
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو") 
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة

 ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 



 
      شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو") 

       (شركة مساهمة سعودية) 
 القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة (غير المدققة) وتقرير فحص المراجع المستقل

    ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠التسعة أشهر المنتهية في لفترة 
         
         
         

 الصفحة          جدول المحتويات 
         

 ١     تقرير فحص المراجع المستقل 

 ٢    قائمة المركز المالي األولية الُموَجَزة

 ٣  قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األّوليّة الُموَجَزة 

 ٤    قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّوليّة الُموَجَزة 

 ٦ – ٥     قائمة التدفقات النقدية األّوليّة الُموَجَزة

 ١٣ - ٧    إيضاحات حول القوائم المالية األولية الُموَجَزة 
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      السعودية ("سافكو") شركة األسمدة العربية 
      (شركة مساهمة سعودية) 

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة)    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
       ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠في 

        
  معلومات حول الشركة  ٠١

 
     

المؤرخ في   ١٣مساهمة سعودية تأسست بُِموِجب المرسوم الملكي رقم م/إن شركة األسمدة العربية السعودية ("الشركة" أو "سافكو") هي شركة 
 ٢٠٥٠٠٠١٨٤١م). وُسّجلت الشركة بداية في مدينة الدمام بموجب السجل التجاري رقم  ١٩٦٥سبتمبر    ٧هـ (الموافق  ١٣٨٥جمادى األولى    ١١

لرئيس للشركة إلى مدينة الجبيـل الصناعية وُسّجلت بموجب  م)، وتم الحقا نقل المركز ا١٩٦٦مارس    ٢٤هـ (الموافق  ١٣٨٥ذي الحجة    ١وتاريخ  
َل السجل التجاري السابق إلى فرعي، ثم ١٩٩١مايو    ١٤هـ (الموافق  ١٤١١شوال    ٢٩وتاريخ    ٢٠٥٥٠٠٢٣٥٩السجل التجاري رقم   م). وقد ُحّوِ

 . ٢٠١٣أُلِغَي في عام 
        

مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات   ٪٨٫٨٥السعودية للصناعات األساسية ("سابك") ونسبة من أسهم الشركة مملوكة للشركة  ٪٤٢٫٩٩إن نسبة 
 االجتماعية وباقي األسهم مملوكة لمساهمين من العامة. 

        
 وخارجها. وتزاول الشركة إنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق وتجارة األسمدة بجميع أنواعها داخل المملكة العربية السعودية 

        
في الشركة    ٪٣٫٨٧في الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") وحصة حقوق ملكية بنسبة    ٪٥٠تمتلك سافكو حصة حقوق ملكية بنسبة  

 للبتروكيماويات ("ينساب"). في شركة ينبع الوطنية  ٪١٫٦٩العربية لأللياف الصناعية ("ابن رشد") وحصة حقوق ملكية بنسبة 
        

ليَّة الُموَجَزة بتاريخ   م). ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٠هــ (الموافق ١٤٤٢ربيع األول  ٣اعتُِمَدت هذه القوائم المالية األوَّ
        

      أساس اإلعداد  ٠٢
        

ِليَّة الُموَجَزة للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  التقرير المالي  "وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠أُِعدَّت القوائم المالية األوَّ
 للمحاسبين القانونيين. ) المعتَمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمَدة من الهيئة السعودية٣٤رقم ( " األولي

        
ليَّة الُموَجَزة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالية السنوية، لذا يجب  ُن القوائم المالية األوَّ أن تقرأ جنبا إلى جنب مع ال تَتََضمَّ

 . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في 
        

      أساس القياس   ١٬٢
ِليَّة الُموَجَزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس القيمة العادلة لألصول المالية ال ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل  تُعَدُّ القوائم المالية األوَّ

يتعلق بمنافع الموظفين ومنافع ما بعد التوظيف األخرى، تُستخدم حسابات  الدخل الشامل اآلخر حيث يُستخَدم لها أساس االستحقاق المحاسبي. وفيما  
 القيمة الحالية االكتوارية. 

        
     عملة العرض والعملة الوظيفية  ٢٫٢

ب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك.    وتُقرَّ
        

   والتعديالت الجديدة المطبقة من قِبَل الشركة المعايير والتفسيرات  ٣٬٢
ليَّة الُموَجَزة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد ا لقوائم المالية السنوية  إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ

. ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر  ٢٠٢٠يناير  ١تطبيق المعايير الجديدة اعتباًرا من ، باستثناء ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للشركة عن السنة المنتهية في 
 ألي معيار أو تفسير أو تعديل أُْصِدَر ولم يصبح سارًيا المفعول حتى اآلن.

 الية األّولّية الُموَجَزة للشركة. ، إال أنها ليس لها تأثير على القوائم الم٢٠٢٠ويُطبَّق العديد من التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في عام 
        

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّة  ٠٣
  

ى المبالغ المفصح يتطلُب إعداد القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة للشركة قيام اإلدارة باستخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر عل
اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة. إنَّ التقديرات واالفتراضات  عنها من 

ليَّة الُموَجَزة تتماشى مع تلك التقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخد د القوائم  مة في إعداالمحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
 . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالية السنوية عن السنة المنتهية في 
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         شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو") 
         (شركة مساهمة سعودية) 

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة) (تتمة)   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠في 

          
         منافع موظفين  ٠٤

 سبتمبر  ٣٠       
٢٠٢٠ 

 ديسمبر ٣١
٢٠١٩ 

 (مدققة)   (غير مدققة)        
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

 ٨٤٠٬٣٧٥  ٩٣٨٬٩٣١      التزامات منافع ُمحدَّدة 
 ٣٨٬٨٤٢  ٤١٬٥١٥      برنامج مساهمات محددة 

       ٨٧٩٬٢١٧  ٩٨٠٬٤٤٦ 
          

   يَُمثُِّل الجدول التالي الحركة في التزام المنافع الُمحدَّدة: 
 سبتمبر  ٣٠       

٢٠٢٠ 
 ديسمبر ٣١

٢٠١٩ 
 (مدققة)   (غير مدققة)        
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

 ٦٩٩٬٠٠٥  ٨٤٠٬٣٧٥      في بداية الفترة / السنة 
 ٣٠٬٣٩٥  -    تحويل التزامات منافع من جهة ذات عالقة 

 ٥١٬٦١٧  ٤٦٬٦١٣      تكلفة خدمة حالية 
 ٢٩٬٣٧٥  ١٨٬٧٦٣      تكلفة فائدة 

 )٢٨٬٧١٩(  ) ٢٥٬٤٠٢(      المدفوع خالل الفترة / السنة 
 ٥٨٬٧٠٢  ٥٨٬٥٨٢    خسائر إعادة قياس من برامج منافع ُمحدَّدة 

 ٨٤٠٬٣٧٥  ٩٣٨٬٩٣١      في نهاية الفترة / السنة 
          

         زكاة  ٠٥
          

         أ) زكاة ُمحّملة للفترة 
لة الُمقَدََّرة عن السنة ككل.  لة عن الفترة األولية بناًء على الزكاة الُمحمَّ    تُحتَسب الزكاة الُمحمَّ

          
      الحركة في مخصص الزكاة الخاص بالشركة: ب) فيما يلي 

 سبتمبر  ٣٠       
٢٠٢٠ 

 ديسمبر ٣١
٢٠١٩ 

 (مدققة)   (غير مدققة)        
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

 ٦٨٬٢٤٨  ٣٩٬٢٩٤      في بداية الفترة / السنة 
 ٣٧٬٩٠٢  ٢٤٬١٩٥      مخصص ُمَجنَّب خالل الفترة / السنة 

 )٣٧٬٠٠٠(  -      معكوس قيده خالل الفترة / السنة 
 )٢٩٬٨٥٦(  ) ٣٦٬٣٦٢(      المدفوع خالل الفترة / السنة 

 ٣٩٬٢٩٤  ٢٧٬١٢٧      في نهاية الفترة / السنة 
          

         ج) موقف الربوط 
م اإلقراران الزكويان عن عامي ٢٠١٧اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على الربوط الزكوية حتى عام   ٢٠١٩و  ٢٠١٨. وقد قٌّدِ

 إلى الهيئة. غير أن اإلقرارات ال تزال قيد دراسة الهيئة. 
  

مليون لایر   ٤٣٫٥٨مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  ٢٠١٧و  ٢٠١٦، تسلمت الشركة الربطين الزكويين عن عامي ٢٠١٩وفي عام 
سعودي. وقد قدمت الشركة اعتراًضا على هذين الربطين لدى الهيئة. وقد وافقت الهيئة على االعتراضات وأصدرت ربطين زكويين معدلين عن 

. وقد ُعكَس قيد المخصص  ٢٠١٩مليون لایر سعودي، وقد سددته الشركة خالل عام    ٥٫٩ع مطالبة بالتزام زكوي قدره  م  ٢٠١٧و    ٢٠١٦عامي  
 . ٢٠١٩خالل عام   مليون لایر سعودي ٣٧المجنَّب بالزيادة بقيمة 
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         شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو") 
         (شركة مساهمة سعودية) 

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة) (تتمة) إيضاحات حول    القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠في 

          
         (تتمة)  زكاة  ٠٥

          
         (تتمة)   ج) موقف الربوط

          
المملكة العربية السعودية. وتخضع األنظمة الزكوية في المملكة  اُحتسبت الزكاة بناًء على فهم الشركة وتفسيرها لألنظمة الزكوية المعمول بها في  

لزكاة والدخل  العربية السعودية لتفسيرات متباينة. وقد يختلف االلتزام الزكوي الذي تحتسبه الشركة عن االلتزام الزكوي الذي تقدره الهيئة العامة ل
 عن األعوام التي لم تصدر الهيئة بعد الربوط عنها. 

          
         ربحية السهم  ٠٦

  
السنة العائد لحاملي األسهم العادية في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  صافي دخل  تُحتَسب ربحية السهم األساس بقسمة  

 خالل الفترة. 
  

  األساس والمخفف: يعكس الجدول التالي الدخل وبيانات األسهم المستخدمة في احتساب ربح السهم 
 
 فترة الثالثة أشهر    

 سبتمبر   ٣٠المنتهية في 
  فترة التسعة أشهر المنتهية 

 سبتمبر  ٣٠في   
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
          

  الدخل من العمليات للفترة 
 لایر سعودي (باأللوف)     

  
٣٨٧٬٩٨٦ 

   
٣٦٣٬٦٦٤ 

   
١٬٠٢٦٬٢٣٧ 

   
٩٨٤٬١٩٢ 

  صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة  
 ) باأللوف(   

  
٣٩٧٬٥٣٣ 

   
٤١٤٬٢١٣ 

   
١٬٠٦٠٬٨٣٦ 

   
١٬١٣٠٬١٢٥ 

 ٤١٦٬٦٦٧  ٤١٦٬٦٦٧  ٤١٦٬٦٦٧  ٤١٦٬٦٦٧ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللوف) 
ربحية السهم األساس والمخفف من الدخل من العمليات  

 العائد لمساهمي الشركة      
  

٠٫٩٣ 
   

٠٫٨٧ 
   

٢٫٤٦ 
   

٢٫٣٦ 
ربحية السهم األساس والمخفف من صافي الدخل العائد  

 لمساهمي الشركة      
  

٠٫٩٥ 
   

٠٫٩٩ 
   

٢٫٥٥ 
   

٢٫٧١ 
          

   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. لم يكن هناك أي بند تخفيف يؤثر على 
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                 شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو") 
                 (شركة مساهمة سعودية) 

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة) (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
                   ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠في 

                    
               المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠٧
                    

الرئيسيين بها والمنشآت الُمسيَطر عليها أو المسيَطر عليها بصورةٍ مشتركٍة من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات تَُمثُِّل الجهات ذات العالقة الشركة األم الرئيسية المالكة والشركة األم والشركات الزميلة للشركة وموظفي اإلدارة  
 نفوذًا هاما عليها. وفيما يلي قائمة بالجهات الرئيسية ذات العالقة بالشركة:

                    
                 العالقةطبيعة         اسم الجهة ذات العالقة

             الشركة األم الرئيسية المالكة   شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")
             مساهم (الشركة األم)   الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")

               شركة زميلة   الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 
               جهة منتسبة  شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني")

                    
 :٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠وأرصدة الجهات ذات العالقة كما في  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠يقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي أُجريَت مع جهات ذات عالقة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
     

مبيعات إلى جهات  
 ذات عالقة

   
مشتريات ِمن  

 عالقةجهات ذات 

   
  ُدْفَعة
 ُمقَدََّمة 

   
تقنية وابتكار 

لة  ُمحمَّ

   
خدمات مشتركة  

لة  ُمحمَّ

مصاريف إدارة   
وخدمات ُمحّملة على  

 جهات ذات عالقة

   
  خدمات 
 أخرى 

   
مبالغ مستحقة من  
 جهات ذات عالقة

   
مبالغ مستحقة إلى  
 جهات ذات عالقة

لایر سعودي     
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

  لایر سعودي  
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

٢٠٢٠                    
                             

 ١٠٤٬٨٥٤  ٥٥٨٬٣٩٣  ٣٠٬٤٧٣  -  ٢٨٬٦٨٩  ٣٨٬١٤١  ٧٩٬٨٤٦  ٣٩٣٬٤١٢  ٢٬٥٤٥٬٩٩٣  ("سابك")الشركة السعودية للصناعات األساسية 
 ١١  ٢٧٬٤٠٦  ٣٤٬٩٣٢  ١١٢٬٢٥٩  -  -  -  ٢٬٥٠٨  ٨٬٥٥٦  الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 

 ٢٬٤٦٩  ١٤٬٣١٠  ١٣٬٤٧١  ١٦٣٬٦٨٧  -  -  -  ٧١٠  ٤٬٦٥٩  شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني")
 -  -  -  -  -  -  -  ١٣١٬١٤٤  -  شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")

 ٣٦  ٩٧٠  ٢٬٣٤٣  -  -  -  -  ٤١٬٤٠٢  -  جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

                    
٢٠١٩                    

                             
 ٩٣٬٥٢٥  ٥٦١٬٨٤٣  ١٤٦٬٣٤٦  -  ٣٣٬١٧٦  ٣٦٬٤٢٨  ٧٠٬٩٥٢  ٦٣٩٬١٨٧  ٢٬٤٣٢٬٠٨٦  الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")

 ١٢٬٧١٢  ٣٥٬٧٤٢  ٦١٬٨٠٨  ٨٧٬٢٦٦  -  -  -  ١٢٬٩٣٨  ٧٬٢٩٩  الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 
 ١٧٬١١٤  ٢٩٬٥٣٨  ٤٢٬٥٥٠  ١٩٨٬٥١٤  -  -  -  ٩٨٩  ٢٬٦٢٠  الجبيل لألسمدة ("البيروني")شركة 

 ١٤٬٣١٧  ١٬٥٨٧  ٣٩٬٢٤١  -  -  -  -  ٣٬١١٦  -  جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

 
 



   
 

١١ 
 

         األسمدة العربية السعودية ("سافكو") شركة 
          (شركة مساهمة سعودية) 

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة) (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠في 

           
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)  ٠٧

 
    

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

           

لتقديم خدمات محاسبة وموارد بشرية وتقنية  ) SSOلدى الشركة اتفاقية خدمات مع وحدة تنظيم الخدمات المشتركة التابعة لشركة سابك (  • 
)) وهندسـة  SAP) وبرنامج نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز البيانات (ERPمعلومات (برنامج نظام حلول تخطيط الموارد المؤسسية (

 وشراء وخدمات متعلقة بها. 
  

األساسية ("سابك") المبلغ الذي دفعته الشركة وفقًا التفاقية الخدمات المشتركة لتمويل  تَُمثُِّل الُدْفعَات الُمقَدََّمة إلى الشركة السعودية للصناعات    • 
 شراء مواد وخدمات للشركة. 

           

ُل حاليًا على قائمة  ٪١٫٥تبلغ مساهمة الشركة السنوية المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنية ما نسبته   •  الدخل  من إجمالي المبيعات وتَُحمَّ
 والدخل الشامل اآلخر. 

           

   تتم كافة مبيعات الشركة فعلًيا إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) بموجب اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج.   • 
           

ولم يؤثر ذلك على الهيكل القانوني ألي من   ١٩٩٤تم توحيد األنشطة اإلدارية والتشغيل لشركتي ("ابن البيطار") و ("سافكو") خالل عام   • 
ل جميع الموظفين وأرصدتهم إلى سافكو.   الشركتين. وقد ُحوَّ

           

مع شركة البيروني. وتغطي هذه االتفاقية تكاليف متنوعة مثل التنظيف والصيانة   ٢٠١٨أبرمت الشركة اتفاقية تشغيل وصيانة في عام   • 
المتعلقة بالموظفين والصحة والسالمة ومراقبة الجودة وخدمات اإلنتاج والهندسة وخدمات المحاسبة والمالية وخدمات الموارد  والتكاليف 

ع تكاليف هذه الخدم ات  البشرية وتقنية المعلومات وخدمات التخزين وخدمات إدارة الجودة الشاملة والخدمات اإلدارية وخدمات الحفظ. وتُوزَّ
  وفقًا لالتفاقية.  المذكورة أعاله 

 
   تُعتمد أسعار المعامالت أعاله وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل اإلدارة.   • 
           

تُجَرى المبيعات إلى والمشتريات من جهات ذات عالقة وفقًا لشروط تعادل تلك السائدة على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت    • 
غير مكفولة بضمانات    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١والسنة المنتهية في    ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠السوق المباشرة. واألرصدة القائمة في الفترة المنتهية في  

دة وتُسدد نقدا. وليست هناك ضمانات ُمقَدََّمة أو مستلمة مقابل أي حسابات مدينة أو دائنة مع جهات ذات عالقة. فيما يتعلق  وال تحمل فائ 
ل الشركة أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من جهات  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠بالفترة المنتهية في  ، لم تُسّجِ

يُجَرى هذا التقييم في كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تعمل فيها الجهة ذات  ذات عالقة. و
   العالقة. 

           
          قياس القيم العادلة  ٠٨

  
معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.  تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في  

يستند قياس القيمة العادلة على افتراض   تقيس الشركة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بتاريخ كل قائمة مركز مالي. 
 إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 

           
        السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات• في  

   • في ظل عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات. 
           

باستخدام افتراضات على أن  ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. وتُقاُس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات 
المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو االلتزامات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع  

نحو أفضل   اقتصادية. ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من األصل على
 وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. 

           
العادلة. وفيما يلي  وتُصنَّف كافة األصول وااللتزامات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة  

ة لقياس القيمة العادلة ككل:   بيان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
    

   • المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعديل) في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة 
والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  • المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

 مباشرة
 • المستوى الثالث: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. 



   
 

١٢ 
 

 

         شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو") 
          مساهمة سعودية) (شركة 

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة) (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠في 

           
          (تتمة)  قياس القيم العادلة  ٠٨

           
لألصول المالية للشركة، بخالف تلك المدرجة بقيمها الدفترية التي تقارب بصورة  فيما يلي مقارنة، حسب الفئة، للقيم الدفترية والقيمة العادلة 

 معقولة القيم العادلة: 
           
 (غير مدققة)  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠  
 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول   القيمة العادلة  القيم الدفترية   
لایر سعودي    

 (باأللوف) 
سعودي  لایر  

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر      

  
٥٥٧٬٠٩٢ 

   
٥٥٧٬٠٩٢ 

   
٥٥٧٬٠٩٢ 

   
- 

   
- 

           
 (مدققة)  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول   القيمة العادلة  القيم الدفترية   
لایر سعودي    

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر     

  
٥٣٠٬٥١٩ 

   
٥٣٠٬٥١٩ 

   
٥٣٠٬٥١٩ 

   
- 

   
- 

           
          المعلومات القطاعية  ٠٩

  
تتعلق كافة عمليات الشركة بقطاع تشغيلي واحد يتمثل في قطاع األسمدة الكيماوية، وتبيع الشركة منتجاتها بصورة رئيسية إلى عميل واحد  

 التشغيلي والجغرافي. (المساهم الرئيس)؛ وعليه لم يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع  
           

        ارتباطات والتزامات محتملة  ٠١٠
           

          التزامات رأسمالية 
 مليون لایر سعودي).  ٣٥٩٫٩:  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٣٣اعتمد مجلس اإلدارة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة 

           
          خطاب ضمان 

 مليون لایر سعودي) لصالح السلطات الجمركية.  ٥٫٥: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣أصدرت الشركة ضمانات بنكية بمبلغ 
           

   تحويل صافي الدخل وتوزيعات األرباح  ٠١١
  

لایر سعودي للسهم الواحد   ١٫٠م) توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة ٢٠٢٠مايو   ١٤هـ (الموافق ١٤٤١رمضان  ٢١اعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ 
ذي القعدة   ١٤. وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ ٢٠٢٠مليون لایر سعودي) عن النصف األول من عام  ٤١٦(بإجمالي 

 م). ٢٠٢٠ يوليو  ٥موافق هـ (ال١٤٤١
  

لایر سعودي للسهم   ١٫٥م)، توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٩ديسمبر  ١٥هـ (الموافق ١٤٤١ربيع اآلخر  ١٨اقترح مجلس اإلدارة، بتاريخ 
اجتماع الجمعية العامة  . وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في  ٢٠١٩مليون لایر سعودي) عن النصف الثاني من عام    ٦٢٥(بقيمة إجمالية قدرها  

شعبان   ١٩م). وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ  ٢٠٢٠مارس    ٢٩هـ (الموافق  ١٤٤١شعبان    ٥غير العادية المنعقد بتاريخ  
 م). ٢٠٢٠أبريل  ١٢هـ (الموافق ١٤٤١

  
لایر سعودي للسهم الواحد   ١٫٥أرباح نقدية أولية بقيمة م) توزيع ٢٠١٩مايو   ١٩هـ (الموافق ١٤٤٠رمضان  ١٤اعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ 

ذي القعدة   ٢٧. وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ ٢٠١٩مليون لایر سعودي) عن النصف األول من عام  ٦٢٥(بإجمالي 
 م). ٢٠١٩ يوليو  ٣٠هـ (الموافق ١٤٤٠

   



   
 

١٣ 
 

         ("سافكو") شركة األسمدة العربية السعودية 
          (شركة مساهمة سعودية) 

ليَّة الُموَجَزة (غير المدققة) (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠في 

           
   (تتمة)   تحويل صافي الدخل وتوزيعات األرباح ٠١١

  
لایر سعودي للسهم (بقيمة    ١٫٥م)، توزيع أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٨  ديسمبر  ١٦هـ (الموافق  ١٤٤٠ربيع اآلخر    ٩اقترح مجلس اإلدارة، بتاريخ  

 ٢. وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨مليون لایر سعودي) عن النصف الثاني من عام  ٦٢٥إجمالية قدرها 
أبريل   ٢١هـ (الموافق ١٤٤٠شعبان  ١٦م). وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ ٢٠١٩أبريل  ٧هـ (الموافق ١٤٤٠شعبان 
 م).٢٠١٩

           
مليون لایر سعودي) في حسابات بنكية منفصلة عن توزيعات    ١٣٧:  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ١٢٦٫٦يُحتفظ بالنقد الُمقيَّد بقيمة  

 االرباح غير الُمَطالب بها وغير الُمتاَحة لالستخدام العام للشركة. 
           

  معلومات أخرى  ٠١٢
 

         

الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك") بغرض شراء رأسمال شركة سابك  مذكرة تفاهم غير ملزمة مع  ٢٠١٨وقَّعت اإلدارة في عام 
من رأس المال المصَدر لكل من الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار")   ٪٥٠الستثمارات المغذيات الزراعية، حيث ستملك نسبة 

  . ") جيبك(" المصَدر لشركة الخليج للصناعات البتروكيماويةمن رأس المال  ٪٣٣٫٣٣وشركة الجبيل لألسمدة ("البيروني") ونسبة 
 

م)، أعلنت اإلدارة توقيع اتفاقية ملزمة لشراء أسهم مع شركة سابك، حيث  ٢٠١٩ديسمبر  ٢٥هـ (الموافق ١٤٤١ربيع اآلخر  ٢٨وبتاريخ 
المغذيات الزراعية وذلك عن طريق زيادة رأس المال  في شركة سابك الستثمارات  ٪١٠٠ستستحوذ الشركة بموجبها على حصة ملكية بنسبة 

مليون لایر   ٤٬٥٩٢وإصدار أسهم جديدة إلى شركة سابك. وستبلغ القيمة اإلجمالية لألسهم في شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية 
للسهم الواحد. وستزيد ملكية    ٧٧٫٣٥مة  سهم جديد عادي في شركة سافكو إلى شركة سابك بقي   ٥٩٬٣٦٨٬٧٣٩سعودي، وستُدفع المبالغ بإصدار  

  ٪.٥٠٫١٪ إلى ٤٢٫٩٩شركة سابك في المعامالت الالحقة لشركة سافكو من 
 

م)، أرسلت الهيئة العامة للمنافسة إلى الشركة إشعار عدم ممانعة بشأن معاملة االستحواذ.  ٢٠٢٠أبريل    ٥هـ (الموافق  ١٤٤١شعبان    ١٢وبتاريخ  
م) على طلب الشركة بزيادة رأسمال الشركة من ٢٠٢٠أكتوبر  ٥هــ (الموافق ١٤٤٢صفر  ١٨لية بتاريخ وقد وافقت هيئة السوق الما

سهًما إضافًيا لشركة سابك. علًما بأن    ٥٩،٣٦٨،٧٣٩لایر سعودي من خالل إصدار    ٤،٧٦٠،٣٥٤،٠٥٠لایر سعودي إلى    ٤،١٦٦،٦٦٦،٦٦٠
 عية العامة غير العادية. تنفيذ المعاملة مشروط بالموافقة عليها في اجتماع الجم

           
  أمور هامة خالل الفترة  ٠١٣

 
      

وانتشاره عبر األراضي الصينية ثم في العالم أجمع، في تعطيل األعمال    ٢٠٢٠) منذ أوائل عام  ١٩-تسبب تفشي ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد
المملكة العربية السعودية، وأدى إعالن منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض كجائحة إلى  والنشاط االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك  

در  اضطرار إدارة الشركة إلعادة النظر في أحكامها المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة وطرق االحتساب والمصا
. وفي حين أنه من الصعب حالًيا التنبؤ بالمدى  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتهية في  الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية

ككل ومجاالت األعمال بما   الشركة على عمليات رتقييًما للتأثي  الشركة على األعمال واالقتصاد، فقد أجرت إدارة  هاالكامل والمدة الكاملة لتأثير
السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات وما إلى ذلك، وخلَُصت إلى أنه، حتى تاريخ إصدار هذه  في ذلك عوامل مثل سلسلة اإلمداد وقيود 

يرات نتائج قد  القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة، وفي ضوء حالة عدم التأكد الحالية، يمكن أن ينشأ عن أي تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتقد
قيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات المتأثَِّرة في الفترات المستقبلية.  ونظًرا لتطور الموقف سريعًا مع وجود حالة  تتطلب تعديًال جوهرًيا على ال

 من عدم التأكد بشأن المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية. 
           

  أحداث الحقة ٠١٤
 

         

الُموَجَزة    هناك أحداث الحقة لتاريخ القوائم المالية من شأنها أن تؤثر بصورة جوهرية على المبالغ الُمْفَصح عنها في القوائم المالية األّوليّةلم تكن  
 .٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠كما في وعن فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 


