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معلومات حول الشركة -1

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

(، وهي مسجلة في مدينة 1976سبتمبر  6هـ )الموافق 1396رمضان  13بتاريخ  66المرسوم الملكي الكريم رقم م/

(.1977يناير  4هـ )الموافق 1397محرم  14الصادر بتاريخ  1010010813التجاري رقم الرياض بالسجل 

 ،٪ من ملكية سابك70العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( على  الزيت، استحوذت شركة 2020يونيو  16في 

من حكومة المملكة العربية السعودية من خالل  "،للكيميائياتشركة أرامكو من خالل إحدى الشراكت التابعة لها "

٪. يقع المكتب المسجل في حي 30صندوق االستثمارات العامة. ويمتلك القطاع الخاص النسبة األخرى وقدرها 

 ، المملكة العربية السعودية.11422، الرياض 5101قرطبة، ص.ب. 

صنيع وتسويق وتوزيع ليها مجتمعة بـ "المجموعة"( في تتتمثل أنشطة سابك والشراكت التابعة لها )ويشار إ

 الحديد في األسواق العالمية.و البالستيكيات والمغذيات الزراعيةوالبوليمرات و الكيماوياتمنتجات 

الثالثة أشهر والستة  يلفترتتمت الموافقة علــى إصــدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعــة 

 .2020 غسطسأ 5 بتاريخوفقا لقــرار مجلس اإلدارة   2020 يونيو 30في أشهر المنتهيتين 

أسس اإلعداد -2

 30في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

" المعتمد في المملكة العربية السعودية التقرير المالي األولي( "34)وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2020يونيو 

 السعودية للمحاسبين القانونيين.والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 

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

السنوية، ويجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية  الموحدة

 .2019ديسمبر  31في 

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

 ليات السنة الاكملة.مؤشرًا عاداًل على نتائج عم

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3

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

 ، باستثناء التغير2019ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي يجب  (1-3) اإليضاحفي  مبيناللمعالجة المحاسبية في ا

 .2020يناير  1تطبيقها بشلك إلزامي اعتبارًا من 

(10)إيضاح  المشتركة الترتيباتبعض لة يالمحاسبالمعالجة التغير في   3-1

في تقديرات  النظر قامت سابك بإعادة٪ من سابك، 70على  خالل الفترة باستحواذ أرامكو السعوديةفيما يتعلق 

( حول القوائم المالية 2-2-3سبق لها القيام بتطبيقها واإلفصاح عنها في اإليضاح ) التي بعض األحاكم الهامة

 أو السيطرة المشتركةيطرة الس اكنتإذا  ماوالتي تتعلق بتحديد  2019ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في 

أو في الشراكت التابعة  سابك بالاكمل اال تملكهالتي  االستثماراتما يتعلق بفيموجود  أو التأثير الهام موجودة

 – وتأييدًا الفتراض السيطرة هذا، فعندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت. الترتيبات المشتركة على التوالي

أكبر  اعتبارا المجموعة تعطيمساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها،  -حقوق مشابهة  أو

 .وجدت نإ ،المحتملة الجوهريةوق التصويت السيطرة بما في ذلك حقدرة القانونية والتعاقدية لممارسة للق

ستثمارات أربع منشآت )كيميا وينبت وشرق وسماك( اك عنباالعتراف  سابك قامتونتيجة إلعادة التقويم هذا، 

سابًقا كشراكت تابعة. معالجتها ترتيبات مشتركة، حيث اكن يتمفي 
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لخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(م -3

)تتمة( (10)إيضاح التغير في المحاسبة عن بعض الترتيبات المشتركة  3-1

يونيو  30كما في بنًدا تلو اآلخر الى ذلك، صدف والرازي هما شركتان تابعة وموحدة ضمن القوائم المالية  إضافًة 

، ونتيجة إلعادة النظر في تقديرات اإلدارة لألحاكم الهامة، تم االعتراف بهما منذ تأسيسهما كترتيبات 2020

على  االستحواذتم إثبات أثر  .على التوالي 2018و 2017مشتركة حتى تاريخ اكتساب السيطرة لسابك في عامي 

 المركز المالي والتغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة. ائمةالسيطرة في ق

العالقة القائمة بين سابك  -وال يتوقع أن يغير  -٪ من سابك لم يغير 70إن استحواذ أرامكو السعودية على 

 وتطبيق عتبارا. وبالتالي، تم ةكترتيبات مشترك ها حالياالمحاسبة عني يتم الت والمنشآت األربعة المذكورة أعاله

بأثر رجعي وفًقا لمعيار معالجة المحاسبية في الكتغير اإلدارة أحاكم المحاسبة الناتجة عن إعادة تقويم في التغير 

 ".السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء( "8المحاسبة الدولي )

لإلدارة أنه من بين المنشآت األربع المذكورة أعاله، أن كيميا وينبت وشرق ، تبين ةالتعاقدي اتاستناًدا إلى الترتيب

تفي بتعريف المشروع المشترك، بينما تفي سماك بتعريف العملية المشتركة، وفًقا للمعيار الدولي للتقرير 

 ".الترتيبات المشتركة( "11المالي )

اكنت السيطرة أو السيطرة المشتركة موجودة أو علق بتحديد ما إذا إن إعادة تقويم أحاكم اإلدارة الهامة التي تت

أو الترتيبات التي ال تملكها سابك بالاكمل في الشراكت التابعة التأثير الهام موجود فيما يتعلق باالستثمارات 

 :على النحو التالي، 2019يناير  1في  الملكيةحقوق  إجمالي، أثرت على على التواليالزميلة  الشراكتأو المشتركة 

 المتعلق

 بمساهمي

الشركة األم

حقوق الملكية 

غير المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

2018ديسمبر  31الرصيد كما في   173,084,38048,352,095221,436,475

 التغير في المعالجة المحاسبية:

(8,470,937)(8,470,937)- شرق -

(3,366,385)(3,366,385)- ينبت -

(4,852,558)(4,852,558)- كيميا -

(849,230)(849,230)- (%50سماك ) -

4,371,776-4,371,776 صدف -

6,343,493630,4896,973,982 الرازي -

10,715,269(621,908,16)  (352,193,6)  

183,799,649474,443,31)معدلة( 2019يناير  1الرصيد كما في   123,243,215  

( حول القوائم المالية األولية الموحدة 10تم بيان التعديل، الذي يعكس التغيرات المذكورة أعاله، في اإليضاح )

الموجزة. باإلضافة إلى هذا التغير في المحاسبة، قامت سابك أيًضا بتعديل تعريفها لـ "الدخل من العمليات" 

النظر في طبيعة وهدف حصصها في الشراكت المعروض في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة. بعد 

الزميلة والمشاريع المشتركة، تبين لسابك أن حصصها في المشاريع المشتركة التي ألجلها تقوم بإدارة اإلنتاج 

والخدمات اللوجستية والمواد األولية والخدمات المشتركة تعتبر جزء ال يتجزأ من األنشطة التشغيلية األساسية 

عليه، اختارت سابك تعديل تعريفها لبند "الدخل من العمليات" ليشمل حصتها في نتائج . عمة لهاودالسابك 

 مشتركةال المشاريعو الزميلة، بينما يستمر اإلفصاح عن حصتها في نتائج الشراكت التاكملية المشاريع المشتركة

كيميا تعتبر  خارج بند "الدخل من العمليات"، وذلك لتوفير معلومات موثوقة وذات صلة أكثر. غير التاكملية

 مشاريع مشتركة تاكملية. وينبت وشرق
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( -3

التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي 3-2

فيما يلي بيان التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتعلق بالمجموعة، والتي يجب تطبيقها بشلك 

 من قبل المجموعة: 2020يناير  1اعتبارًا من إلزامي 

(: تعريف األعمال3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3-2-1

" تعريف األعمال كمجموعة متاكملة تجميع األعمال(: "3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

دنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم مًعا بشلك كبير من األنشطة والموجودات التي يجب أن تشمل، كحد أ

في القدرة على تحقيق المخرجات. ومع ذلك، فإن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع المدخالت 

والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة 

أي عمليات تجميع أعمال.بالمجموعة  قيامجزة للمجموعة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة المو

(: تعريف األهمية النسبية8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 3-2-2

(: 8"، ومعيار المحاسبة الدولي )الماليةعرض القوائم (: "1تقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

" تعريًفا جديًدا لألهمية النسبية. يوضح هذا السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"

المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا اكن من المتوقع بشلك معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها التعريف: أن "
القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على  أو حجبها على

". تتوقف األهمية أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية

مات أخرى، في سياق القوائم النسبية على طبيعة وحجم المعلومات، سواء بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلو

المالية. أن "تحريف المعلومات يكون جوهرًيا إذا اكن من المتوقع بشلك معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها 

 المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية.

لم تقم المجموعة  .إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة 

 بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول بعد.

األمور الهامة خالل الفترة -4

االستثمار في شركة لكارينت ايه جي  4-1

في لكارينت ايه جي، شركة  إضافي تقريباً  مليون سهم 21من تحواذ على ، أعلنت سابك عن االس2020في مارس 

عالمية تعمل في صناعة الكيماويات المتخصصة ومدرجة في سوق األسهم السويسرية. تمثل هذه الحصة 

 ستكمالا ٪.31.5٪ إلى 24.99٪ من أسهم لكارينت، وبذلك ارتفع إجمالي حصة سابك في لكارينت ايه جي من 6.51

موافقات النظامية، وكمساهم رئيسي، لن يتغير موقف اإلدارة نتيجة هذه الحصة للخاضع  الال يز  الصفقةهذه 

اإلضافية، باعتبار أنها تمارس تأثيرًا هامًا وليس سيطرة على لكارينت. وعليه، ال يزال يتم المحاسبة عن االستثمار 

، تم إثبات هذا االستحواذ كجزء من في لكارينت ايه جي كشركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبالتالي

 .القيمة الدفترية لالستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة

واللوائح السائدة، يستند تخصيص سعر الشراء األولي لألسهم اإلضافية إلى المعلومات المتاحة لألنظمة نظًرا 

كجزء من تخصيص سعر الشراء األولي لألسهم ومليون دوالر أمريكي.  499المدفوع  المبلغبلغ للجمهور فقط. 

، والتي تخضع لمزيد من التقييم مليون دوالر أمريكي 194سهم بنحو اإلضافية، تم تحديد الشهرة لهذه األ

بلغ سعر تداول سهم لكارينت كما . شهًرا القادمة 12)الصافية( للكارينت خالل الـ للموجودات للقيمة العادلة 

فرنك سويسري. 18.61: 2020يونيو  30في 
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)تتمة( األمور الهامة خالل الفترة -4

إعادة هيلكة محفظة الموجودات 4-2

، أعلنت سابك أنها ستعلق إنتاج مادة بوليمرات ألتم عالية الحرارة في مصنعها في اكرتاخينا 2020في فبراير 

 مليون ريال سعودي 713الهيلكة سبانيا( خالل السنة كجزء من تحسين عملياتها العالمية. بلغ أثر برنامج إعادة ا)

الموحدة  قائمة الدخل األوليةتلكفة المبيعات في  تم اثباتها ضمن، والتي 2020يونيو  30للفترة المنتهية في 

 .الموجزة

مليار  1.18، تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة المصانع والمعدات بقيمة 2020يونيو  30خالل الربع المنتهي في 

وكيماويات في يشير االنخفاض في القيمة إلى أن بعض الموجودات الخاصة بوحدة عمل البتر ريال سعودي. 

المستمرة  . يرجع اتخاذ هذا القرار إلى جهود الشركة2020من العمليات خالل عام  استبعادهامنطقة أوروبا سيتم 

بها، وذلك في أعقاب التغيرات المستمرة في ظروف  الخاصةوالنموذج التشغيلي  موجودتهالتحسين قاعدة 

 .تنافسيةالسوق والبيئة ال

"(19-تقويم فيروس كورونا المستجد )"كوفيد 4-3

، وانتشاره في الصين واكفة أنحاء 2020"( منذ مطلع عام 19-المستجد )"كوفيدتسبب تفشي فيروس كورونا  

العالم بعد ذلك في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وأعلنت 

ن منظمة الصحة العالمية تصنيف الفيروس بالجائحة، مع إصدار الحكومات ألنظمة وتوجيهات صارمة للساك

والشراكت. اقتضى هذا األمر قيام المجموعة بإعادة النظر في أحاكمها الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات 

 .2019ديسمبر  31المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

، قامت اإلدارة بتقويم األثر على العمليات وجوانب األعمال التجارية الخاصــة 2020يونيو  30خالل الربع المنتهي في 

شلك لكي، وأخذت بعين االعتبار عوامل مثل اآلثار على  سلبالمجموعة ب سعار النفط ،االمداد سال  ،وأثر انخفاض أ

خفض و ،االمداد الســلســوالتلكفة اإلضــافية في  ،وانخفاض كميات اإلنتاجوالمعدالت التشــغيلية لمصــانعها 

عمليات اإلغالق والتحوالت المخطط لها، والتي هيلكية معظم تمت إعادة والطلب على المنتجات.  ،الهامش

ا من التاكليف الثابتة. تعتبر
ً
 على هذا التقويم، ال يلزم إجراء تعديالت جوهرية في هذه القوائم المالية  جزء

ً
وبناء

. ومع ذلك، وفي ضــوء عدم التأكد حالًيا، قد يؤدي 2020يونيو  30المنتهية في األولية الموحدة الموجزة للفترة 

أي تغيير مســتقبلي في االفتراضـــات والتقديرات إلى إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو 

عدم التأكد المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المســتقبلية. ونظًرا لتطور الموقف ســريًعا وما يصــحبه من 

 المستقبلي، سوف تستمر اإلدارة في تقويم األثر الناتج عن ذلك وفًقا للتطورات المستقبلية.

الموجودات غير المتداولة األخرى -5

كما في

2020يونيو  30

 كما في

 2019ديسمبر  31

(10، إيضاح )معدلة

3,566,2193,700,444سلف وقروض موظفين

1,396,6091,439,878 األجل من الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركةطويلة مدينة  ذمم

1,345,592 989,385استثمارات في أدوات دين

1,111,5991,046,009 استثمارات في أدوات حقوق ملكية وصناديق

1,606,049 -مبالغ مستحقة من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول

1,222,838711,609 مؤجلة موجودات ضريبة

995,257 988,437 أخرى

9,275,08710,844,838
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المطلوبات غير المتداولة األخرى -6

كما في 

2020يونيو  30 

 كما في

 2019ديسمبر  31

(10، إيضاح معدلة)

591,513108,707مطلوبات ضريبة مؤجلة  

 1,609,4891,685,892 والمشاريع المشتركةذمم دائنة طويلة األجل للشراكت الزميلة 

982,959728,1,013 التزام باالستحواذ على الحصص المتبقية في بعض الشراكت التابعة  

 1,137,0631,087,254أخرى

4,321,0244,493,982

قياس القيمة العادلة -7

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

 الحد المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة طريقة التقويم

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل  طريقة السوق

العمولة وضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء

  متوسط صافي قيمة الموجودات ونسبة

 السعر إلى مضاعف القيمة الدفترية

13.1إلى  7.9

0.76

تقدير النقدية وشبة النقدية القابلة للتوزيع  طريقة صافي الموجودات

 وصافي الموجودات

ريال سعودي إلى 46.1

 ريال سعودي 49.9 

0.73قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليرادات طريقة العائدات المتوقعة

صة بالمجموعة ، تقارب القيمة العادلة 2020يونيو  30كما في  للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى الخا

 القيمة الدفترية لها.

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

المبالغ 

المستحقة 

من الجهات 

ذات العالقة

المبالغ 

المستحقة إلى 

الجهات ذات 

العالقة

قروض إلى 

جهات 

ذات عالقة

قروض من 

جهات ذات 

عالقة

لفترة الستة أشهر المنتهية 

 2020يونيو  30في 
2020يونيو  30كما في 2020يونيو  30كما في 

-5,6921,759,18211,349266,91235,135شراكت زميلة

107,812 711,272 4,965,3071,061,4181,094,913182,552 وشراكء مشاريع مشتركة

أرامكو السعودية 

والشراكت التابعة لها

 يونيو[ 16]اعتبارًا من 

222,123535,683464,2032,386,493--

لفترة الستة أشهر المنتهية 

 2019يونيو  30في 

 )معدلة(

2019ديسمبر  31كما في 

 )معدلة(

ديسمبر  31كما في 

2019 

 )معدلة(

-24,1571,737,67531,454192,69735,135شراكت زميلة

1,310,6021,379,670179,838615,142107,812  4,803,279 مشاريع مشتركة وشراكء
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لمعلومات القطاعيةا -9

ملوك بالاكمل، وفقًا وحدات عمل استراتيجية وحديد، نشاط تصنيع م ثالثألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من 

 ورفع التقارير بشأنها: تثالثة قطاعافي يتم تجميعها  لمنتجاتها

 على قرار اإلدارة وتماشًيا مع التغيرات في تقارير اإلدارة، فقد تم توزيع الدخل والمصاريف والمو
ً
جودات بناء

والمطلوبات المتعلقة بقطاع "اإلدارة العامة" في السنوات السابقة على وحدات عمل البتروكيماويات 

اكفة المعامالت  استبعادتم  والتخصصات والمغذيات الزراعية وحديد وفقًا ألسس ثابتة متفق عليها داخليا.

 المتداخلة بين شراكت المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها بشلك مالئم. 

فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات:

2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

البتروكيماويات 

والتخصصات
الموحدةحديدالمغذيات الزراعية

21,348,5951,583,6601,687,17424,619,429اإليرادات

(4,762,600)(278,147)(189,594)(4,294,859) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة 

(1,260,372)(587,669)374,803(1,047,506)الدخل من العمليات)الخسارة( 

شراكت و الحصة في نتائج مشاريع مشتركة 

 غير تاكملية زميلة
(83,480)(148,241)-(231,721)

(340,418) تمويل، صافيأعباء 

(36,055) مصاريف أخرى، صافي

(1,868,566) قبل الزاكة وضريبة الدخل خسارةال

2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )معدلة(

البتروكيماويات 

والتخصصات
الموحدةحديدالمغذيات الزراعية

30,536,2221,801,5922,561,33634,899,150إيرادات

(3,590,666)(270,427)(190,366)(3,129,873) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

4,023,246(136,144)472,367 3,687,023 من العمليات )الخسارة( الدخل

 تشراكو الحصة في نتائج مشاريع مشتركة

(174,826)-(24,253) (150,573) غير تاكملية زميلة

(251,747) تمويل، صافيأعباء 

100,453 أخرى، صافي إيرادات

3,697,126 الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

البتروكيماويات 

والتخصصات
الموحدةحديدالمغذيات الزراعية

47,306,5393,053,6704,452,36554,812,574اإليرادات

(9,172,271)(561,553)(388,312)(8,222,406) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة 

(1,319,870)(795,888)732,671(1,256,653)الدخل من العمليات)الخسارة( 

شراكت و الحصة في نتائج مشاريع مشتركة

(670,158)-(235,123)(435,035) غير تاكملية زميلة

(657,999) تمويل، صافيأعباء 

39,499 أخرى، صافي إيرادات

(2,608,528) قبل الزاكة وضريبة الدخل خسارةال
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)تتمة( لمعلومات القطاعيةا -9

2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 (10)معدلة، إيضاح 

البتروكيماويات 

والتخصصات
الموحدةحديدالمغذيات الزراعية

61,480,8833,612,1375,816,52570,909,545إيرادات

(7,029,282)(560,314)(392,215)(6,076,753) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

9,175,942(130,429)8,283,0931,023,278من العمليات)الخسارة( الدخل 

شراكت و نتائج مشاريع مشتركةالحصة في 

32,366-14,43817,928 غير تاكملية زميلة

(488,828)تمويل، صافيأعباء 

178,456أخرى، صافي إيرادات

8,897,936الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

2020يونيو  30كما في 

البتروكيماويات 

والتخصصات
الموحدةحديدالمغذيات الزراعية

256,906,33311,869,19616,099,446284,874,975إجمالي الموجودات

 2,612,6344,741,38396,013,503 88,659,486 إجمالي المطلوبات

2019ديسمبر  31كما في 

 (10 ، إيضاح)معدلة

البتروكيماويات 

والتخصصات
الموحدةحديدالمغذيات الزراعية

271,113,34911,674,57717,692,691300,480,617الموجوداتإجمالي 

87,081,1522,295,4424,599,34593,975,939 إجمالي المطلوبات

التوزيع الجغرافي لإليرادات

 أشهر الثالثةلفترة  

2020يونيو  30المنتهية في  

 أشهر الثالثةلفترة 

2019يونيو  30المنتهية في  

 )معدلة(

%5,912,35117%3,843,35316المملكة العربية السعودية

%5,893,15317%5,043,75920 الصين

%7,906,37623%5,799,46424 باقي دول قارة أسيا

%8,334,90624%5,695,15323 أوروبا

%3,121,8159%2,210,5609 األمريكيتين

%3,730,54910%2,027,1408 أخرى

24,619,429100%34,899,150100%



الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

 المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 

2020يونيو  30في  المنتهيتينلفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر  

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

15

)تتمة( لمعلومات القطاعيةا -9

 أشهر الستةلفترة  

2020يونيو  30المنتهية في  

 أشهر الستةلفترة 

2019يونيو  30المنتهية في  

 (10، إيضاح )معدلة

%12,620,00118%9,063,17717المملكة العربية السعودية

%11,942,91917%9,912,20918 الصين

%15,798,37022%12,821,62923 باقي دول قارة أسيا

%16,723,57524%12,855,27323 أوروبا

%6,252,7249%5,039,4819 األمريكيتين

%7,571,95610%5,120,80510 أخرى

54,812,574100%70,909,545100%

تعتمد على أماكن تواجد العمالء.إن معلومات اإليرادات أعاله 

 التوزيع الجغرافي للممتلاكت والمصانع والمعدات

2019ديسمبر  31كما في 2020يونيو  30كما في 

 (10معدلة، إيضاح )

%106,460,09178%104,360,28678المملكة العربية السعودية

%14,217,88610%10 12,298,885 أوروبا

%14,244,96711%11 15,089,781 األمريكيتين

%1,488,8711%1 1,429,613 أسيا

-4,340- 3,803 أخرى

133,182,368100%136,416,155100%

ةالمحاسبيالمعالجة التعديل نتيجة التغير في  -10

(. 1-3كما هو مبين في اإليضاح )المنشآت بعض المعالجة المحاسبية لقامت المجموعة بتغيير 

ــعودية على  ــتحواذ أرامكو الس ــتكمااًل لعملية اس ــات 70اس ــابك، فقد تم إجراء بعض الدراس ــهم س ٪ من أس

كتين لتحقيق أهدافهما االســتراتيجية على المســتويين المحلي والعالمي. شــر والتحليالت لمواءمة جهود ال

)"األحاكم  الهامة واالفتراضــات واألحاكم المحاســبيةالتقديرات تضــمنت هذه الدراســات والتحليالت مواءمة 

المنشآت )"نظامية بعض المنشآت الاستثمارات )سابك( في  م السيطرة حولما يتعلق بتقويالهامة"( وخاصة في

سابك( النظامية سهمها. يبلغ عدد هذه 50"(، والتي تمتلك ) شآت النظامية ٪ من أ شآت سبعالمن ، وتقع من

 جميعها في المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

ــابقةو ــابك وفًقا لألحاكم الهامة الس ــآت النظامية المالية لتلك بتوحيد القوائم ، قامت س للمعايير وفًقا المنش

القوائم . يعتمد توحيد 2020مارس  31حتى  العربية الســعودية في المملكة ةالمعتمد رير الماليالدولية للتق

شآت النظامية المالية لهذه  سي على تطبيق "األحاكم المن سا شلك أ " إلى جانب تطبيق المعايير ذات الهامةب

نظًرا  الســعودية. أرامكومن قبل  االحاكم المحاســبية المتبعةالحاالت مع الصــلة، والتي ال تتوافق في بعض 

شركة أرامكو السعودية إعداد على  ه يتعينمن تاريخ االستحواذ على سابك، فإنكونها )"الشركة األم"( اعتباًرا ل

للمعامالت واألحداث األخرى في ظل  ســياســات وأحاكم محاســبية موحدةالمالية الموحدة باســتخدام قوائمها 

" المطبقة في هذا الصــدد، الهامة، قررت ســابك وأرامكو الســعودية مواءمة "األحاكم وعليهمماثلة. ظروف 

 السياسات المحاسبية الموحدة واألحاكم المطبقة من قبل أرامكو السعودية.واتباع 
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ة )تتمة(المحاسبيالمعالجة التعديل نتيجة التغير في  -10

  تماشيا مع ذلك، وا ستناًد ا إلى إعادة تقويم ال سيطرة على هذه المنشآت النظامية من خالل اتباع سياسات 
 محاســبية موحدة معتمدة من قبل أرامكو الســعودية، تم تغيير الســياســة المحاســبية المتعلقة

بالمعالجة  :المحاسبية ألربعة منشآت نظامية، وهي

شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )"ينبت"( .1

شركة الجبيل للبتروكيماويات )"كيميا"( .2

("شرق"الشركة الشرقية للبتروكيماويات ) .3

("سماك"الشركة السعودية للميثاكريليت ) .4

المالية عن توحيد القوائم سابك  توقفت، 2020كما في تاريخ استحواذ أرامكو السعودية خالل الربع الثاني من عام 

"( شرق" و "كيميا" و "ينبت)"ا ثالثة منهوإثبات "ترتيبات مشتركة"؛  واعتبرتهااألربعة المنشآت النظامية لهذه 

"( سماك)"إثبات مع  ،يبأثر رجع المحاسبية "مشاريع مشتركة" وفًقا لطريقة حقوق الملكية فياستثمارات كــــ

ــــ ــتثمار كـ ــابك من الموجودات والمطلوبات اس ــة المتعلقة بس ــتركة" عن طريق إثبات الحص في "عملية مش

 واإليرادات والمصاريف.

سابك بمراجعة الترتيبات  ضينظًرا للتغير في األحاكم الهامة، قامت  شتركة األخرى التي أبرمتها في الما ونتج  الم

صدف والرازيعن ذلك  شتركة إثبات  ستحواذ طريقةتطبيق وقد ترتب على ذلك . كترتيبات م سبية اال  وفقاً  المحا

 ." عند اكتساب السيطرةعمليات تجميع األعمال(: "3للمعيار الدولي للتقرير المالي )

٪ نتيجة لممارسة خيار الشراء للنسبة 100٪ إلى 50بزيادة حصتها في صدف من  ، قامت سابك2017في أغسطس 

٪ من األسهم المملوكة من قبل مستثمر آخر وانتقلت إليها السيطرة على صدف كما في 50المتبقية وقدرها 

 هذا التاريخ.

سابك نتيجة النتهاء اتفاقية ا2018في نوفمبر  شركة الرازي إلى  سيطرة على  شترك التي ، انتقلت ال شروع الم لم

٪ من 50أبرمتها ســابك مع مســتثمر آخر، مما منح ســابك الحق المباشــر في شــراء النســبة المتبقية وقدرها 

ستثمر اآلخر عن إبرام  ضات مع الم سفرت المفاو ضافة إلى ذلك، أ ستثمر اآلخر. إ سهم المملوكة من قبل الم األ

٪.  وحيث أن هذه الصفقة تتعلق 75في شركة الرازي إلى ، مما أدى إلى زيادة حصة سابك 2019صفقة في يونيو 

سجيلها كمعاملة حقوق  سيطرة، عليه تم ت شركة تابعة دون تغيير في ال ضافية في  صة إ ستحواذ على ح باال

ملكية، وإثبات الزيادة في العوض عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المســيطرة ضــمن حقوق الملكية 

 مليون ريال سعودي. 5,550بمبلغ  األم الشركةلمساهمي العائدة 

تطبيق طريقة االستحواذ اإلدارة، نتج عن التي توصلت إليها وفقا ألفضل تقديرات  السيطرة، عند االستحواذ على

ضافية سجيلأعاله  اال صانع والممتلاكت ولزيادة في بند ا ت سعودي ) 2,764بمبلغ معدات الم تمثل مليون ريال 

سعودي والرازي  1,655 مبلغمنها صدف  سعودي( و 1,109 مبلغمليون ريال  سجيل مليون ريال  شهرة بمبلغ ت

مليون ريال  3,186 مبلغمليون ريال سعودي والرازي  5,702تمثل صدف منها مبلغ مليون ريال سعودي ) 8,888

بطبيعتها.غير نقدية هي تقويم السيطرة بأثر رجعي إن آثار  سعودي(.
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جداول أدناه:آثار جميع التعديالت المذكورة أعاله موضحه في الإن 

 كما في

2019ديسمبر  31

تالتعديال )معدلة(

 كما في

2019ديسمبر  31

 الموجودات

 الموجودات غير المتداولة:

162,990,284 (26,574,129) 136,416,155 ممتلاكت ومصانع ومعدات 

7,065,965 (625,460) 6,440,505 موجودات حق استخدام

12,377,613 8,113,935 20,491,548 موجودات غير ملموسة

23,350,394 15,414,809 38,765,203استثمارات في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة

9,620,279 1,224,559 10,844,838 متداولة أخرى موجودات غير

215,404,535 (2,446,286) 212,958,249 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 الموجودات المتداولة:

26,413,580 (3,848,470) 22,565,110 مخزون

18,322,552 (1,576,503) 16,746,049 ذمم مدينة تجارية

6,353,755 (340,414) 6,013,341 مقدًما وموجودات متداولة أخرىمصاريف مدفوعة 

5,558,554 - 5,558,554 استثمارات قصيرة األجل

38,312,775 (1,673,461) 36,639,314نقدية وأرصدة لدى البنوك

94,961,216 (7,438,848) 87,522,368إجمالي الموجودات المتداولة

310,365,751 (9,885,134) 300,480,617 إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

168,761,908 179,427,26710,665,359 حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

42,489,414 (15,412,003)  27,077,411 حقوق الملكية غير المسيطرة

211,251,322 (4,746,644)206,504,678 إجمالي حقوق الملكية

 المطلوبات غير المتداولة:

40,227,425 (4,099,095) 36,128,330قروض طويلة األجل والتزامات عقود إيجار 

18,048,848 (2,238,443) 15,810,405منافع الموظفين

3,390,920 1,103,062 4,493,982مطلوبات غير متداولة أخرى

61,667,193 (5,234,476) 56,432,717 المتداولة إجمالي المطلوبات غير

 المطلوبات المتداولة:

قروض قصيرة األجل وجزء متداول من قروض طويلة األجل 

9,508,131 (1,291,323)8,216,808والتزامات عقود إيجار

27,939,105 1,387,309 29,326,414ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

37,447,236 95,986  37,543,222 إجمالي المطلوبات المتداولة

99,114,429 (5,138,490)  93,975,939 إجمالي المطلوبات

310,365,751 (9,885,134) 300,480,617 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

التعديالت  )معدلة(

لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

 73,236,683 (2,327,138) 70,909,545 اإليرادات

(51,945,039) (1,015,469) (52,960,508)تلكفة المبيعات

21,291,644 (3,342,607) 17,949,037 إجمالي الربح

(5,221,800) 358,225 (4,863,575)مصاريف عمومية وإدارية

(5,087,929) 148,374 (4,939,555) مصاريف بيع وتوزيع

8,145,907 (2,836,008) 10,981,915

-1,030,035 1,030,035تاكملية الحصة في نتائج مشاريع مشتركة

10,981,915 (1,805,973) 9,175,942 الدخل من العمليات

42,607 (10,241) 32,366 غير تاكملية شراكت زميلةو مشاريع مشتركةالحصة في نتائج 

(651,669) 162,841 (488,828) تمويل، صافي أعباء

(76,044) 254,500  178,456أخرى، صافي (مصاريفإيرادات )

10,296,809 (1,398,873) 8,897,936الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

(1,350,000) 51,971 (1,298,029) مصروف الزاكة

(668,660) 224,967 (443,693)مصروف ضريبة الدخل، صافي

8,278,149 (1,121,935) 7,156,214دخل الفترةصافي 

 المتعلق بـ:

5,523,591 (171,027) 5,352,564 مساهمي الشركة األم

2,754,558 (950,908) 1,803,650الملكية غير المسيطرةحقوق 

7,156,214 (1,121,935) 8,278,149

7,025,837 (1,070,564) 5,955,273إجمالي الدخل الشامل للفترة

 المتعلق بـ:

4,417,688 (171,027) 4,246,661 مساهمي الشركة األم

2,608,149 (899,537)1,708,612المسيطرةحقوق الملكية غير 

5,955,273 (1,070,564) 7,025,837
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توزيعات األرباح -11

سنوية، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ  ـــ )الموافق 1440شعبان  4صادقت الجمعية العامة ال ( 2019أبريل  9هـ

سعودي )بواقع  13.2على توزيعات أرباح نقدية قدرها  ضمن  4.4مليار ريال  سهم الواحد(، ويت سعودي لل ريال 

ريال ســعودي للســهم الواحد( تخص  2.2مليار ريال ســعودي )بواقع  6.6ذلك توزيعات أرباح نقدية أولية قدرها 

في مليار ريال ســعودي  6.6المعلنة وقدره رباح األتوزيعات المتبقي من م إثبات ت .2018النصــف األول من عام 

 .2019 يونيو 30في المنتهية للفترة القوائم المالية الموحدة 

مليون ريال ســعودي كماكفأة ألعضــاء  1.8كما صــادقت الجمعية العامة الســنوية أيضــًا على صــرف مبلغ قدره 

 المصاريف العمومية واإلدارية.مجلس اإلدارة تم تحميلها على 

ــ )الموافق 1441 شوال 24بتاريخ  عن النصف األول من  أولية(، أعلنت سابك عن توزيع أرباح نقدية 2020يونيو  16هـ

سعودي )بواقع  4.5بمبلغ  2020عام  سعودي 1.5مليار ريال  سهم ريال  الواحد(، والتي تم إثباتها في القوائم  لل

 .2020يونيو  30األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  المالية

األحداث الالحقة -12

وعليه ، (زالعمل الخاصة بها )ماستر باتش إتمام صفقة بيع وحدة )شركة زميلة( أعلنت لكارينت 2020يوليو  1بتاريخ 

ــري  3بواقع توزيعات أرباح أعلنت عن  ــويس ــهمللفرنك س ــبوع األول من خالل ، والتي تم دفعها الواحد س األس

 يوليو.

يمكن أن يكون  2020يونيو  30منذ الفترة المنتهية في أخرى في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة 

تأثير جوهري على المركز المالي للمجموعة كما هو موضــح في هذه القوائم المالية األولية الموحدة  لها 

 الموجزة.


