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  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

      (شركة مساهمة سعودية) 
      قائمة التدفقات النقدية 

      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
      
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ إيضاح  
لایر سعودي     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
      

      التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
 ١٬٤٧٤٬٨٢١  ١٬٣٥٤٬٢١٧   الدخل قبل حساب الزكاة 

     تعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة مع صافي النقدية من النشاطات التشغيلية: 
 ٥٤٧٬٨٣٨  ٥٤٣٬٨٠٦ ٧  استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات    
 ١٩٬٩١٤  ٢٣٬٧٣٨ ٨  استهالك أصول حق استخدام    
 ٧٬١٦٨  ٨٬٠٦٣ ٩  إطفاء أصول غير ملموسة    
 ٥١٬٦١٧  ٦٢٬١٥١ ٢٢  مصروف منافع موظفين   
 )١٢٦٬٥٣٥(  ) ٤٨٬٠٩٥( ١٠  حصة في نتائج شركة زميلة    
 ٩٢١  -   خسارة من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات    
 )١٩٬٧٤٨(  ) ١٣٬٤٥٣(   إيرادات تمويل    
 ٢٦٬٧٠٥  ٢٨٬٠٨٧   تكاليف تمويل    
   ١٬٩٨٢٬٧٠١  ١٬٩٥٨٬٥١٤ 

      تعديالت رأس المال العامل: 
 ٥١٬٦٤٦  ٣٠٬٩٧١   مخزون    
 )٢٠٬٤٣٤(  ١٦٥٬١٩١   مدينون تجاريون   
 )٧٦٬٦٣٨(  ٨٠٬٠٨٣   مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى    
 )٥٤٬٣٢٠(  ) ٧٦٬٧٧٠(   تجاريون دائنون    
 )٣٧٬٥٦٦(  ١٧٬٠٥٠   مبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة أخرى    

 ١٬٨٤٥٬٣٨٩  ٢٬١٧٥٬٠٣٩   النقدية من العمليات 
      

 )٢٨٬٧١٩(  ) ٣١٬٥٠٦(   منافع موظفين مدفوعة 
 )٩٬١١٢(  ) ١٣٬١٥٨(   تكاليف تمويل مدفوعة 

 )٢٩٬٨٥٦(  ) ٣٦٬٣٦٢(   زكاة مدفوعة 
 ١٬٧٧٧٬٧٠٢  ٢٬٠٩٤٬٠١٣   صافي النقدية من النشاطات التشغيلية 

      
      النشاطات االستثمارية 

 )٧٢٢٬٠٨٤(  ) ٢٣٥٬٧٤٩(   شراء ممتلكات ومصانع ومعدات 
 ٥٨  -   ُمتحصَّل من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات 

 )١٨٬٢٩٣(  ) ٧٬٠٩٨(   مشتريات أصول غير ملموسة 
 ١٩٬٧٤٨  ١٣٬٤٥٣   إيرادات تمويل مستلمة 

 ٧٥٬٠٠٠  -   توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
 ٣٦٬٠٤٧  ٣٢٬٣١٥   صافي الحركة في أصول غير متداولة أخرى 
 ٢٠٠٬٠٠٠  ) ١٬١٠٠٬٠٠٠(   ودائع بنكية - صافي الحركة في استثمارات قصيرة األجل 

 )٤٠٩٬٥٢٤(  ) ١٬٢٩٧٬٠٧٩(   المستخدمة في النشاطات االستثماريةصافي النقدية 
      

      النشاطات التمويلية 
 )١٨٬٥٣٤(  ) ٢٤٬٠٤٦(   سداد التزامات إيجار 

 )١٬٢٨٨٬٥٩٥(  ) ١٬٠٦١٬١٧٠(   توزيعات أرباح مدفوعة 
 )١٬٣٠٧٬١٢٩(  ) ١٬٠٨٥٬٢١٦(   صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية 

      
 ٦١٬٠٤٩  ) ٢٨٨٬٢٨٢(   (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

 ٦٩٢٬٦٩٤  ٧٥٣٬٧٤٣   النقد وما في حكمه في بداية السنة 
 ٧٥٣٬٧٤٣  ٤٦٥٬٤٦١   النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

  

 

 المالية. جزءاً من هذه القوائم  ٤١الى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
      إيضاحات حول القوائم المالية 

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

      معلومات حول الشركة  ٠١
        

سابك للمغذيات الزراعية (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) هي شركة مساهمة سعودية تأسست بُِموِجب المرسوم  إن شركة 
م). وُسّجلت الشركة بداية في مدينة الدمام بموجب السجل  ١٩٦٥سبتمبر  ٧هـ (الموافق ١٣٨٥جمادى األولى  ١١المؤرخ في  ١٣الملكي رقم م/
م)، وتم الحقا نقل المركز الرئيس للشركة إلى مدينة  ١٩٦٦مارس  ٢٤هـ (الموافق ١٣٨٥ذي الحجة  ١وتاريخ  ٢٠٥٠٠٠١٨٤١التجاري رقم 

َل  ١٩٩١مايو  ١٤هـ (الموافق ١٤١١شوال  ٢٩وتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٢٣٥٩الجبيـل الصناعية وُسّجلت بموجب السجل التجاري رقم  م). وقد ُحّوِ
 . ٢٠١٣أُلِغَي في عام  السجل التجاري السابق إلى فرعي، ثم

        
َر المساهمون خالل الفترة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  م) تغيير اسم  ٢٠٢٠نوفمبر  ١٨هـ (الموافق ١٤٤٢ربيع اآلخر  ٣قَرَّ

 الشركة من شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو") إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية. 
        

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

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

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

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

م)  ٢٠٢١فبراير  ٢٣هــ (الموافق ١٤٤٢رجب  ١١بتاريخ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١اعتُِمَدت القوائم المالية الخاصة بالشركة عن السنة المنتهية في 
 لغرض إصدارها. 

        
      أساس اإلعداد  ٠٢

        
تَمدة  القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعأُِعدَّت 

بـ "المعايير الدولية  بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (الُمَشار إليها معًا  
 للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية"). 

        
اآلخر حيث ُيستخَدم  تُعَدُّ القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس بعض األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

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

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

ة  ٠٣   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
 

   

اإليرادات   يتطلُب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها من 
ات والتقديرات  والمصاريف واألصول وااللتزامات وإفصاحات االلتزامات المحتملة بتاريخ القوائم المالية. غير أنَّ عدم التيقن حيال هذه االفتراض

 قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في المستقبل. 
        

الدفترية لألصول  وتستند التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى يُعتقَد بأنَّها منطقية وفقًا للظروف وتُستَخدم لتقدير القيم 
وااللتزامات غير المتوفرة بسهولة ووضوح من مصادر أخرى. وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعتَرف  

 ات الحالية والمستقبلية. بالتعديالت التي تُجرى على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدَّل فيها التقديرات التي إن تغيرت فإنها تؤثر على الفتر
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 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة (تتمة) األحكام والتقديرات   ٠٣    واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
        

       التقديرات واالفتراضات  ١٫٣
مالية التي قد  فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية المستقبلية والمصادر األخرى بتاريخ القوائم ال

ل مخاطر جوهرية مما ينشأ  عنها فروق جوهرية في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة المالية القادمة. وقد استخدمت الشركة  تُشّكِ
التطورات    هذه االفتراضات والتقديرات في ضوء المعلومات المتوفرة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالية حيال

نظًرا للتغيرات السوقية أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة الشركة. وقد تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند  المستقبلية قد تتغير
 ظهورها. 

        
      انخفاض في قيمة أصول غير مالية  ١٫١٫٣

ة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، والتي تمثل قيمته  يُتَكبَّد االنخفاض في قيمة األصول غير المالية عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو  الوحدة الُمِدرَّ
نات المتاحة من العادلة ناقًصا تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتحتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد بناًء على البيا

فوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة  معامالت البيع الملزمة، التي تجرى على أساس السعر ال
قق التدفقات  للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتتح

ُن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية    النقدية من الموازنة وخطة العمل للخمس سنوات  الالحقة، وال تَتََضمَّ
ة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترد اد حساسة لمعدل  الجوهرية التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة الُمِدرَّ

في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في  الخصم المستخدم 
 التوقعات. 

        
      سعر االقتراض اإلضافي التفاقيات اإليجار  ٢٫١٫٣

د بسهولة ُمعدَّل الفائدة الضمني في  اتفاقية اإليجار، ولذا فإنَّها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات  يتعذَّر على الشركة أن تُحّدِ
واألموال  اإليجار. وُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ُمعدَّل الفائدة الذي يتعيَّن على الشركة دفعه القتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل 

ستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. ولذلك، فإن ُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ما "يتعين  الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق اال
جار  على الشركة دفعه"، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإلي 

ر الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت   بالعملة الوظيفية الخاصة بالشركة). (على سبيل المثال، عندما ال تكون عقود اإليجار   وتُقّدِ
 القابلة للمالحظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرها، ويتعيَّن وضع تقديرات معينة. 

        
      الحركة ومتقادم  ء بطيمخصص مخزون  ٣٫١٫٣

ُل مخصصات  المخزون عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن التكلفة الدفترية للمخزون لن تتحقق بالكامل. ويتطلب تحديد تُسجَّ
مة  مقدار مخصص المخزون استخدام التقديرات واألحكام. وعندما تكون النتائج مختلفة عن التقديرات األصلية، فإن هذه الفروق ستؤثر على القي 

 ومخصص المخزون في السنوات التي تم فيها تغيير هذه التقديرات.   الدفترية للمخزون
        

       مخصصات  ٤٫١٫٣
فقات  يعتمد قياس المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وتقييمات للتأكُّد من استيفاء معايير االعتراف، بما في ذلك تقديرات احتمالية التد

 النقدية الخارجية. 
        

      برامج المنافع الُمحدَّدة للموظفين  ٥٫١٫٣
ى المتعلقة  تَُمثُِّل برامج المنافع الُمحدَّدة لما بعد التوظيف وبرامج منافع نهاية الخدمة ومدفوعات التعويضات وااللتزامات طويلة األجل األخر 

تقييمات اكتوارية لتحديد تلك االلتزامات. ويتعيَّن على اإلدارة وضع  بالموظفين االلتزامات التي سيُجَرى سدادها مستقبًال، وتستلزم وضع إجراء 
  افتراضات إضافية بشأن المتغّيِرات مثل معدالت الخصومات ومعدل زيادات الرواتب ومعدالت األعمار ودوران العمل وتكاليف الرعاية الصحية 

لرئيسة تأثيًرا جوهرًيا على التزامات المنافع المتوقعة وتكاليف المنافع الُمحدَّدة  المستقبلية، إْن ُوِجَدت. ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في االفتراضات ا
 للموظفين. وتخضع االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية. 
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  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة (تتمة)  ٠٣    األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
        

      التقديرات واالفتراضات (تتمة)  ١٫٣
        

      برامج المنافع الُمحدَّدة للموظفين (تتمة)  ٥٫١٫٣
ة المالية الُمْفَصح  وتُخَصم التزامات المنافع الُمحدَّدة داخل الشركة بناًء على ُمعدَّل يُحدَّد بالرجوع إلى عائدات السوق ذات العالقة في نهاية الفتر
ر إدراج السندات  عنها الُمحقَّقة من سندات الشركات عالية الجودة أو السندات الحكومية. ويستلزم وضع تقدير محاسبي هام عند تحديد معايي 

ُن المعايير األكثر أهمية المعتَبرة الختيار السندات حجم السندات   وجودة سندات  ضمن المحتوى اإلحصائي الذي يُستَمد منه منحنى العائد. وتَتََضمَّ
 الشركات وتحديد النقاط المغايرة المستبعَدة منها، إْن ُوِجدت. 

        
     المتعلقة بتطبيق المعايير المحاسبية األحكام الهامة  ٢٫٣

ة التي لها تأثير هام ل لغاية على  باإلضافة إلى تطبيق األحكام على التقديرات واالفتراضات المذكورة أعاله، فيما يلي األحكام المحاسبية الهامَّ
 المبالغ المعتَرف بها في القوائم المالية: 

        
 للممتلكات والمصانع والمعدات األجزاء المركبة   ١٫٢٫٣

ارها اإلنتاجية  تُقسَّم ممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها إلى مكوناتها الهامة وتُْستَْهلَُك بصورة منفصلة وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى أعم
وعند تحديد أهمية المكونات، فإنَّ اإلدارة تأخذ في   االقتصادية. ويتعيَّن إبداء األحكام عند التحقق من تجزئة األصل األكبر إلى مكوناته الهامة.

 العالقة.  االعتبار األهمية الكمية النسبية للجزء المركَّب باإلضافة إلى العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل ذي 
        

    واإلنهاء تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد   ٢٫٢٫٣
كان من   تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا

ممارسة خيار إنهاء العقد ألي فترات  المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار، أو إنهاء عقد اإليجار إذا من المؤكد بدرجة معقولة  
 مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار. 

  
إلى حد  لدى الشركة بعض عقود اإليجار التي تشمل بنود التمديد واإلنهاء. وتطبق الشركة األحكام المحاسبية عند تقييم فيما إذا كان من المؤكد 

. وهذا يعني أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا  معقول ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد اإليجار أو إنهائه 
في الظروف  اقتصاديًا لممارسة التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد الشركة تقييم مدة اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير هام  

 ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهاءها. التي تقع في نطاق سيطرتها وتؤثر على قدرتها على 
        

    التغيُّرات في السياسات المحاسبية واألحكام الهامة  ٠٤
        

 التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي  ١٫٤
من قبل الشركة، والتي لها صلة   ٢٠٢٠يناير  ١إلزاميًا كما في فيما يلي التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي يتعين تطبيقها 

 بالشركة: 
        

 ): تعريف األهمية النسبية٨) ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (  ١٫١٫٤
م التعديالت تعريفًا جديًدا بشأن األهمية النسبية ينصُّ على أنَّ  "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان يُتوقَّع أْن يؤثر حذفها أو تحريفها أو حجبها  تقّدِ

تي توفر  إلى حّدٍ معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام بناًء على تلك القوائم المالية ال
ح التعديالت أنَّ األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة المعلومات أو حجمها، سواء   معلومات مالية بشأن منشأة معينة ُمِعدَّة للقوائم  المالية". وتوّضِ

جة معقولة أن  بمفردها أو باالشتراك مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. ويُعَدُّ الخطأ في المعلومات أمًرا هاًما إذا كان من المتوقع بدر
تخذها المستخدمون األساسيون. وليس لهذا التعديل أي تأثير وال يُتوقَّع أن يكون له أي تأثير مستقبلي على القوائم  يؤثِّر على القرارات التي ي 

 المالية للشركة. 
        
  

   



١٣ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

   التغيُّرات في السياسات المحاسبية واألحكام الهامة (تتمة)  ٠٤
        

 تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (تتمة)  ١٫٤
        

 ) ١٩- ) "امتيازات اإليجار التي تتعلق بڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد١٦تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( ٢٫١٫٤
تعديالت على   -) ١٩-، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "امتيازات اإليجار التي تتعلق بڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد٢٠٢٠في مايو 

) "عقود اإليجار". وتقدم هذه التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي  ١٦المالي (  المعيار الدولي للتقرير 
). كوسيلة عملية  ١٩-) حول تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد١٦(

) من المؤجر كتعديل  ١٩-ن يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بڤيروس كورونا المستجد (كوڤيدمساعدة، يمكن ا
)  ١٩-د لعقد اإليجار. يقوم المستأجر باستخدام هذا االختيار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن ڤيروس كورونا المستجد (كوڤي 

)، في حال لم يكن التغيير تعديالً في  ١٦امتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (المتعلقة ب 
كر.  أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق المب  ٢٠٢٠يونيو  ١عقد اإليجار. ينطبق التعديل على الفترات السنوية الُمْفَصح عنها ابتداًء من تاريخ 

 وليس لهذا التعديل أي تأثير على القوائم المالية للشركة. 
  

 ، والتي ال تتأثر بها الشركة:٢٠٢٠يناير  ١فيما يلي التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي يتعين تطبيقها إلزاميًا كما في 
  

    ٢٠١٨مارس  ٢٩اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 
  ) "إصالح معدَّل الفائدة المعياري"٣٩) ومعيار المحاسبة الدولي (٩) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٧التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (

        
     المفعول حتى اآلن المعايير الصادرة غير سارية  ٠٥

  
تاريخ   فيما يلي بيان تفصيلي بالمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة والمالئمة للشركة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى

 إصدار القوائم المالية للشركة. وستُطّبِق الشركة هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. 
        

 ): تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة ١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي (  ١٫٥
) لتحديد متطلبات  ١من معيار المحاسبة الدولي (  ٧٦إلى    ٦٩تعديالت على الفقرات من    ٢٠٢٠أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  
  وضح التعديالت ما يلي: تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة. وت 

 
 • ما هو المقصود بحق تأجيل التسوية

 • يجب أن يوجد حق التأجيل في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها 
 • ال يتأثر هذا التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل 

 للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.• إذا كانت األداة المالية المشتقة الضمنية في التزام قابل 
 

أو بعد ذلك التاريخ ويجب تطبيقها بأثر رجعي. ويُسمح   ٢٠٢٣يناير  ١تسري التعديالت على الفترات السنوية الُمْفَصح عنها ابتداًء من تاريخ 
  بالتطبيق المبكر.

 
    قوائم المالية للشركة. وليس لهذه التعديالت أي تأثير على ال

        
 "الممتلكات والمصانع والمعدات"   -)  ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (  ٢٫٥

يحظر التعديل على المنشآت أن تخصم من تكاليف أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، أي عائدات من بيع العناصر المنتجة عند  
الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل بالطريقة التي تحددها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات  جلب ذلك األصل إلى 

  بيع هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في قائمة الدخل. 
 

لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة  بنود الممتلكات والمصانع والمعدات المتاحة على ثر رجعي فقط أيجب تطبيق التعديل ب 
، مع السماح بالتطبيق المبكر. وستطبق الشركة ذلك بمجرد أن ٢٠٢٢يناير  ١عندما تطّبِق المنشأة التعديل ألول مرة. وتاريخ السريان هو 
 تصبح سارية المفعول وتقوم بتقييم تأثيرها على القوائم المالية. 

 

  



١٤ 

  ت الزراعية  شركة سابك للمغذيا
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

     ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٠٦
        

ة التي تطبقها الشركة على أساس ثابت عند إعداد هذه القوائم المالية: فيما يلي السياسات المحاسبية    الهامَّ
        

    تصنيف األصول وااللتزامات كمتداولة وغير متداولة 
  متداولة وذلك عندما:تظِهر الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. وتُعَد األصول 

 
  ُيتوقَّع تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية، •
    ُيتوقَّع بيعها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها، •
استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد  تكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على   •

 الفترة المالية الُمْفَصح عنها.
  

 وتَُصنَُّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. 
   

        
  وتُعَدُّ االلتزامات متداولة وذلك عندما:

 
   

     التشغيلية العادية، ُيتوقَّع سدادها خالل دورة العمل  •
    االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  •
    استحقاق سدادها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها، •
  الُمْفَصح عنها.عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد الفترة المالية  •
      

     وتَُصّنُِف الشركة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة. 
        

      ممتلكات ومصانع ومعدات 
        

       أصول مملوكة 
الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إْن ُوِجَدت.  تُْدَرُج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر 

ن تلك التكاليف تكلفة استبدال قِطع غيار الممتلكات والمصانع والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل   وتتضمَّ
ُن تكلفتها كافة المبالغ الالزمة إلحضار األصل  (األصول المؤهلة) في حال استيفاء معايير االعتراف. وفي حالة إنشاء هذه االصول داخلي  ا، تَتََضمَّ

دارية  إلى موقعه ووضعه الحالي كي يصبح جاهًزا لالستخدام المستهدف له من قبل اإلدارة، وتُستبعد كافة التكاليف مثل المصاريف العمومية واإل
ها ما لم تتعلق بأصل قابل للتمييز بصور محددة يتم إنشاؤه داخليًا  وتكاليف التدريب. وتُحمَّل أي تكاليف دراسة جدوى على المصاريف عند تكبد

من وتتعلق به مباشرة. وتُدَرج تكاليف ما قبل التشغيل خالل فترة بدء التشغيل بالصافي بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء 
قة به مباشرة والتي تستوفي معايير االعتراف، وحتى المرحلة التي يصبح تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات، شريطة أن تكون التكلفة متعل

  فيها األصل في حالة جاهزة لالستخدام للغرض المستهدف منه. 
 

عمر   وعندما تكون تكلفة أجزاء من الممتلكات والمصانع والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تكلفة البند، وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات
 اجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية مختلفة، تعترف الشركة بهذه األجزاء كأصول لها أعمار إنتاجية محددة،إنت 

في  اشرة وتُستَهلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما يُجَرى فحص رئيسي (صيانة دورية / توقف عن العمل مخطط لهما)، يُعتَرف بالتكلفة المتعلقة به مب 
ل كبند مسقل له عمر إنتاجي يساوي بوجه عام  الفترة  القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف. وتُسجَّ

 الزمنية حتى الفحص الرئيس المقرر التالي (الصيانة الدورية). 
        

التاريخ المخطط لها، تُقيَّد القيمة الدفترية الحالية للصيانة الدورية السابقة كمصروف فوًرا. ويُعتَرف  وفي حالة إجراء الصيانة الدورية التالية قبل 
 بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند تكبُِّدها. 

        
الخدمة بعد استخدامه في تكلفة األصل ذي العالقة في حال استيفاء معايير االعتراف  تُْدَرُج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة من سحب أصل ما من 

 بمخصص ما. تجري الشركة بصفة دورية تقييًما للتوقعات والتقديرات المتعلقة بالتزام سحب األصل من الخدمة. 
  

   



١٥ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 ("سافكو")) (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية  

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

     (تتمة)  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٠٦
        

      ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة) 
        

       أصول مملوكة (تتمة) 
االستهالك من تاريخ إتاحة بند الممتلكات والمصانع والمعدات لالستخدام المخصص له أو من التاريخ الذي تصبح فيه هذه األصول  ويُحتَسب 

 جاهزة لالستخدام المستهدف منها بالنسبة لألصول المنشأة ذاتيًا. 
        

 اإلنتاجي لألصل على النحو التالي: ويُحتَسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر 
        

     العمر االنتاجي      األصول 
     سنة  ٤٠-١٣ مبنى وتحسينات على عقارات مستأجرة 

     سنة  ٥٠-٤  مصانع ومعدات 
     سنوات  ٣  أثاث وتركيبات 

     سنوات  ٥  سيارات 
        

القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك، وتُعدَّل بأثر مستقبلي متى كان ذلك تُجَرى في نهاية كل سنة مالية مراجعة على 
  مناسبًا.

 
    وال تُْستَْهلَُك األصول قيد اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المستهدف لها. 

        
ُمْعتََرف به مبدئًيا عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية  يتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام  

دات  متوقعة من استخدامه المستمر أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرا
 عتراف باألصل. البيع والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل عند التوقف عن اال

        
       أصول حق استخدام 

ة قياس  وتُقَاس أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعاد
مدى فترة عقد اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول، التزامات عقد إليجار. تُستهلك أصول حق االستخدام بطريقة القسط الثابت على 

 أيهما أقل، وذلك على النحو التالي: 
        
    السنوات     

    ٣٢ - ٥  أراض 
    ١٠ -٢   سكن

    ٢   مصانع ومعدات 
    ٥ -٢   سيارات 

    ١٥   خطوط أنابيب غاز 
        

       عقود إيجار 
رة على استخدام  تُقّيُِم الشركة، عند بدء اإليجار، ما إذا كان يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وعلى ذلك، ينقل العقد الحق في السيط 

 أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض. 
        

       الشركة كمستأجر 
استخدام مع االلتزامات الخاصة بها وذلك في تاريخ إتاحة األصول المستأجرة لالستخدام من قِبَل الشركة.  يُْعتََرُف بعقود اإليجار كأصول حق 

ع كل دفعة إيجار ما بين تكاليف االلتزام وتكاليف التمويل. ويُْعتََرُف بتكلفة التمويل في قائمة الدخل على مدى فترة عقد اإل يجار. ويُْستَْهلَُك وتُوزَّ
 ام وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر. أصل حق االستخد

        
تاريخ بدء عقد  تُقاس أصول حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار، وأي مدفوعات إيجار ُمسدَّدة في أو قبل 

 ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة مبدئة وأي تكاليف ترميم، حيثما كان منطبقًا.اإليجار 
  

   



١٦ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

     (تتمة)  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٠٦
     

       عقود إيجار (تتمة) 
        

      الشركة كمستأجر (تتمة) 
الثابتة الفعلية)، ناقًصا أي حوافز إليجار  تشمل التزامات اإليجار، حيثما كان منطبقًا، صافي القيمة الحالية للمدفوعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات  

فإن مستحقة القبض ومدفوعات إيجار متغيرة تستند إلى مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، 
ات إنهاء العقد إذا كان عقد اإليجار يعكس  سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار، ودفع غرام

 ممارسة المستأجر ذلك الخيار. 
        

      عقود إيجار أصول قصيرة األجل ومنخفضة القيمة
بالحّدِ الخاص  شهر أو أقل. واألصول ذات القيمة المنخفضة تمثل البنود التي ال تفي  ١٢عقود اإليجار القصيرة األجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها 

قود اإليجار  بالرسملة لدى الشركة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة ككل. ويُْعتََرُف بدفعات عقود اإليجار القصيرة األجل وع
  الخاصة باألصول ذات القيمة المنخفضة وفقًا لطريقة القسط الثابت في قائمة الدخل. 

 
       دفعات اإليجار المتغيرة 

 تتضمن بعض عقود اإليجار دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام أو أداء األصل المستأجر. ويُْعتََرُف بهذه الدفعات في قائمة الدخل. 
        

      خيارات التمديد واإلنهاء 
تخلق حافًزا اقتصاديًا تشجيعًيا لممارسة خيار  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي من شأنها أن 

ن تمديد عقد التمديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. وال تُْدَرُج خيارات التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء ضمن مدة اإليجار إال إذا كا
، ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات التمديد. وتُعيد  اإليجار أو عدم إنهائه مؤكًدا إلى حد معقول. تُقيُِّم الشركة، عند بدء اإليجار

 الشركة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو تغير كبير في الظروف الخاضعة لسيطرتها. 
        

       أصول غير ملموسة 
الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها. وتُقَاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها تُقَاس األصول غير 

ا اإلطفاء  في عملية تجميع المنشآت بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصً 
  كم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إن ُوجدت. المترا

 
  وتُصنَّف األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. 

 
   

قيمتها عند وجود مؤشر  وتُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويجرى تقييم االنخفاض في 
ُمْفَصح  يدل على احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس. وتُجَرى مراجعة العمر اإلنتاجي التقديري وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية  

وسة ذات األعمار المحددة في  عنها، مع المحاسبة عن تأثير أي تغيُّرات في التقدير بأثر مستقبلي. ويُعتَرف بمصروف إطفاء األصول غير الملم
  قائمة الدخل ضمن فئة المصاريف تماشيًا مع وظيفة األصل غير الملموس. 

 
    وفيما يلي فترة إطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد: 

        
    العمر االنتاجي    األصول 

    سنوات  ٧  برامج إلكترونية وتراخيص 
        

  يتوقف االعتراف بأي أصل غير ملموس عند بيعه (أي في تاريخ حصول الطرف المستِلم على السيطرة) أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة 
مة  من استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقي 

 دفترية لألصل) في قائمة الدخل. ال
  

   



١٧ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

     (تتمة)  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٠٦
        

      أصول غير ملموسة (تتمة) 
تحمل تكاليف البحث عند تكبدها على المصاريف. ويُْعتََرُف بمصاريف التطوير المتكبدة على مشروع فردي كأصل غير ملموس عندما تستطيع 

  الشركة إثبات ما يلي: 
 
   الجدوى الفنية الستكمال األصل غير الملموس بحيث يكون األصل متاًحا لالستخدام أو البيع،  •
    نيتها في استكمال األصل وقدرتها ونيتها الستخدام األصل أو بيعه،   •
     كيفية تحقيق األصل منافع اقتصادية مستقبلية،   •
      توفير الموارد الالزمة الستكمال األصل،   •
     القدرة على قياس المصاريف بشكل موثوق خالل التطوير.   •
        

نخفاض في  وبعد االعتراف المبدئي بمصاريف التطوير كأصل، يُْدَرُج األصل بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن اال
ُل اإلطفاء  القيمة. ويبدأ إطفاء األصل عندما يكتمل التطوير ويكون األصل متاًحا لالستخدام. وتُْطفَأُ على مدى فترة المنافع المستقبلية المتوقع ة. ويَُسجَّ

 في قائمة الدخل. 
        

       استثمار في شركة زميلة
تأثيًرا هاًما عليه والذي ال يعد شركة تابعة أو مشروعا مشتركا. والنفوذ الهام هو صالحية  الشركة الزميلة هي ذلك الكيان الذي تمارس الشركة 

 المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، لكنه ال يعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. 
        

وفقا لطريقة حقوق الملكية. ووفقًا لطريقة حقوق الملكية، يُْعتََرُف باالستثمارات مبدئيًا بالتكلفة، وتُعدَّل الحقا  يُحاَسُب عن االستثمار في شركة زميلة  
صة  لالعتراف بحصة الشركة من أرباح أو خسائر ما بعد الشراء والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر وح 

 في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة في الدخل الشامل اآلخر. الشركة من الحركة  
        

  ويُْعتََرُف بتوزيعات األرباح المقبوضة أو الُمستَحقة القبض من الشركة الزميلة كانخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار. 
        

تتجاوز حصتها في تلك الشركة الزميلة، بما في ذلك أي حسابات مدينة طويلة األجل  وعندما تعادل حصة الشركة من الخسائر في شركة زميلة أو  
 أخرى غير مكفولة بضمانات، ال تعترف الشركة بالخسائر اإلضافية، ما لم تتكبد التزامات أو تسدد دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة. 

        
 زميلة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. ويُظَهر إجمالي حصة الشركة في صافي نتائج شركة 

التسويات كي   وينبغي أن تُعَدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية الُمْفَصح عنها للشركة. وفي حال عدم إجراء ذلك، تجرى عندئذ
لشركة. كما تُجَرى التسويات كي تتماشى األرصدة والمعامالت مع تتفق األرصدة والمعامالت في / للفترة المالية الُمْفَصح عنها مع تلك الخاصة با

 السياسات المحاسبية للشركة في حالة اختالف السياسات المحاسبية لتلك الشركات الزميلة عن السياسات المحاسبية للشركة. 
        

االستثمار عن حصة الشركة من صافي القيمة العادلة لألصول  وعند االستحواذ على استثمار في شركة زميلة، يُعتَرف بأي فائض من تكلفة 
في صافي    وااللتزامات القابلة للتحديد للشركة المستثَمر فيها كشهرة تُدَرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. ويُعتَرف بأي فائض من حصة الشركة

، بعد إعادة التقييم، مباشرة في قائمة الدخل في الفترة التي يُستحوذ خاللها القيمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد عن تكلفة االستثمار
 على االستثمار. 

د الشركة فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. و  في حالة  وكما بكل تاريخ قوائم مالية، تحّدِ
مبلغ االنخفاض في القيمة حسب الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية في  وجود مثل هذا الدليل، تحتسب الشركة 

 دفاتر الشركة المحاسبية، ثم تعترف بالخسارة كـ "حصة في صافي نتائج شركة زميلة" في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. 
        

الشركة الزميلة، تقوم الشركة بقياس أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة وتعترف به. ويُعتَرف بأي فرق بين القيمة  وعند فقدان النفوذ الهام على 
 خر. الدفترية للشركة الزميلة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصلة من االستبعاد في قائمة الدخل والدخل الشامل اآل

        
      انخفاض قيمة األصول غير المتداولة

ذا  تُجري الشركة، بكل تاريخ قوائم مالية، تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال وجود ه
ر الشركة قيمة  األصول القابلة لالسترداد. وتمثل القيمة األصل القابلة  المؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقّدِ

ة للنقد ناقًصا تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. و تُحدَّد القيمة القابلة  لالسترداد ألصل ما القيمة العادلة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
قلة إلى حد كبير عن المتحقق من األصول األخرى للشركة. وفي حال تجاوز القيمة  لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية مست 

ة للنقد منخفضي ا ة للنقد قيمته / قيمتها القابلة لالسترداد، يُعتَبر األصل أو الوحدة الُمِدرَّ لقيمة، ويُخفضَّان إلى قيمتهما الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
 القابلة لالسترداد. 



١٨ 

  ك للمغذيات الزراعية  شركة ساب 
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

     (تتمة)  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٠٦
        

      (تتمة)  المتداولةانخفاض قيمة األصول غير 
الضريبة يعكس تقييم وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قِيمها الحالية باستخدام ُمعدَّل خصم ما بعد 

 السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الُمحدَّدة لألصل. 
        

الشركة لالنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يُجَرى إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة  ويعتمد حساب 
من الوحدات المدرة للنقد بالشركة التي تُخصَّص لها جميع األصول. وتغطي حسابات الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. ويُحتسب  

 يل األمد ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة الموازنة. ُمعدَّل النمو طو
        

مصاريف  ويُْعتََرُف بخسائر االنخفاض في العمليات المستمرة، بما في ذلك انخفاض رأس المال العامل، حسبما ينطبق، في قائمة الدخل ضمن فئات ال
 انخفضت قيمته. وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي 

  
انخفاض  وفيما يتعلق باألصول باستثناء الشهرة، ُيجَرى تقييم بكل تاريخ قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدلُّ على خسائر ناشئة عن 

ر الشركة  القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة  القيمة معتَرف بها من قبل ربما لم تَعُْد موجود أو قد َنقَُصت. وفي حال وجود هذا المؤشر، تُقّدِ
مة لتحديد  المدرة للنقد. وال ُيعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخد

يرة. ويُعَدُّ عكس القيد هذا محدوًدا بحيث ال تزيد القيمة القابلة  قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخ
فاض في  لالسترداد عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما لو لم يُعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخ

 ائمة الدخل. القيمة خالل السنوات السابقة. ويُْعتََرُف بعكس القيد هذا في ق
        

       أصول مالية 
الشركة  يعتمد تصنيف األصول المالية على نموذج العمل الخاص بالشركة إلدارة أصولها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. تَُصّنُِف 

 أصولها المالية حسب التالي: 
 
      أصول مالية مقاَسة بالتكلفة المطفأة، أو  •
  أصول مالية ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر،  •
        

 سيُْعتََرُف بأرباح أو خسائر األصول الُمقاَسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل أو من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
        

التجارية واألصول المتداولة األخرى المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يُتوقَّع أن ينشأ عنها تدفقات نقدية  إن الحسابات المدينة 
 تمثل حصرًيا مدفوعات أصل المبالغ والفوائد، تُقاُس بالتكلفة الُمْطفَأَة. 

  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط  لتصنيف وقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو 

ئدة"، ويُجرى  دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. ويشار إلى هذا التقييم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفا
نَُّف األصول المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من على مستوى األداة المالية. تُصَ 

 خالل قائمة الدخل بصرف النظر عن نموذج األعمال. 
  

      االعتراف المبدئي والقياس 
تكاليف المعامالت. ويُْعتََرُف بتكاليف معامالت األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من  تُقَاس األصول المالية مبدئًيا بقيمها العادلة مضافًا إليها 

 خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل. 
        

       القياس الالحق 
  تَُصنَُّف األصول المالية، ألغراض القياس الالحق، إلى أربع فئات وهي: 

 
   

     بالتكلفة المطفأة (أدوات دين) أصول مالية ُمدَرجة  أ)
 أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات الدين)  ب) 
الخسائر المتراكمة عند التوقف عن  أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو  ج) 

 االعتراف (أدوات حقوق الملكية) 
     أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  د) 
  

   



١٩ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     المالية (تتمة)إيضاحات حول القوائم 

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

     (تتمة)  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٠٦
        

   أ) أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دين) 
الفعلي، وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة. ويُْعتََرُف باألرباح  تُقاُس األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة  

 والخسائر في قائمة الدخل عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 
        

 الخسائر المتراكمة (أدوات الدين) ب) أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو 
خسائر الناشئة  وفيما يخص أدوات الدْين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يُْعتََرُف بإيرادات الفائدة وإعادة تقييم الصرف األجنبي وال 

تي تُقاُس وفقًا لها األصول المالية بالتكلفة المطفَأة.  عن االنخفاض في القيمة أو عكس قيد المخصصات في قائمة الدخل، وتُحتَسب بالطريقة ذاتها ال
مي في القيمة  ويُعتَرف بالتغيُّرات المتبقية في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن االعتراف، ُيعَاد توزيع التغيُّر التراك

 العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر على قائمة الدخل. 
        

العتراف  أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف عن اج)  
 (أدوات حقوق الملكية) 

م ضمن الدخل الشامل اآلخر. ويستمر  تقيس الشركة جميع استثمارات األسهم بالقيمة العادلة وتعرض التغيُّرات في القيمة العادلة الستثمارات األسه 
ال    االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة الدخل كإيرادات أخرى عند نشوء حق الشركة في استالم مبالغ توزيعات األرباح. 

 ُيعاد تدوير األرباح والخسائر من هذه األصول المالية إلى قائمة الدخل. 
        

     مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل د) أصول 
بالقيمة العادلة   تُقاُس األصول المالية، التي ال تستوفي معايير االعتراف الالحق بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،

استثمار الديون، التي تُقاُس الحقًا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال يمثل جزًءا  من خالل قائمة الدخل. ويُْعتََرُف باألرباح أو الخسائر من 
 من عالقة التحوط، وتُْعَرُض بالصافي في قائمة الدخل خالل الفترة التي تنشأ فيها. 

        
       التوقف عن االعتراف 

     المالي عند: يتوقف االعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل 
        
 انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو  •
لها االلتزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طر  • ف آخر  تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تَحمُّ

  "ترتيبات فورية"، وذلك عند: دون تأخير جوهري بموجب  
 

 أ) تحويل الشركة، بصورة جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل، أو 
لت السيطرة على األصل.  ل الشركة أو تحتفظ، بصورة جوهرية، بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها حوَّ  ب) لم تُحّوِ

        
    مالية انخفاض في قيمة أصول 

دَرج بالتكلفة  تُقّيِم الشركة، على أساس تطلعي، الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بأدوات الديون الخاصة بها كجزٍء من أصولها المالية التي تُ 
 المطفَأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

        
المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل  يُْعتََرُف بالخسائر االئتمانية 

المحتملة  جوهري منذ االعتراف المبدئي بها، يَُجنَُّب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر 
شهًرا). أما حاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي تزداد مخاطر االئتمان  ١٢التالية (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  شهًرا  ١٢خالل الـ 

الخاصة بها بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي بها، فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي  
 ر عن وقت التعثر (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر). للتعرض بصرف النظ 

        
ركة بمتابعة  فيما يخص الحسابات المدينة التجارية، تطبُِّق الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. وعليه، ال تقوم الش 

ذلك باالعتراف بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بكل  التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من 
مستقبلية  تاريخ قوائم مالية. وقد أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي تُعدَّل حسب العوامل ال

 الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 
        
  

   



٢٠ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

     (تتمة)  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٠٦
        

       التزامات مالية 
        

      االعتراف المبدئي والقياس 
  تَُصنَُّف االلتزامات المالية ضمن أي من الفئتين التاليتين:

 
    

  التزامات مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  •
    معدل الفائدة الفعلي. التزامات مالية أخرى تُقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  •
        

  وتشتمل فئة االلتزامات المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على فئتين فرعيتين:
 
 التزامات مالية مخصصة من قِبل المنشأة كالتزامات ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االعتراف المبدئي مخصصة:  أ)

التزامات مالية ُمَصنَّفَة كمحتفظ بها ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية المقترضة في   محتفظ بها بغرض الُمتاَجرة: ب) 
ُن هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل الشركة وال تي لم  عملية بيع قصيرة، والتي يجب إعادتها في المستقبل. تَتََضمَّ

عالقات التحوط. وتَُصنَُّف أيضا األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم   تُخصص كأدوات تحوط في
 تخصص كأدوات تحوط فعالة. 

  

ُل االلتزامات  ويُْعتََرُف بكافة االلتزامات المالية مبدئيا عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام وااللتزامات التعاقدية بموجب األداة المالية. تُسَ  جَّ
 بها مباشرة.  بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فيتم إظهارها بالمبالغ المستلمة، بالصافي بعد حسم تكاليف المعامالت المتعلقة

        
       القياس الالحق 

ُل في قائمة الدخل. يستمر تسجيل االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل   قائمة الدخل بالقيمة العادلة مع التغيرات التي تَُسجَّ
        

ة باستخدام طريقة  وفيما يتعلق بااللتزامات المالية األخرى، بما في ذلك القروض والمقترضات، وبعد االعتراف المبدئي، فإنَّها تُقاُس بالتكلفة الُمطفَأ
ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل عند التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل  معدل الفائدة الفعلي. 

ا ال يتجزأ  الفائدة الفعلي. وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزءً 
 معدل الفائدة الفعلي. وتُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلية كتكاليف تمويل في قائمة الدخل.  من طريقة 

        

 حسابات دائنة تجارية وحسابات دائنة أخرى 
المالية. والمبالغ غير مكفولة بضمانات  تَُمثُِّل هذه المبالغ االلتزامات غير المسددة والمتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية الفترة 

يوًما من تاريخ االعتراف. ويُْعتََرُف بها مبدئًيا بالقيمة العادلة، وتُقَاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل    ٦٠إلى    ٣٠وتُدفع عادة ما بين  
 الفائدة الفعلي. 

        

       عقود الضمان المالي 
التي  الضمانات المالية كالتزام مالي عند إصدار الضمانات. يُقَاس االلتزام مبدئيًا بالقيمة العادلة، ُمعدَّلة لمراعاة تكاليف المعامالت يُْعتََرف بعقود 

عات التعاقدية  وتتعلق مباشرة بإصدار الضمان. وتُحدَّد القيمة العادلة للضمان المالي حسب القيمة الحالية للفرق في صافي التدفقات النقدية بين المدف
ل االلتزام.   ضمن أداة الدين والمدفوعات الالزمة بدون الضمان أو القيمة التقديرية الُمستَحقة الدفع إلى الغير لتحمُّ

  

العادلة كمساهماٍت،  وعندما تُقدَّم الضمانات المتعلقة بالقروض أو الحسابات الدائنة األخرى لشركات زميلة دون ِعوض، تُجَرى المحاسبة عن القيم  
 ويُعتَرف بها كجزٍء من تكلفة االستثمار. 

        
       التوقف عن االعتراف 

الي حالي بآخر  يتوقف االعتراف بااللتزامات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن االلتزامات أو الغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام م
المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيير أو التعديل على  من نفس الجهة 

 أنه توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُْعتََرُف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل. 
        

      األدوات المالية مقاصة 
وًنا في  تُجَرى مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي المنفصلة عند وجود حق نافذ قان 

ا بتسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول    وسداد االلتزامات في آن واحد. إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ
        

       مخزون 
على أساس مبدأ  يُقيَُّم المخزون، بما في ذلك المواد الخام والبضاعة التامة الصنع والمستهلكات (قطع الغيار) بالتكلفة، أي أسعار الشراء التاريخية 

 أساسي الرسوم والنقل) أو بصافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. المتوسط المرجح زائًدا التكاليف المتعلقة بها مباشرة (بشكل 
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  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

     (تتمة)  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٠٦
        

       مخزون (تتمة) 
  ويشتمل مخزون البضاعة التامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاريف غير المباشرة المتغيرة والثابتة. 

 
العمل العادي، ناقًصا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف المتوقعة الالزمة  ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق 

  إلجراء عملية البيع.
 

/ التوقف   وتستبعد خسائر المخزون غير االعتيادية بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصاريف غير المباشرة الُمتََكبََّدة خالل فترة الصيانة الدورية 
ع المصاريف غير المباشرة في نهاية الفترة لغرض تقييم المخزون على أساس الطاقة  عن العمل غير المخطط  لهما، من تكلفة المخزون. وتُوزَّ

ح من التكا ليف. وتُحدَّد  العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة، أيهما أعلى. وتُخصَّص التكاليف لبنود المخزون الفردية على أساس المتوسط المرجَّ
 زون المشتَرى بعد حسم خصومات الكمية والتخفيضات. تكاليف المخ

        
      مخزون خردة، منتج مشترك ومنتج ثانوي 

غير قابلة  قد تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحياًنا إلى إنتاج منتج مشترك في آن واحد، أو قد تؤدي إلى بعض المنتجات الثانوية أو الخردة (إما 
إلعادة التدوير). وعندما ال تكون تكاليف تحويل مثل هذه المنتجات المشتركة / الثانوية أو الخردة قابلة للتحديد بشكل منفصل عن لالستخدام أو 

إلى القيمة  تكلفة المنتج الرئيسي، يتم توزيعها على أساس منطقي وثابت على هذه المنتجات والمنتجات المشتركة / الثانوية والخردة. يستند التوزيع  
  ج. النسبية للمبيعات لكل منتج أما في مرحلة من عملية اإلنتاج وذلك عندما تصبح المنتجات قابلة للتحديد بشكل منفصل أو عند إتمام اإلنتا

 
تُقاُس هذه المواد ضمن وعندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غير جوهرية وال يمكن توزيع التكاليف عليها أو في حالة عدم كفايتها للقيام بذلك،  

جوهريًا المخزون بصافي القيمة الممكن تحقيقها وتُخصم من تكلفة المنتج الرئيسي. ونتيجة لذلك، فإن القيمة الدفترية للمنتج الرئيسي ال تختلف 
  عن تكلفته.

 
يعات للفترة. وعند البيع الالحق لهذا المنتج الثانوي،  وفي قائمة الدخل، يُخفِّض صافي القيمة الممكن تحقيقها للمنتجات الثانوية والخردة تكلفة المب 

ُل المتحصالت كإيرادات، ويتم تسجيل تكلفة البيع المقابلة على أساس صافي القيمة الممكن تحقيقها المسجلة سابقا. أما بالنسبة  للخردة، فيتم تَُسجَّ
 تسجيل المتحصالت، بعد خصم التكلفة، كإيرادات أخرى. 

        
       قِطع غيار مستهلكة 

على المواد    تمثل المواد المستهلكة المواد المساعدة التي تستهلك في إنتاج المنتجات شبه المصنعة والتامة الصنع. وقد تشتمل هذه المواد المستهلكة 
 الهندسية ومواد التعبئة والتغليف التي تستخدم مرة واحدة وبعض المحفزات. 

        
       رأسمالية قِطع غيار 

ب المصانع تمثل قِطع الغيار الرأسمالية األجزاء القابلة للتبديل من المصانع والمعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية وإصالح وتوضي 
 التالية: والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لإلصالحات. تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع الغيار 

        
ن، وقلَّما تصبح  تُعَدُّ بنود المعدات االحتياطية المشتَراة مع خط إنتاج المصنع أو المشتَراة الحقًا ولكنَّها تتعلق بمصنع معّيِن أو خط إنتاج معيَّ  •

األوقات. وتَُرْسَمُل هذه البنود كجزء من  الزمة مستقبال، ضرورية لتشغيل المصنع، ويجب أن تتوفر كبديل جاهز لالستخدام في جميع 
  الممتلكات والمصانع والمعدات ويتم استهالكها من تاريخ الشراء على مدى العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع الذي 

لرسملة تحت بند الممتلكات والمصانع سيتم استخدامه فيه، أيهما أقصر. وال تشكل هذه البنود جزًءا من المخزون شريطة استيفاء معايير ا
 والمعدات. 

        
بنود قابلة لإلصالح التي تعتبر مصنع / خط إنتاج محدد مع فترات زمنية طويلة وسيتم استبدالها وتجديدها بشكل متكرر (معظمها خالل   •

والمعدات عند استيفاء معايير الرسملة. يبدأ االستهالك اعتباًرا  فترات الصيانة الشاملة). يتم رسملة هذه البنود كجزء من الممتلكات والمصانع  
لمصانع  من اليوم الذي يتم فيه تركيب هذه البنود بالمصنع، وتكون فترة االستهالك هي فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي ل

  ًءا من المخزون. والمعدات التي تم تركيبه فيه، أيهما أقصر. ال تعتبر هذه البنود جز
 

قطع الغيار العامة الرأسمالية والمواد االستهالكية األخرى التي ليست ذات طبيعة طارئة والتي تعتبر ذات طبيعة عامة، أي ليست محددة   •
عمليات المصنع.  لمصنع محدد ويمكن استخدامها في مصانع متعددة أو خطوط إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل 

وتَُصنَُّف عموما كـ "مواد مستهلكة وقطع غيار" ضمن المخزون، إال إذا تجاوزت المستوى ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة، وفي هذه  
لة ضمن المخزون لتقدير مخصص التقادم وتُحمَّل على ق ل ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات. وتخضع البنود المسجَّ ائمة الدخل  الحالة تُسجَّ

 عند تركيبها أو استخدامها. 
 



٢٢ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

     (تتمة)  المحاسبية الهامةملخص بالسياسات  ٠٦
        

       استثمارات قصيرة األجل 
ائها وتُْعَرُض  تَُمثُِّل االستثمارات القصيرة األجل ودائع مرابحة للسلع ذات تواريخ استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ اقتن 

لدى بنوك تجارية محلية وأجنبية باللایر السعودي والدوالر األمريكي، وتحمل فائدة حسب  ِضْمن األصول المتداولة. وهذه الودائع محتفظ بها 
 األسعار التجارية. 

        
       نقد وما في حكمه 

الطلب وودائع يتألف النقد والودائع قصيرة األجل الُمدَرجة في قائمة المركز المالي من أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل وودائع تحت 
طر تغيُّرات  عالية السيولة قصيرة األجل يبلغ تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل وقابلة للتحويل الفوري إلى مبالغ ُمحدَّدة من النقد وتخضع لمخا 

 ضئيلة في القيمة. 
  

َد أعاله والمحتفظ بها لدى البنوك، وجميعها وألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من النقد والودائع القصيرة األج  ل كما ُحّدِ
 متاحة لالستخدام من قبل الشركة ما لم يُذكر خالف ذلك. 

        
       توزيعات أرباح 

المساهمين في الشركة ولم  تعترف الشركة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية على مساهمي الشركة عندما يكون التوزيع معتمًدا بموافقة 
ُل توزيعات األرباح األوليَّة، إن ُوجدت، عند اعتمادها من قِبل مجلس اإلدارة. ويُْعتََرُف بهذ ا المبلغ مباشرة في حقوق  َيعُد وفقًا لتقدير الشركة. وتَُسجَّ

 الملكية. 
  

       منافع موظفين 
        

     منافع موظفين قصيرة األجل 
الل  التزامات األجور والرواتب بما في ذلك اإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل تعليم األبناء وبدل األثاث المتوقع سدادها بالكامل خ إن 

ة المالية  تراالثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يُْعتََرُف بها في خدمات الموظفين حتى نهاية الف
ي قائمة المركز  الُمْفَصح عنها، وتُقاُس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. وتُْعَرُض االلتزامات كالتزامات منافع موظفين متداولة ف

 المالي.
        
 



٢٣ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 السعودية ("سافكو")) (سابقًا: شركة األسمدة العربية 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

    ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٦
        

       منافع موظفين (تتمة) 
        

      التزامات منافع موظفين طويلة األجل 
مها الموظفون حتى  تُقاُس التزامات منافع الموظفين الطويلة األجل بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة التي ستُدفَع مقابل الخدمات التي يقدِّ 

ل كالتزامات غير متداولة. و يؤخذ بعين االعتبار الزيادة  نهاية فترة الفترة المالية الُمْفَصح عنها باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة، وتُسجَّ
د السوق  المستقبلية المتوقعة في الرواتب ومعدالت السابقة لتقليص األيدي العاملة وفترات الخدمة. وتُخصم المدفوعات المستقبلية باستخدام عوائ 

روط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها على سندات الشركات ذات الجودة العالية والسندات الحكومية بش
 خل الشامل. التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة. ويُْعتََرُف بإعادة القياس نتيجة التغيُّرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الد 

        
شهًرا على األقل    ١٢لدى الشركة حق غير مشروط لتأجيل السداد لمدة  وتُْعَرُض االلتزامات كالتزامات متداولة في قائمة المركز المالي ما لم يكن  

 بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها بغض النظر عن تاريخ السداد الفعلي. 
        

       التزامات ما بعد التوظيف 
وبرنامج المنافع الُمحدَّدة وبرامج التأمين لما بعد التوظيف  تقدم الشركة عدة برامج لما بعد التوظيف، بما في ذلك برامج المساهمات المحددة 

 والتأمين على الحياة للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم. 
        

       برامج المساهمات المحددة 
إلى منشأة منفصلة ولن يكون عليها التزام  يمثل برنامج المساهمات المحددة برنامج منافع ما بعد التوظيف تدفع بموجبه الشركة مساهمات ثابتة 

نظامي أو ضمني آخر. ويُعتَرف بالمساهمات كمصاريف منافع موظفين في قائمة الدخل عند استحقاقها. وتقدم الشركة برنامج ادخار لتشجيع 
ج المقرر. وتُوَدع مساهمات االدخار من موظفيها السعوديين على االدخار بطريقة تضمن زيادة دخلهم والمساهمة في تأمين مستقبلهم وفقا للبرنام

ا  المشاركين في حساب بنكي مستقل بخالف الحسابات البنكية التشغيلية العادية للشركة (ولكن ليس في أي منشأة نظامية مستقلة أخرى). إن هذ
بموجب خطة االدخار ويدرج صافي   النقد هو رصيد مقيد وألغراض العرض في القوائم المالية يجرى مقاصته مقابل االلتزامات ذات العالقة 

 االلتزام تجاه الموظفين ضمن التزامات منافع الموظفين. 
        

       برامج منافع ُمحدَّدة 
نهاية   يمثل برنامج المنافع الُمحدَّدة برنامج منافع ما بعد التوظيف بخالف برنامج المساهمات المحددة. ولدى الشركة بصفة رئيسة برامج منافع 

 الخدمة والتأمين الطبي لما بعد التقاعد والتأمين على الحياة وهي مؤهلة العتبارها برامج منافع ُمحدَّدة. 
        

      أ) منافع نهاية الخدمة عند التقاعد على المعاش 
 العمل والعمال السعودي وسياسة الشركة. فيما يتعلق بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين، تراعي عملية التقييم االكتوارية أحكام نظام 

        
تزام المنافع الُمحدَّدة  يمثل صافي االلتزام الُمْعتََرف به في قائمة المركز المالي المتعلق ببرنامج المنافع الُمحدَّدة ما بعد التوظيف القيمة الحالية الل

 ُوِجَدت، في تاريخ القوائم المالية. المتوقع ناقًصا القيمة العادلة ألصول البرنامج، إِْن 
  

ددة على أساس دوري بمعرفة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وتُحدَّد  القيمة الحالية  وُيعَاد قياس التزام المنافع المحَّ
المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة  اللتزام المنافع الُمحدَّدة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية 

ت،  التي ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندا 
افي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع الُمحدَّدة  تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. وتُحتََسُب ص

 والقيمة العادلة ألصول البرامج، إن ُوِجَدت. 
  

   



٢٤ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول  

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

    ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٦
        

       منافع موظفين (تتمة) 
        

      برامج منافع ُمحدَّدة (تتمة) 
        

   أ) منافع نهاية الخدمة عند التقاعد على المعاش (تتمة) 
الهامة في السوق    وتُحتََسُب تكاليف الخدمة باستخدام معدل تكاليف المعاش التقاعدي المحدد اكتواريا في نهاية السنة السابقة، معدًال لمراعاة التقلبات

واألحداث   وأي أحداث غير متكررة هامة مثل تعديالت الخطط وعمليات التقليص والتسويات. وفي غياب مثل هذه التقلبات الجوهرية في السوق 
ل االلتزامات االكتوارية استناًدا إلى االفتراضات كما في بداية السنة. إذا كانت هناك تغييرات جوهرية على االف تراضات أو  غير المتكررة، تُرحَّ

ِليَّة، يُراعى إعادة قياس تلك االلتزامات والتكاليف ذات العالقة.    الترتيبات خالل الفترة األوَّ
 

بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في الدخل الشامل اآلخر.  ويُعتَرف 
الدخل   رة في قائمة ويُْعتََرُف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع الُمحدَّدة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباش

  كتكاليف خدمة سابقة. 
 

ينطبق، وفقًا وعند تعديل برنامج المنافع، فإن جزء التغير في المنافع المتعلق بالخدمة السابقة للموظفين يُْعتََرُف به كمصروف أو إيرادات، حيثما 
ف مباشرة بالمصروف أو اإليرادات، حيثما لطريقة القسط الثابت على مدى متوسط المدة حتى تصبح المنافع مستحقة في قائمة الدخل. ويُْعتَرَ 

  ينطبق، في حدود استحقاق المنافع، في قائمة الدخل. 
 

االلتزام بمعدالت  ويُْعتََرُف بتكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف مباشرة في قائمة الدخل بينما يتم تسجيل الزيادة في 
يل. إن أي تغيرات في صافي االلتزامات نتيجة لعمليات التقييم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات يعاد قياسها  الخصم المستخدمة كتكلفة تمو

 في الدخل الشامل اآلخر. 
        

      ب) الرعاية الطبية بعد التقاعد
سنوات. وتُقيَّد التكاليف المتوقعة لهذه المنافع   ٥التابعين لهم لمدة تقدم الشركة منافع رعاية صحية بعد التقاعد للمتقاعدين المؤهلين واألشخاص 

اس الناتجة  كاستحقاق على مدى فترة العمل باستخدام المنهجية المحاسبية ذاتها المستخدمة لبرامج المنافع الُمحدَّدة. إن أرباح وخسائر إعادة القي 
ات االكتوارية تُحمَّل على أو تُقيَّد كدخل شامل آخر في الفترة التي تنشأ فيها. ويُجَرى  عن التعديالت والتغيرات القائمة على الخبرة في االفتراض

  تقييم هذه االلتزامات سنويا من قبل اكتواريين مؤهلين مستقلين.
 

ات والمصاريف  تتطلب المحاسبة عن هذه البرامج أن تقوم اإلدارة ببعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقياس االلتزام
ت  المستقبلية، ومعدالت التضخم في سلم الرواتب، ومعدالت اتجاه تكاليف الرعاية الصحية والوفيات واالفتراضات األخرى. إنَّ هذه التقديرا

ق والتغيرات  معرضة للتغير بشكل كبير من فترة إلى أخرى بناء على أداء أصول البرنامج (إن وجدت)، وعمليات التقييم االكتوارية وظروف السو
ظروف السوق  في المنافع المتعاقد عليها. ويستند اختيار االفتراضات إلى االتجاهات السابقة والتقديرات المستقبلية بناًء على الظروف االقتصادية و 

 لمستخدمة. بتاريخ التقييم. غير أن النتائج الفعلية قد تختلف اختالفا جوهريا عن التقديرات المستندة على االفتراضات الهامة ا
        

      منافع نهاية الخدمة (برنامج التقاعد المبكر)
قابل هذه تستحق منافع نهاية الخدمة عند إنهاء الخدمة من قبل الشركة قبل تاريخ التقاعد العادي، أو عندما يقبل الموظف االستقالة االختيارية م

التواريخ التالية، أيهما يحدث أوالً: (أ) عندما ال تستطيع الشركة سحب المقدم لهذه المكافآت (ب)  المنافع. وتعترف الشركة بمنافع نهاية الخدمة في  
ة، تُقاُس  وعندما تعترف الشركة بتكاليف إعادة الهيكلة التي تتطلب دفع منافع نهاية الخدمة. وفي حالة العرض المقدم لتشجيع االستقالة االختياري 

دد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض. وتخصم المنافع التي تستحق بعد أكثر من اثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة  منافع نهاية الخدمة على أساس ع
 المالية الُمْفَصح عنها إلى القيمة الحالية. 

        
      برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين

للموظفين يمنح الموظفين المؤهَّلين فرصة لشراء وحدات سكنية تُنِشئها هذه الشركات التابعة  أسََّست بعض الشركات برامج تملك وحدات سكنية 
ل ملكية الوحدات السكنية عند إتمام الدفع الكامل.   من خالل سلسلة من الدفعات على مدى عدٍد معين من السنوات. وتُحوَّ

        
للموظفين، فإنَّ المبالغ التي يدفعها الموظف لقاء الوحدة السكنية تَُرد إلى الموظف في حالة تركه العمل، وبموجب برامج تملك الوحدات السكنية 

كنية وتَُرد الوحدة السكنية إلى الشركة. ويُْعتََرُف ببرامج تملك الوحدات السكنية كأصٍل مدفوع مقدَّم غير متداول عند تخصيص الوحدات الس
 فترة سداد التسهيل الُمستَحق من الموظفين. للموظفين، وتُطفَأ على مدى  

 



٢٥ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

    المحاسبية الهامة (تتمة) ملخص بالسياسات  ٠٦
        

       منافع موظفين (تتمة) 
        

      برنامج قروض سكنية للموظفين
م الشركة قروضا سكنية ال تحمل فائدة لموظفيها المؤهَّلين ألغراض تتعلق بشراء أو بناء منزل أو شقة. ويُسدَّد القرض على أقساط   شهرية عن تقّدِ

 أجر الموظفين. طريق خصم من 
        

معدل الفائدة  ويُْعتََرُف ببرنامج القروض السكنية للموظفين كأصول مالية غير متداولة بالقيمة العادلة، وتُقَاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
باعتباره "مكافأة موظفين مدفوعة مقدًما غير متداولة"، ويُطفأ الفعلي. ويُْعتََرُف بالفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقًدا للموظف 

 كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة. ويُْطفَأُ أيًضا نفس المبلغ كإيرادات تمويل مقابل المبالغ المستَحقة القبض من الموظفين. 
        

       سيارات موظفين تنفيذيين
المؤهلين سيارات مملوكة للشركة بقيمة محددة. وتُقّدم المنافع للموظفين مقابل خدماتهم لفترة محددة من السنوات. كما تمنح الشركة الموظفين 

يتوفر للموظف خيار اختيار سيارة ذات قيمة أعلى ويساهم الموظف بالفرق في القيمة. وتظل هذه السيارات من ممتلكات الشركة. تنظم سياسة  
 ة الترتيبات مع الموظف وقد تحدد الشروط التي يمكن بموجبها نقل هذه السيارة إلى الموظف. الموارد البشرية للشرك

        
       مخصصات 

ستخدام  يُْعتََرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو ضمنية) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر ا
تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود  الموارد التي 

جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك 
 ند استخدام الخصم، يُْعتََرُف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. االلتزام. وع

        
        زكاة 

ُل المخصص على قائم ة الدخل والدخل  يَُجنَُّب مخصص زكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") بالمملكة العربية السعودية. ويَُحمَّ
 اآلخر. الشامل 

        
       االعتراف باإليرادات 

        
       إيرادات مبيعات 

ن  ة من خمس  تعترف الشركة باإليرادات عندما تنتقل السيطرة على المنتجات المبيعة إلى العميل، على أن يُراعى ذلك في إطار اتباع الطريقة المكوَّ
 المعمول بها. خطوات المذكورة سابقًا وتطبيق شروط الشحن 

        
ب أو  وتُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها تعاقديا واستثناء الضرائ 

َر ما إذا كانت   تقوم بدور األصيل أو الوكيل. الرسوم. وتقيِّم الشركة ما لديها من اتفاقيات إيرادات وفقًا لمعايير ُمحدَّدة لتقّرِ
        

ُل المبيعات عند  فعلًيا تُجَرى جميع المبيعات  إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك") بموجب اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج، وتُسجَّ
ق بأسعار بيع أولّية، حيث تُعدَّل فيما بعد حسب أسعار  ق من جهات أخرى، بعد حسم  تسليم المنتجات إلى المسِوّ البيع الفعليـة التي يتسلمها المسّوِ

ُل تعديالت األسعار عندما تصبح معلومة لدى الشركة.   تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق. وتَُسجَّ
        

 جوهري. وال يتم إصدار أي التزام استرداد ألن الخبرة التاريخية للشركة تشير إلى أن مستوى المرتجعات غير  
        

       مصاريف 
      يُْعتََرُف بكافة المصاريف على أساس االستحقاق. 

        
       تكلفة مبيعات

ُن هذا البند    ويُْعتََرُف بالتكاليف التشغيلية على أساس التكلفة التاريخية. وتَُصنَُّف تكاليف اإلنتاج ومصاريف التصنيع المباشرة كتكلفة مبيعات.  َيتََضمَّ
ُل التكاليف األخرى مثل تكاليف البيع كمصاريف بيع   تكاليف المواد الخام والعمالة المباشرة والتكاليف غير المباشرة األخرى المرتبطة بها. وتَُسجَّ

 وتوزيع، فيما تظهر كافة التكاليف األخرى المتبقية كمصاريف عمومية وإدارية. 
  

   



٢٦ 

  لزراعية  شركة سابك للمغذيات ا
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

 

      (شركة مساهمة سعودية) 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

    ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٦
        

       (تتمة)   مصاريف
        

      مصاريف بيع وتوزيع 
ُن هذه التكاليف عادة مصاريف  ُن هذا البند أي تكاليف ُمتََكبََّدة إلجراء أو تسهيل كافة نشاطات البيع بالشركة. وتَتََضمَّ التوزيع والخدمات   َيتََضمَّ

 اللوجستية باإلضافة إلى تحميل بعض المصاريف غير المباشرة العامة. 
        

      عمومية وإدارية مصاريف 
اشرة  يتعلق هذا البند بالمصاريف التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أو بيع أي سلع أو خدمات. كما تشتمل على توزيع المصاريف غير المب 

  العمومية التي ال تتعلق على وجه التحديد بتكلفة المبيعات أو مصاريف البيع والتوزيع.
 

ع   المصاريف غير المباشرة، على أساٍس ثابٍت، فيما بين تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية، عند اللزوم، وفقًا تَُوزَّ
 لمعدالت محددة مسبقًا من قبل الشركة حسبما تراه مناسبًا. 

        
       إيرادات تمويل 

الُمقاَسة بالتكلفة الُمْطفَأَة واألصول المالية التي تحمل فائدة الُمَصنَّفَة كاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة  بالنسبة لكافة األدوات المالية 
ُل إيرادات التمويل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. ويمثل معدل الفائدة الفعلي المعدل  الذي يخصم  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تَُسجَّ

مة  فوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القي المد
 الدفترية لألصول أو االلتزامات المالية. 

        
       عمالت أجنبية 

  العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة. تُْعَرض القوائم المالية للشركة باللایر السعودي، الذي هو 
        

ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في تاريخ المعاملة. وتُتْرجم أرصدة األصول وااللتزامات    تُسّجِ
الوظيفية السائد بتاريخ القوائم المالية. ويُْعتََرُف بالفروقات الناتجة عن سداد أو  النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بسعر التحويل الفوري للعملة 

 تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل. 
  

رجم البنود  بدئية. وتُت وتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في تواريخ المعامالت الم
دلة. ويُحاَسُب عن الربح غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي تَُحدَُّد فيه القيمة العا

االعتراف بالربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن الناتج أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بما يتماشى مع 
 التغير في القيمة العادلة للبند. 

        
       ربحية السهم 

العائد    تَْعِرُض الشركة معلومات ربح السهم األساس والمخفف، إن ُوِجَدت ألسهمها العادية. تُحتَسب ربحية السهم األساس بقسمة صافي دخل السنة 
.  األسهم العادية في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، معدلة الحتساب األسهم المملوكة، إن ُوِجَدتلحاملي 

معدلةً  نة، وتُحدَّد ربحية السهم المخفف، إن ُوِجَدت، بتعديل صافي دخل السنة للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الس
 الحتساب األسهم الخاصة المملوكة وتأثيرات جميع األسهم العادية المخففة المحتملة. 

 



٢٧ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

        

             (شركة مساهمة سعودية) 
             المالية (تتمة)إيضاحات حول القوائم 

             ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
              

             ممتلكات ومصانع ومعدات  ٠٧
 ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في    
مبنى وتحسينات     

على عقارات  
 مستأجرة 

  
  مصانع  
 ومعدات 

  
  أثاث  

 وتركيبات 

  
  

 سيارات 

   
  أصول  

 قيد اإلنشاء 

  
  

 اإلجمالي 
لایر سعودي     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
              التكلفة: 

 ١١٬٢٤٩٬٢٧٣  ٤٠٣٬٤٤٤  ١٧٬٣٤٢  ٨٬٨٨٣  ١٠٬٥٤٩٬٥١٢  ٢٧٠٬٠٩٢  في بداية السنة 
 ٢٣٥٬٧٤٩  ٢٠٦٬٢٣٨  -  ١١٨  ٢٩٬١٨٩  ٢٠٤   إضافات 
 -  )١٨٬٢٨٢(  -  -  ٢٬٧٥٨  ١٥٬٥٢٤  تحويالت 

 ١١٬٤٨٥٬٠٢٢  ٥٩١٬٤٠٠  ١٧٬٣٤٢  ٩٬٠٠١  ١٠٬٥٨١٬٤٥٩  ٢٨٥٬٨٢٠  في نهاية السنة
              

             االستهالك المتراكم: 
 ٥٬٣٥١٬٢٨٣  -  ٩٬٩٨٢  ٥٬٦٥٦  ٥٬١٧٥٬٠٣٨  ١٦٠٬٦٠٧  في بداية السنة 

 ٥٤٣٬٨٠٦  -  ٢٬٣٧٥  ٥٤٩  ٥٣٣٬٤٧٦  ٧٬٤٠٦  ُمحّمل للسنة 
 ٥٬٨٩٥٬٠٨٩  -  ١٢٬٣٥٧  ٦٬٢٠٥  ٥٬٧٠٨٬٥١٤  ١٦٨٬٠١٣  في نهاية السنة

              
             صافي القيمة الدفترية: 

 ٥٬٥٨٩٬٩٣٣  ٥٩١٬٤٠٠  ٤٬٩٨٥  ٢٬٧٩٦  ٤٬٨٧٢٬٩٤٥  ١١٧٬٨٠٧  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
  



٢٨ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

        

               (شركة مساهمة سعودية) 
             إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

               ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
                

             ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)  ٠٧
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في    
مبنى وتحسينات     

على عقارات  
 مستأجرة 

  
  مصانع 
 ومعدات 

   
  أثاث  

 وتركيبات

   
  

 سيارات 

   
أصول بموجب عقد  

 إيجار تمويلي

  
  أصول  

 قيد اإلنشاء 

  
  

 اإلجمالي 
لایر سعودي     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
                التكلفة: 

 ١٠٬٧٢٧٬٢٥١  ٨٧٨٬١٠١  ١٣٬٢٣٨  ١٧٬٣٤٢  ٨٬٨٨٣  ٩٬٥٤٢٬١٤٨  ٢٦٧٬٥٣٩  في بداية السنة 
 ٧٢٢٬٠٨٤  ١٣٥٬٦٥٧  -  -  -  ٥٨٥٬٦٦٥  ٧٦٢   إضافات 
 -  )٦٠٩٬٥٨٧(  -  -  -  ٦٠٧٬٧٩٦  ١٬٧٩١  تحويالت 

 )١٣٬٢٣٨(  -  )١٣٬٢٣٨(  -  -  -  -  ) ٨تحويل إلى أصول حق استخدام (إيضاح 
 )٧٢٧(  )٧٢٧(  -  -  -  -  -  ) ٩تحويل إلى أصول غير ملموسة (إيضاح 

 )١٨٦٬٠٩٧(  -  -  -  -  )١٨٦٬٠٩٧(  -  استبعادات
 ١١٬٢٤٩٬٢٧٣  ٤٠٣٬٤٤٤  -  ١٧٬٣٤٢  ٨٬٨٨٣  ١٠٬٥٤٩٬٥١٢  ٢٧٠٬٠٩٢  في نهاية السنة 

                
               االستهالك المتراكم: 

 ٤٬٩٩٣٬١٧٣  -  ٤٬٣٦٩  ٧٬٥٠٩  ٥٬٠٢٣  ٤٬٨٢٢٬٣٣٨  ١٥٣٬٩٣٤  في بداية السنة 
 ٥٤٧٬٨٣٨  -  -  ٢٬٤٧٣  ٦٣٣  ٥٣٨٬٠٥٩  ٦٬٦٧٣  ُمحّمل للسنة 

 )٤٬٣٦٩(  -  )٤٬٣٦٩(  -  -  -  -  ) ٨تحويل إلى أصول حق استخدام (إيضاح 
 )١٨٥٬٣٥٩(  -  -  -  -  )١٨٥٬٣٥٩(  -  استبعادات

 ٥٬٣٥١٬٢٨٣  -  -  ٩٬٩٨٢  ٥٬٦٥٦  ٥٬١٧٥٬٠٣٨  ١٦٠٬٦٠٧  في نهاية السنة 
                

               صافي القيم الدفترية: 
 ٥٬٨٩٧٬٩٩٠  ٤٠٣٬٤٤٤  -  ٧٬٣٦٠  ٣٬٢٢٧  ٥٬٣٧٤٬٤٧٤  ١٠٩٬٤٨٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

                



٢٩ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

         سعودية) (شركة مساهمة 
     إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
          

       ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة) ٠٧
          

       توزيع االستهالك الُمحّمل للسنة  ١٫٧
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

 ٥٤٧٬٨٣٨  ٥٤٣٬٨٠٦      إجمال االستهالك
 ٥٥٨  ) ٤٧٦(      ُمحّمل (على) من جهات منتسبة 

       ٥٤٨٬٣٩٦  ٥٤٣٬٣٣٠ 
          

         فيما يلي التحميل: 
          

 ٥٣٧٬٧٥٠  ٥٣٢٬٩٣٤      ) ٢٥تكلفة مبيعات (إيضاح 
 ٩٬٧٥٣  ٩٬٣٢٢      ) ٢٧(إيضاح مصاريف عمومية وإدارية  

 ٨٩٣  ١٬٠٧٤      ) ٢٦مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح 
       ٥٤٨٬٣٩٦  ٥٤٣٬٣٣٠ 
          

         أراض ومبنى 
الملكية للجبيل وينبع إنَّ األرض الُمقَام عليها المصنع والمرافق ذات العالقة الخاصة بالشركة بالمملكة العربية السعودية مستأَجرة من الهيئة 

قد اإليجار قابل للتجديد عو م).١٩٩١مايو  ١٥هـ (الموافق ١٤١١ذي القعدة  ١سنة، بدأت في  ٣٠بموجب اتفاقيات إيجار قابلة للتجديد حتى 
 علًما بأن اتفاقية اإليجار قيد التجديد.  باالتفـاق المشترك بين الطرفين.

          
         أصول قيد اإلنشاء 

في اإليضاح  تتعلق األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ بصورة رئيسية بمشروعات عدة تنفذها الشركة. وااللتزامات الرأسمالية ذات العالقة ُمْفَصح عنها  
)٣٧ .( 
          

         أصول بموجب عقد إيجار تمويلي 
) "عقود اإليجار"، جرى تحويل جميع أصول اإليجار التمويلي  ١٦، تاريخ التطبيق اإللزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي (٢٠١٩يناير    ١كما في  

والي، مليون لایر سعودي، على الت   ٤٫٣مليون لایر سعودي و    ١٣٫٢لتوريد عقود خطوط األنابيب التي يبلغ إجمالي تكلفتها واستهالكها المتراكم  
 إلى أصول حق استخدام. 



٣٠ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

        

              (شركة مساهمة سعودية) 
             إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

              أصول حق استخدام  ٠٨
               
 ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في   
    

 أراض 
   

 سكن 
  

 معدات 
  

 سيارات 
  خطوط أنابيب  

 غاز 
   

 أخرى
 اإلجمالي  

٢٠٢٠ 
لایر سعودي    

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
سعودي  لایر  

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
              التكلفة: 

 ١٤٨٬٠٦٤  ٤٣٠  ١٣٬٢٣٨  ١٢٬٦٢٣  ٨٨١  ٨٤٬٠٢٤  ٣٦٬٨٦٨ في بداية السنة 
 ٢٧٬٧٣٠  -  -  -  -  ١٦٬٧٧٧  ١٠٬٩٥٣ )  ٢١(إيضاح  إضافات 

 ١٧٥٬٧٩٤  ٤٣٠  ١٣٬٢٣٨  ١٢٬٦٢٣  ٨٨١  ١٠٠٬٨٠١  ٤٧٬٨٢١ في نهاية السنة
               

              االستهالك المتراكم: 
 ٢٤٬٢٨٣  ١٤٢  ٥٬٢٦٣  ٤٬١٤٤  ٥٥٠  ١٣٬٠٤٧  ١٬١٣٧ في بداية السنة 

 ٢٣٬٧٣٨  ١٤٢  ٨٩٣  ٤٬٠٩٩  ٣٣١  ١٥٬٨٥٣  ٢٬٤٢٠ ُمحّمل للسنة 
 ٤٨٬٠٢١  ٢٨٤  ٦٬١٥٦  ٨٬٢٤٣  ٨٨١  ٢٨٬٩٠٠  ٣٬٥٥٧ في نهاية السنة

               
              صافي القيمة الدفترية: 

 ١٢٧٬٧٧٣  ١٤٦  ٧٬٠٨٢  ٤٬٣٨٠  -  ٧١٬٩٠١  ٤٤٬٢٦٤ ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
               
 

  



٣١ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

        

              (شركة مساهمة سعودية) 
            إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

              أصول حق استخدام (تتمة)  ٠٨
               
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في   
    

 أراض 
   

 سكن
   

 معدات
  

 سيارات 
  أنابيب خطوط  

 غاز
   

 أخرى 
 اإلجمالي  

٢٠١٩ 
سعودي  لایر   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               التكلفة: 

 ١٢٤٬١٩٥  ٤٣٠  -  ١٢٬٦٢٣  -  ٧٤٬٢٧٤  ٣٦٬٨٦٨ ) ١٦االعتراف على أساس تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (
 ١٠٬٦٣١  -  -  -  ٨٨١  ٩٬٧٥٠  - ) ٢١(ايضاح  إضافات 

 ١٣٬٢٣٨  -  ١٣٬٢٣٨  -  -  -  - ) ٧تحويالت من ممتلكات ومصانع ومعدات (إيضاح 
 ١٤٨٬٠٦٤  ٤٣٠  ١٣٬٢٣٨  ١٢٬٦٢٣  ٨٨١  ٨٤٬٠٢٤  ٣٦٬٨٦٨ في نهاية السنة 

               
              االستهالك المتراكم: 

 ١٩٬٩١٤  ١٤٢  ٨٩٤  ٤٬١٤٤  ٥٥٠  ١٣٬٠٤٧  ١٬١٣٧ ُمحّمل للسنة 
 ٤٬٣٦٩  -  ٤٬٣٦٩  -  -  -  - ) ٧تحويالت من ممتلكات ومصانع ومعدات (إيضاح 

 ٢٤٬٢٨٣  ١٤٢  ٥٬٢٦٣  ٤٬١٤٤  ٥٥٠  ١٣٬٠٤٧  ١٬١٣٧ نهاية السنة في 
               

              صافي القيمة الدفترية: 
 ١٢٣٬٧٨١  ٢٨٨  ٧٬٩٧٥  ٨٬٤٧٩  ٣٣١  ٧٠٬٩٧٧  ٣٥٬٧٣١ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

               



٣٢ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

       (شركة مساهمة سعودية) 
      إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

        ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
         

    أصول حق استخدام (تتمة)  ٠٨
         

   فيما يلي المبالغ الُمْعتََرف بها في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر:  ١٫٨
         
      ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي        

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
         

 ١٩٬٩١٤  ٢٣٬٧٣٨    استهالك أصول حق استخدام 
 )٣٬٠٥٢(  ) ٥٬٢٣٠(    ناقًصا: ُمعاد تحميله على جهة منتسبة 

      ١٦٬٨٦٢  ١٨٬٥٠٨ 
         

 ١٤٬٢٤٥  ١٤٬٨٦٨    ) ٢٧مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح 
 ٢٬٤٨٢  ٢٬٢٠٤     ) ٢٥تكلفة مبيعات (إيضاح 

 ١٣٥  ١٬٤٣٦    ) ٢٦مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح 
      ١٦٬٨٦٢  ١٨٬٥٠٨ 
         

 ٢٬٧٠٣  ٧٬٣٢٠    مصاريف متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل 
 ٧٬٤٠٩  ٧٬١٥٤    ) ٢١مصاريف فائدة مستحقة على التزامات إيجار (إيضاح 

 ٢٦٬٩٧٤  ٣٢٬٩٨٢    إجمالي المبلغ الُمْعتََرف به في في قائمة الدخل 
         

تقوم الشركة بتأجير مختلف الوحدات السكنية والمعدات والمركبات واألراضي واألصول األخرى. وعادة ما يتم إبرام عقود اإليجار لفترات  
عاًما وقد يكون لها خيار التجديد باالتفاق المشترك بين الطرفين.    ٣٠سنوات باستثناء األرض التي يتم التفاوض عليها لمدة    ١٠إلى    ١محددة من  

يتم التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس كل عقد على حده وتتضمن مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. إن اتفاقيات  
 المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. األصول اإليجار ال تفرض أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام 

         
       أصول غير ملموسة  ٠٩

 ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في     
برامج إلكترونية      

 وتراخيص 
أصول غير ملموسة  

 التطوير قيد 
 اإلجمالي 
٢٠٢٠ 

لایر سعودي      
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

        التكلفة: 
 ٧٩٬٧٠٧  ٢٢٬٩٤٣  ٥٦٬٧٦٤   في بداية السنة 

 ٧٬٠٩٨  ٧٬٠٩٨  -   إضافات 
 -  )٤٬٢٧٤(  ٤٬٢٧٤   تحويالت 

 ٨٦٬٨٠٥  ٢٥٬٧٦٧  ٦١٬٠٣٨   في نهاية السنة
         

        اإلطفاء المتراكم: 
 ١٦٬٠٠٦  -  ١٦٬٠٠٦   في بداية السنة 

 ٨٬٠٦٣  -  ٨٬٠٦٣   ُمحّمل للسنة 
 ٢٤٬٠٦٩  -  ٢٤٬٠٦٩   في نهاية السنة

         
        صافي القيمة الدفترية: 

 ٦٢٬٧٣٦  ٢٥٬٧٦٧  ٣٦٬٩٦٩   ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
  

   



٣٣ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

       (شركة مساهمة سعودية) 
      إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

        ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
         

       (تتمة) أصول غير ملموسة   ٠٩
         
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في     
برامج إلكترونية      

 وتراخيص 
أصول غير ملموسة  

 التطوير قيد 
 اإلجمالي 
٢٠١٩ 

لایر سعودي      
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

        التكلفة: 
 ٦٠٬٦٨٧  ١١٬٨٥٣  ٤٨٬٨٣٤   في بداية السنة 

 ١٨٬٢٩٣  ١١٬٠٩٠  ٧٬٢٠٣   إضافات 
 ٧٢٧  -  ٧٢٧  ) ٧تحويل من ممتلكات ومصانع ومعدات (إيضاح 

 ٧٩٬٧٠٧  ٢٢٬٩٤٣  ٥٦٬٧٦٤   في نهاية السنة 
         

        اإلطفاء المتراكم: 
 ٨٬٨٣٨  -  ٨٬٨٣٨   في بداية السنة 

 ٧٬١٦٨  -  ٧٬١٦٨   ُمحّمل للسنة 
 ١٦٬٠٠٦  -  ١٦٬٠٠٦   في نهاية السنة 

         
        صافي القيمة الدفترية: 

 ٦٣٬٧٠١  ٢٢٬٩٤٣  ٤٠٬٧٥٨   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
         

       توزيع اإلطفاء الُمحّمل للسنة 
      ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي        

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
         

 ٧٬١٦٨  ٨٬٠٦٣     إجمال اإلطفاء 
 )٢٬٣١٣(  ) ٦٩١(     ُمحّمل على جهات منتسبة 

      ٤٬٨٥٥  ٧٬٣٧٢ 
         

 ٣٬٧٦٢  ٥٬٩٨٢    ) ٢٧مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح 
 ١٬٠٩٣  ١٬٣٩٠     ) ٢٥تكلفة مبيعات (إيضاح 

      ٤٬٨٥٥  ٧٬٣٧٢ 
         
         
 

  



٣٤ 

 شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

        (شركة مساهمة سعودية) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
          

       استثمار في شركة زميلة ٠١٠
          

       استثمار الشركة في شركة زميلة: يوضح الجدول أدناه 
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
       

 نسبة الملكية 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

 ٧٤٤٬١٧٦  ٧٩٢٬٢٧١  ٪٥٠  الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 
          

الكيماوية ("ابن البيطار") في المملكة العربية السعودية لمزاولة إنتاج األمونيا واليوريا ومركب الفوسفات واألسمدة  تأسست الشركة الوطنية لألسمدة  
 الكيماوية بجميع أنواعها وتسويق منتجاتها داخل المملكة وخارجها. 

          
       يُحاَسُب عن االستثمار في شركة زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية. 

          
       ال تمارس الشركة سيطرة على الشركة الزميلة. 

          
مليون لایر سعودي). تَُمثُِّل توزيعات األرباح من الشركة   ٧٥: ٢٠١٩تسلمت الشركة خالل السنة توزيعات أرباح بقيمة ال شيء لایر سعودي (

 تتسلمها الشركة. الزميلة المبالغ الفعلية ذات العالقة؛ ومن ثم التي 
          

       فيما يلي الحركة في االستثمارات في شركة زميلة: 
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

 ٦٩٢٬٦٤١  ٧٤٤٬١٧٦     الرصيد في بداية السنة 
 ١٢٦٬٥٣٥  ٤٨٬٠٩٥      حصة في أرباح السنة 

 )٧٥٬٠٠٠(  -      توزيعات أرباح مستلمة 
 ٧٤٤٬١٧٦  ٧٩٢٬٢٧١      الرصيد في نهاية السنة 

          
        المعلومات المالية المختصَرة 

عنها المبالغ يقدم الجداول التالي المعلومات المالية المختصَرة للشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار"). تعكس المعلومات المفصح 
 المعروضة في القوائم المالية للشركة الزميلة ذات العالقة وليس حصة الشركة في تلك المبالغ:

          
       قائمة المركز المالي المختصَرة للشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار"): 

       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
سعودي  لایر  

 (باأللوف) 
          

 ٤٩٤٬٩٥٨  ٣٩١٬٢١٤      األصول المتداولة 
 ١٬٢١١٬٩٢١  ١٬٤٩٠٬٢٢٩      أصول غير متداولة 
 ١٨٩٬٠٣٤  ٢٦٨٬٨٩١      االلتزامات المتداولة 

 ٢٩٬٤٩٣  ٢٨٬٠١٠      التزامات غير متداولة 
 ١٬٤٨٨٬٣٥٢  ١٬٥٨٤٬٥٤٢     صافي أصول ابن البيطار 

          
 

  



٣٥ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

           (شركة مساهمة سعودية) 
      إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

             ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

         استثمار في شركة زميلة (تتمة)  ٠١٠
  

لبيطار") في  تُْعَرُض فيما يلي تسوية المعلومات المالية المختصرة أعاله مع القيمة الدفترية للحصة في الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن ا
 القوائم المالية: 

            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ١٬٤٨٨٬٣٥٢  ١٬٥٨٤٬٥٤٢  صافي أصول الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 
 ٪٥٠  ٪ ٥٠           نسبة الملكية 

 ٧٤٤٬١٧٦  ٧٩٢٬٢٧١  القيمة الدفترية لحصة الشركة في الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 
               

 الشامل اآلخر الُمختصَرة للشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار"): قائمة الدخل والدخل 
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٩٧٨٬٣٠٦  ٧٠٠٬٣٠٧           إيرادات 
 ٢٥٣٬٠٦٩  ٩٦٬١٨٩           صافي دخل السنة 

 ٢٥٣٬٠٦٩  ٩٦٬١٨٩          إجمالي الدخل الشامل 
 ١٢٦٬٥٣٥  ٤٨٬٠٩٥     )٪٥٠: ٢٠١٩( ٪٥٠ - حصة الشركة في إجمالي الدخل الشامل 

               
 المالية. تتطلب الشركة الزميلة موافقة الشركة على توزيع أرباحها. وال تتوقع الشركة إعطاء هذه الموافقة في تاريخ القوائم 

 
مليـون لایر سعودي) فيما يتعلق   ١٤٩: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٩٧بلغت التزامات الشركة لقاء المصاريف الرأسمالية كما في نهاية السنة  

 بمشاريع المصنع.
 

ِدين.مليون لایر سعودي) لصالح  ٧٫٣: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٦أصدرت الشركة ضماًنا بنكًيا بمبلغ   ُمَوّرِ
               

     أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٠١١
               
  -محلية          

ُمدَرجة في  
 السوق المالية 

غير   -محلية   
ُمدَرجة في  
 السوق المالية 

   
  

٢٠٢٠ 

   
  

٢٠١٩ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            التكلفة: 

 ١٧٢٬٢٦٨  ١٧٢٬٢٦٨  ٧٧٬٣٦٣  ٩٤٬٩٠٥       ديسمبر  ٣١في 
               

  احتياطي قيمة عادلة ألصول مالية ُمدَرجة بالقيمة  
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:     

          

 ٤٣٣٬٢٢٦  ٣٥٨٬٢٥١  )٧٧٬٣٦٣(  ٤٣٥٬٦١٤       يناير ١في 
 )٧٤٬٩٧٥(  ٧٥٬٩٢٤  -  ٧٥٬٩٢٤  التغيُّر في احتياطي القيمة العادلة خالل السنة

 ٣٥٨٬٢٥١  ٤٣٤٬١٧٥  ) ٧٧٬٣٦٣(  ٥١١٬٥٣٨       ديسمبر   ٣١في 
 ٥٣٠٬٥١٩  ٦٠٦٬٤٤٣  -  ٦٠٦٬٤٤٣       القيم الدفترية 

               

) مملوكة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ("ينساب")؛  ٪١٫٦٩:  ٢٠١٩(  ٪١٫٦٩تَُمثُِّل االستثمارات الُمدَرجة في السوق المالية أسهًما بنسبة  
 وهي منشأة مدرجة في السوق المالية السعودية ("تداول"). 

               
) مملوكة في الشركة العربية لأللياف الصناعية ("ابن ٪٣٫٨٧:  ٢٠١٩(  ٪٣٫٨٧االستثمارات غير الُمدَرجة في السوق المالية حصًصا بنسبة  تَُمثُِّل  

 رشد")، وهي شركة منتسبة لسابك. 



٣٦ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

           سعودية) (شركة مساهمة 
      إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

             ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

           أصول غير متداولة أخرى  ٠١٢
               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ١٠٤٬٦٣٢  ٧٩٬١٥٦          قروض وُسلف موظفين
 ٢٩٬٦١٦  ٢٢٬٢١٢  تكاليف تطوير موقع برنامج تملك الوحدات السكنية 

 ١٢٩  ٦٩٤            أخرى 
            ١٣٤٬٣٧٧  ١٠٢٬٠٦٢ 

         األصول المالية وااللتزامات المالية  ٠١٣
               

 أصول مالية          ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
            

  
  

 اإلجمالي 

   
  

  بالتكلفة 
 الُمْطَفَأة  

ُمدَرجة بالقيمة   
العادلة من خالل  
الدخل الشامل  

 اآلخر 
لایر سعودي            

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 -  ٤٦٥٬٤٦١  ٤٦٥٬٤٦١        نقد وما في حكمه 
 -  ١٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٬٢٥٠٬٠٠٠      ودائع بنكية - استثمارات قصيرة األجل 

 ٦٠٦٬٤٤٣  -  ٦٠٦٬٤٤٣  أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 -  ٤٧٥٬٣١٨  ٤٧٥٬٣١٨         مدينون تجاريون

 -  ٥٬٤٥١  ٥٬٤٥١         أصول مالية أخرى 
 ٦٠٦٬٤٤٣  ٢٬١٩٦٬٢٣٠  ٢٬٨٠٢٬٦٧٣      اإلجمالي 

               
               
 التزامات مالية           
            

  
  

 اإلجمالي 

   
  

  بالتكلفة 
 الُمْطَفَأة  

التزامات مالية   
ُمدَرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

 الدخل  قائمة 
لایر سعودي            

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 -  ١١٤٬٤٢٣  ١١٤٬٤٢٣         دائنون تجاريون
 -  ١١٧٬٩٣٦  ١١٧٬٩٣٦    توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

 -  ١٢٣٬٢١١  ١٢٣٬٢١١         التزامات إيجار 
 -  ٦٧٬١٦٧  ٦٧٬١٦٧        التزامات مالية أخرى 

 -  ٤٢٢٬٧٣٧  ٤٢٢٬٧٣٧       اإلجمالي 
               
  

   



٣٧ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

           (شركة مساهمة سعودية) 
      إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

             ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

         (تتمة)   األصول المالية وااللتزامات المالية  ٠١٣
               

 أصول مالية          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
            

  
  

 اإلجمالي 

   
  

  بالتكلفة
 الُمْطَفَأة  

ُمدَرجة بالقيمة   
العادلة من خالل  
الدخل الشامل  

 اآلخر 
لایر سعودي            

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 -  ٧٥٣٬٧٤٣  ٧٥٣٬٧٤٣        نقد وما في حكمه 
 -  ١٥٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠      ودائع بنكية - استثمارات قصيرة األجل 

 ٥٣٠٬٥١٩  -  ٥٣٠٬٥١٩  أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 -  ٦٣٠٬٤٢١  ٦٣٠٬٤٢١         تجاريونمدينون 

 -  ٤١٬٨٦٥  ٤١٬٨٦٥         أصول مالية أخرى 
 ٥٣٠٬٥١٩  ١٬٥٧٦٬٠٢٩  ٢٬١٠٦٬٥٤٨      اإلجمالي 

               
 التزامات مالية           
            

  
  

 اإلجمالي 

   
  

  بالتكلفة
 الُمْطَفَأة  

التزامات مالية   
ُمدَرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
 قائمة الدخل 

لایر سعودي            
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

               
 -  ١٨٦٬٧٠٣  ١٨٦٬٧٠٣         دائنون تجاريون

 -  ١٣٧٬٤١٢  ١٣٧٬٤١٢    توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
 -  ١١٩٬٥٢٧  ١١٩٬٥٢٧         التزامات إيجار 

 -  ٦٨٬٢٩٦  ٦٨٬٢٩٦        التزامات مالية أخرى 
 -  ٥١١٬٩٣٨  ٥١١٬٩٣٨      اإلجمالي 

               
في اإليضاح    ويمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ القوائم المالية القيمة الدفترية لكل فئة من فئات األصول المالية الُمْفَصح عنها

)٣٥ .( 
                 

              مخزون  ٠١٤
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٤٢١٬٨٤٧  ٤٣٢٬٥٠٩           قِطع غيار 
 ٤٣٬٥٥٢  ٢٦٬٧٣٩           بضاعة تامة الصنع

 ٦٬٤٦٣  ١١٬٤٤٢           بضاعة بالطريق 
 ٢٬٦٩٧  ٢٬٨٩٨           مواد خام 

            ٤٧٤٬٥٥٩  ٤٧٣٬٥٨٨ 
 )٤٠٬٥٤٠(  ) ٧٠٬٥٤٠(        ناقًصا: مخصص بنود بطيئة الحركة ومتقادمة

            ٤٣٤٬٠١٩  ٤٠٣٬٠٤٨ 
               
  

   



٣٨ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 السعودية ("سافكو")) (سابقًا: شركة األسمدة العربية 

  

           (شركة مساهمة سعودية) 
      إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

             ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

              (تتمة)  مخزون  ٠١٤
                 

       كانت الحركة في مخصص المخزون المتقادم على النحو التالي: 
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٢٧٬٠٤٦  ٤٠٬٥٤٠           يناير ١الرصيد في 
 ١٣٬٤٩٤  ٣٠٬٠٠٠           ُمحّمل للسنة 
 ٤٠٬٥٤٠  ٧٠٬٥٤٠          ديسمبر  ٣١الرصيد في 

               
             تجاريون مدينون  ٠١٥

            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٦٢٨٬٧١٠  ٤٧٣٬٧٣٢    ) ٣٤مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (إيضاح 
 ١٬٧١١  ١٬٥٨٦           مدينون تجاريون

            ٦٣٠٬٤٢١  ٤٧٥٬٣١٨ 
               

 يوًما.   ١٢٠إلى   ٣٠ال تحمل الحسابات المدينة التجارية فائدة وغير مكفولة بضمانات وتتراوح فتراتها عموًما ما بين 
            

     ديسمبر:  ٣١فيما يلي تحليل ألعمار الحسابات المدينة التجارية المستحقة من جهات أخرى كما في 
               
    

  
  
 

متأخرة  غير  
السداد وال  
منخفضة  

 القيمة

  
  
  ٦٠أقل من 
 يوًما

  
  

٩٠-٦١   
 يوًما

  
 

  
  

١٨٠-٩١ 
 يوًما

   
  

٣٦٥-١٨١ 
 يوًما

   
  
 ٣٦٥أكثر من 
 يوًما

    
 اإلجمالي 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

سعودي  لایر  
 (باأللوف) 

               
 -  ١٬٥٤١  ١٦  ١٣٬٩٠٥  ١٠٠٬٨٤١  ٣٥٩٬٠١٥  ٤٧٥٬٣١٨ ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 -  -  -  -  ٩٧٣  ٦٢٩٬٤٤٨  ٦٣٠٬٤٢١ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
               

خسائر  وتقيس الشركة مخصص الخسارة الخاص بالحسابات المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. وتُقدَّر ال
وتحليل   االئتمانية المتوقعة من الحسابات المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصصات بالرجوع إلى الخبرة السابقة للتخلُّف المِدين عن السداد

نون وتقييم  المركز المالي الحالي للمِدين، وتُعدَّل حسب العوامل الُمحدَّدة للمدينيين والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل بها المدي 
ئتمانية المتوقعة  المؤشر الحالي والمتوقع للظروف كما بتاريخ القوائم المالية. لم تعترف الشركة بأي مخصصات نظًرا لكون تأثير الخسائر اال

 غير مهم كما في تاريخ القوائم المالية. 
               

         مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى  ٠١٦
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٥٠٬٣٠٠  ٥٤٬٣٠٠      مصاريف مدفوعة مقدًما 
 ١٠٥٬٢٢٢  ٤٦٬٥٢٧          ُدفعات ُمقدَّمة إلى جهات ذات عالقة 

 ٤٤٬٢٩٣  ١٨٬٩٠٥           مدينون آخرون 
            ١٩٩٬٨١٥  ١١٩٬٧٣٢ 
 



٣٩ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

           (شركة مساهمة سعودية) 
      إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

             ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

  ودائع بنكية  -استثمارات قصيرة األجل   ٠١٧
 

        

سنة من تاريخ اقتنائها تَُمثُِّل االستثمارات القصيرة األجل ودائع مرابحة للسلع ذات تواريخ استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر وتقل عن 
  ٪ ٢٫٦٥إلى  ٪٠٫٧٣وتُْعَرُض ِضْمن األصول المتداولة. يُحتفظ بهذه الودائع لدى بنوك تجارية محلية باللایر السعودي وتحمل فائدة تتراوح من 

 ٪) سنوًيا. ٢٫٧٪ إلى ٢٫٤: ٢٠١٩(
               

       بالعمالت ذات العالقة: ويقدم الجدول أدناه تفاصيل المبالغ الُموَدعة 
               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ١٥٠٬٠٠٠  ١٬٢٥٠٬٠٠٠           اللایر السعودي 
               
               

           نقد وما في حكمه  ٠١٨
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٦١٢٬٥٢٠  ٣١٣٬٢٥٠           ودائع ألجل 
 ١٤١٬٢٢٣  ١٥٢٬٢١١           أرصدة لدى البنوك

            ٧٥٣٬٧٤٣  ٤٦٥٬٤٦١ 
  

مليون لایر سعودي) لتوزيعات   ١٣٧:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١١٨تحتفظ به الشركة بمبلغ تتضمَّن األرصدة لدى البنوك، النقد المقّيد الذي 
 ) وهذا الرصيد غير متاح الستخدام الشركة العام. ٣٨األرباح المستحقة الدفع (إيضاح 

           
 ٪٠٫٠١األصلية أقل من ثالثة أشهر. وهي تحمل فائدة تتراوح من تَُمثُِّل الودائع ألجل ودائع مرابحة إسالمية لدى بنوك تبلغ تواريخ استحقاقها 

 ٪) سنوًيا. ٢٫٥٪ إلى ١: ٢٠١٩( ٪٢٫٥إلى 
           

     ويقدم الجدول أدناه تفاصيل مبالغ الودائع ألجل الُموَدعة بعمالت مختلفة: 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٣٠٨٬٧٧٠  ٢٦٠٬٠٠٠       اللایر السعودي 
 ٣٠٣٬٧٥٠  ٥٣٬٢٥٠       الدوالر األمريكي

        ٦١٢٬٥٢٠  ٣١٣٬٢٥٠ 
           

          رأس المال  ٠١٩
  

ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسهم الواحد كما في  ١٠سهم بقيمة  ٤١٦٫٦٦٦٫٦٦٦لایر سعودي ُمقسٌَّم إلى  ٤٫١٦٦٫٦٦٦٫٦٦٠يبلغ رأس المال 
 .٢٠١٩و  ٢٠٢٠

           
          احتياطي نظامي  ٠٢٠

  
من رأس   ٪٣٠من صافي الدخل في كل سنة لتكوين احتياطي يُعادل  ٪١٠وفقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحّول 

 االحتياطي غير قابل للتوزيع. المال. علًما بأن هذا 
           
  

   



٤٠ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

          (شركة مساهمة سعودية) 
         إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
          

          التزامات إيجار  ٠٢١
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٢١٬٤٥٥  ١١٩٬٥٢٧       يناير ١كما في 
 ١٠٬٦٣١  ٢٧٬٧٣٠       ) ٢١(ايضاح  إضافات 

 ٧٬٤٠٩  ٧٬١٥٤       إطفاء فائدة 
 )١٩٬٩٦٨(  ) ٣١٬٢٠٠(       دفع
 ١١٩٬٥٢٧  ١٢٣٬٢١١       ديسمبر   ٣١في كما 

           
 ١٣٬٨٧٨  ٢٠٬٢٩٨       متداولة 

 ١٠٥٬٦٤٩  ١٠٢٬٩١٣       غير متداولة 
        ١١٩٬٥٢٧  ١٢٣٬٢١١ 
           

       . )٣٥تحليل تاريخ االستحقاق اللتزامات اإليجار الُمْفَصح عنها ضمن إيضاح (
           

          منافع موظفين  ٠٢٢
           

       فيما يلي تحليل بمخصص منافع الموظفين: 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٨٤٠٬٣٧٥  ١٬٠٥٥٬٨٦٠       التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين
 ٣٨٬٨٤٢  ٣٦٬٢٨٨       منافع موظفين أخرى 

        ٨٧٩٬٢١٧  ١٬٠٩٢٬١٤٨ 
           

          التزام منافع ُمحدَّدة 
 ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١)، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها من المنافع الُمحدَّدة كما في  ١٩وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي (

 ة ذات الصلة. المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفاقيات التعاقدي  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و 
           

       يَُمثُِّل الجدول التالي الحركة في التزام المنافع الُمحدَّدة: 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٦٩٩٬٠٠٥  ٨٤٠٬٣٧٥       في بداية السنة 
 ٥١٬٦١٧  ٦٢٬١٥١       تكلفة خدمة حالية 

 ٢٩٬٣٧٥  ٢٥٬٠١٧       تكلفة فائدة 
 )٢٨٬٧١٩(  ) ٣١٬٥٠٦(       مدفوع خالل السنة 

 ٣٠٬٣٩٥  ) ٤٬٤٩٠(      تحويل التزامات منافع (إلى) ِمن جهات ذات عالقة 
 ٥٨٬٧٠٢  ١٦٤٬٣١٣       خسائر إعادة قياس من برامج منافع ُمحدَّدة 

 ٨٤٠٬٣٧٥  ١٬٠٥٥٬٨٦٠       في نهاية السنة
           
  

   



٤١ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

          (شركة مساهمة سعودية) 
         إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
             

          (تتمة)   منافع موظفين ٠٢٢
           

          صافي مصروف المنافع للسنة المنتهية في 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٥١٬٦١٧  ٦٢٬١٥١       تكلفة خدمة حالية 
 ٢٩٬٣٧٥  ٢٥٬٠١٧       تكلفة تمويل مستحقة على التزام منافع

 ٨٠٬٩٩٢  ٨٧٬١٦٨       المنافعصافي مصروف 
           

  للشركة االفتراضات االقتصادية واالكتوارية الرئيسة الُمستخَدمة في حساب التزامات المنافع 
 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
           

 ٪٣٫١  ٪ ٢٫٤       معدل الخصم 
          متوسط زيادة الراتب 

 ٪٤٫٥  ٪ ٤٫٥       تنفيذيون -
 ٪٦٫٠  ٪ ٦٫٠       غير تنفيذيين -

 ٪٩٫٠  ٪ ٩٫٠      معدل زيادة تكلفة الرعاية الصحية 
           

     يَُمثُِّل الجدول التالي مكونات التزامات المنافع الُمحدَّدة للشركة: 
           
 ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١    
      

 نهاية خدمة 
مكافآت خدمة   

 مستمرة 
منافع طبية بعد  

 التقاعد 
  

 اإلجمالي 
لایر سعودي      

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٨٤٠٬٣٧٥  ٥٩٬٣٤٣  ٤٬٨١٧  ٧٧٦٬٢١٥   في بداية السنة 
 ٦٢٬١٥١  ٣٬٢٩٥  ٤٧٧  ٥٨٬٣٧٩   تكلفة خدمة حالية 

 ٢٥٬٠١٧  ١٬٧٣٧  ١٤١  ٢٣٬١٣٩   تكلفة تمويل 
          تغيرات أكتوارية ناشئة عن: 

 ٩٨٬٩٧٥  ٤٠٬٧٥٤  ٨٣٣  ٥٧٬٣٨٨   افتراضات مالية  -
 ٦٥٬١٧٠  ) ١٠٬١٩٨(  ٢٨٥  ٧٥٬٠٨٣   تغيُّرات ديموغرافية  -
 ١٦٨  ٨٨٢  ١٥٤  ) ٨٦٨(   تعديالت قائمة على الخبرة  -

 ) ٣١٬٥٠٦(  ) ٣٬٨٤١(  ) ٤٠١(  ) ٢٧٬٢٦٤(   مدفوع خالل السنة 
 ) ٤٬٤٩٠(  ) ٣٠(  ) ٣٩(  ) ٤٬٤٢١(   ) ٣٤تحويل إلى جهة ذات عالقة (إيضاح 

 ١٬٠٥٥٬٨٦٠  ٩١٬٩٤٢  ٦٬٢٦٧  ٩٥٧٬٦٥١   في نهاية السنة 
           
  

   



٤٢ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

          (شركة مساهمة سعودية) 
         إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
             

          (تتمة)   منافع موظفين ٠٢٢
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    
      

 نهاية خدمة 
مكافآت خدمة   

 مستمرة
منافع طبية بعد  

 التقاعد
   

 اإلجمالي 
لایر سعودي      

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٦٩٩٬٠٠٥  ٥١٬٤٠١  ٤٬١٤٤  ٦٤٣٬٤٦٠   في بداية السنة 
 ٥١٬٦١٧  ٢٬٤٧٤  ٤٣٧  ٤٨٬٧٠٦   تكلفة خدمة حالية 

 ٢٩٬٣٧٥  ٢٬١٣١  ١٧٢  ٢٧٬٠٧٢   تكلفة تمويل 
          تغيرات أكتوارية ناشئة عن: 

 ٦٣٬٤٩٢  ٨٬٤٨٧  ٣٤٩  ٥٤٬٦٥٦   افتراضات مالية  -
 ١٩٤  ١٩٤  -  -   تغيُّرات ديموغرافية  -
 )٤٬٩٨٤(  ٩٤٧  ٨٥  )٦٬٠١٦(   تعديالت قائمة على الخبرة  -

 )٢٨٬٧١٩(  )٦٬٢٠٤(  )٣٧١(  )٢٢٬١٤٤(   مدفوع خالل السنة 
 ٣٠٬٣٩٥  ) ٨٧(  ١  ٣٠٬٤٨١   ) ٣٤تحويل من جهة ذات عالقة (إيضاح 

 ٨٤٠٬٣٧٥  ٥٩٬٣٤٣  ٤٬٨١٧  ٧٧٦٬٢١٥   في نهاية السنة 
           

          تحليل الحساسية 
فتراضات  يوضح الجدول أدناه التأثير التقريبي على التزام المنافع الُمحدَّدة إذا كان على الشركة تغيير افتراض رئيسي واحد مع اإلبقاء على اال

تغيير. ويهدف تحليل الحساسية إلى توضيح حالة عدم اليقين المالزمة لتقييم التزام منافع الموظفين في ظل ظروف السوق  االكتوارية األخرى دون  
على   في تاريخ القياس. وال يمكن استقراء نتائجها بسبب اآلثار غير الخطية التي قد تترتب على التغيرات في االفتراضات االكتوارية الرئيسية

ددة وليس على صافي المبالغ الُمْعتََرف بها في قائمة المركز الماليإجمالي التزام الم ددة. تنطبق الحساسيات فقط على التزام المنافع المحَّ .  نافع المحَّ
 احتُسبت القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           زيادة

 )١٩٬٤٨٩(  ) ٣١٬٣٥٤(       نقطة أساس)  ٢٥معدل الخصم (+
 ١٨٬٠٨٨  ٢٨٬١٤٩       نقطة أساس)  ٢٥الراتب (+

 ١٬٧٠٧  ٣٬٦٤٨       نقطة أساس)   ٢٥تكاليف الرعاية الصحية (+
           

           نقص
 ٢٠٬٣٢٢  ٣٢٬٨٦٢       نقطة أساس)  ٢٥-الخصم (معدل 

 )١٧٬٤٦٢(  ) ٢٧٬٠٥٤(       نقطة أساس)  ٢٥-الراتب ( 
 )١٬٦٣١(  ) ٣٬٤٦٨(       نقطة أساس)  ٢٥-تكاليف الرعاية الصحية ( 

           
          إجمالي مدفوعات المنافع المتوقعة 

        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٦١٬٠٧٢  ٣٨٬١٢٤       خالل سنة واحدة 
 ٦٢٬٧٤١  ٤٩٬٨٨٢       سنة  ٢ - ١
 ٧١٬٠٩٠  ٤٥٬٦٨٧       سنوات  ٣ - ٢
 ٦٤٬٩٧٠  ٥١٬١٦١       سنوات  ٤ - ٣
 ٦٦٬٥٦١  ٦٢٬٠١٤       سنوات  ٥ - ٤
 ٣٣٨٬٢٣٨  ٤٠٢٬٥٥٤       سنوات فأكثر  ٥

 ٦٦٤٬٦٧٢  ٦٤٩٬٤٢٢       اإلجمالي 
           

ح اللتزام المنافع المحدَّدة     سنة).  ١١٫٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١سنة ( ١٢٫٣يبلغ متوسط الفترة المرجَّ



٤٣ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

          (شركة مساهمة سعودية) 
         إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

          حسابات دائنة تجارية  ٠٢٣
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٣٧٬٦٦٨  ١١٢٬١٣٣    ) ٣٤مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح 
 ٤٩٬٠٣٥  ٢٬٢٩٠       دائنون تجاريون

        ١٨٦٬٧٠٣  ١١٤٬٤٢٣ 
           

 يوًما. ٦٠ال تحمل الحسابات الدائنة التجارية فائدة، وتُسدَّد عادة خالل فترة مدتها 
  

    

     ). ٣٥الدائنة في إيضاح (أُْفِصَح عن تعرض الشركة لمخاطر العمالت والسيولة المرتبطة بالحسابات  
           

         مبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة أخرى  ٠٢٤
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٢٦٨٬٧٨٤  ٣٠٨٬٩٦٥       التزامات مستحقة 
 ٣٤٬٩٣٠  ١٣٬٩٩١       التزامات موظفين

 ٣٨٤  ٧٤٦        أخرى 
        ٣٠٤٬٠٩٨  ٣٢٣٬٧٠٢ 
  

٠٢٥ 
  

 تكلفة مبيعات 
         

        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
  لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٨١٧٬٢٣٢  ٨٧١٬٦٦٩       مواد خام ومستهلكات 
 )٧٧١٬٨١٨(  ) ٨١٢٬٥٤١(       تغير في منتجات تامة الصنع

 ٥٦٦٬٦٥٦  ٦٠٤٬٣٨٤       منافع خدمية 
 ٥٣٧٬٧٥٠  ٥٣٢٬٩٣٤      ) ٧استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات (إيضاح 

 ٢٧٨٬١٩٤  ٢٩١٬٩٠٩       تكاليف موظفين 
 ٢٬٤٨٢  ٢٬٢٠٤       ) ٨استهالك أصول حق استخدام (إيضاح 

 ١٬٠٩٣  ١٬٣٩٠       )٩إطفاء أصول غير ملموسة (إيضاح  
 ١٦١٬٩٦٨  ١٧٠٬٤٠٥        أخرى 

        ١٬٥٩٣٬٥٥٧  ١٬٦٦٢٬٣٥٤ 
           

       مصاريف بيع وتوزيع  ٠٢٦
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
  لایر سعودي         

 (باأللوف)  
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٨٤٬٥٠٤  ١١٣٬٣٧٧       شحن وتخزين
 ١٣٥  ١٬٤٣٦       ) ٨استخدام (إيضاح استهالك أصول حق 

 ٨٩٣  ١٬٠٧٤      ) ٧استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات (إيضاح 
 ٣٬٩٠٣  ٣٬٩١٤        أخرى 

        ٨٩٬٤٣٥  ١١٩٬٨٠١ 
           

   



٤٤ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية 
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

          مساهمة سعودية) (شركة 
         إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

         مصاريف عمومية وإدارية  ٠٢٧
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٨٤٬٧٠٢  ٧٦٬٥٧٩       تكاليف موظفين 
 ٤٨٬٩٧٣  ٤٩٬٥٧٣       ) ٣٤تكلفة تقنية وابتكار (إيضاح 
 ٣٩٬٢٠٩  ٣٩٬٨٨٩       مصاريف خدمات مشتركة 

 ١٤٬٢٤٥  ١٤٬٨٦٨       ) ٨استهالك أصول حق استخدام (إيضاح 
 ٩٬٨٧٦  ١٤٬٠١٢       خدمات صيانة وتوريد عمالة 

 ٩٬٧٥٣  ٩٬٣٢٢      ) ٧استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات (إيضاح 
 ٣٬٧٦٢  ٥٬٩٨٢       )٩إطفاء أصول غير ملموسة (إيضاح  

 ٢٬٧٠٣  ٤٬٥٦٩       عقود إيجار 
 ٧٬٨٦٨  ٤٬٣٢٠       إطفاء تكلفة تطوير موقع

 ٣٬٠٧٩  ٣٬١٠٦       بدالت أعضاء مجلس إدارة 
 ٥٢٬١٥٠  ١٥٬١٩٩        أخرى 

        ٢٧٦٬٣٢٠  ٢٣٧٬٤١٩ 
           

          إيرادات تمويل  ٠٢٨
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٥٬٧٦٥  ١١٬٤٦٤       فائدة ِمن ودائع نقدية 
 ٣٬٩٨٣  ١٬٩٨٩       فائدة ِمن استثمارات مرابحة 

        ١٩٬٧٤٨  ١٣٬٤٥٣ 
           

          إيرادات أخرى، بالصافي  ٠٢٩
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٣٥٬٥٨٩  ٢٨٬٤٧٢       إيرادات توزيعات أرباح 
 )١٧٬٠٠٠(  ) ١٧٬٠٠٠(       تبرعات

 ٨٬٣٨٤  ١٬٣١٦        أخرى 
        ٢٦٬٩٧٣  ١٢٬٧٨٨ 
           

          تكاليف تمويل  ٠٣٠
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٧٬٥٩٢  ١٤٬٩٢٩      مصاريف فائدة متعلقة ببرامج منافع موظفين 
 ٧٬٤٠٩  ٧٬١٥٤    ) ٢١مصاريف فائدة مستحقة على التزامات إيجار (إيضاح 

 ١٬٧٠٤  ٦٬٠٠٤       ومصاريف أخرى مصاريف بنكية  
        ٢٦٬٧٠٥  ٢٨٬٠٨٧ 
  

   



٤٥ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

          (شركة مساهمة سعودية) 
         إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

          زكاة  ٠٣١
           

          تتألف الزكاة الُمحّملة للسنة مما يلي: 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٣٦٬٣٦٢  ٥٤٬٤١٣       ُمحّمل للسنة 
 ١٬٥٤٠  ٥٬٤٠٣       تعديل عائد لسنوات سابقة 

        ٣٧٬٩٠٢  ٥٩٬٨١٦ 
           

   تُحتسب الزكاة بناء على القوائم المالية للشركة. فيما يلي الحركة في مخصصات الزكاة الخاصة بالشركة: 
           

        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٦٨٬٢٤٨  ٣٩٬٢٩٤       في بداية السنة 
 ٣٧٬٩٠٢  ٥٩٬٨١٦       مخصص ُمَجنَّب خالل السنة 

 )٣٧٬٠٠٠(  -       المعكوس قيده خالل السنة 
 )٢٩٬٨٥٦(  ) ٣٦٬٣٦٢(       مدفوع خالل السنة 

 ٣٩٬٢٩٤  ٦٢٬٧٤٨       في نهاية السنة 
           

 الزكاة على أساس البنود التالية: تُحتسب الزكاة بناء على القوائم المالية للشركة. احتُسب وعاء 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٦٬٩٢٤٬٧٣٦  ٧٬٩٩٦٬٢٩١       حقوق الملكية 
 ٩٧٤٬٥٣٧  ١٬٢١٦٬٠٨٧       المخصص في بداية السنة وتعديالت أخرى 

 )٧٬٩١٦٬٣٩١(  ) ٨٬٤٥٣٬٣٤٠(       الطويلة األجل القيمة الدفترية لألصول 
        ١٧٬١١٨(  ٧٥٩٬٠٣٨( 

 ١٬٤٥٤٬٤٩١  ١٬٣٩٣٬٨٨٥       دخل معدل 
 ١٬٤٣٧٬٣٧٣  ٢٬١٥٢٬٩٢٣       الوعاء الزكوي 

           
          موقف الربوط 

م اإلقراران الزكويان عن عامي  ٢٠١٧اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على الربوط الزكوية حتى عام   إلى    ٢٠١٩و    ٢٠١٨. وقد قٌّدِ
 الهيئة العامة للزكاة والدخل. 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 هذه الربوط لدى الهيئة. وقد وافقت الهيئة على االعتراضات وأصدرت ربطين زكويين معدلين عن 
. وقد ُعكَس قيد المخصص  ٢٠١٩مليون لایر سعودي، وقد سددته الشركة خالل عام    ٥٫٩مطالبة بالتزام زكوي قدره  مع    ٢٠١٧و    ٢٠١٦عامي  

 . ٢٠١٩مليون لایر سعودي خالل عام  ٣٧المجنَّب بالزيادة بقيمة 
           

مليون لایر سعودي واعترفت الشركة بمخصص   ١٨٫٣مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  ٢٠١٨عن عام  تسلمت الشركة خالل السنة ربًطا زكوًيا
 مليون لایر سعودي وستقدم اعتراًضا على الجزء المتبقي. وترى اإلدارة أن النتيجة ستكون لصالح الشركة.  ٨٫٣إضافي له بمبلغ 

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

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

  

   



٤٦ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

          (شركة مساهمة سعودية) 
         إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

          ربحية السهم  ٠٣٢
           

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

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

           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٬٣٢٨٬٢٧٠  ١٬٣٠٧٬٩٦٨       الدخل من العمليات للسنة 
 ١٬٤٧٣٬٩١٩  ١٬٢٩٤٬٤٠١      صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة 

 ٤١٦٬٦٦٧  ٤١٦٬٦٦٧       العادية المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 ٣٫١٩  ٣٫١٤ ربحية السهم األساس والمخفف من الدخل من العمليات العائد لمساهمي الشركة 

 ٣٫٥٤  ٣٫١١  ربحية السهم األساس والمخفف من صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة 
           

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

          قياس القيم العادلة  ٠٣٣
  

القياس.  تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ 
خالل الدخل الشامل اآلخر بتاريخ كل قائمة مركز مالي. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض  تقيس الشركة األصول المالية بالقيمة العادلة من  
 إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 

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

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

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

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

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  •
ر  المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غي  •

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

ب بصورة  فيما يلي مقارنة، حسب الفئة، للقيم الدفترية والقيمة العادلة لألصول المالية للشركة، بخالف تلك المدرجة بقيمها الدفترية التي تقار
 العادلة: معقولة القيم 

           
 ٢٠٢٠ديسمبر   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 ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر      

  
٦٠٦٬٤٤٣ 

   
٦٠٦٬٤٤٣ 

   
٦٠٦٬٤٤٣ 

   
- 

   
- 



٤٧ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

          (شركة مساهمة سعودية) 
         إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

          (تتمة)   قياس القيم العادلة ٠٣٣
  
 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 ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر      

  
٥٣٠٬٥١٩ 

   
٥٣٠٬٥١٩ 

   
٥٣٠٬٥١٩ 

   
- 

   
- 

 



٤٨ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية 
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

           

                    (شركة مساهمة سعودية) 
                إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

                     ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
                     

              المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠٣٤
  

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

                     
              طبيعة العالقة             اسم الجهة ذات العالقة 

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

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

  
 : ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وأرصدة الجهات ذات العالقة كما في  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١يقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي أُجرَيت مع جهات ذات عالقة خالل السنة المنتهية في 

                      
     

مبيعات إلى جهات 
 ذات عالقة

  
مشتريات ِمن 

 عالقةجهات ذات 

  
  

 ُدْفعَة ُ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

 )١٥(إيضاح 

مبالغ مستحقة إلى 
 جهات ذات عالقة

 )٢٣(إيضاح 
لایر سعودي    

 (باأللوف)
سعودي لایر  

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
 

٢٠٢٠                     
  ٨٨٬٦٤٧  ٣٨٣٬٢٧٠  ٦٨٬٤٤١  -  ٣٩٬٨٨٩  ٤٩٬٥٧٣  ٤٦٬٥٢٧  ٦١٥٬٥٥٩  ٣٬٣١٠٬١٢٢   الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")

  ٩٬٢٨٦  ٥٢٬٥٤٩  ٧٠٬٠٨٤  ١٧٠٬٨٦٤  -  -  -  ٣٬٤٥٧  ١١٬٤٢١   الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار")
  ١٠٬٥٦٥  ٣٥٬٣٧٨  ١٬١٥٨  ٢٠١٬٣٩٣  -  -  -  ١٬١٦٥  ٥٬٩٩٩   شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني")

  -  -  -  -  -  -  -  ٢٤٨٫٢٤٣  -   شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")
  ٣٬٦٣٥  ٢٬٥٣٥  ٢٬٣٥٧  -  -  -  -  ٥٨٬٨٢٤  -   جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

                 ١١٢٬١٣٣  ٤٧٣٬٧٣٢  
٢٠١٩                     

  ٩٣٬٥٢٥  ٥٦١٬٨٤٣  ١٢٨٬٤٣٧  -  ٣٩٬٢٠٩  ٤٨٬٩٧٣  ١٠٥٬٢٢٢  ٨٣٢٬٢٨٩  ٣٬٢٦٦٬١٥٨   الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")
  ١٢٬٧١٢  ٣٥٬٧٤٢  ٨٩٬٩٢١  ١٢٤٬٩٥٥  -  -  -  ١٥٬٨٥١  ١٢٬٣٩٩   الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار")

  ١٧٬١١٤  ٢٩٬٥٣٨  ٦٠٬٧٢٩  ١٨٧٬٠٧٠  -  -  -  ١٬٠٩٤  ٩٬٠٢٥   شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني")
  ١٤٬٣١٧  ١٬٥٨٧  ٥٣٬٦٢١  -  -  -  -  ٥٬٠٨٤  -   جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

                 ١٣٧٬٦٦٨  ٦٢٨٬٧١٠  
 . ٢٤* أفِصح عن المبالغ مستحقة الدفع إلى جهات ذات عالقة ِضْمن االلتزامات المستحقة في إيضاح 



٤٩ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

             (شركة مساهمة سعودية) 
           المالية (تتمة)إيضاحات حول القوائم 

              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

        المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)  ٠٣٤
               

             المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة 
               
في الشركة السعودية    ٪٧٠استحوذت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") على ملكية بنسبة  ،  ٢٠٢٠يونيو    ١٦اعتباًرا من   •

 للصناعات األساسية ("سابك"). 
               
بشرية وتقنية  ) لتقديم خدمات محاسبة وموارد 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. 

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

 شراء مواد وخدمات للشركة. 
               
ُل حالًيا على قائمة الدخل   ٪١٫٥تبلغ مساهمة الشركة السنوية المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنية ما نسبته  • من إجمالي المبيعات وتَُحمَّ

 والدخل الشامل اآلخر. 
               
 تتم كافة مبيعات الشركة فعلًيا إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) بموجب اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج.  •
               
ذلك على الهيكل القانوني ألي من الشركتين.  ولم يؤثر  ١٩٩٤تم توحيد األنشطة اإلدارية والتشغيلية للشركة و ("ابن البيطار" خالل عام  •

ل جميع الموظفين وأرصدتهم إلى الشركة.   وقد ُحوَّ
               
مع شركة البيروني. وتغطي هذه االتفاقية تكاليف متنوعة مثل التنظيف والصيانة   ٢٠١٨أبرمت الشركة اتفاقية تشغيل وصيانة في عام  •

بالموظفين والصحة والسالمة ومراقبة الجودة وخدمات اإلنتاج والهندسة وخدمات المحاسبة والمالية وخدمات الموارد  والتكاليف المتعلقة 
ع تكاليف هذه الخدم ات  البشرية وتقنية المعلومات وخدمات التخزين وخدمات إدارة الجودة الشاملة والخدمات اإلدارية وخدمات الحفظ. وتُوزَّ

 تفاقية. المذكورة أعاله وفقًا لال
               
     تُعتمد أسعار المعامالت أعاله وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل اإلدارة.  •
               

            شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
السائدة على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق  تُجَرى المبيعات إلى والمشتريات من جهات ذات عالقة وفقًا لشروط تعادل تلك 

غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. وليست هناك ضمانات    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المباشرة. واألرصدة القائمة في السنة المنتهية في  
ل الشركة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يما يتعلق بالسنة المنتهية في ُمقَدََّمة أو مستلمة مقابل أي حسابات مدينة أو دائنة مع جهات ذات عالقة. ف ، لم تُسّجِ

ريق  أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة. وُيجَرى هذا التقييم في كل سنة مالية عن ط
   ذات العالقة.فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تعمل فيها الجهة  

               
             مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين 

امج  باإلضافة إلى مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين، تقدم الشركة أيضا منافع غير نقدية إلى المديرين والموظفين التنفيذيين وتساهم في برن 
  ٢٠١٩و   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١منافع ما بعد التوظيف المحددة نيابة عنهم.  يمكن تفصيل مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين عن السنة المنتهية في 

 على النحو التالي: 
               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٧٬٨٨٦  ٨٬٦٣٥           منافع موظفين قصيرة األجل 
 ٢٬٤٦٠  ٢٬٦٢٥           منافع ما بعد التوظيف 

            ١٠٬٣٤٦  ١١٬٢٦٠ 
  

   



٥٠ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

             (شركة مساهمة سعودية) 
           إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

             إدارة المخاطر المالية  ٠٣٥
               

              نظرة عامة 
ض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها األدوات المالية:          تتعرَّ

               
              مخاطر االئتمان •
              مخاطر السيولة  •
              مخاطر السوق  •
               

ض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بقياس  م هذا اإليضاح معلومات بشأن تعرُّ   يقّدِ
 المخاطر وإدارتها وإدارة الشركة لرأس المال. وُمدَرج في هذه القوائم المالية إفصاحات كمية إضافية. 

               
              إطار إدارة المخاطر 

    يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية العامة عن وضع إطار إدارة المخاطر لدى الشركة واإلشراف عليه. 
               

والضوابط المناسبة  تُوضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة بغرض وضع الحدود 
للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. ويُجَرى مراجعة دورية لسياسات وأنظمة إدارة المخاطر بغرض عكس التغيُّرات في أحوال  

من خاللها السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة، من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات اإلدارية، إلى خلق بيئة رقابية انضباطية يفهم 
 جميع الموظفين واجباتهم والتزاماتهم. 

               
  وتراقب لجنة المراجعة الخاصة بالشركة كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى الشركة وتراجع كفاية إطار 

الداخلية لجنة المراجعة في دورها اإلشرافي. ويُجري قسم المراجعة الداخلية  إدارة المخاطر التي تواجهها الشركة. ويساعد قسم المراجعة 
ُن األدوات المالية بصفة رئيس ة النقد  مراجعات دورية ومخصصة على ضوابط وإجراءات إدارة المخاطر وتُبلَّغ لجنة المراجعة بنتائجها. وتَتََضمَّ

دينة األخرى واالستثمارات في األوراق المالية والقروض والسلف والحسابات الدائنة  وما في حكمه والحسابات المدينة التجارية والحسابات الم
 التجارية والتزامات اإليجار والمصاريف الُمستَحقة الدفع وااللتزامات األخرى. 

               
              مخاطر االئتمان 

بالشركة في حال عدم وفاء عميل أو طرف آخر في أداة مالية بالتزاماته التعاقدية،  تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية التي تلحق  
 وتنشأ بصفٍة رئيسٍة من حسابات الشركة التجارية المدينة المستَحقة من العمالء واألوراق المالية االستثمارية. 

               
              حسابات مدينة تجارية 
 الشركة فعلًيا من خالل جهات ذات عالقة، ومن ثمَّ فال تنشأ أي مخاطر ائتمان تتعلق بالحسابات التجارية المدينة. وتُجرى كافة مبيعات 

               
              استثمارات

تصنيفات ائتمانية عالية، فال تتوقع  وتراقب اإلدارة بفاعلية التصنيفات االئتمانية، ونظًرا ألن الشركة قد استثمرت فقط في أوراق مالية ذات 
 اإلدارة عدم وفاء أي طرف آخر بالتزاماته. 

               
              جودة مخاطر االئتمان

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   
 القيمة الدفترية  أخرى  ب ب ب +   -أ أ  -أأ  أأ أأ+ تقييم خارجي

لایر سعودي    
 (باأللوف)

لایر سعودي  
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي  
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

               
 ٤٦٥٬٤٦١  ٦٠٬٠٠٠  ٢٨٧٬٤٣٨  ١١٨٬٠٢٣ -  -  - - نقد وما في حكمه 

 ١٬٢٥٠٬٠٠٠  -  ٦٥٠٫٠٠٠  ٤٥٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠  -  - - استثمارات قصيرة األجل 
 ٤٧٥٬٣١٨  ٩٢٬٠٤٨  -  ٣٨٣٬٢٧٠ -  -  - - مدينون تجاريون

  أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة  
العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر    

  
  
- 

  
  
- 

   
  
- 

   
  
- 

  
  

٥٦١٬٨٤٣ 

   
  
- 

   
  

٤٤٬٦٠٠ 

   
  

٦٠٦٬٤٤٣ 
  - -  -  ٢٬٧٩٧٬٢٢٢  ١٩٦٫٦٤٨  ٩٣٧٫٤٣٨  ١٬٥١٣٬١٣٦ ١٥٠٬٠٠٠ 

  

   



٥١ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

             (شركة مساهمة سعودية) 
           إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

           المخاطر المالية (تتمة) إدارة  ٠٣٥
               

              مخاطر االئتمان (تتمة) 
               

              استثمارات (تتمة) 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في   

 القيمة الدفترية   أخرى   + ب ب ب  -أ أ  - أأ  أأ  + أأ تقييم خارجي
لایر سعودي    

 (باأللوف)
سعودي  لایر 

 (باأللوف)
لایر سعودي   

 (باأللوف)
لایر سعودي   

 (باأللوف)
لایر سعودي  

 (باأللوف)
لایر سعودي   

 (باأللوف)
لایر سعودي   

 (باأللوف)
لایر سعودي   

 (باأللوف)
               

 ٧٥٣٬٧٤٣  ٨٩٫٩٤٦  ٣٢١٫٢٧١  ١٣٧٬٥٢٦ -  ٢٠٥٬٠٠٠  - - نقد وما في حكمه 
 ١٥٠٬٠٠٠  -  ١٤٠٫٠٠٠  ١٠٬٠٠٠ -  -  - - األجل استثمارات قصيرة 

 ٦٣٠٬٤٢١  ٥٠١٫٩٨٤  -  ١٢٨٬٤٣٧ -  -  - - مدينون تجاريون
  أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة  

العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر    

  
  
- 

  
  
- 

  
 

  
  
- 

   
  
- 

  
  
- 

  
 

  
  
- 

   
  

٥٣٠٬٥١٩ 

   
  

٥٣٠٬٥١٩ 
  - -  ٢٬٠٦٤٬٦٨٣  ١٫١٢٢٫٤٤٩  ٤٦١٫٢٧١  ٢٧٥٬٩٦٣ -  ٢٠٥٬٠٠٠ 

               
        * المصدر: تصنيفات فيتش 

               
              مخاطر السيولة 

أو أصل  تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالتزاماتها المالية التي تُسدَّد عن طريق تسليم نقد 
ء بالتزاماتها  مالي آخر. وتتمثل منهجية الشركة في إدارة السيولة في أنها تضمن، قدر اإلمكان، أن يتوفر لديها دوًما سيولة نقدية كافية لديها للوفا
 عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية أو الصعبة، دون أن تتكبِّد خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ بسمعة الشركة. 

  
نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية، وال يشمل  سيولة وتتأكد الشركة بأن لديها 

 ذلك التأثير المحتمل للظروف الصعبة التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث الطبيعية.
               

  ٣١مليار لایر سعودي ( ١٫٧الشركة الحفاظ على مستويات مناسبة من النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل، والتي تبلغ تواصل 
 مليار لایر سعودي)، مستثمرة بشكل أساسي لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية.  ٠٫٩: ٢٠١٩ديسمبر 

               
ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو لديها خصائص  ينشأ تركز المخاطر عند 

أو غيرها من  اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف االقتصادية أو السياسية  
 المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة معينة. الظروف. ويشير تركز 

               
ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر، تشتمل سياسات الشركة وإجراءاتها على توجيهات محددة بغرض التركيز على المحافظة على محفظة متنوعة.  

المخاطر الُمحدَّد وفقًا لذلك. وتُستخَدم التحوطات االنتقائية داخل الشركة من أجل إدارة مخاطر التركز على مستوى  ويُراقب ويُدار تركيز 
ص الجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات الشركة المالية بناًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاق  دية. العالقات ومستوى الصناعة. ويلّخِ

  
        ٢٠٢٠ 
خالل سنة          

 واحدة 
 ٥- ١    

 سنوات 
  ٥أكثر من  

 سنوات 
  

 اإلجمالي 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ١١٤٬٤٢٣  -  -  ١١٤٬٤٢٣       دائنون تجاريون
 ٢٠٤٬٣١٣  ٩٧٬١١٣  ٧٩٬١١٦  ٢٨٬٠٨٤       التزامات إيجار 

 ١١٧٬٩٣٦  -  -  ١١٧٬٩٣٦     توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
 ٦٧٬١٦٧  -  -  ٦٧٬١٦٧       التزامات أخرى 

        ٥٠٣٬٨٣٩  ٩٧٬١١٣  ٧٩٬١١٦  ٣٢٧٬٦١٠ 
  

   



٥٢ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

             (شركة مساهمة سعودية) 
           إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

           المالية (تتمة) إدارة المخاطر  ٠٣٥
               

              مخاطر السيولة (تتمة) 
               
        ٢٠١٩ 
خالل سنة          

 واحدة 
 ٥-١    

 سنوات 
  ٥أكثر من  

 سنوات 
  

 اإلجمالي 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
سعودي  لایر  

 (باأللوف) 
               

 ١٨٦٬٧٠٣  -  -  ١٨٦٬٧٠٣       دائنون تجاريون
 ٢٠٥٬٢١٠  ١٠٦٬٢٩٤  ٧٦٬٤٦٥  ٢٢٬٤٥١       التزامات إيجار 

 ١٣٧٬٤١٢  -  -  ١٣٧٬٤١٢   توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
 ٦٨٬٢٩٦  -  -  ٦٨٬٢٩٦       التزامات أخرى 

        ٥٩٧٬٦٢١  ١٠٦٬٢٩٤  ٧٦٬٤٦٥  ٤١٤٬٨٦٢ 
               

              مخاطر األسعار 
ض الشركة لمخاطر أسعار األوراق المالية من االستثمارات التي تملُكها الشركة والمصنَّفة ضمن األصول المالية بالقيمة العا دلة من ينشأ تعرُّ

 خالل الدخل الشامل اآلخر. 
               

المتغيرات  فيما يلي التأثير على األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر نتيجة التغير في السعر، مع االحتفاظ بثبات جميع  
 األخرى: 

 ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في             
التأثير على              

 صافي الدخل 
التأثير على  

عناصر أخرى  
من حقوق  

 الملكية 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٦٠٬٦٤٤  -       ) ٪١٠التغيُّر في األسعار (
               
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في             
التأثير على             

 صافي الدخل 
التأثير على 

عناصر أخرى  
 من حقوق الملكية 

لایر سعودي              
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

               
 ٥٣٬٠٥٢  -         ) ٪١٠التغيُّر في األسعار (

               
بالقيمة العادلة  تُصنَّف العناصر األخرى من حقوق الملكية، التي تزيد أو تنقص نتيجة أرباح / خسائر في األوراق المالية، كأصول مالية مدرجة  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
               

              مخاطر السوق 
ر  تتمثل مخاطر السوق في التغيُّرات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعر األسهم التي تؤث 

ض لمخاطر السوق والسيطرة  على دخل الشركة أو قيمة ما تملكه من  أدوات مالية. ويتمثل الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرُّ
عليها ضمن المعطيات المقبولة مع تحسين العائد. لم يطرأ أي تغيير على تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي يتم بموجبها إدارة  

 وقياس هذه المخاطر. 
               
 



٥٣ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

             (شركة مساهمة سعودية) 
           إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

           إدارة المخاطر المالية (تتمة)  ٠٣٥
               

              مخاطر العمالت 
رف  تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار ص

ض لها الشركة بصفٍة رئيسٍة باألنشطة التشغيلية  العمالت األجنبية. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي  تتعرَّ
ل اإليرادات أو المصاريف بعملة أجنبية).   الخاصة بالشركة (عندما تُسجَّ

               
السنة  وال تتعرض الشركة، بصورة جوهرية، للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادي؛ حيث أنها لم تجر خالل 

 معامالت هامة بعمالت غير اللایر السعودي والدوالر األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل اللایر السعودي. 
               

              مخاطر السلع 
ض الشركة لتأثير تقلبات السوق في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج، بما في ذلك الغاز الطبيعي وحمض  الكبريتيك وحمض الفوسفوريك.  تتعرَّ

 وتدير الشركة من حين إلى آخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام العقود ذات األسعار الثابتة. 
               

              إدارة رأس المال 
إلدارة رأسمال الشركة في تدعم أعمالها ورفع قيمة العائد  يمثل رأس المال حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة. يتمثل الغرض الرئيسي 

 للمساهمين.
  

ية.  وتتمثل سياسة مجلس اإلدارة في المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق ودعم تطورات العمل المستقبل
التغيُّرات في الظروف االقتصادية. ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس  وتدير الشركة هيكل رأسمالها وتجري تعديالٍت عليه في ضوء 

ده الشركة نتيجة أنشطتها التشغيلية مقسوًما على إجمالي حقوق ملكية المساهمين. ولم تكن هناك أي تغيُّرات في منهجي  ة الشركة  المال الذي تُحّدِ
إلدارة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين وإدارة رأس المال.  وال  المتعلقة بإدارة رأس المال خالل السنة. كما يراقب مجلس ا 

 تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج. 
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ١٬٦٦٦٬٢٥١  ١٬٨٣٤٬١٦٨           إجمالي االلتزامات 
 )٧٥٣٬٧٤٣(  ) ٤٦٥٬٤٦١(           ناقًصا: نقد وما في حكمه 

 ٩١٢٬٥٠٨  ١٬٣٦٨٬٧٠٧           صافي الدين
               

 ٧٬٩٩٦٬٢٩١  ٨٬١٦٠٬٦٠٩           إجمالي حقوق الملكية 
 )٣٥٨٬٢٥١(  ) ٤٣٤٬١٧٥(  القيمة العادلة ناقًصا: مبلغ متراكم مباشرة ضمن حقوق الملكية متعلق بتعديالت 

 ٧٬٦٣٨٬٠٤٠  ٧٬٧٢٦٬٤٣٤           رأس المال الُمعدَّل 
 ٪١٢  ٪ ١٧٫٧   ديسمبر  ٣١نسبة الدين إلى نسبة رأس المال الُمعدَّل كما في 

               
             المعلومات القطاعية  ٠٣٦

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

 (الشركة األم). وعليه لم يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع التشغيلي والجغرافي. 
               

            ارتباطات والتزامات محتملة  ٠٣٧
               

              التزامات رأسمالية 
م) مشروع تحسين اعتمادية مصنع سافكو  ٢٠١٦ديسمبر  ٥هـ (الموافق ١٤٣٨ربيع األول  ٦اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

لایر سعودي. اعتمد مجلس اإلدارة أموال  مليون  ٤٦١الثالث بمجمع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بتكلفة مشتريات وإنشاءات تقدر بقيمة 
.وقد بلغ إجمالي المصاريف المتكبدة على هذا المشروع  ٢٠١٧أكتوبر  ٤مليون لایر سعودي في االجتماع المنعقد بتاريخ  ٥١إضافية بمبلغ 

 كمَل المشروع ميكانيكيا.مليون لایر سعودي).  وقد اْستُ  ٤٤٨: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٤٩٤ما مقداره  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١حتى تاريخ 
               

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



٥٤ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) 

  

             (شركة مساهمة سعودية) 
           إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

            (تتمة)   ارتباطات والتزامات محتملة ٠٣٧
               

              خطاب ضمان 
 مليون لایر سعودي) لصالح السلطات الجمركية.  ٥٫٥: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٦٫٨أصدرت الشركة ضمانات بنكية بمبلغ 

               
        تحويل صافي الدخل وتوزيعات األرباح  ٠٣٨

               
لایر سعودي   ١٫٠م)، بتوزيع أرباح نقدية أولية بقيمة ٢٠٢٠ديسمبر  ١٤هـ (الموافق ١٤٤٢ربيع اآلخر  ٢٩أوصى مجلس اإلدارة، بتاريخ 

. وتخضع توزيعات األرباح المقترحة للموافقة ولم  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي) عن النصف الثاني من عام  ٤٧٦(بقيمة إجمالية قدرها للسهم 
 تُدَرج كالتزام في هذه القوائم المالية. 

               
لایر سعودي للسهم الواحد   ١٫٠نقدية أولية بقيمة م) توزيع أرباح 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). ٢٠٢٠مايو  ٥هـ (الموافق ١٤٤١

               
لایر سعودي للسهم   ١٫٥م)، توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٩ديسمبر  ١٥هـ (الموافق ١٤٤١اآلخر ربيع  ١٨اقترح مجلس اإلدارة، بتاريخ 

. وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماع الجمعية العامة  ٢٠١٩مليون لایر سعودي) عن النصف الثاني من عام    ٦٢٥(بقيمة إجمالية قدرها  
شعبان   ١٩م). وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ  ٢٠٢٠مارس    ٢٩لموافق  هـ (ا١٤٤١شعبان    ٥غير العادية المنعقد بتاريخ  

 م). ٢٠٢٠أبريل  ١٢هـ (الموافق ١٤٤١
               

الواحد  لایر سعودي للسهم  ١٫٥م) توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة 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). ٢٠١٩مايو  ٣٠هـ (الموافق ١٤٤٠
               

لایر سعودي للسهم (بقيمة    ١٫٥م)، توزيع أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٨ديسمبر    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  ١٦لمساهمين بتاريخ م). وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على ا٢٠١٩أبريل  ٧هـ (الموافق ١٤٤٠شعبان 
 م).٢٠١٩

               
مليون لایر سعودي) في حسابات بنكية منفصلة عن توزيعات االرباح غير   ١٣٧: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١١٨يُحتفظ بالنقد الُمقيَّد بقيمة 

 ). ١٨للشركة (إيضاح الُمَطالب بها وغير الُمتاَحة لالستخدام العام 
               

              معلومات أخرى  ٠٣٩
               

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

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

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

مليون لایر   ٤٬٥٩٢شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية  وإصدار أسهم جديدة إلى شركة سابك. وستبلغ القيمة اإلجمالية لألسهم في
للسهم   ٧٧٫٣٥سهم جديد عادي في شركة سابك للمغذيات الزراعية إلى شركة سابك بقيمة  ٥٩٬٣٦٨٬٧٣٨سعودي، وستُدفع المبالغ بإصدار 

 ٪.٥٠٫١٪ إلى ٤٢٫٩٩الواحد. وستزيد ملكية الشركة في المعامالت الالحقة لشركة سافكو من  
               

 م)، أرسلت الهيئة العامة للمنافسة إلى الشركة إشعار عدم ممانعة بشأن معاملة االستحواذ. ٢٠٢٠أبريل    ٥هـ (الموافق  ١٤٤١شعبان    ١٢وبتاريخ  
  

رأسمال الشركة من  م) على طلب الشركة بزيادة ٢٠٢٠أكتوبر  ٥هــ (الموافق ١٤٤٢صفر  ١٨وقد وافقت هيئة السوق المالية بتاريخ 
 سهًما إضافًيا لشركة سابك.  ٥٩،٣٦٨،٧٣٨لایر سعودي من خالل إصدار  ٤،٧٦٠،٣٥٤،٠٥٠لایر سعودي إلى  ٤،١٦٦،٦٦٦،٦٦٠

  
م)، الزيادة في رأسمال الشركة. وفق وقت  ٢٠٢٠ديسمبر    ١٨هـ (الموافق  ١٤٤٢جمادى األولى    ٣اعتمدت الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ  

م)  ٢٠٢١يناير  ٣هـ (الموافق ١٤٤٢جمادى األولى  ١٩، تمت زيادة رأسمال الشركة بتاريخ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لفترة المنتهية في الحق ل
لت ملكية أسهم شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية إلى الشركة.   وُحّوِ



٥٥ 

  شركة سابك للمغذيات الزراعية  
 السعودية ("سافكو")) (سابقًا: شركة األسمدة العربية 

  

             (شركة مساهمة سعودية) 
           إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
               

            (تتمة)   معلومات أخرى ٠٣٩
               

م) بشأن المعالجة المحاسبية  ٢٠١٤ديسمبر  ١٨هـ (الموافق ١٤٣٦صفر  ٢٦القانونيين الصادر بتاريخ وفقًا لتعميم الهيئة السعودية للمحاسبين 
  لعمليات تجميع المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة قبل تجميع المنشآت، يُحاَسُب عن صافي األصول الُمستحَوذ عليها بقيمها الدفترية في 

ي مثل هذه الحاالت. ويُحاَسُب عن أي فرق بين هذه القيمة والِعوض المدفوع ضمن األرباح المبقاة.  تاريخ االستحواذ وقد ال يُْعتَرف بالشهرة ف
ها وبناء على ذلك، وفي وقت الحق لنهاية السنة، سيُحاَسُب عن الفرق بين الِعوض المقدم والقيمة الدفترية لصافي أصول الشركة المستثمر في 

 ضمن األرباح المبقاة للشركة. 
          

       ) ١٩- تقييم ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد ٠٤٠
               

وانتشاره عبر األراضي الصينية ثم في العالم أجمع، في تعطيل األعمال    ٢٠٢٠) منذ أوائل عام  ١٩-تسبب تفشي ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد
- العربية السعودية. وصنفت منظمة الصحة العالمية ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيدوالنشاط االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة  

) على أنه جائحة، حيث أصدرت الحكومات لوائح وإرشادات صارمة لسكانها وشركاتها. وقد استلزم ذلك من الشركة إعادة تقييم أحكامها ١٩
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ية للسنة المنتهية في والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية السنو

 
، قامت اإلدارة بتقييم التأثير الكلي على عمليات الشركة وجوانب األعمال، واعتبرت عوامل مثل  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وخالل السنة المنتهية في 

اإلنتاج المفقود والتكلفة اإلضافية في سلسلة اإلمداد  التأثيرات على سلسلة اإلمداد وتأثير انخفاض أسعار النفط ومعدالت تشغيل مصانعها وحجم  
وضغط الهامش والطلب على المنتج. وقد تمت إعادة جدولة غالبية عمليات التوقف والصيانات الدورية المخطط لها، والتي ينتج عنها جزء من 

.  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١رية في القوائم المالية للسنة المنتهية في  التكاليف الثابتة. وبناًء على هذا التقييم، لم تكن هناك حاجة إلى إجراء تعديالت جوه
الت جوهرية  غير أنَّه، ونظًرا لحالة عدم التأكد الراهنة، فإن أي تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعدي 

. ونظًرا لتطور الموقف سريعًا مع وجود حالة من عدم التأكد بشأن المستقبل،  على القيم الدفترية لألصول و/أو االلتزامات في الفترات المستقبلية
 ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية. 

               
              أحداث الحقة ٠٤١

               
شأنها أن تؤثر بصورة جوهرية على المبالغ الُمْفَصح عنها في القوائم المالية كما في وعن  لم تكن هناك أحداث الحقة لتاريخ القوائم المالية من 

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 
 




