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 تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 

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

 مقدمة 
  سبتمبر   30لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة للشركة السعودية للصناعات األساسية وشركاتها التابعة كما في  

ية  أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والقوائم األول  تسعةدخل الشامل لفترتي الثالثة واللاوالقوائم األولية الموحدة الموجزة للدخل و  2022
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية    تسعةلتدفقات النقدية ذات الصلة لفترة الاالموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق الملكية و

زة  األخرى )"القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة"(. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموج
ة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول  المالي األولي" المعتمد في المملك  رير"التق  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

الذي الفحص  إلى  استناداً  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  به. هذه                                                   قمنا 
 

 نطاق الفحص 
الفحص رقم   بارتباطات  المتعلق  الدولي  للمعيار  بفحصنا وفقاً  قمنا  المراجع    2410لقد  قبل  المنفذ من  المالية األولية  المعلومات  "فحص 

المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المالية األولية من إجراء استفسارات بشكل رئيسي مع  
اءات فحص أخرى. يعد الفحص أقل بشكل كبير في  األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجر

ي  لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه ال  القيام بها وفقاً  يتم  مكننا من نطاقه من المراجعة التي 
عملية المراجعة. وبناًء عليه، فإننا ال نبدي رأي  الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها خالل  

 مراجعة. 
 

 االستنتاج
إعدادها،   بناًء على الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34الدولي رقم من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة    
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الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

  معلومات حول الشركة .1

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

 في مدينة الرياض بالسجل التجاري (، وهي مسجلة1976سبتمبر  6)الموافق  هـ1396رمضان  13بتاريخ  66م/  الكريم رقم 

، المملكة 11422، الرياض 5101(. يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب. 1977يناير  4)الموافق  ه1397محرم  14الصادر بتاريخ  1010010813رقم 

 العربية السعودية.

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

  ٪.30لخاص النسبة األخرى وقدرها للكيميائيات". ويمتلك القطاع ا

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

 والبالستيكيات والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.

 2022سبتمبر  30تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 .2022 أكتوبر 27وفقا لقرار مجلس اإلدارة في 

  أسس اإلعداد .2

اسـبة وفقًا لمعيار المح 2022سـبتمبر  30أشـهر المنتهيتين في  أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسـعة

األولي" المعتمد في المملكة العربية الســعودية والمعايير واإلصــدارات األخرى المعتمدة من الهيلة الســعودية  ي( "التقرير المال34الدولي )

 للمراجعين والمحاسبين.  

ن إن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال ت تضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أ

  .2021ديسمبر  31تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

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

  السنة الاكملة.

توافق تعرض الطبيعة المناسبة للمعامالت. وعليه، تم إعادة تبويب األرقام المقارنة للفترة السابقة. لتم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة 

، وليس لها تأثير على صافي الدخل أو 2021ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  حول 42إعادة التبويب مع اإليضاح 

 األرباح المبقاة أو المراكز النقدية المفصح عنها سابًقا:

 

  

كما أفصح عنها 

   سابًقا

مبلغ إعادة 

  التبويب

المبالغ المعاد 

 تبويبها
       

الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر قائمة الدخل األولية 
        :2021سبتمبر  30المنتهية في 

 (86,614,825)  (352,441)  (86,262,384)  تلكفة المبيعات

 (7,405,290)  408,736  (7,814,026)  مصاريف عمومية وإدارية

 217,144  (769,189)  986,333  إيرادات تمويل

 (1,209,234)  769,189  (1,978,423)  تلكفة تمويل

 456,319  (56,295)  512,614  إيرادات أخرى، صافي
       

قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر 
        :2021سبتمبر  30المنتهية في 

 (31,403,619)  (186,970)  (31,216,649)  المبيعات فةتلك

 (2,526,394)  186,970  (2,713,364)  مصاريف عمومية وإدارية

 68,281  (88,918)  157,199  إيرادات تمويل

 (557,598)  88,918  (646,516)  تلكفة تمويل

 294,296  -  294,296  إيرادات أخرى، صافي
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 السعودية ما لم يرد خالف ذلك()اكفة المبالغ بآالف الرياالت 

لمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة .3   ا

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

باستثناء التعديالت التي تم تطبيقها على المعايير الدولية للتقرير المالي  2021ديسمبر  31المنتهية في الموحدة السنوية للمجموعة للسنة 

 كما هو مبين في الفقرة الالحقة.

أو بعد  2022يناير  1طبقت المجموعة التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة والتي تنطبق على الفترات التي تبدأ في 

 ليس لها تأثير على المجموعة:وذلك التاريخ 

  تفادًيا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في "اليوم : "عمليات تجميع األعمال" تتضمن استثنا3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
ء

( "المخصصات، وااللتزامات 37تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )والتي الثاني" 

إذا تم تكبدها بشلك  "الرسوم"للتقرير المالي ( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية 21المحتملة والموجودات المحتملة" أو التفسير )

  مستقل.

  للتوقف عن إثبات المطلوبات المالية 10 بنسبةرسوم اختبار "األدوات المالية" والذي يوضح  9التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي ٪

تلك المدفوعة أو  فقطزام المالي األصلي، ويتضمن لتقويم ما إذا اكنت شروط التزام مالي جديد أو معدل تختلف جوهريًا عن شروط االلت

  ة سواء من المقترض أو المقرض نيابة عن الطرف اآلخر.المستلمة بين المقترض والمقرض بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلم

  والتي تبين أية تاكليف يجب إدراجها : "المخصصات، وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة" 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي

". تشتمل التاكليف المتعلقة مباشربشلك عند تقويم ما إذا اكن العقد متوقع خسارته او يحقق خسائر من خالل "طريقة التلكفة المتعلقة 

بأنشطة العقد. ال  مباشربشلك بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على لك من التاكليف اإلضافية وتوزيع التاكليف المرتبطة  مباشربشلك 

  بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. مباشربشلك تتعلق التاكليف العمومية واإلدارية 

 لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول بعد.
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الموجزة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 األمور الهامة خالل الفترة .4

  االستحواذ على مجموعة شراكت ساينتفيك ديزاين 4-1

ـــ  2022أبريل  14في  سابك على الـ ستحوذت  ساينتفيك ديزاين من لكارينت أي جي ٪ 50)"تاريخ اإلغالق"(، ا شراكت  سهم مجموعة  المتبقية من أ

مليون دوالر أمريكي(، والذي تم اإلفصـــاح عنه في قائمة التدفقات  139,40مليون ريال ســعودي ) 522,75)"لكارينت"( نظير مقابل نقدي يبلغ 

ن النقدية األولية الموحدة الموجزة بالصافي من النقدية المستحوذ عليها. س يؤدي االستحواذ إلى زيادة نمو سابك في قطاع التخصصات، وضما

 التطوير طويل األجل لنشاط المحفزات ودعم أوجه التآزر المتوقعة.

سيطرة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ستحواذ مرحلي مع تغيير في ال ستحواذ بمثابة ا "عمليات تجميع األعمال". اعتبارا من 3يعتبر اال

اإلغالق، تمتلك ســابك وتســيطر بالاكمل على مجموعة ســاينتفيك ديزاين، وبالتالي تقوم بتوحيد مجموعة ســاينتفيك ديزاين. تم إثبات ربح  تاريخ

ـــ   97,40مليون ريال سعودي ) 365,25٪ األصلية للملكية مقابل القيمة الدفترية السابقة لالستثمارات البالغة 50القيمة العادلة على نسبة الـ

دوالر أمريكي( في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة وعرضــها ضــمن "الحصــة في نتائج مشــاريع مشــتركة غير تاكملية وشــراكت  مليون

 زميلة".

 فيما يلي ملخص تأثير المعاملة:
   

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

    منها:

 121,130   صافي النقدية المكتسبة

 209,250  الموجودات الملموسة

 399,750  الموجودات غير الملموسة

 (102,370)  التزام الضريبة المؤجلة

  506,630   إجمالي القيمة العادلة لصافي الموجودات

 417,740  الشهرة

 

العادلة للموجودات )بالصافي( لمجموعة لمزيد من التقييم للقيمة التخصيص سعر الشراء من خالل مقّيم مستقل، يخضع لتم إجراء تخصيص 

 ساينتفيك ديزاين خالل االثني عشر شهًرا القادمة من تاريخ اإلغالق.

 دسر إضافية في رأس مال ةمساهم 4-2

مليون ريال سعودي كمساهمة حقوق ملكية تتعلق بملكية سابك لنسبة  325، ساهمت سابك بمبلغ 2022سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

  الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية )"دسر"(، شركة زميلة أسسها صندوق االستثمارات العامة وأرامكو السعودية وسابك. ٪ في25

ستحواذ على 4-3 صناعية "غاز" ٪4 اال شركة الوطنية للغازات ال ستحواذ على  من الملكية في ال شر  ٪49واال صنع  افي  كة م
 ام تي فينولفيرنون 

٪ في الشركة الوطنية للغازات الصناعية )"غاز"(، شركة 4، استحوذت سابك على ملكية إضافية بنسبة 2022سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

٪، مع عدم وجود تغير في 74٪ إلى 70ملكية سابك من  ارتفعتمليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك،  181.13تابعة لسابك، ودفعت مقاباًل بمبلغ 

استحوذت سابك على  ذلك، إلى باإلضافة ثير المعاملة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة.يطرة وانعكس تأالس

فيرنون  للبالستيكيات المبتكرة ام تي سابك شركة فياآلن  دمجها تم والتي، ام تي فينول كة مصنع فيرنونا٪ المتبقية في شر 49 الـ نسبة

 مليون ريال سعودي. 48.75مبلغ ب مقاباًل  سابكودفعت  .مملوكة بالاكمل تابعةشركة وهي  المحدودة، 

  إعادة تمويل قروض الشركة العربية لأللياف الصناعية "ابن رشد" 4-4

مليار ريال  2.88، تمت إعادة تمويل قروض "الشركة العربية لأللياف الصناعية" )"ابن رشد"(، وهي شركة تابعة لسابك، بمبلغ 2022يناير  20في 

٪ سنوًيا. وقد تم رهن ممتلاكت ومصانع ومعدات شركة ابن رشد لصندوق التنمية الصناعية 0.7سنوات بمعدل فائدة سايبور زائد  10سعودي لمدة 

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

 )تتمة( األمور الهامة خالل الفترة .4

 االستحواذ على استثمار في شراكت تابعة 4-5

ي 49، وقعت شركة سابك للمغذيات الزراعية، وهي شركة تابعة لسابك، اتفاقية ملزمة لالستحواذ على 2022يناير  24في  ٪ من رأس مال شركة ا

 يمتد، وتخضع المعاملة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة والشروط واألحاكم األخرى التفاقية االستحواذ.تي جي إنبتس هولدكو ل

 تقييم انخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية 4-6

وعوامل أخرى. أدت ، هبط سعر سهم لكارينت مدفوًعا بشلك رئيسي بآثار الصراع الروسي األوكراني 2022سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

والذي تم إثباته في هذه القوائم المالية األولية الموحدة  مليار ريال سعودي 1.34 هذه األحداث إلى رصد مخصص إضافي النخفاض القيمة بمبلغ

ل أيًضا القيمة القابلة والتي تمث مليار ريال سعودي 8.28، بلغت القيمة الدفترية لالستثمار في شركة لكارينت 2022سبتمبر  30الموجزة. كما في 

  لالسترداد.

ين ش.م.ب. اكن للطلب القوي على األلمنيوم والتوقعات اإليجابية لألعمال التجارية المدفوعة بالقدرات اإلنتاجية اإلضافية في شركة ألمنيوم البحر

يجة لذلك، تم عكس خسارة االنخفاض في القيمة . نت2022سبتمبر  30)"ألبا"( تأثير إيجابي على سعر سهمها في فترة التسعة أشهر المنتهية في 

، بلغت القيمة الدفترية 2022سبتمبر  30مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية بذلك التاريخ. كما في  441فيما يتعلق باالستثمار في ألبا بمبلغ 

  لالسترداد.القابلة  القيمةوالتي تمثل أيًضا  مليار ريال سعودي 3.54لالستثمار في ألبا 

يتم عرض انخفاض القيمة المتعلق باالستثمار في لكارينت وعكس انخفاض القيمة المتعلق باالستثمار في ألبا ضمن "الحصة في نتائج مشاريع 

 .مشتركة غير تاكملية وشراكت زميلة" في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة وقائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة

 الصراع في أوكرانيا 4-7

ر  زيادة حادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعيمما أدى إلى  2022بدأ الصراع الروسي األوكراني في فبراير  وفي الوقت نفسه أثر على أسعا

لمتعلقة بتعّرض المجموعة األسهم في األسواق العالمية. تطلب مسار األحداث إعادة تقييم بعض التقديرات المحاسبية واالفتراضات واألحاكم ا

في القيمة والخسائر االئتمانية المتوقعة. لم يتم إثبات تاكليف تشغيلية جوهرية مرتبطة مباشرًة بالصراع الروسي األوكراني في  لمخاطر االنخفاض

 هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وما يستجد من تطورات.

  (19-تقييم اآلثار الناتجة عن )كوفيد .5

في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تزاول فيها المجموعة عملها وما يترتب على ذلك  19-استجابة لالنتشار السريع لكوفيد

م استباقي ألثر ذلك على عملياتها واتخذت من اضطرابات محتملة في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت اإلدارة بإجراء تقيي

سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك تكوين فرق عمل مستمرة إلدارة ومتابعة األزمة لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع 

امت اإلدارة بتطبيق برامج وقائية فعالة بأسره، فضال عن ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع األسواق التي تعمل بها. عالوة على ذلك، ق

، والحفاظ على استمرارية العمليات التجارية للمجموعة. 19-في المواقع التابعة لها وخطط طوارئ من أجل تقليل أثر المخاطر المتعلقة بكوفيد

 .2022سبتمبر  30ة الموجزة للفترة المنتهية في ، ال يلزم إجراء تعديالت جوهرية في هذه القوائم المالية األولية الموحدالتقييموبناء على هذا 
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

  قياس القيمة العادلة .6

ما في      2021ديسمبر  31كما في    2022سبتمبر  30ك

  
مستوى  ال

 األول
مستوى  ال

ثاني  ال
مستوى  ال

ثالث   اإلجمالي ال
المستوى 

 األول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 اإلجمالي الثالث

المالية موجودات             ال

 4,449 4,449 -   -  5,678 5,678 -   -  االستثمار في أدوات دين )غير مدرجة(

 288,003 190,705 97,298 -  286,082 181,691 104,391 -   االستثمار في أدوات حقوق الملكية )غير مدرجة(

 2,389,875 2,389,875 - -  2,429,250 2,429,250 - -   أدوات مالية مشتقة

 52,824 - 52,824 -  52,836 - 52,836 -   االستثمارات قصيرة األجل األخرى

 2,735,151 2,585,029 150,122 -  2,773,846 2,616,619 157,227 -   اإلجمالي

           

           المطلوبات المالية

 3,300,827 3,300,827 - -  3,476,794 3,476,794 - -   أدوات مالية مشتقة

 3,300,827 3,300,827 - -  3,476,794 3,476,794 - -   اإلجمالي

أو  األولتتماشى منهجية التصنيف المستخدمة في هذا اإلفصاح مع القوائم المالية الموحدة السنوية. لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 

 .2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في  الثالثأو المستوى  الثانيالمستوى 

 

 لتقييم األدوات المالية المشتقة:فيما يلي وصف ألساليب التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية 

ريقة   الحد المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة التقييمط

  خيارات البيع والعقود اآلجلة وأدوات حقوق الملكية  طريقة السوق

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل الفائدة والضريبة  -

 واالستهالك واإلطفاء

 

 :تقييم خيار الشراء 

 الضمنيةالتقلبات  -

 توزيعات األرباح المفترضة -

  سعر فائدة خالي من المخاطر -

 

 10.8إلى  3.8

 

 

 ٪30إلى  25٪

 ٪13.3إلى  7.8٪

 ٪3.7إلى  3.4٪

 

 .الدفترية قيمتها األدوات هذه لغالبيةالتي يتم قياسها بالتلكفة المطفأة وتقارب القيمة العادلة  المجموعة لديها عدد من األدوات المالية

 

ائنة لتقييم المجموعة، تقارب القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية واالستثمارات قصيرة األجل والنقدية واألرصدة لدى البنوك والذمم الدوفًقا 

ه ذالتجارية والموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى قيمتها الدفترية، ويرجع سبب ذلك بشلك كبير إلى االستحقاقات قصيرة األجل له

 األدوات.

 
 137للموجودات والمطلوبات المالية مبلغ  الثالثفي القيمة العادلة للمستوى  2022سبتمبر  30بلغت الحراكت الرئيسية خالل الفترة المنتهية في 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة. بخسارةمليون ريال سعودي( المتعلقة  578: 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي )

 
مليون دوالر أمريكي  200 -حوالي +/ ٪، في قيمة خيار الشراء بحد يصل إلى 10 -يتم إظهار أي تغير في االفتراضات، التي يستند إليها تقييم الخيارات +/

 مليون دوالر أمريكي في قيمة خيارات البيع / الشراء. 70 -+/ حواليو
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  الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 اإليرادات .7

 

 لفترة الثالثة أشهر 

  سبتمبر 30في  المنتهية

 أشهر  التسعةلفترة 

 سبتمبر 30في  المنتهية

 2022  2021  2022  2021 
        

 120,780,445  151,348,346  42,644,399  45,387,280 مبيعات بضاعة

 2,501,517  3,761,221  925,622  1,387,568 خدمات لوجستية

 365,822  376,098  127,895  92,934 تقديم الخدمات

 
46,867,782  43,697,916  155,485,665  123,647,784 

 والتوزيع الجغرافي.توزيع اإليرادات حسب القطاعات حول  9يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

لمعامالت .8   مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ا

 مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها: الهامةفيما يلي تفاصيل المعامالت 

 المبيعات إلى الجهات ذات العالقة 

 

 لفترة الثالثة أشهر

  سبتمبر 30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 

 2022  2021  2022  2021 
        

 128,634  134,056  32,945  8,320 زميلةشراكت 

 7,790,060  9,190,439  2,838,969  2,817,210 مشاريع مشتركة وشراكء

أرامكو السعودية والشراكت التابعة 

 6,723,494  10,318,617  2,578,413  4,020,232 لها

        

 المشتريات من الجهات ذات العالقة 

 

 لفترة الثالثة أشهر

  سبتمبر 30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 

 2022  2021  2022  2021 
        

 3,211,413  4,793,688  1,188,489  1,576,070 شراكت زميلة

 18,630,866  19,156,652  6,271,867  5,733,019 مشاريع مشتركة وشراكء

أرامكو السعودية والشراكت التابعة 

 21,346,563  42,094,147  10,712,163  12,935,954 لها

 

  

المبالغ المطلوبة من 

  الجهات ذات العالقة

المبالغ المطلوبة 

  للجهات ذات العالقة

القروض إلى الجهات 

 ذات العالقة

 2022سبتمبر  30كما في   
       

 31,588  872,608  28,665  شراكت زميلة

 534,375  4,713,935  2,655,938  مشاريع مشتركة وشراكء

 -  7,836,849  1,394,069  أرامكو السعودية والشراكت التابعة لها

       

 2021ديسمبر  31كما في   
       

 43,407  473,585  31,971  شراكت زميلة

 609,375  6,283,826  3,091,650   مشاريع مشتركة وشراكء

 -  7,952,932  1,002,110  التابعة لهاأرامكو السعودية والشراكت 

الجهات ذات العالقة على الذمم المدينة والدائنة المتداولة وغير المتداولة بما في ذلك مبالغ تتعلق وإلى تشتمل المبالغ المطلوبة من 

  بعض المشاريع المشتركة. معباتفاقيات التشغيل واإلنتاج المشترك 
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  األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لمعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( .8  ا

لبعض الشراكت ، أبرمت سابك وأرامكو السعودية اتفاقية إطارية، تقوم بموجبها سابك بتسويق منتجات البتروكيماويات والبوليمرات 2021خالل 

قة الشقيقة ألرامكو السعودية. وفًقا لذلك، يتم اإلفصاح عن معامالت الشراء والبيع الخاصة بهذه االتفاقيات كمعامالت مع الجهات ذات العال

 .2022سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

 
 فيما يلي المعامالت واألرصدة مع المنشآت التي تسيطر عليها الحكومة السعودية:

 

 

 لفترة الثالثة أشهر

  سبتمبر 30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 

 2022  2021  2022  2021 
        

 1,935,192  2,016,991  667,470  604,919 مشتريات بضاعة وخدمات

 8,257  12,374  3,426  73,20 مبيعات بضاعة وخدمات

        

 

 كما في

  2022 سبتمبر 30

 كما في

 2021ديسمبر  31
    

 278,301  160,202 عليها الحكومة السعودية التي تسيطرمنشآت المبالغ مستحقة إلى 

 3,882  2,991  عليها الحكومة السعودية التي تسيطرمنشآت المبالغ مستحقة من 

لمعلومات القطاعية .9  ا

ثالث بناء على منتجاتها إلى تتكون سابك من ثالث وحدات عمل استراتيجية وحديد )نشاط تصنيع مملوك بالاكمل( وفًقا لمنتجاتها، ويتم تجميعها 

 قطاعات.

زيع الموارد وتقييم تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية، التي يرأسها الرئيس التنفيذي، بمراقبة نتائج القطاعات التشغيلية لغرض اتخاذ القرارات بشأن تو

قياس األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس قائمة الدخل باستخدام "الدخل من العمليات قبل االستهالك واإلطفاء واالنخفاض في القيمة" كم

  ة الموحدة.للربح أو الخسارة للك قطاع من القطاعات، ويتم قياسه وفق أسس ثابتة على أساس الربح أو الخسارة في القوائم المالي

 بشلك مالئم. فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات: تم حذف جميع المعامالت المتداخلة بين شراكت المجموعة ضمن القطاعات

 2022سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

بتروكيماويات  ل ا

وحدة  حديد المغذيات الزراعية والتخصصات  الم
     

 46,867,782 3,551,727 4,264,324 39,051,731  إيرادات

 (3,506,102) (307,362) (207,380) (2,991,360)  استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 3,278,496 7,154 2,546,217 725,125  الدخل من العمليات

الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير تاكملية وشراكت 

 621,933 - 808,463 (186,530) زميلة

 204,729    تمويل إيرادات

 (992,541)    تلكفة تمويل

 369,992    إيرادات أخرى، صافي

 3,482,609     الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لمعلومات القطاعية )تتمة( .9  ا

 2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

البتروكيماويات 

 الموحدة  حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 43,697,916 3,099,557 2,742,030 37,856,329  إيرادات

 (3,494,390) (277,022) (224,204) (2,993,164)  استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 7,703,442 (42,998) 1,151,228 6,595,212 من العملياتخسارة( ال) الدخل

الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير تاكملية وشراكت 

 723,544 - 157,528 566,016 زميلة

 68,281    إيرادات تمويل

 (557,598)    تلكفة تمويل

 294,296    إيرادات أخرى، صافي

 8,231,965     الزاكة وضريبة الدخلالدخل قبل 

 
     

 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 

بتروكيماويات  ل ا

وحدة  حديد المغذيات الزراعية والتخصصات  الم
     

 155,485,665 11,944,939 13,996,253 129,544,473  إيرادات

 (10,464,937) (895,845) (638,999) (8,930,093)  استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 22,394,113 553,553 8,219,758 13,620,802  الدخل من العمليات

الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير تاكملية وشراكت 

 2,907,896 - 2,198,046 709,850 زميلة

 446,000    إيرادات تمويل

 (1,986,320)    تلكفة تمويل

 977,646    إيرادات أخرى، صافي

 24,739,335     الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

     
 

 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 

البتروكيماويات 

 الموحدة  حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 123,647,784 9,591,356 7,060,080 106,996,348  إيرادات

 (10,471,368) (834,975) (633,985) (9,002,408)  القيمةاستهالك وإطفاء وانخفاض في 

 24,741,436 355,789 2,423,819 21,961,828  الدخل من العمليات

الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير تاكملية وشراكت 

 1,420,174 - 429,520 990,654 زميلة

 217,144    إيرادات تمويل

 (1,209,234)    تلكفة تمويل

 456,319    إيرادات أخرى، صافي

 25,625,839     الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لمعلومات القطاعية )تتمة( .9  ا

 

توزيع الجغرافي لإليرادات ل   ا

 

 

 لفترة الثالثة أشهر

  2022سبتمبر  30المنتهية في 

  الثالثة أشهرلفترة 

 2021سبتمبر  30المنتهية في 
      

 ٪18 7,791,821  ٪22 10,274,645 المملكة العربية السعودية

 ٪18 8,041,005  ٪17 7,850,030 الصين

 ٪24 10,243,165  ٪20 9,564,366 باقي دول آسيا

 ٪22 9,630,002  ٪20 9,435,515 أوروبا

 ٪9 4,098,604  ٪11 5,112,203 األمريكتان

 ٪9 3,893,319  ٪10 4,631,023  أخرى

 46,867,782 100٪  43,697,916 100٪ 

  

 

 لفترة التسعة أشهر

  2022سبتمبر  30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر

 2021سبتمبر  30المنتهية في 
      

 ٪18 22,047,766  ٪21 32,418,201 المملكة العربية السعودية

 ٪18 21,702,656  ٪16 25,519,954 الصين

 ٪24 30,034,298  ٪22 34,158,715 باقي دول آسيا

 ٪22 27,249,090  ٪21 32,572,623 أوروبا

 ٪9 11,597,426  ٪10 15,845,148 األمريكتان

 ٪9 11,016,548  ٪10 14,971,024  أخرى

 155,485,665 100٪  123,647,784 100٪ 

 

اإليرادات أعاله على أماكن تواجد العمالء.تعتمد معلومات 

 2022سبتمبر  30كما في  

 

بتروكيماويات  ل ا

وحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات  الم
     

 318,320,115 17,885,928 18,493,695 281,940,492  إجمالي الموجودات

 6,671,697 393,333 332,153 5,946,211 نفقات رأسمالية

 43,669,182 176,846 6,872,184 36,620,152 االستثمار في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة

 102,254,184 4,919,895 3,101,522 94,232,767  إجمالي المطلوبات

  

 2021ديسمبر  31كما في  

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 318,438,777 18,176,223 13,199,668 287,062,886  إجمالي الموجودات

 10,971,461 564,148 636,568 9,770,745 نفقات رأسمالية

 42,187,623 176,846 4,983,202 37,027,575 االستثمار في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة

 106,605,479 6,490,697 2,192,580 97,922,202  إجمالي المطلوبات



 
  السعودية للصناعات األساسية )سابك(الشركة 

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

لمعلومات القطاعية )تتمة( .9  ا

توزيع الجغرافي للموجودات غير المتداولة باستثناء الموجودات المالية  ل   وموجودات الضريبة المؤجلةا

 

 2021ديسمبر  31كما في   2022سبتمبر  30كما في  
      

 ٪71 115,759,070  ٪72 112,310,723 المملكة العربية السعودية

 ٪12 19,669,569  ٪11 17,911,697 أوروبا

 ٪15 23,711,526  ٪15 23,286,421 األمريكتان

 ٪2 2,849,245  ٪2 2,779,556  آسيا

 - 16,668  - 15,081 أخرى

 156,303,478 100٪  162,006,078 100٪ 

لتوزيعات .10   ا

( على توزيعات أرباح نقدية نهائية 2022أبريل  10هـ )الموافق 1443رمضان  9وافقت الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها المنعقد في 

، والتي تم إثباتها في القوائم المالية األولية 2021الواحد( للنصف الثاني من ريال سعودي للسهم  2.25مليار ريال سعودي )بسعر  6.75بمبلغ 

 .2022سبتمبر  30الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

 

ال مليار ري 6.75بمبلغ  2022(، أعلنت سابك عن توزيعات أرباح نقدية أولية عن النصف األول من 2022يونيو  19هـ )الموافق 1443ذو القعدة  20في 

 30ريال سعودي للسهم الواحد(، والتي تم إثباتها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  2.25سعودي )بسعر 

 .2022سبتمبر 

 األحداث الالحقة   .11

، أعلنت مرافق، شركة زميلة لسابك، عن اعتزامها البدء في إجراءات "االكتتاب العام األولي" وإدراج أسهمها في تداول. يتكون 2022أكتوبر  2في 

ء االكتتاب العام األولي من األسهم التي يطرحها مساهمو األغلبية في مرافق، بما في ذلك سابك بما يتناسب مع حصص ملكيتهم. عند االنتها

القيمة الدفترية  ، اكنت 2022سبتمبر  30كما في ٪. 17.50٪ إلى 24.81من االكتتاب العام األولي، ستنخفض حصة ملكية سابك في مرافق من 

 مليار ريال سعودي(. 1.92: 2021ديسمبر  31مليار ريال سعودي ) 2.01لالستثمار في مرافق في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 

ذات تأثير جوهري على المركز المالي للمجموعة كما  2022سبتمبر  30منذ الفترة المنتهية في أخرى أي اإلدارة، ال توجد أحداث الحقة هامة في ر 

 هو موضح في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.


