

لزاكة  إلجمالي  ضريبة الدخل  ا  ا

 3,526,729  1,077,132  2,449,597 2022يناير  1في كما 

 2,776,737  814,554  1,962,183 مخصص خالل السنة

 (3,364,576)  (1,115,417)  (2,249,159)  مدفوع خالل السنة، صافي

 (35,465)  (33,607)  (1,858) التصنيف(حراكت أخرى )تحويل العمالت األجنبية وإعادة 

 2,903,425  742,662  2,160,763 2022ديسمبر  31في كما 

 

 فيما يلي تحلياُل لعرضها في قائمة المركز المالي الموحدة:

 

 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

لزاكة إلجمالي  ضريبة الدخل  ا  ا

 87,642  87,642  - ذمم مدينة

 2,991,067  830,304  2,160,763 ذمم دائنة

 2,903,425  742,662  2,160,763 صافي الذمم الدائنة

 

 اإلجمالي  ضريبة الدخل  الزاكة 

 2,637,859  691,765  1,946,094 2021يناير  1في كما 

 3,025,466  1,065,073  1,960,393  مخصص خالل السنة

 (2,133,371)  (676,724)  (1,456,647)  مدفوع خالل السنة، صافي

 (3,225)  (2,982)  (243) حراكت أخرى )تحويل العمالت األجنبية وإعادة التصنيف(

 3,526,729  1,077,132  2,449,597 2021ديسمبر  31في كما 

 

 فيما يلي تحلياُل لعرضها في قائمة المركز المالي الموحدة:

 

 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 اإلجمالي  ضريبة الدخل  الزاكة

 51,281  51,281  - ذمم مدينة

 3,578,010  1,128,413  2,449,597 ذمم دائنة

 3,526,729  1,077,132  2,449,597 صافي الذمم الدائنة

 

المستحقة الدفع واإلفصاح من أجل تقديم عرض أكثر شفافية من حيث وضوح مطلوبات ضريبة الدخل والزاكة للمجموعة، تم جمع ضريبة الدخل والزاكة 

 .2021ديسمبر  31و 2022ديسمبر  31عنها بشلك منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

 

 الزاكة 31-1
 

مستقلة معدة الية تقدم اإلقرارات الزكوية الخاصة بسابك والشراكت التابعة المملوكة لها بالاكمل، إلى هيئة الزاكة والضريبة والجمارك على أساس قوائم م

ديم إقراراتها ألغراض الزاكة فقط. تقوم الشراكت المنتسبة األخرى غير المملوكة بالاكمل لسابك بتقديم إقراراتها الزكوية بشلك منفصل. قامت سابك بتق

. قامت سابك 2020ديسمبر  31في الزكوية إلى هيئة الزاكة والضريبة والجمارك واستلمت شهادات الزاكة وسددت الزاكة المستحقة حتى السنة المنتهية 

قيد الفحص من  2019حتى  2017، وال تزال السنوات 2016ديسمبر  31بإنهاء موقفها الزكوي مع هيئة الزاكة والضريبة والجمارك حتى السنة المنتهية في 
 قبل الهيئة.

 

 ضريبة الدخل 31-2

 مة الدخل الموحدة:فيما يلي تحلياًل للعناصر الرئيسية لضريبة الدخل المدرجة في قائ

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

    ضريبة دخل حالية

 1,073,397  932,032 السنة الحالية

 (8,324)  (117,478) تسويات الضريبة الحالية للسنة السابقة

    

    ضريبة دخل مؤجلة

 560,727  (281,384) نشأة وعكس قيد الفروقات المؤقتة

 533,170  1,625,800 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 الزاكة وضريبة الدخل )تتمة( 31

 ضريبة الدخل )تتمة(  31-2

الدخل المؤجلة المحملة أو المضافة مباشرة إلى حقوق الملكية والمفصح عنها في قائمة الدخل الشامل فيما يلي تحلياًل للبنود التالية المتعلقة بضريبة 

 ديسمبر: 31الموحدة للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 (21,329)  157,261 المحددةمصروف )منافع( الضريبة من إعادة قياس برامج المنافع 

)منافع( ضريبة الدخل المؤجلة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر  (21,329)  157,261 مصروف 

ية السارية، فيما يلي بيان العالقة بين مصروف ضريبة الدخل وفًقا للشريحة الضريبية المحلية )السعودية( ومصروف ضريبة الدخل وفقًا للشريحة الضريب

 ديسمبر: 31المنتهيتين في للسنتين 

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 34,087,964  25,988,176 الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

 (30,962,214)  (29,082,495) ناقصًا: الدخل الخاضع للزاكة 

 3,125,750  (3,094,319) الدخل )الخسارة( الخاضع لضريبة الدخل

 ٪20  ٪20 معدل ضريبة الدخل المحلية )في المملكة العربية السعودية(

للشريحة الضريبية المحلية  625,150  (618,864) ضريبة الدخل وفقاً 

آلثار الضريبية لـ:     ا

 1,313,546  1,599,189 منافع ضريبيه للسنة الحالية، غير المثبتة -

 (13,868)  (312,373) معدالت االنحراف -

 11,915  1,914 التغيرات في الشريحة الضريبية -

 (335,019)  (225,252) خسائر العمالت األجنبية -

 (21,433)  214,300  النتائج الضريبية المعفاة في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة -

 48,184  52,174 مصاريف غير قابلة للخصم الضريبي -

 (29,746)  (249,472) ضريبية معفاة أخرىتسويات سنة سابقة وبنود  -

 (98,085)  (76,404) الضريبة المستحقة المحملة على المطلوبات األخرى -

 58,561  (1,744) فروقات ضريبة دخل مؤجلة على أساس خارج المملكة العربية السعودية -

 66,595  149,702 ضرائب دخل حكومية ومحلية وأخرى -

ضريبة الدخل  1,625,800  533,170 مصروف 

 1,960,393  1,962,183 مصروف الزاكة

 3,586,193  2,495,353 إجمالي مصروف الزاكة وضريبة الدخل

 مراجعة الدوافع الرئيسية المتعلقة بمصروف الضريبة السارية ومصروف الزاكة للسنة الحالية:

  ٪(.11: 2021٪ )10بلغت شريحة الضريبة والزاكة السارية 

، األمريكية ةمصروف الضريبة السارية سلًبا بالخسائر الضريبية للسنة الحالية والفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع في لوكسمبورغ والواليات المتحديتأثر 

خل المحلية وضرائب والتي لم يتم إثبات منافع ضريبية لها. وقد ساهمت نتائج اإلعفاء الضريبي على الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة وضرائب الد

 االستقطاع في زيادة مصروف الضريبة السارية.

رار الضريبي عن تضمن التأثير اإليجابي لمصروف الضريبة السارية خسائر صرف العمالت األجنبية القابلة لالستقطاع في هولندا حيث تختلف عملة تقديم اإلق

إضافة إلى ذلك، أثرت عمليات التصحيح لإلقرارات الضريبية للسنوات السابقة، وانحراف معدالت  العملة الوظيفية المستخدمة ألغراض إعداد التقارير المالية.

ا إيجابًيا على مصروف الضرائب النظامية المحلية على خسائر السنة الحالية، وكذلك أثر عكس قيود االحتياطيات المختلفة للمراكز الضريبية غير المؤكدة تأثيرً 

  الضريبة السارية.

  مصروف الزاكة للسنة الحالية مع السنة السابقة.يتفق 
 

 فيما يلي بيان موجودات / مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة المعروضة في قائمة المركز المالي الموحدة:

 

 كما في  

3  2022ديسمبر  1

 كما في  

 2021ديسمبر  31

 565,220  781,596 موجودات ضريبة دخل مؤجلة

 (748,733)  (903,549)  مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة

 (121,953)  (183,513) 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 الزاكة وضريبة الدخل )تتمة( 31

 ضريبة الدخل )تتمة( 31-2

 فيما يلي عناصر ضريبة الدخل المؤجلة:

 

 قائمة الدخل الموحدة  المالي الموحدةقائمة المركز 

2022 2021  2022 2021 

 (240,305) 220,261  (1,772,949) (2,026,798) الممتلاكت والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة -

 341,822 (39,551)  (878,841) (817,790) موجودات حق االستخدام -

 (1,043) (6,690)  (9,961) (3,271) مخزون -

 58,781 (1,744)  (305,052) (290,527) فروقات ضريبة على أساس خارجي -

 78,496 (67,444)  (79,086) (11,642) أخرى -

    (3,045,889) (3,150,028) مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة

    2,297,156 2,246,479  مقاصة مع موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

    (748,733) (903,549) الدخل المؤجلةصافي مطلوبات ضريبة 

      

 (239,083) (1,447,365)  8,256,194 9,669,070 الخسائر الضريبية المرحلة -

 (25,255) (75,601)  50,336 125,937 الممتلاكت والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة -

 133,594 (2,774)  580,228 276,618 منافع الموظفين -

 (302,635) (4,077)  868,316 846,766 التزامات عقود إيجار -

 (12,674) (24,501)  321,122 346,048 مصاريف مؤجلة -

 (28,190) 149,854  244,532 94,561 مخصص الذمم المدينة والمخزون -

 (480,945) (858,127)  1,150,716 1,977,765 عمولة مرحلة -

 1,710 (183,242)  136,755 312,497 إعفاءات ضريبية -

 (227,121) 148,100  419,373 331,499 أخرى -

    12,027,572 13,980,761 موجودات ضريبة دخل مؤجلة

 1,503,575 1,911,517  (9,165,196) (10,952,686) موجودات ضريبة دخل مؤجلة غير مثبتة

    (2,297,156) (2,246,479)  مقاصة مع مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة

    565,220 781,596 صافي موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

)منافع( ضريبة الدخل المؤجلة  560,727 (281,384)    مصروف 

ريال سعودي( لموجودات ضريبة الدخل المؤجلة، والتي تتعلق بشلك كبير  مليون 9.165: 2021ريال سعودي ) مليون 10.953لم تقم المجموعة بإثبات مبلغ 
ائي لموجودات بالخسائر الضريبية الُمرّحلة في عدة دول، حيث ال يوجد دليٍل اكٍف لدعم قدرة المجموعة على تحقيق هذه الموجودات. يعتمد التحقيق النه

ة خالل الفترات التي تصبح فيها هذه الفروقات المؤقتة قابلة لالستقطاع. أخذت اإلدارة ضريبة الدخل المؤجلة على تحقيق دخل مستقبلي خاضع للضريب

ء  بعين االعتبار العكس المجدول لمطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة والدخل المستقبلي المتوقع الخاضع للضريبة واستراتيجيات التخطيط الضريبي عند إجرا

 هذا التقييم.

وتوقعات السنوات المستقبلية، قامت المجموعة بإثبات موجودات ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بخسائرها الضريبية المرحلة في بناًء على الربحية الحالية 

ريال مليون  134: 2021ريال سعودي )مليون  440ريال سعودي(، في هولندا بقيمة مليون  10: 2021ريال سعودي )مليون  10المملكة العربية السعودية بقيمة 

ريال سعودي مليون  425بقيمة األمريكية ريال سعودي( وفي الواليات المتحدة مليون  154: 2021ريال سعودي ) مليون 138ودي(، في إسبانيا بقيمة سع

  ريال سعودي(. مليون 395: 2021)

 للمجموعة:المثبتة لخسارة الضريبية المرحلة لفيما يلي نظرة عامة 

 

2021ديسمبر  31 كما في  2022ديسمبر  31كما في     حدود االنتهاء  

 ليس لها عمر محدد  49,117  48,659  المملكة العربية السعودية

 ليس لها عمر محدد  519,800  1,704,815  هولندا

 ليس لها عمر محدد - 2027  1,688,734  1,817,320  األمريكية الواليات المتحدة

 ليس لها عمر محدد  615,789  551,341  اسبانيا

 مختلفة  128,191  394,229  بلدان أخرى

  3,001,631  4,516,364  اإلجمالي

بشلك ريال سعودي(، مليون  30.921: 2021ريال سعودي ) مليون 32.252قدرها غير مثبتة لدى المجموعة خسائر ضريبية مرحلة متاحة باإلضافة إلى ذلك، 

يمكن استخدامها مقابل إجمالي اإليرادات المستقبلية الخاضعة للضريبة. في بعض وهولندا والواليات المتحدة األمريكية والتي  لوكسمبورجأساسي في 

  الدول، ال تزال هذه الخسائر الضريبية قيد استكمال اإلقرارات الضريبية و / أو قبول اإلقرارات الضريبية من قبل السلطات الضريبية.

ريال سعودي( تتعلق بضرائب االستقطاع التي مليون  305: 2021ريال سعودي ) مليون 291بات مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة بمبلغ قامت المجموعة بإث

 تستحق الدفع على توزيع األرباح غير المحولة لشراكتها التابعة والمشاريع المشتركة والشراكت الزميلة.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 ربحية السهم األساسية والمخّفضة  32

بتقسيم صافي دخل السنة المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم  للسهم هاألساسي يهيتم احتساب الربح
 العادية خالل السنة.

بتقسيم صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين العاديين في )الشركة األم( على المتوسط المرجح لعدد األسهم  للسهم المخّفضة يهيتم احتساب الربح

تملة إلى العادية القائمة في نهاية السنة زائدًا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع األسهم المخفضة المح
 أسهم عادية.

 للسهم: ةوالمخفض ةاألساسي يةول أدناه بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربحيعكس الجد

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 23,066,002  16,529,722 صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة األم )بآالف الرياالت السعودية(

 3,000,000  3,000,000 المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(المتوسط 

بح  7,69  5,51 السهم من صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم )بالرياالت السعودية( يةر

 

 لم تكن هناك أي أدوات عملت على تخفيض المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

 وأرصدتهاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة  33

  .41تم إظهار حصص الملكية في الشراكت التابعة في اإليضاح 

 فيما يلي تحلياًل للمعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها: 

 

 

لمبيعات إلى الجهات ذات  ا
عالقة ل  ا

لمشتريات من الجهات ذات   ا
عالقة ل   ا

لمبالغ المستحقة من  ا
لجهات ذات العالقة   ا

لمبالغ المستحقة إلى  ا
لجهات ذات العالقة  ا

  للسنة المنتهية في
3  2022ديسمبر  31كما في   2022ديسمبر  1

 515,963  38,555  6,131,785  164,823 الشراكت الزميلة

 4,081,365  1,328,005  20,039,831  8,027,896 (1المشاريع المشتركة )

أرامكو السعودية والشراكت 

 7,338,667  1,562,175  51,699,564  15,067,369 (2التابعة لها )

 

 

 2022ديسمبر  31كما في  

لشراكت الزميلة لمشاريع المشتركة  ا   ا

لمنشآت )التي تتم  ا

لمحاسبة عنها باستخدام  ا

يقة حقوق الملكية  طر

القيمة العادلة من خالل  ب

دخل الشامل اآلخر( ل إلجمالي ا  ا

 637,858 41,648  561,796  34,414 قروض إلى جهات ذات عالقة

 
 

 

المبيعات إلى الجهات ذات 

 العالقة

 

المشتريات من الجهات 

  ذات العالقة

المبالغ المستحقة من 

 الجهات 

  ذات العالقة

المبالغ المستحقة إلى 

 الجهات 

 ذات العالقة

  للسنة المنتهية في
 2021ديسمبر  31كما في   2021ديسمبر  31

 469,525  31,971  5,110,793  227,463 الشراكت الزميلة

 5,315,375  1,293,416  21,862,469  6,890,684 المشاريع المشتركة

أرامكو السعودية والشراكت 

 7,952,701  1,002,111  35,144,195  9,595,224 التابعة لها

 

 

 2021ديسمبر  31كما في  

  المشاريع المشتركة  الشراكت الزميلة

المحاسبة المنشآت )التي تتم 
عنها باستخدام طريقة 

حقوق الملكية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 

 اإلجمالي الشامل اآلخر(

 767,761 32,647  691,707  43,407 قروض إلى جهات ذات عالقة

  المتداولة.تشمل المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والمستحقة لها الذمم المدينة والدائنة المتداولة وغير  (1)

، أبرمت سابك وأرامكو السعودية اتفاقية إطارية تقوم بموجبها سابك بتسويق منتجات البتروكيماويات 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (2)
يات كمعامالت مع جهات والبوليمرات لبعض الشراكت المنتسبة ألرامكو السعودية. يتم اإلفصاح عن معامالت الشراء والبيع المتعلقة بهذه االتفاق

  ذات عالقة.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 33

 الشروط واألحاكم الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة

. إن األرصدة القائمة غير مضمونة وبدون عمولة ويتم سدادها عليها المتفق واألحاكم للشروطوالشراء من الجهات ذات العالقة وفقًا تتم عمليات البيع إلى 

أي انخفاض في قيمة الذمم لمجموعة بإثبات نقدًا. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. لم تقم ا

. يتم إجراء هذا التقويم في لك سنة مالية 2021و 2022ديسمبر  31المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة للسنتين المنتهيتين في 

 من خالل فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها.

 الحكومة السعودية: منشآت مسيطر عليها من قبلصدة مع فيما يلي المعامالت واألر 

 

 
 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1
 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 3,387,055  2,844,795 مشتريات بضاعة وخدمات

 9,578  17,683 مبيعات بضاعة وخدمات

 

 

 كما في 

3   2022ديسمبر  1

 كما في 

 2021ديسمبر  31

 272,948  348,752 مستحقة إلى منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعوديةمبالغ 

 3,882  8,246  مبالغ مستحقة من منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

مج المنافع إضافة لتعويضات كبار موظفي اإلدارة، تقدم المجموعة أيضًا منافع غير نقدية ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين، وتساهم في برا

 المحددة لما بعد انتهاء الخدمة بالنيابة عنهم.  

 فيما يلي تفاصيل تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

 

 

 للسنة المنتهية في 

3   2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 33,412  36,586 منافع موظفين قصيرة األجل

 531  592 منافع ما بعد انتهاء الخدمة

 23,774  25,675 منافع أخرى طويلة األجل

إلجمالي  57,717  62,853 ا

 

  



  | شركة مساهمة سعودية الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 

 
84 

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

 المعلومات القطاعية 34

ثالثة  ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من ثالث وحدات عمل اســتراتيجية وحديد )نشــاط تصــنيع مملوك بالاكمل( وفقًا لمنتجاتها، ويتم تجميعها في
  قطاعات ورفع التقارير بشأنها.

لبتروكيماوياتتتكون وحدة عمل   من الكيماويات ومنتجات البوليمر. يتم إنتاج المنتجات الكيماوية من المواد األولية )اللقيم( الهيدروكربونية، بما في ذلك  ا

اني ية والجليكول وثالميثان واإليثان والبروبان والبيوتان والنافثا الخفيفة، مع مجموعة واسعة من المنتجات منها األولفينات والميثانول والمركبات العطر
ولي بروبيلين. تشمل أكسيد الكربون واإليثيلين وميثيل تيرت بيوتيل أثير والمواد الكيماوية األخرى. بينما تشتمل منتجات البوليمر على البولي إثيلين والب

ن عالي الكثافة. تشتمل مجموعة مجموعة البولي ايثيلين ما يلي: البولي إثيلين الخطي منخفض الكثافة، البولي إثيلين منخفض الكثافة، والبولي إيثيلي

رى على البولي منتجات البولي بروبيلين على الهوموبوليمر، الكوبوليمر العشوائي والمؤثر، ودرجات متخصصة في السيارات. تشتمل المنتجات الرئيسية األخ

 كربونات، والبوليستر، وبولي فينيل لكوريد، والبوليسترين.

لتخصصاتوحدة عمل  تشتمل على تقنيات البوليمر، وتطوير التطبيقات على نطاق عالمي، وتقنيات عملية مبتكرة، والحلول المسؤولة بيئًيا لاكفة مناحي و - ا

مل التخصصات ئيسية لوحدة عالحياة تقريًبا بدًءا من السيارات والطيران وااللكترونيات إلى البناء والطاقة البديلة والرعاية الصحية. وتساعد محفظة المنتجات الر 

والبوليمرات ™  LNPومجموعة واسعة من مركبات ™  SILTEMو ™  EXTEMو ™  ULTEMو ™  NORYLمنتجات الراتنجات ذات العالمات التجارية  -

لمياكنيكي والبصري في الوفاء بمتطلبات االستدامة واألداء الحراري وا -المشتركة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من مواد التصلد الحراري والمواد المضافة 

 والكهربائي المتعلقة بتلك المنتجات.

: المعلومات القطاعية، تم إدراج المبالغ 8وحيث أن وحدة عمل التخصصات ال تفي بمتطلبات إعداد التقارير الفردية المذكورة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 

  بتروكيماويات.المتعلقة بوحدة العمل االستراتيجية هذه كجزء من قطاع ال

لمغذيات الزراعيةتتكون وحدة عمل    من مجموعة من األسمدة، بما في ذلك اليوريا واألمونيا والفوسفات، وكذلك األسمدة المركبة. ا

 يقوم بإنتاج منتجات الصلب والمنتجات الطويلة )مثل حديد التسليح( والمنتجات المسطحة. - حديد

اء فيذية، التي يرأسها الرئيس التنفيذي، بمراقبة نتائج القطاعات لغرض اتخاذ القرارات بشأن توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أدتقوم لجنة اإلدارة التن

   القطاع على أساس قائمة الدخل ويتم قياسه وفق أسس ثابتة على أساس الربح أو الخسارة في القوائم المالية الموحدة.

 ت المتداخلة بين شراكت المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها بشلك مالئم.تم حذف اكفة المعامال

 
 فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات:

 

 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

لبتروكيماويات  ا

لتخصصات لمغذيات الزراعية وا لموحدة حديد ا  ا

 198,466,764 15,390,192 18,230,607 164,845,965 اإليرادات

 (14,690,656) (1,197,779) (839,403) (12,653,474) ة ومشطوباتاستهالك وإطفاء وانخفاض في القيم

 23,879,060 644,345 10,460,762 12,773,953  الدخل من العمليات

الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير تاكملية وشراكت 

 2,683,443 - 2,395,516 287,927 زميلة

 739,485    إيرادات تمويل

 (1,313,812)    أعباء تمويل

 25,988,176     الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

 

 

 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 البتروكيماويات

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات

 174,883,126 12,810,480 12,192,877 149,879,769 اإليرادات

 (14,905,781) (1,136,242) (956,427) (12,813,112)  استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 33,599,995 479,574 5,634,976 27,485,445  الدخل )الخسارة( من العمليات

الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير تاكملية وشراكت 

 2,452,747 - 895,438 1,557,309 زميلة

 292,446    إيرادات تمويل

 (2,257,224)    أعباء تمويل

 34,087,964     الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 المعلومات القطاعية )تتمة( 34

 

 2022ديسمبر  31كما في 

لبتروكيماويات  ا

لتخصصات لمغذيات الزراعية وا لموحدة حديد ا  ا

 313,105,817 19,632,719 21,536,224 271,936,874  إجمالي الموجودات

 10,223,682 589,147 771,621 8,862,914 مصاريف رأسمالية

 41,686,763 173,145 6,844,654 34,668,964 االستثمار في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة

 95,488,558 5,630,627 2,983,373 86,874,558  إجمالي المطلوبات

 

 

 2021ديسمبر  31كما في 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات

 319,355,328 18,176,223 13,199,668 287,979,437  إجمالي الموجودات

 10,971,462 564,148 636,568 9,770,746 مصاريف رأسمالية

 42,187,623 176,846 4,983,202 37,027,575 االستثمار في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة

 107,522,030 6,490,697 2,192,580 98,838,753  إجمالي المطلوبات

توزيع الجغرافي لإليرادات ل  ا

 

 للسنة المنتهية في 

3  2022ديسمبر  1

 للسنة المنتهية في  

 2021ديسمبر  31

 ٪   ٪ 

 18 31,006,023  20 40,225,104 المملكة العربية السعودية

 18 31,123,031  17 33,290,282 الصين

 19 33,010,796  18 34,568,369 باقي دول قارة آسيا

 24 41,426,007  21 42,422,513 أوروبا

 8 14,543,393  10 19,387,810 األمريكيتين

 6 10,529,514  6 11,979,503 أفريقيا

 7 13,244,362  8 16,593,183 أخرى

 198,466,764 100  174,883,126 100 

 

 إن معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء.

  الضريبة المؤجلةالتوزيع الجغرافي للموجودات غير المتداولة باستثناء األصول المالية وموجودات 

 

 كما في 
3  2022ديسمبر  1

 كما في  
 2021ديسمبر  31

 ٪   ٪ 

 71 115,759,070  71 112,506,034 المملكة العربية السعودية

 12 19,670,377  12 18,939,974 أوروبا

 15 23,711,526  15 23,517,746 األمريكيتين

 2 2,856,309  2 2,913,423 آسيا

 - 8,796  - 12,860 أفريقيا

 157,890,037 100  162,006,078 100 
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 السعودية ما لم يرد خالف ذلك()اكفة المبالغ بآالف الرياالت 

  إدارة المخاطر المالية 35

 نظرة عامة

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن استخدام األدوات المالية:

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 

وسياسات وإجراءات المجموعة بشأن قياس وإدارة المخاطر، يبين هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة للك من المخاطر أعاله، وأهداف 

 وإدارة رأسمال المجموعة. كما تم إدراج إفصاحات كمية إضافية في هذه القوائم المالية الموحدة.

طر إدارة المخاطر  ا ُ

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر  تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسئولية اللكية عن وضع أطر إدارة المخاطر للمجموعة واإلشراف عليها. لقد

  شطتها.والتي يقع على عاتقها إعداد ومتابعة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. تقوم اللجنة برفع تقارير بانتظام إلى مجلس اإلدارة بشأن أن

جموعة، ووضع حدود وضوابط مالئمة للمخاطر، ومراقبة المخاطر تم وضع سياسات إدارة المخاطر في المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الم 

خالل وااللتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. ومن 

د بيئة رقابية بناءة ومنتظمة يكون الموظفين فيها على علم بمسئولياتهم إجراءات ومعايير التدريب واإلدارة الخاصة بها، فإن المجموعة تهدف إلى وجو

  والتزاماتهم.

مجموعة، ومراجعة تقوم لجنة المراجعة بالمجموعة باإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة االمتثال للسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر بال 

المخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم المراجعة الداخلية بمساعدة لجنة المراجعة في المجموعة في تأدية مدى كفاية أطر إدارة المخاطر بشأن 

  دورها اإلشرافي ويقوم بمراجعات منتظمة وخاصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، ويتم رفع نتائجها إلى لجنة المراجعة.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 35

خاطر االئتمان 35-1   م

وفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشلك أساسي من المبالغ المستحقة من العمالء واألوراق تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية التي تواجهها المجموعة في حالة إخفاق العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية في ال 

 د األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان القيمة الدفترية لهذه الموجودات.المالية االستثمارية الخاصة بالمجموعة. يمثل الح

يرة األجل لدى تتطلب سياسات المجموعة استثمار النقدية وشبه النقدية واالستثمارات قص تحدد سياسات المجموعة مقدار التعرض االئتماني ألي طرف مقابل بناًء على تصنيفه االئتماني، باإلضافة إلى عوامل أخرى. عالوة على ذلك،

ف مقابل يتمتع بجودة ائتمانية مقبولة من خالل االعتماد على مقاييس كمية ونوعية مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية، تكون في معظم الحاالت ذات تصنيف ائتماني من الدرجة األولى. تقوم المجموعة بالتأكد من أن لك طر 

   تم تجميعها من نماذج تصنيف داخلية وخارجية.

 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- أخرى 

لقيمة الدفترية في   ا

 قائمة المركز المالي

 40,058,027 143,773 11,234 6,743 2,708,118 17,912,903 8,943,636 10,326,229 5,388 3 - أرصدة لدى البنوك وودائع ألجل

 235,419 231,129 - - - - - - - 4,290 -  الملكية استثمارات في أدوات حقوق

 768,375 145,250 - - - - 623,125 - - - - استثمارات في أدوات الدين

 8,305,838 - - - 2,588,300 4,630,200 739,368 347,970 - - - استثمارات قصيرة األجل )أ(

 - 4,293 5,388 10,674,199 10,306,129 22,543,103 5,296,418 6,743 11,234 520,152 49,367,659 

 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- أخرى 

 القيمة الدفترية في 

 قائمة المركز المالي

 42,318,740 146,571 2,651 126,484 16,562,189 7,675,048 5,152,694 7,442,686 4,676,008 - 534,409 أرصدة لدى بنوك وودائع ألجل

 292,452 288,003 - - - - - - - 4,449 -  استثمارات في أدوات حقوق الملكية

 983,246 148,909 - - - - 834,337 - - - - استثمارات في أدوات الدين

 4,833,863 52,824 - 232,900 3,868,039 280,200 249,900 150,000 - - - استثمارات قصيرة األجل )أ(

 534,409 4,449 4,676,008 7,592,686 6,236,931 7,955,248 20,430,228 359,384 2,651 636,307 48,428,301 

 ال تشمل االستثمارات في أدوات الدين (1)
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 35

خاطر االئتمان )تتمة( 35-1  م

 الذمم المدينة التجارية

أساسية بالخصائص الفردية للك عميل. كما تأخذ اإلدارة أيًضا بعين االعتبار الظروف الديموغرافية للعميل، بما يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة 

لمية وهيلك في ذلك مخاطر التعثر المتعلق بالصــناعة والبلد الذي يعمل فيه العميل، ألن لهذه العوامل أثر على مخاطر االئتمان. نظًرا لألنشــطة العا

  لمجموعة، ال يوجد تركز جوهري في مخاطر التعثر واالئتمان.العمالء المتنوع ل

سة المجموعة بأنه على جميع العمالء الذين ي سيا ضي  رغبون تتحمل المجموعة مخاطر االئتمان على المعامالت مع جهات خارجية معروفة وموثوقة. تقت

يتم تقويم جودة االئتمان للعميل بناًء على ســجل أداء تقدير الجدارة  في المتاجرة بشــروط ائتمانية أن يخضــعوا لشــروط التحقق من وضــعهم االئتماني.

شركة والمحفظة المالية وغير المالية والبيانات الخارجية  سلوك الدفع والهيلك التنظيمي لل شامل من خالل مراعاة  عند توفرها. يتم االئتمانية الداخلي ال

شلك مت ضع حدود االئتمان وفًقا لذلك وتتم مراقبتها ب شلك فردي مع و شروط الدفع ب شلك عام على  سة المعمول بها. يتم االتفاق ب سيا كرر وفًقا لل

ضافية للتخفيف من مخاطر االئتمان عند االقتضاء عن طريق خطابات االعتماد أو  120-30العمالء، وكقاعدة عامة، تكون خالل  يوًما. تتخذ المجموعة إجراءات إ

 لبنكية أو ضمانات الشركة األم.التأمين على االئتمان أو الضمانات ا

في توفير مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية  9تطبق المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ت خسـائر االئتمان هذه اسـمية سـابقًا ومخصـص والتي تسـتخدم مخصـص خسـارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية. اكن

  ( ليس جوهريًا.17إيضاح  أنظرالخسارة للذمم المدينة التجارية )

خاطر السيولة 35-2   م

ارة مخاطر تمثل مخاطر الســيولة الصــعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بمطلوباتها المالية. يتمثل نهج ســابك الخاص بإد

 (.  18إيضاح  أنظرالسيولة في االحتفاظ بما يكفي من النقدية وشبه النقدية وضمان توافر التمويل اإلضافي من خالل التسهيالت االئتمانية )

شلك لك سيولة ب شغيلية على توفر ال شطة الت ستخدام نماذج التوقعات لتحديد آثار األن سيولة با ستثمر يكما تقوم اإلدارة بمراقبة مخاطر النقص في ال . ت

ذات آجال استحقاق سابك الفائض النقدي في الحسابات الجارية والودائع ألجل وودائع سوق المال واألوراق المالية القابلة للتداول، مما يضمن أدوات مالية 

 على العائد.مناسبة أو سيولة اكفية لتلبية متطلبات التدفقات النقدية المتوقعة. تعطي مجموعة سابك األولوية لألمن والسيولة 

 يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:

 

 

 2022ديسمبر  31 

 خالل

واحدة  سنة 

 بين

 سنتين -سنة 

 بين

 سنوات 5 - سنتين

 أكثر من

 سنوات 5
إلجمالي  ا

 26,963,685 11,653,069 7,406,654 2,050,829 5,853,133 قروض )ال تشمل التزامات عقود إيجار(

 915,839 -  - - 915,839 قروض قصيرة األجل

 6,840,352 2,218,362 2,207,826 1,054,697 1,359,467 (1) والسلف عمولة على القروض

 22,537,990 - - - 22,537,990 ذمم دائنة تجارية

 14,638,610 10,174,648 1,310,371 1,859,280 1,294,311 التزامات عقود إيجار

 409,331  -  - - 409,331 مطلوبات أخرى

التزامات لالستحواذ على الحصص المتبقية في بعض 

 554,860 554,860 - - - الشراكت التابعة

 2,373,750 2,373,750 - - - األدوات المالية المشتقة -المطلوبات المالية 

 231,869 - - - 231,869 (2-37إيضاح  أنظرضمانات )

 32,601,940 4,964,806 10,924,851 26,974,689 75,466,286 

  ( ال تشمل العمولة على عقود اإليجار1)
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 المالية )تتمة(إدارة المخاطر  35

خاطر السيولة )تتمة( 35-2  م

 

 2021ديسمبر  31 

 خالل

 سنة واحدة

 بين

 سنتين -سنة 

 بين

 سنوات 5 - سنتين

 أكثر من

 سنوات 5
 اإلجمالي

 32,313,464 10,557,083 6,699,017 9,672,381 5,384,983 قروض )ال تشمل التزامات عقود إيجار(

 13,347 - - - 13,347 قروض قصيرة األجل

 4,760,567 2,478,619 1,146,468 557,917 577,563 (1) والسلف عمولة على القروض

 26,149,125 - - - 26,149,125 ذمم دائنة تجارية

 7,717,019 3,289,711 1,164,991 1,950,184 1,312,133 التزامات عقود إيجار

 207,844 - - - 207,844 مطلوبات أخرى

على الحصص المتبقية في بعض الشراكت التزامات لالستحواذ 

 657,077 657,077 - - - التابعة

 2,643,750 2,643,750 - - - األدوات المالية المشتقة -المطلوبات المالية 

 700,004 - - 231,872 468,132 (2-37إيضاح  أنظرضمانات )

 34,113,127 12,412,354 9,010,476 19,626,240 75,162,197 

  تشمل العمولة على عقود إيجار( ال 1)

خاطر السوق 35-3   م

لعموالت، والتي تمثل مخاطر السوق، المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار األسهم األجنبية وأسعار تحويل العمالت األجنبية وأسعار ا 
دف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق تؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها. إن اله

  ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.

عن لجنة  لدى المجموعة مشتقات وتتكبد أيضًا مطلوبات مالية في إدارة مخاطر السوق. تتم اكفة هذ المعامالت طبقًا للتعليمات واالرشادات الصادرة 

 اطر.إدارة المخ

 مخاطر أسعار حقوق الملكية

ه االستثمارات، تنشأ تعرضات المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. إلدارة مخاطر األسعار الناتجة عن هذ

 الموضوعة من قبل المجموعة.تقوم المجموعة بتنويع محفظتها االستثمارية. يتم تنويع المحفظة االستثمارية طبقًا للحدود 

 مخاطر أسعار صرف العمالت

لتعرضات لمخاطر تهدف إدارة مخاطر العمالت األجنبية للمجموعة إلى حماية التدفقات النقدية المستقبلية بالريال السعودي والدوالر األمريكي. يتم أخذ ا

المجموعة وتتكون بشلك أساسي من مخاطر صرف العمالت الناتجة من الذمم العمالت األجنبية المتعلقة بالتدفقات النقدية في االعتبار على مستوى 
رضة للمخاطر الدائنة والذمم المدينة. تقوم إدارة سابك بشلك مركزي بإدارة مخاطر العمالت وتراقب تعرض العمالت من خالل استخدام طريقة القيمة المع

شهًرا. عند إدارة مخاطر العمالت، تفترض المجموعة أن جميع  12راعاة أفق زمني مدته ٪، وم97.5التي تستند إلى محااكة مونت اكرلو، بمستوى ثقة 

األجنبية حدوًدا المصاريف الرأسمالية بالدوالر األمريكي وتظهر التعرضات باليورو في سعر البيع وبفترة اقتناء مناسبة. وفي حال تجاوز التعرض للعمالت 

شطة إدارة المخاطر. ال يوجد تعرض للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي، حيث أن الريال السعودي مثبت مقابل معينة، تقوم المجموعة حينئٍذ بتنفيذ أن
 الدوالر األمريكي.

 مخاطر أسعار العموالت 

نتيجة التغيرات في أسعار العموالت تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما 

طويلة  السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض لها المجموعة بشلك أساسي بالتزامات القروض

خالل االحتفاظ بمحفظة متوازنة من القروض  األجل الخاصة بالمجموعة والمرتبطة بعمولة عائمة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت من

ة بسيطة مثل والسلف المرتبطة بعمولة ثابتة ومتغيره. ولتقليل التقلبات وزيادة التوقعات بشأن مصاريف العموالت، تقوم المجموعة بإبرام مشتقات مالي
 عموالت قائمة. ، لم يكن لدى المجموعة مقايضات أسعار2021و 2022مقايضات أسعار العموالت. خالل عامي 

. بلغ إجمالي قيمة القروض المرتبطة بعمولة 22تم اإلفصاح عن تصنيف معدالت عمولة القروض التي تتراوح بين العمولة الثابتة والمتغيرة في اإليضاح 

: 2021ريال سعودي )مليون  12.139ابتة ريال سعودي(، وبلغ إجمالي قيمة القروض المرتبطة بعمولة ث مليون 20.113: 2021ريال سعودي ) مليون 16.470متغيرة 
 ريال سعودي(.مليون  12.072
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 35

خاطر السوق )تتمة( 35-3  م

 مخاطر أسعار العموالت )تتمة(

ى ربح المجموعة يبين الجدول التالي حساسية المجموعة تجاه التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت، مع بقاء اكفة المتغيرات األخرى ثابتة، عل

 :قبل الضريبة )من خالل األثر على القروض المرتبطة بعمولة عائمة(

 

 
 

 2022ديسمبر  31

لماكسب )الخسائر( من خالل الدخل وحقوق الملكية  ا

 نقطة أساس 100-  نقطة أساس 100+

 -  - شهر سايبور 1

 (27)  27  أشهر سايبور 3

 3,365  (3,365)  أشهر سايبور 6

 5,254  (5,254)  أشهر اليبور 6

 

 

 

 2021ديسمبر  31

  الماكسب )الخسائر( من خالل الدخل وحقوق الملكية
 نقطة أساس 100-  نقطة أساس 100+

 176  (176) شهر سايبور 1

 (14)  14  أشهر سايبور 3

 368  (368)  أشهر سايبور 6

 461  (461)  أشهر اليبور 6

  إدارة رأس المال 36

  إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو دعم أعمالها وزيادة العائد على المساهمين. 

لي تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين في السوق والحفاظ على التطور المستقب 

بة العائد على اقلألعمال. تقوم المجموعة بإدارة هيلك رأسمالها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. يقوم مجلس اإلدارة بمر 
تطرأ أية رأس المال والذي تحدده المجموعة بالناتج عن األنشطة التشغيلية مقسومًا على إجمالي حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة. لم 

للمساهمين العاديين وإدارة رأس  تغيرات على طريقة المجموعة في إدارة رأس المال خالل السنة. كما يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح

 المال.  لم تخضع المجموعة أو أي من الشراكت التابعة لها لمتطلبات رأس مال مفروضة خارجيًا.

اإلفصاح عن نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية، لتحل محل نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية، من أجل مواءمة الممارسات ب، بدأت سابك 2022في عام 

التمويلية  للديونلتأثير االقتصادي المال. تعتقد المجموعة أن هذا المقياس يوفر المزيد من المعلومات المفيدة للمستثمرين لمعرفة اائعة في أسواق الش

 بالنسبة إلجمالي حقوق الملكية. الدينكما أنها تمكن المستثمرين من معرفة مدى أهمية صافي  إجمالي،النقدية وشبه النقدية بشلك و

 : السنهيبين الجدول التالي نسبة الدين الى حقوق الملكية للمجموعة عند نهاية 

 

 

 كما في

3  2022ديسمبر  1

 كما في  

 2021ديسمبر  31

 38,559,270  34,813,325 الدين اجمالي

 (42,319,393)  (40,059,331) : النقدية وشبه النقديةناقص

 (5,066,554)  (8,678,959)  : ودائع ألجل قصيرة االجلناقص

 (8,826,677)  (13,924,965) الدين  صافي

 211,833,298  217,617,259 حقوق الملكية  اجمالي

 (%4)  (%6) صافي الدين الى حقوق الملكية  نسبة

  بالتعهدات االلتزام 36-1

تلكفة تخضع المجموعة لبعض التعهدات المتعلقة بشلك أساسي بقروضها. قد يؤدي عدم االلتزام بهذه التعهدات إلى عواقب سلبية بما في ذلك زيادة 

 .2021ديسمبر  31و 2022ديسمبر  31بالتعهدات في  السداد. اكنت المجموعة ملتزمة في التعثرالقروض وإعالن 
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رتباطات  37  المحتملة االلتزاماتواال

  التعهدات 37-1

مليون ريال سعودي( متعلقة بالنفقات  6.079: 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 10.799اكن لدى المجموعة ارتباطات بمبلغ ، 2022ديسمبر  31كما في 

 الرأسمالية.

، بلغت االلتزامات 2022ديسمبر  31٪ في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات. كما في 15لدى سابك التزامات تجاه حصتها في حقوق ملكيتها البالغة 

المبرمة مع المساهمين اآلخرين  عودي(. وفقا لشروط االتفاقياتريال س مليون 74 :2021ديسمبر  31ريال سعودي ) مليون 74القائمة تجاه هذا االستثمار 

 والمقرضين الخارجيين للمشروع، فقد وافقت سابك على المساهمة بتمويل إضافي للمشروع، في ظل ظروف معينة، وبالقدر المطلوب، وذلك في حال

 ة المشروع التقديرية.الزيادة في تلكف

، بلغ االلتزام القائم تجاه هذا االستثمار 2022ديسمبر  31٪ في صندوق نساند. كما في 50المال تجاه حصتها البالغة لدى نساند التزام بالمساهمة في رأس 

 مليون ريال سعودي(. 14 :2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 464

 أنظر٪ من رأس مالها )49تد لالستحواذ على تلتزم شركة سابك للمغذيات الزراعية بشراء أسهم حقوق ملكية في شركة اي تي جي إنبتس هولدكو ليم

 : ال شيء(.2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 1.200االستثمار  هذا تجاه، بلغ االلتزام القائم 2022ديسمبر  31(. كما في 5-10إيضاح 

 الضمانات 37-2

المتكبدة بسبب إخفاق بعض الشراكت الزميلة والمشاريع أصدرت سابك عقود ضمانات مالية لتسديد مدفوعات محددة لتعويض حامليها عن الخسائر 

 المشتركة في سداد الدفعات عند استحقاقها، وفًقا للشروط األصلية أو المعدلة ألداة الدين، مثل اتفاقية القرض.

مانات المالية. بلغت القيمة أدت إلى استخدام هذه الض 2021ديسمبر  31و 2022ديسمبر  31لم تكن هناك أحداث وقعت خالل السنوات المنتهية في 

ريال سعودي(. تم إدراج هذه المبالغ مع مخاطر  مليون 675:  2021ديسمبر  31) 2022ديسمبر  31ريال سعودي كما في  مليون 225اإلجمالية للضمانات 

  (.2-35العمولة المرتبطة بها كجزء من إيضاح السيولة )إيضاح 

 االلتزامات المحتملة  37-3 

كون عمال االعتيادية، لدى سابك عدد من الدعاوى القضائية. بعد الحصول على المشورة القانونية المناسبة، ترى اإلدارة أن هذه الدعاوى لن يفي سياق األ

 .قيد مخصصات لهالها أثر سلبي جوهري على المركز المالي لسابك أو نتائجها المستقبلية، بخالف تلك التي تم 

مليون ريال سعودي( خالل  1.958: 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 1.167معها المجموعة، نيابة عنها، ضمانات بمبلغ أصدرت البنوك التي تتعامل 

  ، بشلك أساسي لمشاريعها المشتركة التاكملية.دورة األعمال االعتيادية

 عقود اإليجار 37-4

 المجموعة كمؤجر

وبموجبها يتم نقل حق استخدام المعدات ذات العالقة وبشلك أساسي أنابيب الغاز وملحقاتها األخرى. تعتبر المجموعة كمؤجر في بعض عقود التوريد، 

سنة وتمثل غالبية هامة من األعمار اإلنتاجية للموجودات المعنية. إن المؤجر مسؤول عن الصيانة والتأمين على  20إلى  15تتراوح فترات عقود اإليجار ما بين 
  الموجودات.

ممكن،  م، هناك حد أدنى من الدفعات المستحقة من المستأجرين بصرف النظر عن االنتهاء المحتمل لالتفاقيات. عليه، فإن تجديد اتفاقيات اإليجاروبشلك عا

الحالية لصافي  ويتم ذلك بموجب اتفاق متبادل. فيما يلي تحلياًل بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض بموجب هذه العقود والقيمة
 الحد األدنى لهذه الدفعات:

 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 40,844,233  39,648,448 خالل سنة واحدة

 39,648,448  38,177,048 من سنة إلى سنتين

 38,177,048  36,276,103  سنوات 3 -سنتان 

 36,276,103  35,496,925 سنوات 4 - 3

 35,496,925  32,893,734 سنوات 5 - 4

 260,973,870  228,080,136 سنوات 5أكثر من 

 410,572,394  451,416,627 
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 إعادة تصنيف أرقام المقارنة 38

نود في قائمة كجزء من المراجعة الدورية لإلفصاحات المالية وبعض االفتراضات المعنية، أعادت سابك تقويم األحاكم السابقة وتعديل عرض وهيلك بعض الب
ة، وللحفاظ على لتحسين قابلية قراءتها وشفافيتها لعرض الطبيعة المناسبة للمعامالت واألرصدالموحدة المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية 

بة في إفصاحات االتساق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتحسًبا لمبادئ إعداد تقارير البيئة والمجتمع والحوكمة في المستقبل. التعديالت المطلو

 ا.ليس لها أي تأثير على صافي الدخل واألرباح المبقاة المفصح عنها سابًق  –كما هو موضح أدناه  -السنة السابقة 

  

ورد سابًقا  لمبالغ بعد إعادة  مبلغ إعادة التصنيف كما  ا

لتصنيف  ا

(     (1قائمة المركز المالي الموحدة 

 42,319,393 916,551 41,402,842  نقدية وشبه النقدية

 108,314,631 916,551 107,398,080 إجمالي الموجودات المتداولة

    

 15,211,813 1,788,985 13,422,828  مطلوبات أخرى

 51,194,010 1,788,985 49,405,025 إجمالي المطلوبات المتداولة

    

 17,441,236 (872,434) 18,313,670  منافع الموظفين

 56,328,020 (872,434) 57,200,454 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    

    قائمة الدخل الموحدة

 127,005,996 3,210,290 123,795,706 (2تاكليف المبيعات )

 8,455,705 (1,911,245) 10,366,950 (3مصاريف عمومية وإدارية )

 1,911,245 1,911,245 - (3مصاريف أبحاث وتطوير )

 7,542,766 (3,210,290) 10,753,056 (2مصاريف بيع وتوزيع )

دخل من العمليات ل  33,599,995 357,820 33,242,175 (4) ا

مساهمات الموظفين في البرنامج في حسابات بنكية  إيداعتقدم سابك برامج ادخار لموظفيها المقيمين في المملكة العربية السعودية. يتم  (1)

منافع " 19مخصصة تديرها سابك. نظًرا ألن هذه األرصدة النقدية ال تستوفي تعريف موجودات البرنامج بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
، فقد أعادت سابك تصنيف األرصدة النقدية والتزامات ادخار الموظفين ذات الصلة وعرضتها على أساس اإلجمالي كموجودات متداولة "الموظفين

 1.789مليون ريال سعودي(. ويبلغ االلتزام المعاد تصنيفه  652: 2020مليون ريال سعودي ) 917ومطلوبات متداولة. بلغ الرصيد النقدي المعاد تصنيفه 

 مليون ريال سعودي(. 1.643: 2020يون ريال سعودي )مل

ح عنها ضمن تعتبر اإليرادات من الخدمات اللوجستية للعمالء المتعلقة بشروط التجارة الدولية من الفئة ج التزام أداء منفصل، وبالتالي يتم اإلفصا (2)

عيد تصنيف التلكفة المباشرة المتعلقة بهذه الخدمات 2022في "اإليرادات". في ضوء األهمية النسبية المتزايدة لمصاريف الشحن المرتبطة بها  ، ا ُ

  .2021مليون ريال سعودي في  3.356من "مصاريف البيع والتوزيع" إلى "تلكفة المبيعات" بمبلغ 
عيد تصنيف  لتقديم عرض أكثر شفافية وللتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة من حيث وضوح جهود الشركة في البحث والتطوير واالستدامة، (3) ا ُ

 1.911المصاريف ذات العالقة من "المصاريف العمومية واإلدارية" إلى بند منفصل "مصاريف األبحاث والتطوير" في قائمة الدخل الموحدة بمبلغ 

 مليون ريال سعودي.

التشغيلية األخرى" على أنها تخضع لتفسيرات  كجزء من تصور مجلس معايير المحاسبة الدولي للقوائم المالية الرئيسية، تم تحديد "اإليرادات والمصاريف (4)

ألخرى" بمبلغ مختلفة. وفًقا للممارسات الدولية واستنادًا إلى إعادة تقييم سابك، تم تصنيف "اإليرادات التشغيلية األخرى" و "المصاريف التشغيلية ا

طة تشغيلية وعرضها ضمن "الدخل من العمليات" على أساس مليون ريال سعودي، على التوالي، على أنها أنش 686مليون ريال سعودي ومبلغ  1.044

 اإلجمالي.

انعكس في إن أثر إعادة التصنيف في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة له أثر مماثل على قائمة التدفقات النقدية الموحدة وقد 

 أرصدة الحسابات المقابلة.
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  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

  التوزيعات 39

ـ )الموافق 1443رمضان  9العادية في اجتماعها المنعقد في العامة وافقت الجمعية   6.750( على توزيعات أرباح نقدية نهائية بقيمة 2022أبريل  10ه
 31والتي تم إثباتها في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  2021ريال سعودي للسهم الواحد( للنصف الثاني من  2.25ريال سعودي )مليون 

  .2022ديسمبر 

ـ )الموافق 1443ذو القعدة  19بتاريخ  ريال  مليون 6.750قدرها  2022لعام(، أعلنت سابك عن توزيعات أرباح نقدية أولية عن النصف األول 2022يونيو  18ه

 .2022ديسمبر  31ريال سعودي للسهم الواحد(، والتي تم إثباتها في هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  2.25سعودي )بواقع 

ـ )الموافق 1444جمادى األول  19بتاريخ  ريال مليون  6.000قدرها  2022صف الثاني لعام (، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن الن2022ديسمبر  13ه

أبريل  10ريال سعودي للسهم الواحد(. تخضع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المساهمين في الجمعية العامة العادية القادمة في  2.0سعودي )بواقع 
2023. 

 أحداث الحقة 40

يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي  2022ديسمبر  31السنة المنتهية في في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة أخرى منذ 

 للمجموعة كما هو مبين في هذه القوائم المالية الموحدة.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة 41  الشراكت ا

 فيما يلي بيانًا بالشراكت التابعة للمجموعة:
 

 (1)بلد التأسيس  

النشاط التجاري الرئيسي 

(2) 

٪  
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 

 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2021ديسمبر  31في 

 
 

المالية   الموجودات 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

 المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي
المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في   ال

3  2022ديسمبر  1
 - 44,852,620 5,483 100,00 100,00  بتروكيماويات لوكسمبورج سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إل والشراكت التابعة لها

 2 668,072 9,866 100,00 100,00  استثمارات العربية السعوديةالمملكة  شركة سابك لالستثمارات الصناعية والشراكت التابعة لها

شركة سابك للمغذيات الزراعية )"المغذيات الزراعية"( والشراكت التابعة 
 150,981 96,023 - 50,10 50,10 مغذيات الزراعية المملكة العربية السعودية (3لها )

والشراكت  ("نساند"شركة سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي )
 22 - - 100,00 100,00 استثمار المملكة العربية السعودية التابعة لها

 47 500,531 - 100,00 100,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(

 742 2,005,319 - 100,00 100,00 معادن المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد(

 0 54,210 - 80,00 80,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات )"ابن زهر"(

 - 50,759 435 75,00 75,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات )"المتحدة"(

 3 283,573 - 75,00 75,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية للميثانول )الرازي(

 15,732 56,060 56,302 70,00 74,00 خدمات المملكة العربية السعودية (4الشركة الوطنية للغازات الصناعية )"غاز"( )

 19 147,832 - 52,07 52,08 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية (4) (،3شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )"ينساب"( )

 - 30,826 - 50,00 50,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية للميثانول )"ابن سينا"(

 - 620,588 - 48,34 48,37 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية (4الشركة العربية لأللياف الصناعية )"ابن رشد"( )

 - 1,144,647 - 35,00 35,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية (3شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"( )

  إيضاحات:

  يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضًا. (1)
استثناء شراكت المغذيات الزراعية والبيروني وابن البيطار التي تشارك في أعمال المغذيات الزراعية وشركة حديد التي تتمثل األنشطة الرئيسية لغالبية الشراكت التابعة للمجموعة في تصنيع وتسويق وتوزيع البتروكيماويات والتخصصات والمنتجات ذات الصلة ب (2)

 تقوم بأعمال المعادن.  

 إن شراكت ينساب، والمغذيات الزراعية، وكيان السعودية، شراكت مساهمة سعودية مدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(. (3)

٪، مع عدم وجود تغير في السيطرة. وقد أدى ذلك أيًضا إلى زيادة ملكية سابك غير 74إلى  ٪70(، ونتيجة لذلك، زادت ملكية سابك من 21إيضاح  أنظر٪ في الشركة الوطنية للغازات الصناعية )"غاز"( )4، استحوذت سابك على ملكية إضافية بنسبة 2022خالل  (4)
 ٪(.48.37٪ إلى 48.34٪( وابن رشد )من 52.08٪ إلى 52.07المباشرة في ينساب )من 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ذلك()اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف 

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة( 41  الشراكت ا

 شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إللالشراكت التابعة 

 
 
 
 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس 

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 وغير المباشرة()المباشرة 
 2021ديسمبر  31في 

 

 
المالية  الموجودات 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي

المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في   ال

3  2022ديسمبر  1

        الشراكت التابعة

 795 49 41,913 100,00 100,00 بتروكيماويات األرجنتين المبتكرة األرجنتين أس أر ألسابك للبالستيكيات 

 - 31 5,430 100,00 100,00 التخصصات األرجنتين إس إتش بي بي أرجنتينا إس آر إل

 8 - 23,536 100,00 100,00 بتروكيماويات أستراليا سابك أستراليا بي تي واي المحدودة

 - - 14,975 100,00 100,00 بتروكيماويات النمسا المبتكرة النمسا جي ام بي اتشسابك للبالستيكيات 

 - 25,458 47,999 100,00 100,00 بتروكيماويات النمسا سابك للبالستيكيات المبتكرة جي ام بي اتش وشراكؤها

سابك للبالستيكيات المبتكرة أمرياك الجنوبية اندوستريا اي كوميرسيو دي 
 5,703 84,781 30,529 100,00 100,00 بتروكيماويات البرازيل المحدودةبالستيكوس 

 8 42 13,702 100,00 100,00 التخصصات البرازيل إس إتش بي بي ساوث أمريكيا كوميرسيو دي بالستيكوس إل تي دي ايه

 - - 2,157 100,00 100,00 خدمات دعم بلجياك لويك )بال( –ليمبورغ –إن في بايبليدنغ أنتويربن 

 - 81,850 - 100,00 100,00 بتروكيماويات بلجياك سابك بلجياك ان في

 939 - 58,743 100,00 100,00 التخصصات كندا إس إتش بي بي كندا، إنك

 675 81 19,804 100,00 100,00 بتروكيماويات كندا سابك للبتروكيماويات كندا، إنك

 584 13,595 114,089 100,00 100,00 بتروكيماويات الصين سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة )الصين(

 210 199,054 26,957 100,00 100,00 بتروكيماويات الصين سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة )جونجين(

 304 79,300 17,788 100,00 100,00 بتروكيماويات الصين  سابك للبالستيكيات المبتكرة الدولية للتجارة المحدودة )شنغهاي(

 233 - 1 100,00 100,00 بتروكيماويات الصين (2سابك إلدارة البالستيكيات المبتكرة المحدودة )شنغهاي( )

 1,421 3,953 240,254 100,00 100,00 التخصصات الصين شركة إس إتش بي بي )شنغهاي( المحدودة

 1,266 - 436,763 100,00 100,00 بتروكيماويات الصين شركة سابك )شنغهاي( للتجارة المحدودة

 133 13,778 26,270 100,00 100,00 بتروكيماويات الصين سابك )الصين( لألبحاث والتطوير المحدودة

 314 66,518 619,602 100,00 100,00 بتروكيماويات الصين سابك )الصين( القابضة المحدودة

 - 395 5,275 100,00 100,00 بتروكيماويات التشيكجمهورية  سابك للبالستيكيات المبتكرة التشيك أس آر أو

 - 319 8,621 100,00 100,00 التخصصات جمهورية التشيك إس إتش بي بي تشيك إس.آر.أو.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لتابعة  41  واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة(الشراكت ا

 )تتمة( شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إللالشراكت التابعة 

 
 
 
 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس 

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(
 2021ديسمبر  31 في

 

 
المالية   الموجودات 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

 المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي

المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في   ال

3  2022ديسمبر  1

        الشراكت التابعة

 - - 36,297 100,00 100,00 بتروكيماويات الدنمارك  أيه بي أسسابك للبالستيكيات المبتكرة الدنمارك 

 - 65 20,071 100,00 100,00 بتروكيماويات الدنمارك سابك نورديك أيه/أس

 - 122 11,552 100,00 100,00 بتروكيماويات فنلندا سابك للبالستيكيات المبتكرة فنلندا أو واي

 - 103 189 100,00 100,00 التخصصات فنلندا إس إتش بي بي فينالند أو واي

 - 1,776 112,057 100,00 100,00 بتروكيماويات فرنسا سابك فرنسا أس أيه أس

 - 831 71,811 100,00 100,00 بتروكيماويات فرنسا سابك للبالستيكيات المبتكرة فرنسا اس إيه إس

 - 200 18,676 100,00 100,00 التخصصات فرنسا إس إتش بي بي فرنسا أس أيه أس

 - 2,488 319,666 100,00 100,00 بتروكيماويات ألمانيا سابك ألمانيا جي أم بي أتش

 387 662,186 44,738 100,00 100,00 بتروكيماويات ألمانيا دويتشالند القابضة جي إم بي إتش

 - 819 207,486 100,00 100,00 بتروكيماويات ألمانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة جي ان بي اتش

 - 108,741 - 100,00 100,00 بتروكيماويات ألمانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة ألمانيا جي ام بي اتش

 - 32,710 222,829 100,00 100,00 بتروكيماويات ألمانيا سابك للبولي أولفينات جي ام بي اتش

 - 3,498 90,798 100,00 100,00 التخصصات ألمانيا إس إتش بي بي ألمانيا جي إم بي إتش

 - - 149 50,00 100,00 شركة إدارية ألمانيا إس دي فروالتنغز جي إم بي إتش

 10 - 5,925 50,00 100,00 شركة تراخيص ألمانيا إس دي ليزنئفرورتنغز جي إم بي إتش & كو

 - - 102 50,00 100,00 التخصصات ألمانيا إس دي بيتلغنغز جي إم بي إتش & كو كيه جي

 - - 4,423 100,00 100,00 بتروكيماويات اليونان (2سابك اليونان ام إي بي إي )

 - - 59,029 100,00 100,00 بتروكيماويات هونج كونج سابك للبالستيكيات المبتكرة هونج كونج

 - - 641 100,00 100,00 بتروكيماويات هونج كونج سابك للبالستيكيات المبتكرة اس آي تي القابضة المحدودة
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة( 41  الشراكت ا

 )تتمة( شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إللالشراكت التابعة 

 
 

 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(
 2021ديسمبر  31في 

 

 
المالية  الموجودات 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

رادات التمويل من  إي

المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في  ال

3  2022ديسمبر  1

         الشراكت التابعة

 - - 38,372 100,00 100,00 بتروكيماويات هونج كونج سابك تايوان القابضة المحدودة

 - 1,788 22,661 100,00 100,00 التخصصات هونج كونج إس إتش بي بي هونغ كونغ

 - 153 955 100,00 100,00 بتروكيماويات هنغاريا هنغاريا كي اف تيسابك 

 - 18 13,333 100,00 100,00 بتروكيماويات هنغاريا سابك للبالستيكيات المبتكرة هنغاريا كي اف تي

 - 22 1,672 100,00 100,00 التخصصات هنغاريا إس إتش بي بي هنغاريا كي اف تي

 - 2,725 27,356 100,00 100,00 بتروكيماويات الهند سابك الهند بي في تي المحدودة

 467 134 24,361 100,00 100,00 بتروكيماويات الهند سابك للبالستيكيات المبتكرة الخاصة الهند المحدودة

 29 418 55,638 100,00 100,00 بتروكيماويات الهند سابك لألبحاث والتقنية بي في تي المحدودة

 - - 20,359 100,00 100,00 بتروكيماويات الهند بالستكس إنديا بي في تي ليمتدهاي بيرفورمانس 

 - 717 42,462 100,00 100,00 بتروكيماويات إيطاليا سابك للبالستيكيات المبتكرة إيطاليا اس آر إل

 - 3,790 87,687 100,00 100,00 بتروكيماويات إيطاليا سابك إيطاليا اس ار إل

 - 756 8,106 100,00 100,00 التخصصات إيطاليا إيطاليا أس ار إلمبيعات سابك 

 - 293 10,011 100,00 100,00 التخصصات إيطاليا إس إتش بي بي إيطاليا أس ار إل

 - 563 11,994 100,00 100,00 التخصصات إيطاليا إس إتش بي بي مبيعات إيطاليا المحدودة

 - 9,170 91,524 100,00 100,00 بتروكيماويات اليابان إس إتش بي بي اليابان المحدودة

 - 22,622 18,524 100,00 100,00 بتروكيماويات اليابان سابك بتروكيمياكلز اليابان المحدودة

 21 1,660 36,117 100,00 100,00 بتروكيماويات كوريا سابك كوريا المحدودة

 200 676 34,471 100,00 100,00 التخصصات كوريا إس إتش بي بي كوريا المحدودة

 111 73 9,949 100,00 100,00 بتروكيماويات ماليزيا سابك للبالستيكيات المبتكرة ماليزيا

 - - 5,150 100,00 100,00 التخصصات ماليزيا إس إتش بي بي ماليزيا س.د.ن بي اتش دي

 1,279 233,451 18,271 100,00 100,00 بتروكيماويات المكسيك  سابك لتصنيع البالستيكيات المبتكرة المكسيك إس دي آل إل دي سي في
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة( 41  الشراكت ا

 )تتمة( لوكسمبورج إس. أي.آر. إل شركة سابكلالشراكت التابعة 

 
 

 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(
 2021ديسمبر  31في 

 
المالية  الموجودات 

 التقليدية في
3  2022ديسمبر  1

المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي

المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في   ال

3  2022ديسمبر  1

         الشراكت التابعة

 142 374 16,605 100,00 100,00 التخصصات المكسيك  سابك لتصنيع البالستيكيات المبتكرة المكسيك إس دي آل إل دي سي في

 - 391 18,639 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا بي في اسنيج يوني هاي فاي

 - 113,821 - 100,00 100,00 تمويل هولندا سابك اكبيتال بي في

 81,525 34,572,012 7,212,776 100,00 100,00 تمويل هولندا بي في 1سابك اكبيتال 

 9,875 8,317,517 4,525,043 100,00 100,00 تمويل هولندا بي في 2سابك اكبيتال 

 - 6,508 19,473 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا خدمات خط أنابيب نقل البتروكيماويات بي في

 - 7,619,313 46,872 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك أوروبا بي في

 - 315 1,059,602 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك للتقنيات العالمية بي في

 - 31,324,838 3,749,917 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك العالمية القابضة بي في

 - 31,592,167 2,655 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة بي في

 - - 30,100 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة جي بي بي في

 - 16,862,526 556,832 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي في

 - - 6,200 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة للمرافق بي في

 - - 213,695 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك للتراخيص بي في

 - - 88,871 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك ليمبورج بي في

 - 206,366 7,381 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك مبيعات أوروبا بي في

 - 1,270,681 1,735,066 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك للبتروكيماويات بي في
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة( 41  الشراكت ا

 )تتمة( شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إللالشراكت التابعة 

 
 

 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(
 2021ديسمبر  31في 

 

 
المالية  الموجودات 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي

المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في   ال

3  2022ديسمبر  1

         الشراكت التابعة

 - - 318,593 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك للمشاريع التضامنية 

 - - 176,826 100,00 100,00 بتروكيماويات هولندا سابك للتعدين بي في

 - - 77,563 100,00 100,00 التخصصات هولندا بي هولدينج بي فيإس إتش بي 

 - 26,496 - 100,00 100,00 التخصصات هولندا إس إتش بي بي للتقنيات العالمية بي في

 - - 192 100,00 100,00 التخصصات هولندا إس إتش بي بي للمشاريع التضامنية بي في

 - 171 1,917 100,00 100,00 تمويل هولندا إس إتش بي بي اكبيتال بي في

 15,650 265,542 265,596 100,00 100,00 تمويل هولندا بي في 1إس إتش بي بي اكبيتال 

 8,287 464,116 460,175 100,00 100,00 تمويل هولندا بي في 2إس إتش بي بي اكبيتال 

 - 512,632 58 100,00 100,00 التخصصات هولندا إس إتش بي بي بي في

 - - 5,296 100,00 100,00 التخصصات هولندا بي بي سيلز بي فيإس إتش 

 - 189 30,767 100,00 100,00 بتروكيماويات بولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة بولندا زد أو. أو.

 - 252 10,234 100,00 100,00 بتروكيماويات بولندا سابك بولندا إس بي زد أوه أوه

 - 18 4,632 100,00 100,00 التخصصات بولندا أو. أو. إس إتش بي بي بولندا إس بي زد

 - 232 5,167 100,00 100,00 بتروكيماويات روسيا سابك أوروبا الشرقية المحدودة

 - 406 2,801 100,00 100,00 بتروكيماويات روسيا سابك للبالستيكيات المبتكرة روسيا زد أو. أو.

 - 119 1,013 100,00 100,00 التخصصات روسيا إس إتش بي بي روسيا أو أو أو

 - 431 40,739 100,00 100,00 بتروكيماويات سنغافورة سابك للبالستيكيات المبتكرة بي تي إي المحدودة سنغافورة

 - - 104,053 100,00 100,00 بتروكيماويات سنغافورة سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي تي إي المحدودة سنغافورة

 - 22,822 444,665 100,00 100,00 التخصصات سنغافورة إتش بي بي سنغافورا بي تي أي المحدودةإس 

 42 383,648 1,170,184 100,00 100,00 مغذيات زراعية وبتروكيماويات سنغافورة سابك آسيا باسيفيك بي ت أي المحدودة

 - - - 100,00 - التخصصات سلوفاكيا (1إس إتش بي بي سلوفاكيا إس.آر.أو. )

 - 71,081 1,196,851 100,00 100,00 بتروكيماويات اسبانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة اسبانيا
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة(  41  الشراكت ا

 )تتمة( شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إللالشراكت التابعة 

 
 

 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 وغير المباشرة()المباشرة 
 2021ديسمبر  31في 

 

 
المالية  الموجودات 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي

المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في   ال

3  2022ديسمبر  1

         الشراكت التابعة

 - 2,069,659 - 100,00 100,00 بتروكيماويات اسبانيا المبتكرة جي بي بي فيسابك للبالستيكيات 

 - 491 10,461 100,00 100,00 بتروكيماويات اسبانيا مبيعات سابك اسبانيا

 - 344 51,782 100,00 100,00 بتروكيماويات اسبانيا سابك للتسويق اسبانيا

 - 4,614 1,256 100,00 100,00 التخصصات اسبانيا إس إتش بي بي مانيوفاكتشورينغ إس إل

 - 334 1,021 100,00 100,00 التخصصات اسبانيا مانيوفاكتشورينغ ماركتنغ اسبانيا إس إل

 - - 10,725 100,00 100,00 بتروكيماويات السويد الشركة السعودية للبالستيكيات المبتكرة السويد ايه بي

 3 4 61,387 100,00 100,00 التخصصات تايالند المحدودةسابك للبالستيكيات المبتكرة تايالند 

 - 261 7,695 100,00 100,00 بتروكيماويات تايالند سابك )تايالند( المحدودة

 61 - 880 100,00 100,00 التخصصات تركيا إس إتش بي بي بتروكيميا تياكريت ليمتد سيركيتي

 - - 142,683 100,00 100,00 بتروكيماويات المملكة المتحدة سابك العالمية المحدودة

 - 1,422,123 240 100,00 100,00 بتروكيماويات المملكة المتحدة سابك تيس القابضة المحدودة

 - 2,679 13,959 100,00 100,00 التخصصات المملكة المتحدة إس إتش بي بي مانيوفاكتشورينغ المملكة المتحدة المحدودة

 - - 24,511 100,00 100,00 بتروكيماويات المملكة المتحدة المبتكرة المحدودةسابك للبالستيكيات 

 - - 128,641 100,00 100,00 بتروكيماويات المملكة المتحدة سابك المملكة المتحدة المحدودة

 - - - 100,00 100,00 بتروكيماويات المملكة المتحدة سابك لضمان التقاعد المملكة المتحدة

 2 975,859 457,310 100,00 100,00 بتروكيماويات المملكة المتحدة المتحدة للبتروكيماويات المحدودة سابك المملكة

 - - 894 100,00 100,00 التخصصات المملكة المتحدة إس إتش بي بي سيلز المملكة المتحدة المحدودة

 

  



  | شركة مساهمة سعودية الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(
 

 
101 

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

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة( 41  الشراكت ا

 )تتمة( شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إللالشراكت التابعة 

 
 

 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(
 2021ديسمبر  31في 

 

 
المالية  الموجودات 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي

المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في   ال

3  2022ديسمبر  1

         التابعة الشراكت

 - - 21,109 100,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية اكساتيك المحدودة 

 - 111,977 9,829 51,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية (2شراكة مصنع فيرنون فينول ام تي )

 - 33,774 474,987 100,00 100,00 زراعية وبتروكيماويات مغذيات الواليات المتحدة األمريكية سابك األمريكيتين

 - 531,540 1,243,124 100,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية سابك القابضة أمرياك إل بي

 - 240 298,543 100,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية سابك للبالستيكيات المبتكرة ام تي فيرنون المحدودة

 - 10,085,818 298,543 100,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية سابك للبالستيكيات المبتكرة أمرياك المحدودة

 - 7 160,755 100,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية سابك للبتروكيماويات القابضة أمرياك المحدودة

 3,478 - 125,171 100,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية للمشاريع التضامنية القابضة أمرياك المحدودة سابك

 - 841,272 1,233,102 100,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية سابك للمشاريع األمريكية المحدودة

 - - 274,098 100,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية  سابك امرياكز جروث المحدودة

 - - 985 100,00 100,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية سابك يو أس ميثانول المحدودة

 5,871 537,163 461,410 100,00 100,00 التخصصات الواليات المتحدة األمريكية إس إتش بي بي يو إس المحدودة

 - - 7 - 100,00 التخصصات الواليات المتحدة األمريكية (3شركة جي في إس إس القابضة انك )

 228 5,720 93,496 - 100,00 التخصصات الواليات المتحدة األمريكية شركة التصميم العلمي

 1 1,048 2,578 100,00 100,00 بتروكيماويات فيتنام سابك فيتنام المحدودة

 - 35 3,503 100,00 100,00 التخصصات فيتنام بي فيتنام المحدودةإس إتش بي 

 
 إيضاحات:

 بتصفية إس إتش بي بي سلوفاكيا إس.آر.أو. 2022تتعلق التغييرات في هيلك شراكت المجموعة خالل  (1)

 قيد التصفية.األمريكية يرنون فينول ام تي ومقرها الواليات المتحدة سابك إلدارة البالستيكيات المبتكرة المحدودة )شنغهاي( ومقرها الصين، سابك اليونان ام إي بي إي يقع مقرها في اليونان وشراكة مصنع ف (2)

 العلمي.شركة جي في إس إس القابضة انك هي شركة قابضة، تمتلك شركة التصميم  (3)
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة( 41  الشراكت ا

 الشراكت التابعة لشركة سابك لالستثمارات الصناعية

 

 التجاري الرئيسي النشاط بلد التأسيس

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(
 2021ديسمبر  31في 

موجودات مالية 
قليدية في   31ت

 2022ديسمبر 

المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي

المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في   ال

3  2022ديسمبر  1

 - - 53,011 100,00 100,00 تأمين جيرنزي  شركة ساباكب للتأمين

 96 - - 100,00 100,00 بتروكيماويات تركيا  شركة سابك بتروكيميا تياكريت ليمتد )سابك تركيا(

 - - 8 100,00 100,00 بتروكيماويات لبنان (1أوفشور )"سابك ميدل إيست"( )شركة سابك ميدل إيست 

 - 1,016 4 100,00 100,00 بتروكيماويات األردن سابك ميدل إيست بيزنس مانيجمنت

 7 5,018 - 100,00 100,00 بتروكيماويات جنوب أفريقيا شركة سابك جنوب أفريقيا

 - - - 100,00 100,00 بتروكيماويات مصر (1)شركة سابك أفريقيا للتجارة والتسويق 

 - - - 100,00 100,00 بتروكيماويات المغرب  شركة سابك المغرب

 اإلمارات العربية المتحدة  شركة سابك لإلعارة واالنتقاالت الدولية
 - - - 100,00 100,00  شؤون الموظفين وخدمات الدعم األخرى

 - 35 - 100,00 100,00 اإلمارات العربية المتحدة (1شركة سابك لإلعارة واالنتقاالت )

 120 - - 100,00 100,00 بتروكيماويات تونس  شركة سابك تونس

 (159) 1,271 - 100,00 100,00 بتروكيماويات كينيا   سابك كينيا

 2,258 1,114 1 100,00 100,00 بتروكيماويات باكستان  سابك باكستان )بي في تي(

 - 186 - 99,99 99,99 بتروكيماويات مصر أفريقياشركة سابك شرق 

 34 253,693 - 99,00 99,00 سلسلة التوريد المملكة العربية السعودية  الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة

 - 46,895 - 99,00 99,00 سلسلة التوريد المملكة العربية السعودية شركة سابك لخدمات االمدادات المحدودة

 - 38,046 - 90,00 90,00 سلسلة التوريد المملكة العربية السعودية  سابك لخدمات التخزين )سابتانك(شركة 

 - 60,236 - 58,00 58,00 سلسلة التوريد المملكة العربية السعودية (2شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية )كيمتانك( )

  إيضاحات:

 لإلعارة واالنتقاالت قيد التصفية. شركة سابك ميدل إيست وشركة سابك (1)

  (.13إيضاح  أنظر. )2021٪ من حصتها في كيمتانك لشركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية في سنة 17قامت سابك ببيع  (2)
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة( 41  الشراكت ا

 الشراكت التابعة للمغذيات الزراعية

 
 

 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 

  2022ديسمبر  31في 

٪ 
 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2021ديسمبر  31في 

 
 

المالية   الموجودات 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

 المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي
المالية  الموجودات 
التقليدية للسنة 
منتهية في   ال

3  2022ديسمبر  1

         الشراكت التابعة
 35,196 - - 100,00 100,00 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية  )"سانيك"(شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية 

 20,167 34,737 - 100,00 100,00 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(

 - 39,723 - 50,00 50,00 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية شركة الجبيل لألسمدة )البيروني(

        

         الشراكت الزميلة

 14,129 - 636,143 33,33 33,33  مغذيات زراعية وبتروكيماويات البحرين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

 

  إيضاح:

  بشأن التغيرات في ملكية الشراكت التابعة(. 21إيضاح  أنظر٪ في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )33.33٪ في البيروني و50مباشر وغير مباشر(، و٪ في ابن البيطار وسانيك )بشلك 100تمتلك المغذيات الزراعية حصة ملكية بنسبة 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة(الشراكت  41  ا

  لنساندالشراكت التابعة 

 

 
 

 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس

٪ 
 نسبة الملكية

مباشرة وغير مباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في 

٪ 
 الملكيةنسبة 

 )المباشرة وغير المباشرة(
 2021ديسمبر  31في 

 
المالية   الموجودات 

 التقليدية في 
3  2022ديسمبر  1

 المطلوبات المالية 

 التقليدية في 
3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي
المالية التقليدية   الموجودات 

 للسنة المنتهية في 
 2022ديسمبر  31

        المشاريع المشتركة

 - - - 43,00 48,72  الطاقة المتجددة المملكة العربية السعودية (1شركة استثمار أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة )

 - - - 30,50 30,50  خدمات لوجستية المملكة العربية السعودية  (1الشركة السعودية لصناعة منصات الشحن )

 - - - - 13,44  آالت ومعدات المملكة العربية السعودية شركة مالك النظائر اإلدارية القابضة )"النظائر"(

        

        الشراكت الزميلة

 - - - 50,00 50,00 استثمارات حقوق ملكية المملكة العربية السعودية 1صندوق نساند 

 - - - - 60,00 استثمارات حقوق ملكية المملكة العربية السعودية 2صندوق نساند 

  إيضاحات:

 ، تم تحويل جزء من الملكية إلى المساهم، شركة جبر شميد المحدودة، وتقع في ألمانيا.  2020شركة استثمار أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، واكنت مملوكة بالاكمل لشركة نساند. خالل عام  (1)

  ٪ )غير مباشرة(.15( 1٪ )مباشرة( ومن خالل صندوق نساند )23نسبة تمتلك نساند لالستثمار الشركة السعودية لصناعة منصات الشحن ب (2)
  



  | شركة مساهمة سعودية الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(
 

 
105 

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

لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة( 41  الشراكت ا

 بيانًا باستثمارات المجموعة في الشراكت الزميلة:فيما يلي 

 
 

 النشاط التجاري الرئيسي (1بلد التأسيس )

٪ 

 نسبة الملكية
المباشرة وغير المباشرة( ( 

 2022ديسمبر  31في 

٪ 

 نسبة الملكية
 )المباشرة وغير المباشرة(

 2021ديسمبر  31في 

 

المالية  الموجودات 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

المطلوبات المالية 
 التقليدية في 

3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي

الموجودات المالية التقليدية 
 للسنة المنتهية في 

 2022ديسمبر  31

        الشراكت الزميلة

 - - - 31,50 31,50 كيماويات متخصصة سويسرا لكارینت إیه جي

 - - - 30,00 30,00 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية شركة معادن للفوسفات

 - - - 20,62 20,62 األلومنيوم البحرين ش.م.ب )ألبا( –شركة ألمنيوم البحرين 

 - - - 24,81 17,50 خدمات المملكة العربية السعودية شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )"مرافق"(

 - - - 15,00 15,00 مغذيات زراعية السعوديةالمملكة العربية  معادن وعد الشمال للفوسفات شركة

 - - - 20,00 20,00 نقل المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 - - - 25,00 25,00 استثمارات المملكة العربية السعودية الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي )"دسر"(

 - - - 25,00 25,00 نقل ألمانيا (2)"أيه آر جي"( ) أيه آر جي إم بي إتش & كو كيه جي

 - - - 25,00 25,00 شركة إدارية ألمانيا أيه آر جي فروالتنغز جي إم بي إتش

 - - - 39,00 39,00 نقل ألمانيا الشركة األلمانية لتطوير خطوط األنابيب جي أم بي أتش

 - 504 381 26,20 26,20 مشاريع مشتركة الواليات المتحدة األمريكية ماليندا، إنك )"ماليندا"(

 - - - 30,40 30,40 األلومنيوم البحرين شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم

 
 إيضاحات:

  يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضًا. (1)
 مقًرا لها.تشتمل أيه آر جي على أيه آر جي فروالتنغز جي إم بي إتش، شركة إدارة وغير عاملة تتخذ من ألمانيا  (2)
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لتابعة واالستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة )تتمة( 41  الشراكت ا

 فيما يلي بيانًا باستثمارات المجموعة في الترتيبات المشتركة:

 

 

 
 

 النشاط التجاري الرئيسي (1بلد التأسيس )

٪ 
 نسبة الملكية

المباشرة وغير المباشرة( ( 
 2022ديسمبر  31في  

٪ 
 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(
 2021ديسمبر  31في 

 
المالية  الموجودات 

 التقليدية في 
3  2022ديسمبر  1

المطلوبات المالية 

 التقليدية في 
3  2022ديسمبر  1

التمويل من  رادات  إي
المالية  الموجودات 

 التقليدية 

 للسنة المنتهية في 
 2022ديسمبر  31

        المشاريع المشتركة

 5,329 245,163 72 50,00 50,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية الشركة الشرقية للبتروكيماويات )"شرق"(

 2,192 641,276 12 50,00 50,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية شركة الجبيل للبتروكيماويات )"كيميا"(

 - 4,377,055 - 50,00 50,00 بتروكيماويات الصين شركة ساينوبيك / سابك تيانجين للبتروكيماويات

 7,496 340,705 70 50,00 50,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )"ينبت"(

 - 284,193 - 50,00 50,00 بتروكيماويات سنغافورة شركة سابك اس كي نكسلين بتي ليمتد

 - - - 50,00 50,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية  شركة كوزمار )"كوزمار"(

 - - - 50,00 50,00 خدمات هولندا (2يوتيليتي سبورت جروب بي. في )

 - 40,510 - 50,00 50,00 بتروكيماويات هولندا (3إنرجي أدفانسد ريسيلكينغ بي في )"سبير"( )سابك بالستيك 

الشركة الموريتانية السعودية للتعدين والصلب إس.إيه. 

 - - - 50,00 50,00 تعدين )معادن( موريتانيا )"تاكمل"(

 - - - - 51,00 بتروكيماويات الصين شركة سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة )"فوجيان"(

 

        عمليات مشتركة *

 17 1,336,798 - 50,00 50,00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية (4الشركة السعودية للميثاكريليت )سماك( )

 - - - 50,00 50,00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية (5جولف كوست جروث فيننشر إل. إل. سي )

 - - - 11,67 11,67 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية (6الشركة السعودية للبيوتانول المحدودة )سابوكو( )

 - - - 11,50 11,50 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية (7جيسمار )

 
  إيضاحات:

  يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضًا. (1)
 .2021من العمليات المشتركة إلى مشروع مشترك في  .في .في، هولندا، شركة تعمل بصورة مشتركة مع جهات أخرى إلنتاج منافع عامة لموقع إنتاج. تمت إعادة تصنيف يوتيليتي سبورت جروب بييوتيليتي سبورت جروب بي  (2)

 ، وتقع في سيتارد جيلين، هولندا.سابك بالستيك إنرجي أدفانسد ريسيلكينغ هي مشروع مشترك وتعمل في مجال إعادة تدوير البالستيك (3)

  يالت.سماك هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في إنتاج وبيع ميثيل الميثاكريالت وبولي ميثيل الميثاكر (4)

 منتجات البتروكيماويات. جولف كوست جروث فيننشر إل. إل. سي هو مشروع مشترك تم تأسيسه مع إكسون موبيل )شريك أجنبي( إلنتاج (5)

، 2021٪. خالل عام 11.67٪ من قبل كيان السعودية، بينما تبلغ حصة سابك 33.33بيوتانول واأليزو بيوتانول. إن سابوكو مملوكة بنسبة -سابوكو، شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة، لها أنشطة رئيسية تشمل مصنع البوتانول في الجبيل إلنتاج الن (6)
 على إعادة تقييم سيطرتها على هذا االستثمار.تم 

ً
 تصنيف سابوكو كعملية مشتركة بناء

 ٪ من هذه العملية المشتركة وتسيطر عليها باالشتراك مع الشريك.11.5جيسمار، لويزيانا، الواليات المتحدة األمريكية هو تعاون مع نوفا كيمياكلز إلنتاج اإليثيلين. تمتلك المجموعة  (7)
 

 و تقاسم التاكليف.للشراكء أمع الشراكء المعنيين. يقوم الشراكء بالتأكد من توفير التمويل المستمر للشراكت وذلك إما عن طريق المنتجات والخدمات المباعة مباشرة سيطرة مشتركه في لك من هذه العمليات المشتركة  جموعةتمتلك الم* 

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



 
 

 

Classification: General Business Use  

 الملحق

 

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة .1

 

عرض بعض البنود في قائمة الدخل الموحدة طريقة قامت )س   ابك( بتعديل  المالية، لإلفص   احاتالدورية ةقزء من المراجعة 

حرص  ت س  ابك على  ذلك،لتحس  ين س  هولة القراءة والش  فافية وعرض ال بيعة المناس  بة للمعامالت واألرص  دة. عالوة على 

المتوقعة مس  تقبال واتس  اقها مع  الممارس  ات البيئية واالجتماعية وحوةمة الش  راكت موائمة هذه التغيرات مع مت لبات

  .دولية إلعداد التقارير المالية والممارسات العالمية الشائعةالمعايير ال

 

قائمة  بنودعلى بعض  اثرتلكنها  الس   ابقة،للفترات  بقاةالمعلى ص   افي الدخل واألرباح مالي أي تأثير تعديالت لهذه اليس ل 

 .الدخل الموحدة

  

 الماليةالقوائم في  بش   لك مفص   لوتم إيض   اح ذلك   PwCالمراجع الخارجي تمت مواءمة جميع عمليات إعادة التص   نيف مع

سنوية الموحدة صيل حول و .2022لعام  ال صنيف بعض بنود قائمه الدخل للفترات المالي  األثرلمزيد من التفا الناتج عن إعادة ت

 .هذا الملحق من 3و 2القدول االطالع على  ىيرجالسابقة، 

  

  بند تم إعادة تص   نيف بعض التاكليف اللوجس   تية من  اللوجس   تية،لم ابقة تلكفة المبيعات مع إيرادات الخدمات

مليون دوالر  1,479بمقدار  الربح انخفاض إجمالي وقد نتج عن ذلك "تلكفة المبيعات". بند  إلى "مصاريف بيع وتوزيع"

 السابق.العرض مع طريقة مقارنة بال ،2022لعام  بنفس الحقم مصاريف بيع وتوزيع٪( وانخفاض 11-أمريكي )

 

  ا من الربع الرابع من عام صاح عن  تم، 2022اعتبار  صاريفاإلف صل في  وت وير ابحاث م الموحدة الدخل  قائمةةبند منف

االبحاث  مص  اريف عرض تموالت وير واالس  تدامة. في الس  ابق،  البحثعن اإلفص  اح  لتعزيز جهود الش  رةة في وذلك

صاريف"بند ضمن  والت وير صنيف نتج عن إعادة  . "عمومية وادارية م صاريف بندانخفاض  إلىالت  عمومية وادارية م

 .2022للعام  مليون دوالر 500بمقدار 

 

  "ا من "الدخل من العمليات
 
تم إعادة تص   نيف "إيرادات )مص   روفات( التش   غيل األخرى" في قائمة الدخل لتكون جزء

(EBIT ،) ا مع الممارسات الدولية الشائعة. نتج عن  أةثرليصبح األرباح قبل الفوائد ارتفاع في  اعادة التصنيف الىاتساق 

لألرباح قبل الفوائد  امشه، مما أدى إلى ارتفاع 2022لعام  مليون دوالر 345بقيمة طفاء اإلوالض   رائب واإلهالك و

 ٪.0.7بنسبة والضرائب واإلهالك واإلطفاء 



 
 

 

Classification: General Business Use  

 

 

 

 

 م2021من عام الرابع والربع  2022من عام ألول والثاني والثالث والرابع اللربع  ةخل الموحددالقائمه إعادة التصنيف في  – 1القدول . 2

 

 المبلغ بالمليار ريال سعودي 

2022الربع الرابع   2022الربع الثالث   2022الربع الثاني   2022لربع األول ا   2021الربع الرابع   

 

 اعلنةما 

 سابقا

مبلغ 

 التعديل
 اعلنةما   المعدل

 اسابق

مبلغ 

 التعديل
 اعلنةما   المعدل

 اسابق

مبلغ 

 التعديل
الغير   المعدل

 معدل

مبلغ 

 التعديل
 اعلنةما   اعلنةما 

 اسابق

مبلغ 

 التعديل
 المعدل

 51.24 0.00 51.24  42.98 0.00 42.98  46.87 0.00 46.87  55.98 0.00 55.98  52.64 0.00 52.64  اإليرادات

 38.15- 0.97- 37.18-  37.19- 1.32- 35.87-  38.54- 1.52- 37.02-  40.89- 1.48- 39.42-  39.17- 1.23- 37.94-  تلكفة المبيعات

 13.08 0.97- 14.05  5.80 1.32- 7.12  8.33 1.52- 9.84  15.08 1.48- 16.56  13.47 1.23- 14.70  إجمالي الربح

 2.45- 0.52 2.96-  2.63- 0.52 3.15-  2.15- 0.45 2.60-  2.14- 0.46 2.61-  2.11- 0.45 2.56-  مصاريف عمومية وإدارية

 0.51- 0.51- 0.00  0.52- 0.52- 0.00  0.45- 0.45- 0.00  0.46- 0.46- 0.00  0.44- 0.44- 0.00  مصاريف أبحاث وت وير

 2.44- 0.97 3.42-  2.42- 1.32 3.74-  2.79- 1.52 4.31-  3.36- 1.47 4.84-  2.33- 1.23 3.56-  مصاريف بيع وتوزيع

 0.82 0.00 0.82  0.04- 0.00 0.04-  0.34 0.00 0.34  0.69 0.00 0.69  0.73 0.00 0.73  الحصة في نتائج مشاريع مشترةة تاكملية

 0.10- 0.10- 0.00  0.32 0.32 0.00  0.37 0.37 0.00  0.45 0.45 0.00  0.16 0.16 0.00  أخرى، صافي  تشغيليةإيرادات )مصاريف( 

 8.40 0.10- 8.50  0.51 0.32 0.19  3.65 0.37 3.28  10.25 0.45 9.80  9.47 0.16 9.32  الدخل من العمليات

الحصة في نتائج مشاريع مشترةة غير تاكملية 

 1.03 0.00 1.03  0.22- 0.00 0.22-  0.62 0.00 0.62  1.83 0.00 1.83  0.46 0.00 0.46  وشراكت زميلة

 0.97- 0.00 0.97-  0.97 0.00 0.97  0.79- 0.00 0.79-  0.53- 0.00 0.53-  0.22- 0.00 0.22-  أعباء تمويل،  صافي

 0.00 0.10 0.10-  0.00 0.32- 0.32  0.00 0.37- 0.37  0.00 0.45- 0.45  0.00 0.16- 0.16  إيرادات )مصاريف( أخرى، صافي

 8.46 0.00 8.46  1.25 0.00 1.25  3.48 0.00 3.48  11.55 0.00 11.55  9.71 0.00 9.71  الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

 0.53- 0.00 0.53-  0.40- 0.00 0.40-  0.42- 0.00 0.42-  0.61- 0.00 0.61-  0.54- 0.00 0.54-  مصروف الزاكة

 0.30- 0.00 0.30-  0.22 0.00 0.22  0.03- 0.00 0.03-  0.24- 0.00 0.24-  0.48- 0.00 0.48-  مصروف ضريبة الدخل

 7.63 0.00 7.63  1.07 0.00 1.07  3.03 0.00 3.03  10.70 0.00 10.70  8.69 0.00 8.69  صافي الدخل
                      

                     المتعلق ب :
 4.97 0.00 4.97  0.29 0.00 0.29  1.84 0.00 1.84  7.93 0.00 7.93  6.47 0.00 6.47    مساهمي الشرةة األم

 2.67 0.00 2.67  0.78 0.00 0.78  1.20 0.00 1.20  2.78 0.00 2.78  2.22 0.00 2.22    حقو  الملكية غير المسي رة
                      

 %25.53  %27.43  %13.48  %16.56  %17.77  %21.00  %26.94  %29.58  %25.59  %27.92  هامش إجمالي الربح

 %9.55  %12.45  %11.74  %16.03  %10.54  %14.73  %9.84  %13.30  %8.43  %11.61  هامش مصاريف بيع وتوزيع وعمومية و إدارية

 12.84 0.10- 12.94  4.73 0.32 4.42  7.15 0.37 6.78  13.74 0.45 13.28  12.95 0.16 12.79  األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

الفوائد والضرائب واإلهالك  هامش األرباح قبل

 %25.05  %25.25  %11.01  %10.27  %15.27  %14.48  %24.54  %23.73  %24.59  %24.30  واإلطفاء

 

  



 
 

 

Classification: General Business Use  

 

 

 م2021م وسنة 2022لسنة  ةالموحد الدخلقائمه إعادة التصنيف في  – 2القدول . 3
 

 يالمبلغ بالمليار ريال سعود
2022لسنة   2021لسنة     

اعلنةما  مبلغ التعديل الغير معدل  سابقا اعلن ةما    المعدل  مبلغ التعديل   

 174.88 0.00 174.88   198.47 0.00 198.47   اإليرادات

 127.01- 3.21- 123.80-   155.79- 5.54- 150.25-   تلكفة المبيعات

 47.88 3.21- 51.09   42.67 5.54- 48.22   إجمالي الربح

 8.46- 1.91 10.37-   9.04- 1.88 10.92-   مصاريف عمومية وإدارية

 1.91- 1.91- 0.00   1.88- 1.88- 0.00   مصاريف أبحاث وت وير

 7.54- 3.21 10.75-   10.90- 5.54 16.44-   مصاريف بيع وتوزيع

 3.27 0.00 3.27   1.72 0.00 1.72   الحصة في نتائج مشاريع مشترةة تاكملية

 0.36 0.36 0.00   1.30 1.30 0.00   أخرى، صافي  تشغيليةإيرادات )مصاريف( 

 33.60 0.36 33.24   23.88 1.30 22.58   الدخل من العمليات

 2.45 0.00 2.45   2.68 0.00 2.68   الحصة في نتائج مشاريع مشترةة غير تاكملية وشراكت زميلة

 1.96- 0.00 1.96-   0.57- 0.00 0.57-   أعباء تمويل،  صافي

 0.00 0.36- 0.36   0.00 1.30- 1.30   إيرادات )مصاريف( أخرى، صافي

 34.09 0.00 34.09   25.99 0.00 25.99   الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

 1.96- 0.00 1.96-   1.96- 0.00 1.96-   مصروف الزاكة

 1.63- 0.00 1.63-   0.53- 0.00 0.53-   مصروف ضريبة الدخل

 30.50 0.00 30.50   23.49 0.00 23.49   صافي الدخل

                  

                 المتعلق ب :

 23.07 0.00 23.07   16.53 0.00 16.53     مساهمي الشرةة األم

 7.44 0.00 7.44   6.96 0.00 6.96     حقو  الملكية غير المسي رة

                  

 %27.38   %29.21   %21.50   %24.29   هامش إجمالي الربح

 %9.15   %12.08   %10.04   %13.78   هامش مصاريف بيع وتوزيع وعمومية و إدارية

 48.51 0.36 48.15   38.57 1.30 37.27   األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

 %27.74   %27.53   %19.43   %18.78   واإلهالك واإلطفاءهامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 

 

 

 

 

 

 


