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لموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة ا  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 الشركة معلومات حول .1

تأسست الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك" أو "الشركة األم"( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي  

 1010010813وهي مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم  (،1976سبتمبر  6هـ )الموافق 1396رمضان  13بتاريخ  66الكريم رقم م/

، المملكة 11422، الرياض 5101يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب.  (.1977يناير  4هـ )الموافق 1397محرم  14الصادر بتاريخ 

 العربية السعودية.

٪ من ملكية سابك، وذلك من خالل إحدى الشراكت التابعة لها 70استحوذت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( على  

 ٪. 30ويمتلك القطاع الخاص النسبة األخرى وقدرها  ."شركة أرامكو للكيميائيات"

ليها مجتمعة بـ "المجموعة"( في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات، تتمثل أنشطة سابك والشراكت التابعة لها )ويشار إ

 والبوليمرات والبالستيكيات والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.

 2021مارس  31في  تمت الموافقة علــى إصــدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعــة لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 .2021 أبريل 28في وفقا لقــرار مجلس اإلدارة 

 أسس اإلعداد .2

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2021مارس  31أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

الهيئة السعودية بية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العر 34)

   .والمحاسبينللمراجعين 

إن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، 

 .2020ديسمبر  31ع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في ويجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب م

اًل على تعتبر الفترة األولية جزءًا ال يتجزأ من السنة المالية الاكملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات الفترات األولية قد ال تكون مؤشرًا عاد

 نتائج عمليات السنة الاكملة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(   
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .3

ة في إعداد تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبع

 .2020ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي 3-1

 :2021يناير  1من قبل المجموعة منذ تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي  

  الممتلاكت واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود".  16للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي التطبيق المبكر"

على الرغم من أن تطبيق هذا التعديل يتطلب تعديل المبالغ المقارنة للسنة السابقة، إال أنه لن يؤثر على المجموعة كما في 

 يع يتم فيها خصم العائدات من االستثمار.، ولم يتم تشغيل أي مشار 2020السنة المالية 

  39، ومعيار المحاسبة الدولي 9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي . المرحلة الثانية -إحالل سعر الفائدة المرجعي ،

: تقدم هذه التعديالت 16 ، والمعيار الدولي للتقرير المالي4، والمعيار الدولي للتقرير المالي 7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خالًيا تقريًبا من المخاطر.

 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:

o التي يتطلبها اإلحالل مباشرة، كتغيرات  ،تدفقات النقديةوسيلة عملية تتطلب اعتبار التغيرات التعاقدية أو التغيرات في ال

 في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.

o  تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة

 .التغطية

o  مؤقت للمنشآت من ضرورة تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشلك منفصل عندما يتم تخصيص أداة بسعر توفر إعفاء

 .فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر

ية لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العمل

 في الفترات المستقبلية في حال سريانها.

 التعديلباستثناء  لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول بعد.

 ." كما هو موضح أعالهدام المقصودالعائدات قبل االستخوالمصانع والمعدات:  الممتلاكت" 16معيار المحاسبة الدولي  على
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 األمور الهامة خالل الفترة .4

 تحويل سانيك 4-1

س1442جمادى األولى  20)الموافق  2021يناير  4في  شركة  ستحوذت  ـــ(، ا سمدة العربية هـ شركة األ سابًقا  ابك للمغذيات الزراعية ]

[ على رأس المال المصدر بالاكمل لشركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية )"سانيك"( من سابك. تم تحديد "سافكو" السعودية

سانيك بمبلغ  سهم في  سيكون العوض المدفوع لها  4،592،171،837إجمالي قيمة األ سعودي، و سهًما عادًيا  59،368،738ريال 

٪ إلى 42.99ريال سعودي للسهم الواحد، وبالتالي زيادة ملكية سابك في سافكو من  77.35إلى سابك بقيمة  أصدرت في سافكو

 ٪. بموجب شروط الصفقة، سيتم تعديل العوض النهائي اعتماًدا على مستويات رأس المال العامل والنقد لدى سانيك.50.10

 فقة كمعاملة مزج مصالح وتم إثبات أثرها ضمن األرباح المبقاة.تم إثبات هذه الص

 يمكن تلخيص األثر المحاسبي للصفقة على النحو التالي:

 

 4,592,172 القيمة العادلة للعوض المحول إلى سافكو

 56,823  حركة حقوق الملكية في سانيك حتى تاريخ اإلقفال

 4,648,995  صافي العوض المحول إلى سافكو

  (2,133,420)  ناقًصا: الزيادة في صافي الموجودات

 (1,548,770)  ناقًصا: عكس قيد نتيجة مزج المصالح

  966,805  الشركة األم يصافي الخسارة لمساهم

 "(19-تقويم فيروس كورونا المستجد )"كوفيد 4-2

في الصـين واكفة أنحاء العالم بعد ذلك في  ، وانتشـاره2020"( منذ مطلع عام 19-تسـبب تفشـي فيروس كورونا المسـتجد )"كوفيد

تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف الفيروس 

ة النظر في بالجائحة، مع إصــدار الحكومات ألنظمة وتوجيهات صــارمة للســاكن والشــراكت. اقتضــى هذا األمر قيام المجموعة بإعاد 

 .2020ديسمبر  31أحاكمها الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

، قامت اإلدارة بتقويم األثر اللكي على العمليات وجوانب األعمال التجارية الخاصة 2021مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

عة بشلك لكي، وأخذت بعين االعتبار عوامل مثل اآلثار على سالسل االمداد وأثر انخفاض أسعار النفط والمعدالت التشغيلية بالمجمو 

لمصانعها وفقدان الحجم والتلكفة اإلضافية في سلسلة التوريد وخفض الهامش والطلب على المنتجات. تمت إعادة هيلكة معظم 

 على هذا التقويم، ال يلزم إجراء تعديالت جوهرية عمليات اإلغالق والتحوالت المخطط ل
ً
ا من التاكليف الثابتة.  وبناء

ً
ها، والتي تعتبر جزء

. ومع ذلك، وفي ضوء عدم التأكد حالًيا، قد 2021مارس  31في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

قديرات إلى إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تتأثر يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والت

بذلك في الفترات المستقبلية. ونظًرا لتطور الموقف سريًعا وما يصحبه من عدم التأكد المستقبلي، سوف تستمر اإلدارة في تقويم 

 األثر الناتج عن ذلك وفًقا للتطورات المستقبلية.
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حات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضا  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 خرىاألمتداولة الموجودات غير ال .5

 كما في  

  2021مارس  31

 كما في

 2020ديسمبر  31
    

 3,326,950  3,494,099  سلف وقروض موظفين

 1,863,375  2,543,250  الخيارات حقوق - موجودات مالية

 2,237,956  2,445,963 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 1,019,942  947,337  استثمارات في أدوات دين

 1,028,753  792,183  موجودات ضريبة مؤجلة

 781,494  766,429  استثمارات في أدوات حقوق ملكية وصناديق

 772,987  566,067  أخرى

 11,555,328  11,031,457 

 مطلوبات غير متداولة أخرى .6

 كما في  

 2021مارس  31

 كما في 

 2020ديسمبر  31 
    

 2,685,672  3,099,672 والعقود اآلجلة الخيارات – مالية مطلوبات

 1,581,782  1,516,045 جهات ذات عالقة الىمبالغ مستحقة 

 891,838  691,321 مخصصات

 650,827  662,517 ضريبة مؤجلة مطلوبات

 275,941  263,899 أخرى

 6,233,454  6,086,060 

 قياس القيمة العادلة .7

 م االستثمارات في أدوات حقوق الملكية:فيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقوي 

 

 الحد المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة طريقة التقويم

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل العمولة وضريبة الدخل   طريقة السوق

 واالستهالك واإلطفاء

 متوسط نسبة السعر إلى مضاعف القيمة الدفترية 

 خيار البيع والعقد اآلجل 

  :تقييم خيار الشراء 

 التقلبات الضمنية -

 توزيعات األرباح المفترضة -

 معدل الخصم -

 11 إلى 8.1 

2.9 

6.6 - 7.9 

 

 %35 إلى 25%

 %11.2 إلى 7.7%

 %2.5 إلى% 1.5

طريقة صافي 

 الموجودات

 ريال سعودي إلى 150 تقدير النقدية وشبة النقدية القابلة للتوزيع وصافي الموجودات

 ل سعوديريا 262.5 

، تقارب القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى الخاصــة بالمجموعة القيمة الدفترية 2021مارس  31كما في 

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

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها .8

 فيما يلي بيان المعامالت واألرصدة الهامة مع الجهات ذات العالقة: 

المبيعات إلى الجهات ذات   

  العالقة

المشتريات من الجهات ذات 

 العالقة

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021مارس  31
     

 944,979  46,012  الشراكت الزميلة

 5,526,230  3,251,558  مشاريع مشتركة وشراكء

 4,710,694  1,726,167  أرامكو السعودية والشراكت التابعة لها
  

   
     

 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 )معدلة( 2020مارس  
     

 787,481  37,252  الشراكت الزميلة

 4,271,770  3,146,041  مشاريع مشتركة وشراكء

 

مبالغ مستحقة من جهات   

  ذات عالقة

مبالغ مستحقة إلى جهات 

  ذات عالقة

قروض إلى جهات 

  ذات عالقة

 2021مارس  31كما في   
        

  35,135  311,968  38,197  الشراكت الزميلة

  675,000  4,054,264  1,421,063  مشاريع مشتركة وشراكء

أرامكو السعودية والشراكت 

   -  3,816,882  860,107  تابعة لهاال
         

 2020ديسمبر  31كما في   
         

  35,135  286,056  23,006  الشراكت الزميلة

  684,375  3,475,723  1,534,260  مشاريع مشتركة وشراكء

أرامكو السعودية والشراكت 

 التابعة لها
 

754,666  3,873,074 
 

-  
 

 

 الحكومة السعودية: من قبل مسيطر عليهاجهات  يما يلي بيان المعامالت واألرصدة معف

 

لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

  2021مارس  31

لفترة الثالثة أشهر 

 31المنتهية في 

  2020مارس 

 )معدلة(
    

 922,732  971,424 مشتريات بضاعة وخدمات

 286,714  618,181 مبيعات بضاعة وخدمات

 

 
 كما في

  2021مارس  31
 كما في

 2020ديسمبر  31
    

 10,174  167,435 مبالغ مستحقة إلى منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية

 219,804  617,980 مبالغ مستحقة من منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية
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وجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الم  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 المعلومات القطاعية .9

ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من ثالث وحدات عمل استراتيجية وحديد )نشاط تصنيع مملوك بالاكمل( وفقًا لمنتجاتها، ويتم 

 .تجميعها في ثالثة قطاعات ورفع التقارير بشأنها

 
ً
 على قرار اإلدارة وتماشًيا مع التغيرات في تقارير اإلدارة، فقد تم توزيع الدخل والمصاريف والموجودات والمطلوبات المتعلقة بناء

بقطاع "اإلدارة العامة" في السنوات السابقة على وحدات عمل البتروكيماويات والتخصصات والمغذيات الزراعية وحديد وفقًا ألسس 

ليا. تم حذف اكفة المعامالت المتداخلة بين شراكت المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها ثابتة متفق عليها داخ

 بشلك مالئم.

 فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات: 
 
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 37,530,677 2,980,864 1,823,537 32,726,276 اإليرادات

 (3,403,689) (285,099) (135,176) (2,983,414) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 6,984,608 334,639 450,003 6,199,966 من العملياتالدخل 

   صة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكتالح

 166,092 -   51,926 114,166 زميلة غير تاكملية

 (76,437)    تاكليف تمويل، صافي

 (59,807)    مصاريف أخرى، صافي

 7,014,456    الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل
     

 

 )معدلة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 
وكيماويات البتر 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 30,193,145 2,765,191 1,470,010 25,957,944 اإليرادات

 (4,409,672) (283,406) (198,718) (3,927,548) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 (59,498) (208,219) 357,867 (209,146) )الخسارة( الدخل من العمليات

   لحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكتا

 (438,438) -   (86,882) (351,556) زميلة غير تاكملية

 (317,581)    تاكليف تمويل، صافي

 75,555    إيرادات أخرى، صافي

 (739,962)    قبل الزاكة وضريبة الدخل الخسارة
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وجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الم  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 المعلومات القطاعية )تتمة( .9

 

 2021مارس  31كما في   

 
البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 298,174,659 16,548,848 10,953,290 270,672,521 جمالي الموجوداتإ

 98,227,606 5,480,713 2,166,071 90,580,822 ي المطلوباتإجمال  

 

 2020ديسمبر  31كما في   

 
البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 295,468,550 16,503,756 12,213,908 266,750,886  إجمالي الموجودات

 101,231,425 5,260,101 2,507,673 93,463,651  إجمالي المطلوبات

 

 التوزيع الجغرافي لإليرادات

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 2021مارس  31المنتهية في 

 لفترة الثالثة أشهر 

 2020مارس  31المنتهية في  

 )معدلة(
      

 %16 4,587,898  %17 6,528,183 المملكة العربية السعودية

 %16 4,868,451  %16 6,124,783 الصين

 %23 7,022,165  %22 8,052,996 أسيا باقي دول قارة

 %24 7,160,120  %23 8,660,989 أوروبا

 %9 2,828,921  %8 2,935,264 األمريكيتين

 %12 3,725,590  %14 5,228,462 أخرى

 37,530,677 100%  30,193,145 100% 

 إن معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء.

 رافي للممتلاكت والمصانع والمعداتالتوزيع الجغ

 2020ديسمبر  31كما في   2021مارس  31كما في  

      
 %76 103,495,956  %76 102,293,011 المملكة العربية السعودية

 %10  14,119,393   %10 13,556,193 أوروبا

 %13  17,044,767   %13 17,273,276 األمريكيتين

 %1  1,516,208   %1 1,490,990 أسيا

 -   3,396   -   3,344 أخرى

 134,616,814 100%   136,179,720  100% 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(

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

 التعديل نتيجة التغير في المعالجة المحاسبية .10

سابك بت ضاح )قامت  شآت كما هو مبين في اإلي سبية لبعض المن سنوية ( 3-4غيير المعالجة المحا حول القوائم المالية الموحدة ال

٪ من أسهم سابك، فقد تم 70على  . استكمااًل لعملية استحواذ أرامكو السعودية2020ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

ــات والتحليالت لمواءمة جهو ــتويين المحلي والعالمي. إجراء بعض الدراس ــتراتيجية على المس ــركتين لتحقيق أهدافهما االس د الش

تضــمنت هذه الدراســات والتحليالت مواءمة التقديرات المحاســبية واالفتراضــات واألحاكم الهامة )"األحاكم الهامة"( وخاصــة فيما 

٪ من 50منشآت النظامية"(، والتي تمتلك )سابك( يتعلق بتقويم السيطرة حول استثمارات )سابك( في بعض المنشآت النظامية )"ال

 أسهمها. حالًيا، يبلغ عدد هذه المنشآت النظامية سبع منشآت، وتقع جميعها في المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

ــابق ــى مع األحاكم الهامة المطبقة الس ــآت النظامية بما يتماش ــابك بتوحيد القوائم المالية لتلك المنش ة، وفًقا للمعايير قامت س

. يعتمد توحيد القوائم المالية لهذه 2020مارس  31الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســعودية، وذلك حتى 

صلة، والتي ال تتوافق في بعض  سي على تطبيق "األحاكم الهامة" إلى جانب تطبيق المعايير ذات ال سا شلك أ شآت النظامية ب المن

مع األحاكم المحاسبية المتبعة من قبل أرامكو السعودية. نظًرا لكونها "الشركة األم" اعتباًرا من تاريخ االستحواذ على سابك، الحاالت 

ــبية موحدة للمعامالت  ــات وأحاكم محاس ــياس ــتخدام س ــعودية إعداد قوائمها المالية الموحدة باس فإنه يتعين على أرامكو الس

صدد، واألحداث األخرى وفًقا لظروف مم سعودية مواءمة "األحاكم الهامة" المطبقة في هذا ال سابك وأرامكو ال اثلة. وعليه، قررت 

 واتباع السياسات المحاسبية الموحدة واألحاكم المطبقة من قبل أرامكو السعودية.

سيطرة على ه ستناًدا إلى إعادة تقويم ال سبية الموحدة واألحاكم المطبقة، وا سات المحا سيا شًيا مع ال شآت النظامية، تما ذه المن

 تم تغيير المعالجة المحاسبية المتعلقة بالمنشآت النظامية األربع التالية:
 

 شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت( -1

 شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا( -2

 الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق( -3

 الشركة السعودية للميثاكريليت )سماك( -4

سعودية خالل الربع الثاني من عام كم ستحواذ أرامكو ال شآت 2020ا في تاريخ ا سابك عن توحيد القوائم المالية لهذه المن ، توقفت 

شاريع  ستثمارات في "م شرق"( اك شتركة"؛ وإثبات ثالثة منها بأثر رجعي )"ينبت" و "كيميا" و " النظامية األربع واعتبرتها "ترتيبات م

طريقة حقوق الملكية، مع إثبات )"سماك"( اكستثمارات في "عملية مشتركة" عن طريق إثبات الحصة ذات مشتركة" وذلك بتطبيق 

 العالقة من الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

شترك سابك بمراجعة الترتيبات الم ضي وتبين لها أنه اكن يتعين نظًرا للتغير في األحاكم الهامة، قامت  ة األخرى التي أبرمتها في الما

 إثبات صدف والرازي على غرار ذلك كترتيبات مشتركة في الفترات السابقة.

٪ 50٪ نتيجة لممارسة خيار الشراء للنسبة المتبقية وقدرها 100٪ إلى 50، قامت سابك بزيادة حصتها في صدف من 2017في أغسطس 

 من قبل مستثمر آخر وانتقلت إليها السيطرة على صدف كما في هذا التاريخ.من األسهم المملوكة 

سابك نتيجة النتهاء2018في نوفمبر  شركة الرازي إلى  سيطرة على  سابك مع  ، انتقلت ال شترك التي أبرمتها  شروع الم اتفاقية الم

من األسهم المملوكة من قبل المستثمر اآلخر. ٪ 50مستثمر آخر، مما منح سابك الحق المباشر في شراء النسبة المتبقية وقدرها 

صفقة في يونيو  ستثمر اآلخر عن إبرام  ضات مع الم سفرت المفاو ضافة إلى ذلك، أ شركة 2019إ سابك في  صة  ، مما أدى إلى زيادة ح

سيطر 75الرازي إلى  شركة تابعة دون تغيير في ال ضافية في  صة إ ستحواذ على ح صفقة تتعلق باال ة، عليه تم ٪.  وحيث أن هذه ال

ــمن حقوق  ــيطرة ض ــجيلها كمعاملة حقوق ملكية، وإثبات الزيادة في العوض عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المس تس

 مليون ريال سعودي. 5,550الملكية العائدة للشركة األم بقيمة 

ستحواذ سبة اال ضل تقديرات اإلدارة، نتج عن محا سيطرة، ووفًقا ألف صول على ال صانع  بتاريخ الح ضافي للممتلاكت والم سجيل إ ت

مليون ريال ســعودي(  1,441مليون ريال ســعودي والرازي  1,539مليون ريال ســعودي )تمثل صــدف منها  2,980والمعدات بمبلغ 

مليون ريال سعودي(. إن آثار  5,702مليون ريال سعودي والرازي  3,186مليون ريال سعودي )تمثل صدف منها  8,888وشهرة بقيمة 

 ويم السيطرة هذا بأثر رجعي تعتبر آثار غير نقدية بطبيعتها.تق

ــبية  ــركة يخص التغير اآلخر في المعالجة المحاس ــركة الرازي عن طريق إعادة , الرازيش ــبة عن العقد اآلجل المتعلق بش تمت المحاس

ضل تقدير   على أف
ً
سيطرة المتعلقة بالرازي كمطلوبات غير متداولة بتاريخ إعداد القوائم المالية بناء صنيف حقوق الملكية غير الم ت

ستحق سوية الم سعر الت صافي القيمة الحالية ل شتركة في نهاية اتفاقية الدى اإلدارة ل شروع الم ضاح     ,لم ضح في اإلي كما هو مو

 .2020ديسمبر  31حول القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  4-4
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 خالف ذلك()اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد  

 )تتمة( التعديل نتيجة التغير في المعالجة المحاسبية .10

 يوضح الجدول أدناه أثر جميع التعديالت المذكورة أعاله:

 

 

لفترة الثالثة أشهر 

 2020مارس  31المنتهية في 

  التعديالت  )معدلة(

لفترة الثالثة أشهر  

 2020مارس  31المنتهية في 

 )قوائم مالية منشورة سابقا(
      

 30,825,072  (631,927)  30,193,145 اإليرادات

 (25,102,423)  (383,725)  (25,486,148) تلكفة المبيعات

 5,722,649  (1,015,652)  4,706,997 إجمالي الربح

      

 (2,793,007)  173,056  (2,619,951) مصاريف عمومية وإدارية

 (2,453,419)  99,020  (2,354,399) مصاريف بيع وتوزيع

 (267,353)  (743,576)  476,223 

    -    207,855  207,855 الحصة في نتائج مشاريع مشتركة تاكملية

 476,223  (535,721)  (59,498) )الخسارة( الدخل من العمليات

      

 (438,438)     -    (438,438) الحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكت زميلة غير تاكملية

 (383,931)  66,350  (317,581) ليف تمويل، صافي  تاك

 (14,029)  89,584  75,555 إيرادات )مصاريف( أخرى، صافي

 (360,175)  (379,787)  (739,962) قبل الزاكة وضريبة الدخل الخسارة

      

 (525,000)  32,907  (492,093) مصروف الزاكة

 208,892  50,153  259,045 ضريبة الدخل، صافي منافع

 (676,283)  (296,727)  (973,010) صافي خسارة الفترة
      

      المتعلق بـ:

 (948,879)  (97,065)  (1,045,944) مساهمي الشركة األم

 272,596  (199,662)  72,934 حقوق الملكية غير المسيطرة

 (973,010)  (296,727)  (676,283) 

      

 ض للسهم )بالريال السعودي(الربح األساسي والمخف

بمساهمي  ةالمتعلق الخسارةخسارة السهم من صافي 

 (0.32)  (0.03)  (0.35) الشركة األم

 
 (1,541,348)  (361,620)  (1,902,968) للفترة ةالشامل الخسارةإجمالي 

      

      المتعلق بـ:

 (1,813,944)  (97,065)  (1,911,009) مساهمي الشركة األم

 272,596  (264,555)  8,041 حقوق الملكية غير المسيطرة

 (1,902,968)  (361,620)  (1,541,348) 

 

 األولية الموحدة النقدية التدفقات قائمة على التعديالت أثر

 5,536,424  (1,127,428)  4,408,996 صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

 (6,545,597)  311,950  (6,233,647) األنشطة االستثماريةصافي النقدية المستخدمة في 

 1,130,101  312,344  1,442,445 األنشطة التمويلية منصافي النقدية 

 120,928  (503,134)  (382,206) في النقدية وشبه النقدية الزيادة (النقص)
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الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 األحداث الالحقة   .11

ـ )الموافق 1442 رمضان 1صادقت الجمعية العامة السنوية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ  ( على توزيعات أرباح نقدية 2021أبريل  13ه

سعودي )بواقع  9قدرها  سعو 3مليار ريال  ضمن ذلك توزيعات أرباح نقدية أولية قدرها ريال  سهم الواحد(، ويت مليار ريال  4.5دي لل

صف األول لعام  1.5سعودي )بواقع  سهم الواحد( عن الن سعودي لل ضمن حقوق الملكية. 2020ريال  إثبات سيتم ، والتي تم إثباتها 

ي القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية مليار ريال ســعودي ف 4.5المتبقي من توزيعات األرباح المعلنة وقدره 

 .2021يونيو  30في 

ح ية في في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أ نذ الفترة المنته تأثير جوهري على  2021مارس  31داث الحقة هامة م ها  يمكن أن يكون ل

 المركز المالي للمجموعة كما هو موضح في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

 


