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      معلومات الشركة 1
        

السعودية )"سافكو"((  إن شركة سابك للمغذيات الزراعية )"سابك" أو "الشركة" أو "الشركة األم"( )سابقًا: شركة األسمدة العربية 
بُِموِجب المرسوم الملكي رقم م/ )الموافق  1385جمادى األولى    11المؤرخ في    13هي شركة مساهمة سعودية تأسست    7هـ 

التجاري رقم   م(.1965سبتمبر   ذي الحجة    1وتاريخ    2050001841وسُّجلت الشركة بداية في مدينة الدمام بموجب السجل 
)الموافق  1385 بموجب  1966مارس    24هـ  وسُّجلت  الصناعية  الجبيـل  مدينة  إلى  للشركة  الرئيس  المركز  نقل  وتم الحقا  م(، 

َل السجل التجاري السابق   م(.1991مايو  14هـ )الموافق 1411شوال  29وتاريخ  2055002359السجل التجاري رقم  وقد ُحّوِ
 . 2013إلى فرعي، ثم أُلِغَي في عام  

        
َر المساهمون خالل عام   نوفمبر    18هـ )الموافق  1442ربيع اآلخر    3في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ    م 2020قَرَّ

 م( تغيير اسم الشركة األم من شركة األسمدة العربية السعودية )"سافكو"( إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية. 2020

        
 .الشركةم(، زيادة رأسمال  2020ديسمبر  18هـ )الموافق 1442جمادى األولى  3اعتمدت الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 

        
األولى    20وبتاريخ   )الموافق  1442جمادى  المجموعة من  2021يناير    4هـ  لاير    4،166،666،660م( تمت زيادة رأسمال 

سهًما إضافيًا للشركة السعودية للصناعات األساسية   59،368،738لاير سعودي من خالل إصدار    4،760،354،040سعودي إلى  
ونتيجة  شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية من سابك. ٪ في رأسمال 100)"سابك"( كِعوض مقابل استحواذ الشركة على 

اعية، اكتسبت الشركة حصة حقوق ملكية غير مباشرة أخرى مسيطرة االستحواذ على شركة سابك الستثمارات المغذيات الزر
٪ في شركة 50٪ في الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"( وحصة حقوق ملكية غير مباشرة مسيطرة بنسبة  50بنسبة  

لصناعات البتروكيماوية التي  في شركة الخليج ل  ٪33.33الجبيل لألسمدة )"البيروني"( وحصة حقوق ملكية غير مباشرة بنسبة  
والحصة غير المسيطرة في شركة الجبيل لألسمدة مملوكة لشركة   كانت مملوكة لشركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية.

تايوان لألسمدة المحدودة، وهي شركة تأسست في الصين وتُقاس على أساس حصتها النسبية من صافي أصول الشركة المستثمر 
 يد قيمة صافي األصول المستحوذ عليها في اإليضاحات أدناه.تم تحد فيها.

        
من أسهم الشركة مملوكة   ٪50.1"سابك"، فإن نسبة    وبعد إصدار هذه األسهم اإلضافية للشركة السعودية للصناعات األساسية

العامة )  ٪7.74ونسبة  ،  لسابك من  لمساهمين  مملوكة  وباقي األسهم  للتأمينات االجتماعية  العامة  للمؤسسة  ديسمبر    31مملوكة 
 للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وباقي األسهم مملوكة لمساهمين من العامة(.  ٪8,85ولسابك  ٪42,99م: 2020

        
    والشركة الزميلة التالية: لدى الشركة الشركات التابعة 

        
 

 االسم 

العالقة كما في  
  ديسمبر 31

 م 2021

  31كما في 
ديسمبر 
 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  م2020

الملكية %  
)مباشرة وغير  

  31مباشرة( 
 م 2021ديسمبر 

الملكية %  
)مباشرة وغير  

 31مباشرة( 
 م2020ديسمبر 

شركة سابك  
المغذيات  الستثمارات 

 جهة منتسبة  شركة تابعة  الزراعية
المملكة العربية  

 - 100 المغذيات الزراعية  السعودية 

الشركة الوطنية   
لألسمدة الكيماوية  

 شركة زميلة  شركة تابعة  )"ابن البيطار"( 
المملكة العربية  

 50 100 المغذيات الزراعية  السعودية 

شركة الجبيل لألسمدة   
 جهة منتسبة  شركة تابعة  )"البيروني"( 

المملكة العربية  
 السعودية 

لمغذيات الزراعية  ا
 - 50 والبتروكيماويات 

شركة الخليج   
للصناعات  

 - 33.33 المغذيات الزراعية  البحرين جهة منتسبة  شركة زميلة  البتروكيماوية
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     معلومات حول الشركة )تتمة(  1
        

تزاول الشركة وشركاتها التابعة )المشار إليها معا بــ "المجموعة"( بصورة رئيسية إنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق وتجارة منتجات  
 بجميع أنواعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.  اتوالبتروكيماويالمغذيات الزراعية 

        
في الشركة العربية لأللياف الصناعية )"ابن رشد"( وحصة حقوق ملكية   ٪3.87بنسبة  تملك الشركة أيضا حصة حقوق ملكية  

 في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )"ينساب"(.  ٪1.69بنسبة 
        

   قيمة صافي أصول شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية كما هو أدناه:
        

لاير سعودي         الموجودات 
 )باأللوف( 

 3,357,663     ومعدات  مصانعممتلكات و

  76,352      موجودات حق االستخدام

  12,293      موجودات غير ملموسة 

 644,339     استثمار في شركة زميلة

 31,751     األخرى الموجودات غير المتداولة

  346,310      مخزون 

  349,437      ذمم مدينة تجارية 

 79,541   مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

  167,800    ودائع بنكية -استثمارات قصيرة األجل 

 712,309     النقد وما في حكمه

  5,777,795      إجمالي الموجودات 
        

       المطلوبات 
 ( 112,032)      ذمم دائنة تجارية 

 ( 100,128)      قروض قصيرة األجل 

 ( 76,592)      التزامات إيجار 

 ( 269,161)     مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى 

 ( 23,806)      زكاة مستحقة الدفع 

 ( 12,017)      منافع موظفين

 ( 54,182)     التزامات ضريبة مؤجلة

 (647,918)      مجموع المطلوبات 

 5,129,877     إجمالي صافي األصول القابلة للتحديد 

 (792,271) في الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(  ٪50ناقًصا حصة الملكية الحالية بنسبة 
 (1,237,381)  ( في شركة الجبيل لألسمدة )"البيروني"( ٪50حصة غير مسيطرة )

 3,100,225     قيمة صافي األصول المستحوذ عليها
        

 4,592,172     (19المعاملة )إيضاح قيمة 

  1,491,947 المحاسبة عن فائض قيمة المعامالت عن صافي األصول المستحوذ عليها ضمن األرباح المبقاة * 
        
م( بشأن 2014ديسمبر  18هـ )الموافق 1436صفر  26وفقًا لتعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر بتاريخ  * 

المعالجة المحاسبية لعمليات تجميع المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة قبل تجميع المنشآت، يُحاَسُب عن صافي األصول  
 الُمستحَوذ عليها بقيمها الدفترية في تاريخ االستحواذ وقد ال يُْعتَرف بالشهرة في مثل هذه الحاالت. 

        
  28هـ )الموافق  1443 رجب 27م لإلصدار بتاريخ 2021ديسمبر  31اعتُِمَدت القوائم المالية للمجموعة عن السنة المنتهية في 

 م(.2022فبراير 
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      أسس اإلعداد 2
        

المالي   للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  للمجموعة  المالية  القوائم  الدولية  أعدت  المحاسبة  معايير  مجلس  الصادرة عن  والتفسيرات 
والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار  

 ة"(. إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودي
        

وتمثل أرقام المقارنة في هذه القوائم المالية الموحدة أرقام التقرير الخاصة بالشركة فقط في حين أن األرقام الحالية تمثل أرقام  
 أعاله. 1التقرير الموحد للمجموعة بعد االقتناء المفصل في اإليضاح 

        
      أسس القياس  2-1
        

دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء بعض األصول المالية المقاسةتُعَدُّ    القوائم المالية الموحَّ
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وفيما يتعلق بمنافع الموظفين ومنافع ما بعد التوظيف األخرى، تُستخدم حسابات 

 ة االكتوارية. القيمة الحالي
        
     عملة العرض والعملة الوظيفية  2-2
        

دة باللاير السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة   ب كافة القيم إلى أقرب  لشركة.لتُْعَرض القوائم المالية الموحَّ وتُقرَّ
 قيمة باآلالف ما لم يُذكر خالف ذلك. 

        
      التوحيد اساس  2-3
        

دة القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة التي تسيطر عليها المجموعة.  تمثل القوائم المالية الموحَّ
        

يبدأ توحيد الشركة التابعة عند استحواذ المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على  
وتُْدَرُج األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحَوذ عليها أو المبيعة خالل   الشركة التابعة.

َدة ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على   الفترة في القوائم المالية الُمَوحَّ
 الشركة التابعة.

        
ولديها القدرة في التأثير  بها  تتحقق السيطرة عندما يحق للمجموعة الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها في المنشأة الُمستثمر 

 على هذه العوائد من خالل نفوذها على المنشأة الُمستثمر بها. 
        

   كان لدى المجموعة:تسيطر المجموعة بشكل خاص على المنشأة الُمستثمر بها إذا 
نفوذ على المنشأة المستثمر بها )مثل: حقوق قائمة تعطي الشركة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر   •

 بها(.
 الحق أو الحقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشأة الُمستثمر بها. •
 استخدام سيطرتها على المنشأة الُمستثمر بها للتأثير على عوائدها.القدرة على  •
        

ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون   وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة.
المنشأة الُمستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار  لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في  

جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذاً على المنشأة الُمستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما  
 يلي: 

        
   الُمستثمر بها. الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في المنشأة  •
  الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  •
   حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.  •  
        

تشير تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما 
يبدأ توحيد الشركة التابعة عند استحواذ  الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

يتم تضمين الموجودات  المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.
المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة  والمصاريفوالمطلوبات واإليرادات 

 على السيطرة حتى تاريخ زوال تلك السيطرة على الشركة التابعة.
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     أساس اإلعداد )تتمة(  2
        
     التوحيد )تتمة( أسس  2-3
        

ع صافي الدخل أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة األم للمجموعة وحسب الحصص غير   يُوزَّ
وعند الضرورة، يتم إجراء تسويات على القوائم   المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات   المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند 

 ية. توحيد القوائم المال
        

دة وقائمة الدخل   وتُظَهر الحصص غير الُمسيِطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركة التابعة كلٌّ على ِحدة في قائمة المركز المالي الُموحَّ
دة. دة وقائمة التغيُّرات في حقوق الملكية الُموحَّ التابعة، دون  يحتسب التغير في ملكية حصة الشركة   والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

 خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.
        

وإذا فقدت الشركة األم السيطرة على شركة تابعة، فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة، حيثما كان  
يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في  منطبقًا( والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغيرها من عناصر حقوق الملكية، فيما  

َدة.   قائمة الدخل الُمَوحَّ
        
  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3
        

القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ إعداد  يتطلُب  
غير أنَّ   االلتزامات المحتملة بتاريخ القوائم المالية.  إفصاحاتوالمفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات  

والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو  عدم التيقن حيال هذه االفتراضات  
 االلتزامات التي تتأثر في المستقبل. 

تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم لقياس  
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية  الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى.القيم  

ويُعتَرف بالتعديالت التي تُجرى على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدَّل فيها التقديرات التي إن تغيرت فإنها   بشكل متواصل.
 الية والمستقبلية. تؤثر على الفترات الح 

        
ض له المجموعة من مخاطر وحاالت عدم    التيقن ما يلي:  وتتضمَّن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ

   (37إدارة رأس المال وإدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها )إيضاح  •  
   ( 37وإيضاح  23إفصاحات تحليالت الحساسية )إيضاح  •  
        
       التقديرات واالفتراضات  3-1
        

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية المستقبلية والمصادر األخرى بتاريخ القوائم  
ل مخاطر جوهرية مما ينشأ عنها فروق جوهرية في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة المالية   المالية التي قد تُشّكِ

إال أنه يجوز أن   استخدمت المجموعة هذه االفتراضات والتقديرات في ضوء المعلومات المتوفرة عند القوائم المالية.وقد   القادمة.
سيطرة   خارج  الناشئة  الظروف  أو  السوق  في  للتغيرات  وفقاً  المستقبلية  التطورات  حول  القائمة  واالفتراضات  الظروف  تتغير 

 تراضات عند حدوثها. يتم إظهار هذه التغيرات في االف  المجموعة.
        
     االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  3-1-1

للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة   المدرةيظهر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة  
تستند القيمة العادلة ناقص حسابات تكاليف االستبعاد إلى   العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى.

كن مالحظتها ناقص التكاليف اإلضافية بيانات معامالت البيع الملزمة لموجودات مماثلة على أساس تجاري أو أسعار السوق التي يم
وتتحقق التدفقات النقدية من   يتم احتساب القيمة قيد االستخدام على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة. الستبعاد األصل.

أو االس بعد  المجموعة  بها  تلتزم  لم  التي  الهيكلة  إعادة  أنشطة  ُن  تَتََضمَّ وال  الالحقة،  سنوات  للخمس  المستقبلية الموازنة  تثمارات 
ة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. إن القيمة القابلة لالسترداد حساسة  الجوهرية التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة الُمِدرَّ

متوقعة ومعدل  تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية ال
   النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل. 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
        
      التقديرات واالفتراضات )تتمة(  3-1
        
     سعر االقتراض اإلضافي التفاقيات اإليجار  3-1-2
        

للشركة أن تحدد معدل الفائدة المتضمن في عقد اإليجار، وبالتالي تستخدم معدل االقتراض المتزايد الخاص بها لقياس  ال يمكن  
يمثل معدل االقتراض المتزايد معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول   مطلوبات اإليجار.

وبالتالي   حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل.على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل  
يعكس معدل االقتراض المتزايد المبلغ الذي قد تضطر المجموعة لدفعه وهو ما يتطلب تقديراً عندما ال يكون هناك معدالت قابلة  

لتعكس أحكام وشر للتعديل  يكون عقد اإليجار  للمالحظة متاحة، أو عندما تحتاج  المثال، عندما ال  وط عقد اإليجار )على سبيل 
المدخالت القابلة للمالحظة )مثل معدالت  باستخدام  للشركة التابعة(. تقدر المجموعة معدل االقتراض المتزايد  بالعملة الوظيفية 

 الفائدة بالسوق( عندما تكون متاحة وينبغي القيام بتقديرات خاصة بالمنشأة. 

        
     مخصص مخزون خامل ومتقادم 3-1-3
        

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

 هذه الفروق ستؤثر على القيمة الدفترية للمخزون ومخصص المخزون في السنوات التي تم فيها تغيير هذه التقديرات.
        
       المخصصات  3-1-4
        

المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وتقييمات للتأكُّد من استيفاء معايير   االعتراف، بما في ذلك تقديرات  يعتمد قياس 
وتستند المجموعة بشأن مخصصات المسائل البيئية على طبيعة التلوث ومدى خطورته فضال  احتمالية التدفقات النقدية الخارجية.

لمشورة وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، ا  عن التقنية الالزمة ألعمال المعالجة.
 القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة.

        
      ة للموظفين دبرامج المنافع الُمحد 3-1-5
        

رى  تَُمثُِّل برامج المنافع الُمحدَّدة لما بعد التوظيف وبرامج مكافأة نهاية الخدمة ومدفوعات التعويضات وااللتزامات طويلة األجل األخ 
االلتزامات.المتعلقة   تلك  لتحديد  اكتوارية  تقييمات  إجراء  وتستلزم وضع  مستقباًل،  سدادها  سيُجَرى  التي  االلتزامات   بالموظفين 

ويتعيَّن على المجموعة وضع افتراضات إضافية بشأن المتغيِّرات مثل معدالت الخصومات ومعدل زيادات الرواتب ومعدالت  
ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في االفتراضات الرئيسة تأثيًرا   الرعاية الصحية المستقبلية، إْن ُوِجَدت.األعمار ودوران العمل وتكاليف 

وتخضع االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم   جوهريًا على التزامات المنافع المتوقعة وتكاليف المنافع الُمحدَّدة للموظفين.
 مالية.

        
المنافع الُمحدَّدة داخل المجموعة بناًء على ُمعدَّل يُحدَّد بالرجوع إلى عائدات السوق ذات العالقة في نهاية الفترة  وتُخَصم التزامات 

ويستلزم وضع تقدير محاسبي هام عند تحديد   المالية الُمْفَصح عنها الُمحقَّقة من سندات الشركات عالية الجودة أو السندات الحكومية.
ُن المعايير األكثر أهمية المعتبَرة الختيار   ضمن المحتوى اإلحصائي الذي يُستَمد منه منحنى العائد.  معايير إدراج السندات وتَتََضمَّ

 السندات حجم السندات وجودة سندات الشركات وتحديد النقاط المغايرة المستبعَدة منها، إْن ُوِجدت.
        
      المحاسبة عن ضريبة الدخل  3-1-6
        

وتتضمن هذه العملية تقدير  كجزء من عملية القوائم المالية الموحدة، تقدر إدارة المجموعة ضريبة الدخل في كل منطقة تعمل فيها.
مصروف الضريبة الحالية والفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض التقارير المالية واألوعية الضريبية  

لة تُْدَرُج في قائمة المركز المالي الموحدة. العالقة.ذات   وتُْدَرُج األصول   ينتج عن الفروق المؤقتة أصواًل والتزامات ضريبية مؤجَّ
لة بالقيمة االسمية.  وااللتزامات الضريبية المؤجَّ
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
        
      التقديرات واالفتراضات )تتمة(  3-1
        
      المحاسبة عن ضريبة الدخل )تتمة(  3-1-6
        

لة من الدخل الخاضع للضريبة المستقبلي إلى الحد  بشكل  تُقيُِّم المجموعة   دوري مدى احتمالية استرداد األصول الضريبية المؤجَّ
ُل وفقًا له هذه األصول  لة.الذي تَُسجَّ لة للخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى   الضريبية المؤجَّ ويُْعتََرُف باألصول الضريبية المؤجَّ

ويتطلب الحكم المحاسبي الهام المتخذ من   الحد الذي يكون من الممكن وفقًا له توفر الربح الخاضع للضريبة لالستفادة من الخسائر.
لة التي يمكن االعتراف بها، بناًء على التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة اإلدارة تحديد مبلغ األصول الضريبية   المؤجَّ

 للضريبة المستقبلية، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية. 

        
     األحكام الهامة المتعلقة بتطبيق المعايير المحاسبية  3-2
        

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

        
     والمعدات  المصانعمكونات  3-2-1
        

المجموعة ومصانعها ومعداتها إلى مكوناتها الهامة وتُْستَْهلَُك بصورة منفصلة وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى  تُقسَّم ممتلكات  
وعند تحديد أهمية   ويتعيَّن إبداء األحكام عند التحقق من تجزئة األصل األكبر إلى مكوناته الهامة. أعمارها اإلنتاجية االقتصادية.

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

        
  تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء  3-2-2
        

عقد اإليجار على أنها مدة غير القابلة لإللغاء بالنسبة للعقد، مع أي فترات تتضمن خيار تمديد العقد فيما  تقوم المجموعة بتحديد مدة 
إذا كانت الشركة متيقنة بممارسة خيار التمديد، أو أي فترات تتضمن خيار انهاء عقد اإليجار فيما إذا كانت الشركة متيقنة بأنها لن  

 لة.تمارس خيار انهاء العقد بصورة معقو
        

تطبق المجموعة األحكام في تقييم ما إذا كان هناك يقين معقول  لدى المجموعة بعض عقود اإليجار التي تشمل بنود التمديد واإلنهاء.
حافزاً  وبالتالي فإنها تضع في اعتبارها كافة العوامل ذات العالقة التي تخلق   لممارسة خيار تجديد أو انهاء عقد اإليجار من عدمه.

وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار لتحديد ما إْن   اقتصادياً لممارسة إما خيار التجديد أو االنهاء.
ضمن الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة   كان هناك حدث هام أو تغيُّر جوهري.

 غاء العقد. خيار تجديد أو إل

        
   تحديد السيطرة والسيطرة المشتركة والتأثير الهام  3-2-3
        

وتعتبر اإلدارة أنها تسيطر على منشأة ما   الشركات التابعة هي جميع المنشآت المستثمر فيها التي لدى المجموعة سيطرة عليها.
غالبية العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة المستثمر فيها والقدرة على  عندما تكون المجموعة معرضة أو لديها حقوق في  

 استخدام سلطتها على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ تلك العوائد أو لتوجيه األنشطة ذات الصلة للمنشأة المستثمر فيها.
ذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة والحقوق التي تتمتع ويعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة تتمتع بالسلطة على طريقة اتخا 

 بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. بها المجموعة فيما يتعلق بالمنشآت المستثمر فيها.
حقوق   أغلبية  يقل عن  أو  يعادل  ما  المجموعة  لدى  يكون  وعندما  االفتراض  هذا  الشركة ولدعم  مماثلة في  حقوق  أو  التصويت 

المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة األخرى عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على  
وعلى عائد   المنشأة المستثمر فيها، بما في ذلك أي اتفاقيات تعاقدية وغيرها من مثل هذه االتفاقيات التي قد تؤثر على األنشطة

    المنشأة المستثمر فيها.
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ة  4   التغيُّرات في السياسات المحاسبية واألحكام المحاسبية الهامَّ
        

من قبل المجموعة،   م2021يناير    1فيما يلي التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي يتعين تطبيقها إلزاميًا كما في  
 والتي لها صلة بالمجموعة:

        
  (16الدولي )التعديالت على معيار المحاسبة  -ممتلكات ومصانع ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المستهدف  4-1
        

( الدولي  المحاسبة  معيار  على  االستخدام  16التعديالت  قبل  المتحصالت  ومعدات:  ومصانع  ممتلكات  والذي(  يمنع   المستهدف 
واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء    والمعدات،المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت  

المجموعة التطبيق المبكر لهذا   قررت احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة.
الستخدام في او بعد بداية اول يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة ل التعديل.

ال يوجد تأثير على المجموعة في السنة المالية الحالية أو السابقة حيث لم   فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل.
 يكن هناك عموالت على أي مشاريع، حيث تم خصم المتحصالت من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات.

        
(  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9: تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2المرحلة    -إصالح مؤشر سعر الربح    4-2

 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7والمعيار الدولي للتقرير المالي )
 

تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة المعروض بين البنوك )آيبور( بسعر فائدة  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة  
 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية: ’(.RFRبديل شبه خاٍل من المخاطر )‘

بشكل مباشر، ليتم معاملتها وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح   •
 كتغييرات على معدل ربح متغير، يعادل الحركة في معدل ربح السوق. 

تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصالح مؤشر سعر الفائدة ليتم إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون  •
 وقف عالقة التحوط. 

 
المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر فائدة بديل شبه يقدم إعفاء مؤقت للمنشآت من وجوب تلبية  

 ( كتحوط لمكون المخاطر. RFRخاٍل من المخاطر )

   تنوي المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إذا كان يمكن تطبيقها. 
   المجموعة: إنوليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الخاصة بالمجموعة، حيث 

    ليس لديها معدل فائدة متغير على القروض أو المشتقات. •

  أو التي تستند إلى آيبور.  المشتقةتطبق معدل االقتراض اإلضافي على خصومات عقود اإليجار غير  •

    تأمين جوهرية خاضعة ألي معدل آيبور.ليس لديها عقود  •
        
  (16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -م 2021يونيو   30" بعد 19-امتياز اإليجار المتعلق بـ "كوفيد   4-3
        

تعديل على المعيار الدولي    -  19-أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات إيجار متعلقة بكوفيد    ،م2020مايو    28في  
 ( "عقود اإليجار". 16للتقرير المالي )

( بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار  16توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي )
كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز   .19-اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد  المتيازات  

يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير   من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار.  19-اإليجار المرتبط بكوفيد
بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار    19-عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيدفي دفعات اإليجار ناتج  

  ، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار.16الدولي للتقرير المالي  
 

م، قام  2021مارس    31مستمر كما في    19-م، ولكن بما إن تأثير كوفيد2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  
م. تنطبق التعديالت على فترات التقرير  2022يونيو    30مجلس معايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة تطبيق الممارسة العملية حتى  

  م أو بعد ذلك التاريخ.2021أبريل  1السنوية التي تبدأ في  
 

"، ولكن تخطط لتطبيق الممارسة العملية في حال أصبحت قابلة  19-"كوفيد  ومع ذلك، لم تتسلم المجموعة امتياز اإليجار المتعلق بـ  
  ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على المجموعة. للتطبيق ضمن الفترة المسموح بها للتطبيق.
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    المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد  5
        

للمجموعة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد،   ةتفصيلي بالمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة والمالئمفيما يلي بيان  
  وستطبِّق المجموعة هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة.

        
  (: تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة 1المحاسبة الدولي )التعديالت على معيار   5-1
        

 غير متداولة. وأ( "القوائم المالية" متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة 1توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 توضح التعديالت: 

 التسويةما المقصود بحق تأجيل   •

  أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية •

 تأجيل الأن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في  •

أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام   •
  على تصنيفه.

أو بعد   لن تؤثر تلك   ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي.2023يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 
 التعديالت على تصنيف المجموعة للمطلوبات المتداولة وغير المتداولة.

        
   ( 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )  -مرجع اإلطار المفاهيمي   5-2
        

( "عمليات تجميع المنشآت" والغرض من التعديالت هو إحالل اإلشارة إلى  3إلعداد التقارير المالية )تعديل على المعيار الدولي  
 اإلطار العام إلعداد وعرض القوائم المالية، مع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي دون تغير المتطلبات بشكل جوهري.

        
أيضاً   التعديالت  )تتضمن  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  في  مبادئ االعتراف  إلى  او خسائر 3استثناًء  مكاسب  مسألة  لتجنب   )

أو تفسير لجنة   37"اليومين" المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن معيار المحاسبة الدولي  
إضافة لذلك، توضح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي للتقرير   منفصل.  "الرسوم" حال تكبدها بشكل  21المعايير الدولية رقم  

 ( بخصوص الموجودات المحتملة التي لن تتأثر عند احالل اإلشارة إلى اإلطار العام إلعداد وعرض القوائم المالية. 3المالي )
        

ليس من المتوقع أن يكون للتعديل  أو بعد ذلك التاريخ.  2022يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  
 أي تأثير على المجموعة. 

        
لة بااللتزامات  -(  37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  5-3  تكاليف استيفاء عقد  -العقود الُمحمَّ
        

لتحديد التكاليف التي يتعين    37الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة  م2020في مايو  
تتضمن   تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة المباشرة". على المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا.

 التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف التي تتعلق مباشرة بأنشطة العقد.التكاليف التي تتعلق بعقد تقديم بضائع او خدمات كالً من  
 العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد.  المصاريفال تتعلق 

ستقوم المجموعة بتطبيق التعديالت   م.2022ناير  ي  1تسري التعديالت على فترات التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 على العقود التي لم تقم بعد بتأدية جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة. 

        
  تحديد التقديرات المحاسبية   -( 8التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  5-4
        

يوضح التعديل   ( حيث قدم تعريفا للتقديرات المحاسبية.8م، أصدر المجلس تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2021في فبراير  
كما يوضح كيفية استخدام  التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح االخطاء.

 التقييم والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.  ألساليبالمنشآت 
        

تبدأ في   التي  السنوية  المالي  التقرير  فترات  التعديالت على  تنطبق على  2023يناير    1تنطبق  أن  ويجب  التاريخ  هذا  بعد  أو  م 
يسمح بالتطبيق المبكر   والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تقع في أو بعد بداية تلك الفترة.التغيرات في السياسات المحاسبية  

 ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.  حال االفصاح عن تلك الحقيقة.
 

  



  شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة 

     )شركة مساهمة سعودية( 

   إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
      م 2021ديسمبر  31

 

21 

        
   المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(  5
        

 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية  %10في فحص نسبة  الرسوم -(: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي )
        

( "األدوات المالية" أن الرسوم التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام  9توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة  إما جديد أو معدل مستديمة وتختلف عن شروط االلتزام األصلي.مالي 

تقوم المنشأة   بواسطة المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة.
ت المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم المنشأة  بتطبيق هذا التعديل على المطلوبا 

 فيها بتطبيق هذه التعديالت.

        
المجموعة تقوم   ، مع السماح بالتطبيق المبكر له.2022يناير    1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم 
  المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت.

        
 ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.

        
        

    ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  6
        

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

      عمليات تجميع األعمال والشهرة 
        

االقتناءتتم المحاسبة عن تجميع األعمال   بالقيمة  باستخدام طريقة  ل الذي يُقاس  وتُقاس تكلفة االستحواذ لمجموع الِعَوض الُمحوَّ
تقوم المجموعة  العادلة كما في تاريخ االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي من الحصص غير المسيطرة في المنشأة المستحَوذ عليها.

يطرة في المنشأة المقتناة سواء بالقيمة العادلة أو بالحصة التي تتناسب في كل عملية تجميع أعمال إما بقياس الحصص غير المس
 وتُحمَّل تكاليف االستحواذ على المصاريف في قائمة الدخل عند تكبدها.  مع صافي الموجودات المقتناة المحددة في المنشأة المقتناة.

        
األصول المالية المستحَوذ عليها وااللتزامات المالية الُمحّملة لتحديد التصنيف  وعندما تستحوذ المجموعة على منشأةٍ، فإنها تُقيِّم  

يتم   والتخصيص المناسبْين لها وذلك وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.
ويُقاُس الِعوض المحتمل الُمَصنَّف كأصل  ة في تاريخ االستحواذ.تسجيل أي ثمن من المحتمل تحويله من الجهة المقتنية بالقيمة العادل 

( "األدوات المالية"، بالقيمة العادلة مع االعتراف 9أو مطلوب كأداة مالية وضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )
 بالتغيرات في القيم العادلة في قائمة الدخل المنفصلة أو الدخل الشامل اآلخر. 

        
حيث تمثل الزيادة في إجمالي الثمن المحول والمبلغ المدرج مقابل الحصص غير المسيطرة وأي حصة   بالتكلفة،تقاس الشهرة بدايةً  

وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي   مملوكة مسبقاً تزيد عن صافي الموجودات المقتناة والمطلوبات التي يتم تحملها القابلة للتحديد.
المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد  الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي الثمن  

زيادة، تدرج األرباح الناجمة   مفي حال نتج عن إعادة التقيي كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها.
 عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.

        
وبغرض فحص   األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة، حال كان مطبقا.بعد اإلدراج  

انخفاض القيمة فإن الشهرة التي يتم االستحواذ عليها جراء تجميع األعمال ـ من تاريخ االقتناء ـ يتم تخصيصها لكل وحدة من  
ت المولدة للنقد والتي يتوقع منها االستفادة من عمليات التجميع بصرف النظر عما إذا  الوحدات المولدة للنقد أو مجموعة من الوحدا

الوحدات. من الوحدة المولدة للنقد   تم تخصيص موجودات أو مطلوبات أخرى لهذه الوحدة أو تلك  وعندما تعتبر الشهرة جزءاً 
متعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات عند  وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة ال

وتُقاس الشهرة المستبعدة في ظل تلك الظروف بناء على القيم النسبية للعملية المستبعدة  تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية.
   والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقد. 
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   بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص  6
        

     عمليات تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة 
 يُحاسب عن عمليات تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة باستخدام القيم الدفترية لصافي األصول في تاريخ االستحواذ.

مشتركة، تقيس الشركة الحصص غير الُمسيِطرة في المنشأة المستحوذ عليها وبالنسبة لكل عملية تجميع منشآت خاضعة لسيطرة  
وتُحمل تكاليف االستحواذ على المصاريف   بنسبة الحصة في القيمة الدفترية لصافي األصول القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ عليها. 

دة. يُحاَسُب عن الفرق بين القيمة الدفترية لصافي األصول والِعوض و عند تكبدها وتُْدَرُج في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
 المدفوع ضمن األرباح المبقاة وال يُْعتََرُف بالشهرة. 

        
تحدد المجموعة أنها قد اقتنا أعمال عندما تتضمن مجموعة األنشطة المقتناة والموجودات على مدخالت وعملية موضوعية يعتبروا 

مشاركة   وتعتبر العملية المكتسبة عملية موضوعية إذا كانت هامة بالنسبة  جوهرية في قدرة الشركة على توليد مخرجات.معاً 
للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات، وتشمل المدخالت المكتسبة قوة عاملة منظمة مع المهارات أو المعرفة أو الخبرات  

شكل كبير في القدرة على مواصلة إنتاج المخرجات وتعتبر فريدة أو نادرة أو ال يمكن  الالزمة ألداء تلك العملية، أو أنها تساهم ب
 أو تأخير في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات.  جهد،استبدالها دون تكلفة كبيرة أو 

        
      استثمار في شركة زميلة 

يمثل التأثير   المجموعة تأثيًرا هاًما عليه والذي ال يعد شركة تابعة أو مشروعا مشتركا.الشركة الزميلة هي ذلك الكيان الذي تمارس  
الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ قرارات خاصة بالسياسات المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها، وليس السيطرة أو  

 السيطرة المشتركة على تلك السياسات. 
        

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

دخل الشامل اآلخر الموحدة وحصة المجموعة من الحركة في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة في الدخل الشامل  قائمة الدخل وال
 اآلخر. 

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

        
تعادل حصة المجموعة من الخسائر في شركات زميلة أو تتجاوز حصتها في تلك الشركة الزميلة، بما في ذلك أي حسابات  وعندما  

مدينة طويلة األجل أخرى غير مكفولة بضمانات، ال تعترف المجموعة بالخسائر اإلضافية، ما لم تتكبد التزامات أو تسدد دفعات 
 بالنيابة عن الشركة الزميلة.

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

        
وفي حال عدم إجراء ذلك، تجرى عندئذ   وينبغي أن تُعَدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية الُمْفَصح عنها للمجموعة.

كما تُجَرى التسويات كي  تتفق األرصدة والمعامالت في / للفترة المالية الُمْفَصح عنها مع تلك الخاصة بالمجموعة.التسويات كي  
تتماشى األرصدة والمعامالت مع السياسات المحاسبية للمجموعة في حالة اختالف السياسات المحاسبية لتلك الشركات الزميلة عن  

 السياسات المحاسبية للمجموعة. 

        
وعند االستحواذ على استثمار في شركات زميلة، يُعتَرف بأي فائض من تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة من صافي القيمة 

ويُعتَرف بأي  العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد للشركة المستثَمر فيها كشهرة تُدَرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار.
المجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد عن تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقييم،  فائض من حصة  

 مباشرة في قائمة الدخل في الفترة التي يُستحوذ خاللها على االستثمار.

 
لى وقوع انخفاض في قيمة االستثمار  وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي ع 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة حسب الفرق بين القيمة القابلة  في الشركة الزميلة.
تائج شركة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية في دفاتر المجموعة المحاسبية، ثم تعترف بالخسارة كـ "حصة في صافي ن

 زميلة" في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
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      استثمار في شركة زميلة )تتمة( 
        

ويُعتَرف   محتفظ به واالعتراف به بقيمته العادلة.عند فقدان التأثير الجوهري على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس أي استثمار  
خل  بأي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصلة من االستبعاد في قائمة الد

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
        

      ما هو غير متداول  أوتصنيف ما هو متداول  
        

يعتبر األصل متداوالً  تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز الموحدة المالي استناداً إلى التصنيف متداول / متداول.
  في حال:

  التشغيلية العادية، يُتوقَّع تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خالل دورة العمل  •   
   شهراً بعد تاريخ التقرير المالي، أو  12توقع تحقق األصل خالل  •   
شهراً على األقل من   12كون األصل نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل   •   

  تاريخ التقرير المالي.
     الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.يتم تصنيف جميع 

    يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:
    توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية للشركة، •   
     في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.  •   
   تاريخ التقرير المالي، أو شهراً بعد  12توقع تسوية االلتزام خالل  •   
 شهراً على األقل بعد تاريخ التقرير المالي.  12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  •   

  تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
        

      ومعدات  مصانعممتلكات و
        

       مملوكة أصول 
        

وتتضمَّن  تسجل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسارة انخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت.
بالمشاريع   المتعلقة  االقتراض  وتكاليف  والمعدات  والمصانع  الممتلكات  قِطع غيار  استبدال  تكلفة  التكاليف  األجل  تلك  اإلنشائية طويلة 

ُن تكلفتها كافة المبالغ الالزمة إلحضار   )األصول المؤهلة( في حال استيفاء معايير االعتراف. وفي حالة إنشاء هذه االصول داخليا، تَتََضمَّ
ف مثل المصاريف  األصل إلى موقعه ووضعه الحالي كي يصبح جاهًزا لالستخدام المستهدف له من قبل اإلدارة، وتُستبعد كافة التكالي 

عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل محدد يتم إنشاؤه   كمصاريفيتم تحميل أي تكاليف دراسة جدوى   العمومية واإلدارية وتكاليف التدريب.
  داخلياً وعائد إليه مباشرة.

        
 وعندما تكون تكلفة أجزاء من الممتلكات والمصانع والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تكلفة البند، وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات

عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية مختلفة، تعترف المجموعة بهذه األجزاء كأصول لها أعمار  
وبالمثل، عندما يُجَرى فحص رئيس )صيانة دورية / توقف عن العمل مخطط لهما(، يُعتَرف بالتكلفة  ددة، وتُستَهلك وفقا لذلك.إنتاجية مح 

ويتم تسجيل هذا األمر كعنصر   المتعلقة به مباشرة في القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف،
 تاجي يساوي عموماً الفترة ما بين التفتيش الحالي والتفتيش الرئيسي المبرمج التالي )التفتيش الدوري(. منفصل مع عمر ان

        
وإذا ما حصل التفتيش الدوري الالحق قبل الموعد المحدد، فإن أي قيمة دفترية عائدة للتفتيش الدوري السابق يتم تسجيلها كمصروف 

دة عند تكبُِّدها. ويُعتَرف بكافة  على الفور.  تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
ص تدرج القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة بشأن إزالة أصل ما بعد استخدامه في تكلفة األصل المعني في حالة الوفاء بمعايير إثبات المخص

 ة تقييًما للتوقعات والتقديرات المتعلقة بالتزام سحب األصل من الخدمة. تجري المجموعة بصفة دوري المتعلق بذلك.
        

فيه هذه   الذي تصبح  ويُحتَسب االستهالك من تاريخ إتاحة بند الممتلكات والمصانع والمعدات لالستخدام المخصص له أو من التاريخ 
 المنشأة ذاتيًا. األصول جاهزة لالستخدام المستهدف منها بالنسبة لألصول  
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     الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( 
        

      أصول مملوكة )تتمة( 
        

  يتم حساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات كما يلي: 
        

     العمر اإلنتاجي    موجودات 
     سنة 40-13 المستأجر مباني وتحسينات على 

     سنة 50-4  ومعدات مصانع 
     سنوات 10-3  أثاث وتجهيزات

     سنوات 5  سيارات 
        

وتعديلها، واألعمار حسبما هو مالئم، في نهاية كل  تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وطرق االستهالك  
 سنة مالية.

        
   تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها.  استهالك الموجوداتال يتم 

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

بيعه. أو  المستمر  استخدامه  من  متوقعة  مستقبلية  باألصل   منافع  االعتراف  التوقف عن  ناشئة عن  أو خسائر  أرباح  أي  وتُدَرج 
  باألصل.)محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن االعتراف 

        
      حق االستخدام  موجودات 

تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس  
 التزامات اإليجار.

        
    السنوات    

    32 - 5     أرض
    10 - 2   مساكن

    2   المعدات
    5 - 2   سيارات 

    15   خطوط أنابيب غاز 
        

        عقود اإليجار
وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل  تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.

 لفترة محددة مقابل ثمن محدد.الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد 
        

       المجموعة كمستأِجر 
يتم االعتراف بعقود اإليجار كموجودات حق استخدام مع التزاماته المقابلة في التاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المؤجرة جاهزة  

ويُْعتََرُف بتكلفة التمويل في قائمة الدخل على   وتكلفة التمويل.يتم توزيع كل دفعات إيجار بين االلتزام   لالستخدام من قبل المجموعة.
يتم استهالك أصل حقوق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة اإليجار على أساس القسط  مدى فترة عقد اإليجار. 

 الثابت، أيهما أقصر. 
        

تمثل مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار، وأي مدفوعات إيجار ُمسدَّدة في أو قبل  تُقاس أصول حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة التي 
 تاريخ بدء عقد اإليجار ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة مبدئة وأي تكاليف ترميم، حيثما كان منطبقًا. 

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

حوافز إليجار مستحقة القبض ومدفوعات إيجار متغيرة تستند إلى مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب 
مستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار، ودفع غرامات ضمانات القيمة المتبقية، فإن سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان ال

 إنهاء العقد إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المستأجر ذلك الخيار. 
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       عقود اإليجار )تتمة( 
        

      ومنخفضة القيمةعقود إيجار أصول قصيرة األجل  
القيمة هي البنود التي ال تفي   -والموجودات منخفضة  شهر أو أقل. 12عقود اإليجار القصيرة األجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها 

يتم االعتراف بمدفوعات عقود  بحدود الرسملة للمجموعة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة ككل.
 القيمة على أساس القسط الثابت في قائمة الدخل الموحدة. -االيجار قصيرة األجل والعقود ذات الموجودات منخفضة 

        
      مدفوعات إيجار متغيرة 

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

        
      خيارات التمديد واإلنهاء

        
عند تحديد شروط عقد اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة خيار  

التي تلي خيارات اإلنهاء ضمن مدة اإليجار إال إذا  وال تُْدَرُج خيارات التمديد أو الفترات  التمديد أو عدم ممارسة خيار اإللغاء.
تقوم المجموعة في بداية عقد اإليجار بتقييم ما إذا كان هناك تيقن   كان تمديد عقد اإليجار أو عدم إنهائه مؤكًدا إلى حد معقول.

معقول لممارسة الخيارات في حال  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان هناك تيقن  معقول بأن خيار التمديد ستتم ممارسته.
 وجود حدث جوهري أو تغير جوهري في الظروف مع وجود السيطرة. 

        
       تكاليف االقتراض 

        
إن تكاليف   وتتألف تكاليف االقتراض من تكاليف الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبَّدها المجموعة على اقتراض األموال.

االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أصل مؤهَّل أو إنشائه أو إنتاجه، حيث يستغرق لك بالضرورة فترة طويلة من الوقت ليصبح  
جاهًزا لالستخدام المخصَّص له أو بيعه، تَُرْسَمُل كجزء من تكاليف هذه األصول حتى يصبح األصل جاهًزا فعليًا لالستخدام  

 المخصَّص له. 
        

وتُخَصم إيرادات االستثمارات المحقَّقة من االستثمار المؤقت للقروض الُمحدَّدة المعلقة على مصاريفها المتكبَّدة على األصول  
 جميع تكاليف االقتراض األخرى في الفترة التي تحدث فيها.   إنفاقيتم  المؤهَّلة مقابل تكاليف القروض المؤهَّلة للرسملة.

        
       الموجودات غير الملموسة

        
وتُقَاس األصول غير الملموسة   يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولي.

الموجودات غير  بعد االعتراف األولى، تدرج   المستحوذ عليها في عملية تجميع المنشآت بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ.
 الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت. 

        
   يتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات غير الملموسة إما محددة أو غير محددة.

        
العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويجرى تقييم االنخفاض في قيمتها  وتُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى 

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في   عند وجود مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس.
فاء الموجودات غير الملموسة تدرج إط نهاية كل فترة تقرير مالي، مع احتساب تأثير أي تغير في التقدير على أساس مستقبلي.

 التي لها عمر محدد في قائمة الدخل الموحدة ضمن فئة المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. 
        

   فيما يلي فترة االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية المحددة: 
        

    اإلنتاجي العمر    الموجودات 
    وات سن 7-5   برامج وتراخيص 
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      الموجودات غير الملموسة )تتمة( 
        

عند عدم توقع منافع يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد )أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى المستلم( أو  
تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي يتم احتسابها  اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها.

 كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الموحدة.
        

البحث   يتم إثبات مصاريف التطوير على مشروع معين كأصل غير ملموس عندما يكون   كمصاريف عند تكبدها.تقيد تكاليف 
 بإمكان المجموعة إظهار: 

 
 • الجدوى الفنية الستكمال األصل غير الملموس بحيث يكون األصل متاًحا لالستخدام أو البيع،    
 أو بيعه، • نيتها في استكمال األصل وقدرتها ونيتها الستخدام األصل   
 ، • كيفية تحقيق األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية   
 • توفير الموارد الالزمة الستكمال األصل،    
 . • المقدرة على قياس المصاريف بصورة موثوق بها أثناء التطوير   

 
المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن وبعد االعتراف المبدئي بمصاريف التطوير كأصل، يُْدَرُج األصل بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء 

ويتم اطفاؤه كمقاس على مدى فترة االنتفاع المستقبلية  يبدأ إطفاء األصل عند إكمال تطويره وتوفره لالستخدام. االنخفاض في القيمة.
ُل اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة. المتوقعة له.  ويَُسجَّ

 
      المتداولة االنخفاض في قيمة األصول غير 

وفي   تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية بإجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.
القابلة  األصول  قيمة  المجموعة  تقّدِر  السنوي،  القيمة  انخفاض  اختبار  إجراء  األمر  يستلزم  عندما  أو  المؤشر  هذا  وجود  حال 

ة للنقد ناقًصا تكاليف البيع أو قيمته  لالسترداد. وتمثل القيمة األصل القابلة لالسترداد ألصل ما القيمة العادلة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
مستقلة يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد للموجودات الفردية، ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية إلى الشركة   قيد االستخدام، أيُّهما أعلى.

وفي حال تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو  بصورة كبيرة عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات.
ان   ة للنقد منخفضي القيمة، ويُخفضَّ ة للنقد قيمته / قيمتها القابلة لالسترداد، يُعتَبر األصل أو الوحدة الُمِدرَّ إلى قيمتهما  الوحدة الُمِدرَّ

 بلة لالسترداد. القا
        

الضريبة  وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قِيمها الحالية باستخدام ُمعدَّل خصم ما بعد  
  يعكس تقييم السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الُمحدَّدة لألصل.

        
حساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة، التي تُعَدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل وحدة ويستند  

 تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة عادة فترة خمس سنوات. من الوحدات المدرة للنقد للمجموعة المخصص لها األصول.
 ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة الموازنة.ويُحتسب ُمعدَّل النمو طويل األمد 

        
الدخل   قائمة  ينطبق، في  العامل، حسبما  المال  انخفاض رأس  ذلك  بما في  المستمرة،  العمليات  االنخفاض في  بخسائر  ويُْعتََرُف 

 انخفضت قيمته. الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي 

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

المجموعة القيمة  وفي حال وجود هذا المؤشر، تُقّدِر   عن انخفاض القيمة معتَرف بها من قبل ربما لم تَعُْد موجود أو قد نَقَُصت.
وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة   القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة المدرة للنقد.

قيمة  وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض ال
ويُعَدُّ عكس القيد هذا محدوًدا بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها،   األخيرة.

ويُْعتََرُف بعكس  بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما لو لم يُعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة خالل السنوات السابقة.
دة. قيد ا  لمخصص في قائمة الدخل الموحَّ
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        الموجودات المالية 

        
 يعتمد تصنيف األصول المالية على نموذج العمل الخاص بالمجموعة إلدارة أصولها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

 المجموعة بتصنيف موجوداته المالية على النحو التالي: تقوم 
     أصول مالية مقاَسة بالتكلفة المطفأة، أو •
 أو من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر، الموحدة أصول مالية ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  •
        

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

        
يُتوقَّع أن ينشأ  إن الحسابات المدينة التجارية واألصول المتداولة األخرى المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي  

 عنها تدفقات نقدية تمثل حصريًا مدفوعات أصل المبالغ والفوائد، تُقاُس بالتكلفة الُمْطفَأَة. 
لتصنيف وقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات 

يشار إلى هذا التقييم أنه اختبار لـ "مدفوعات أصل   لغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.نقدية تمثل فقط دفعات من المب
تُصنف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست فقط  المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األداة.

غ القائم وتقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة، بغض النظر عن  مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبل
 نموذج األعمال. 

        
       االعتراف األولى والقياس

الُمدَرجة  ويُْعتََرُف بتكاليف معامالت األصول المالية   تُقَاس األصول المالية مبدئيًا بقيمها العادلة مضافًا إليها تكاليف المعامالت.
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل الموحدة.

        
        القياس الالحق

        
   ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية: 

     أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين( أ()
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدين(، )ب( 

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

     أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل د( )
        

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

دة عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.   ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل الُموحَّ

        
 الخسائر المتراكمة )أدوات الدين(ب( أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو  

فيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة تقييم صرف  
الية المقاسة  العملة األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة الدخل الموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات الم

يُعَاد توزيع التغيُّر  تدرج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. بالتكلفة المطفأة. وعند التوقف عن االعتراف، 
 التراكمي في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر على قائمة الدخل الموحدة.
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      الموجودات المالية )تتمة( 
أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند   ج(

 التوقف عن االعتراف )أدوات حقوق الملكية(
القيمة العادلة الستثمارات األسهم ضمن الدخل تقيس المجموعة جميع استثمارات األسهم   بالقيمة العادلة وتعرض التغيُّرات في 

ويستمر االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة كإيرادات أخرى عند نشوء حق  الشامل اآلخر.
 األرباح والخسائر من هذه األصول المالية إلى قائمة الدخل الموحدة.ال يُعاد تدوير  المجموعة في استالم مبالغ توزيعات األرباح.

        
     د( أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

اآلخر، تُقاُس األصول المالية، التي ال تستوفي معايير االعتراف الالحق بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ويُْعتََرُف باألرباح أو الخسائر من استثمار الديون، التي تُقاُس الحقًا بالقيمة العادلة من خالل   بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 قائمة الدخل وال يمثل جزًءا من عالقة التحوط، وتُْعَرُض بالصافي في قائمة الدخل الموحدة خالل الفترة التي تنشأ فيها. 
        

       التوقف عن االعتراف 
    يتوقف االعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل المالي عند: 

    انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو  •   
االلتزام بدفع   •    لها  التدفقات النقدية من األصل أو تَحمُّ التدفقات النقدية المستلمة تحويل المجموعة حقها في الحصول على 

 بالكامل إلى طرف آخر دون تأخير جوهري بموجب "ترتيبات فورية"، وذلك عند:
  تحويل المجموعة بصورة جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل، أو أ( 
ل المجموعة أو تحتفظ، بصورة جوهرية، بكافة المخاطر والمنافع   (  ب لت السيطرة  لم تُحّوِ المرتبطة باألصل ولكنها حوَّ

 على األصل. 
        

      االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
        

تُقيِّم المجموعة على أساس تطلعي، الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بأدوات الديون الخاصة بها كجزٍء من أصولها المالية التي  
  المطفَأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.تُدَرج بالتكلفة 

        
االئتمان منذ    بالنسبة لمخاطر االئتمان التي ال يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر تدرج خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين.

شهرا التالية   12االعتراف األولي، يتم تكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث تعثر قد تكون محتملة خالل  
مدى   المتوقعة على  االئتمان  مخاطر   شهراً(.  12)خسائر  بها زيادة جوهرية في  يوجد  التي  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  بالنسبة 

تراف االولي، يجب عمل مخصص خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترة المتبقية لفترة التعرض االئتمان منذ االع
  للمخاطر بغض النظر عن توقيت التعثر )العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة(.

        
بالتالي، ال تقوم  احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.فيما يخص الحسابات المدينة التجارية، تطبُِّق المجموعة الطريقة المبسطة عند  

المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، لكن يتم االعتراف بدالً من ذلك بمخصص خسائر استناداً إلى العمر الزمني لخسائر  
لتجربة التاريخية لخسارة  قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصص على أساس ا االئتمان المتوقعة في كل تاريخ تقرير مالي.

  االئتمان المعدلة مقابل العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية.
        

        المطلوبات المالية
        

      االعتراف األولي والقياس 
    تصنف المطلوبات المالية ضمن احدى التصنيفات التالي: 

    المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، و المطلوبات  •   
   تقاس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة إطفاء باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  •   
        

 وتشتمل فئة المطلوبات 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   مخصصة: أ()

 المبدئي 
مطلوبات مالية ُمَصنَّفَة كمحتفظ بها ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية  المتاجرة:   مقتناه ألغراض )ب( 

ُن هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المبرمة من قبل   عملية بيع قصيرة، والتي يجب إعادتها في المستقبل. المقترضة في  تَتََضمَّ
إن المشتقات الضمنية المستقلة، تصنف أيضاً على أنها   المجموعة والتي لم تُخصص كأدوات تحوط في عالقات التحوط. 

 حوط فعالة. محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات ت
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      المطلوبات المالية )تتمة( 
        

 ويُْعتََرُف بكافة االلتزامات المالية مبدئيا عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام وااللتزامات التعاقدية بموجب األداة المالية.
ُل  المطلوبات بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فيتم إظهارها بالمبالغ المستلمة، بالصافي بعد حسم تكاليف  تَُسجَّ

 المعامالت المتعلقة بها مباشرة. 
        

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

 الدخل الموحدة. 
        

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

وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء  وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.
وتُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلية كتكاليف تمويل   من طريقة معدل الفائدة الفعلي.وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ  

دة.   في قائمة الدخل الموحَّ
      

      ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
إن هذه المبالغ  والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية.بالمنتجات تَُمثُِّل هذه المبالغ االلتزامات غير المسددة والمتعلقة 

ويتم إثباتها، في األصل، بالقيمة العادلة، وتقاس الحقاً   يوًما من تاريخ اإلثبات.  60إلى    30دون ضمانات وتسدد عادة ما بين  
 . الفائدة الفعلية المطفأة باستخدام طريقة معدل بالتكلف

        
      عقود الضمان المالي 

يُقَاس االلتزام مبدئيًا بالقيمة العادلة، ُمعدَّلة لمراعاة تكاليف   يُْعتََرف بعقود الضمانات المالية كالتزام مالي عند إصدار الضمانات.
وتُحدَّد القيمة العادلة للضمان المالي حسب القيمة الحالية للفرق في صافي التدفقات  الضمان.المعامالت التي تتعلق مباشرة بإصدار  

النقدية بين المدفوعات التعاقدية ضمن أداة الدين والمدفوعات الالزمة بدون الضمان أو القيمة التقديرية الُمستَحقة الدفع إلى الغير  
 لتحمُّل االلتزام. 

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

 
       التوقف عن االعتراف 

وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حسب   انتهاؤه.يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو  
شروط مختلفة تماماً أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام  

دة. ويُْعتََرُف بالفرق في الق المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد.  يم الدفترية في قائمة الدخل الموحَّ
        

      مقاصة األدوات المالية 
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ  

لدى   النية  وتوافر  المسجلة  المبالغ  لتسوية  تحقيق  نظاماً  أو  الصافي  أساس  على  المطلوبات  مع  الموجودات  لتسوية  المجموعة 
 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 

        
        المخزون 

التاريخية التامة الصنع والمستهلكات )قطع الغيار( بالتكلفة، أي أسعار الشراء  والمنتجات  يُقيَُّم المخزون، بما في ذلك المواد الخام  
أو بصافي القيمة الممكن  المتعلقة بها مباشرة )بشكل أساسي الرسوم والنقل(  المتوسط المرجح زائًدا التكاليف  أساس مبدأ  على 

  تحقيقها، أيهما أقل.
        

التصنيع  المنتجات  ويشتمل مخزون   مالئمة من المصاريف غير  التامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة ونسبة  والمنتجات  قيد 
 المباشرة. 
 التامة الصنع تكلفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاريف غير المباشرة المتغيرة والثابتة. المنتجات تتضمن 
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       مخزون )تتمة( 

        
القابلة   القيمة  والتكاليف  صافي  التقديرية لإلكمال  التكاليف  ناقصاً  العادية  دورة األعمال  التقديري ضمن  البيع  للتحقق هي سعر 

  الضرورية التقديرية إلتمام البيع.
        

الصيانة غير  تستبعد خسائر المخزون غير العادي نتيجة ألمور تتعلق بالجودة أو أي أمور أخرى والنفقات المتكبدة خالل فترة  
ع المصاريف غير المباشرة في نهاية الفترة لغرض تقييم المخزون على أساس   المخطط لها / اإليقاف من تكلفة المخزون. وتُوزَّ

يتم تحديد تكلفة البنود المنفردة الخاصة بالمخزون على أساس المتوسط  الطاقة العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة، أيهما أعلى.
 ويتم تحديد تكلفة المخزون الذي يتم شراؤه بعد اقتطاع المرتجعات والخصومات. للتكاليف.المرجح 

        
      مخزون خردة، منتج مشترك ومنتج ثانوي 

        
الثانوية أو الخردة  قد تؤدي عملية اإلنتاج في المجموعة أحيانًا إلى إنتاج منتج مشترك في آن واحد، أو قد تؤدي إلى بعض المنتجات  

في حال عدم تحديد تكلفة تحويل هذه المنتجات المشتركة والمنتجات الثانوية و/أو  )إما غير قابلة لالستخدام أو إلعادة التدوير(.
كة الخردة بشكل غير منفصل من تكلفة االنتاج الرئيسية، فإنه يتم توزيعها على أساس معقول وثابت لهذه المنتجات والمنتجات المشتر

يعتمد التوزيع على القيمة النسبية لمبيعات كل منتج إما في مرحلة عملية االنتاج عندما يمكن تحديد  والمنتجات الثانوية والخردة.
  المنتجات بشكل منفصل أو اكتمال االنتاج.

كافية لعمل ذلك، فإنه يتم قياس  وفي حال كانت المنتجات الثانوية والخردة غير جوهرية وال يمكن توزيع التكلفة عليها أو أنها غير 
ونتيجة لذلك، ال تكون  هذه البنود ضمن المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق، ويتم خصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي.

 القيمة الدفترية لمخزون المنتج الرئيسي مختلفة اختالفاً جوهرياً عن التكلفة. 
وعند البيع الالحق   صافي القيمة الممكن تحقيقها للمنتجات الثانوية والخردة تكلفة المبيعات للفترة.وفي قائمة الدخل الموحدة، يُخفِّض  

ُل المتحصالت كإيرادات، ويتم تسجيل تكلفة البيع المقابلة على أساس صافي القيمة الممكن تحقيقها المسجل ة لهذا المنتج الثانوي، تَُسجَّ
 يل المتحصالت، بعد خصم التكلفة، كإيرادات أخرى. أما بالنسبة للخردة، فيتم تسج  سابقا.

        
       قطع الغيار االستهالكية

قد تشتمل المواد  المواد االستهالكية هي المواد األولية التي يتم استهالكها في انتاج منتجات نصف تامة الصنع أو تامة الصنع.
 واحدة وبعض المحفزات.االستهالكية على مواد هندسية أو مواد تغليف لمرة 

        
       قِطع غيار رأسمالية 

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

 التالية: 
تُعَدُّ بنود المعدات االحتياطية المشتَراة مع خط إنتاج المصنع أو المشتَراة الحقًا ولكنَّها تتعلق بمصنع معيِّن أو خط إنتاج  •

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

أقصر. أيهما  فيه،  استخدامه  سيتم  الذي  للمصنع  المتبقي  اإلنتاجي  العمر  أو  معايير رسملة  للبند  من  هذه جزءاً  تشكل  ال 
 التي يتم استيفاؤها ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات. المخزون

        
العناصر القابلة لإلصالح الخاصة باآلالت / خطوط االنتاج المحددة الطويلة األجل والتي يتم استبدالها أو تجديدها بشكل  •

الممتلكات والمصانع والمعدات عند استيفاء  يتم رسملة هذه البنود كجزء من   متكرر )على األغلب خالل دورة الصيانة(.
يبدأ االستهالك من يوم تركيب هذه العناصر في المصنع وتكون فترة االستهالك بحسب العمر االنتاجي   معايير الرسملة.

اصر  وال تشكل هذه العن  للعنصر والقيمة المتبقية من العمر االنتاجي لآلالت والمعدات التي تم تركيبها فيها ـ أيهما أقل.
 جزءاً من المخزون. 

ال   –قطع الغيار الرأسمالية العامة والمواد االستهالكية األخرى التي ليست ذي طبيعة جوهرية ولكنها ذات طبيعة عامة   •
تقتصر على آالت محددة ويمكن استخدامها في عدة آالت أو خطوط انتاج أو أي مواد يمكن أن تكون مطلوبة في أي وقت  

وتَُصنَُّف عموما كـ "مواد مستهلكة وقطع غيار" ضمن المخزون، إال إذا تجاوزت المستوى ولها   ت.لتسهيل تشغيل اآلال
ل ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات.  تخضع العناصر التي يتم   عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة، وفي هذه الحالة تُسجَّ

 الموحدة عند تركيبها أو استخدامها.   تسجيلها ضمن المخزون لتقييم مخصص التلف وتحمل على قائمة الدخل
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       استثمارات قصيرة األجل 
اقتنائها  تَُمثُِّل االستثمارات القصيرة األجل ودائع مرابحة للسلع ذات تواريخ استحقاق تزيد على ثالثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ  

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

        
       نقد وما في حكمه 

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

  النقد وتخضع لمخاطر تغيُّرات ضئيلة في القيمة.
َد أعاله والمحتفظ بها لدى  وألغراض قائمة   التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من النقد والودائع القصيرة األجل كما ُحّدِ

 البنوك، وجميعها متاحة لالستخدام من قبل المجموعة ما لم يُذكر خالف ذلك. 

        
       توزيعات أرباح 

بدفع   المتعلقة  بااللتزامات  المجموعة  بموافقة تعترف  معتمًدا  التوزيع  يكون  عندما  المجموعة  مساهمي  على  النقدية  التوزيعات 
يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية، إن وجدت، عند اعتمادها من قبل  المساهمين في المجموعة ولم يَعُد وفقًا لتقدير المجموعة.

 الملكية. حقوق في   مباشرةبالمبلغ االعتراف يتم و مجلس اإلدارة.
        

       منافع الموظفين 
        

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

التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يُْعتََرُف بها في خدمات الموظفين  بالكامل خالل االثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة 
وتُظَهر االلتزامات كالتزامات  حتى نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها، وتُقاُس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات.

 دة. مكافآت موظفين متداولة في قائمة المركز المالي الُموحَّ 
        

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

ل كمطلوبات غير متداولة.الموظفون حتى نهاية فترة الفترة المالية الُمْفَصح عنها باستخدام    طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة، وتُسجَّ
وتُخصم  ويؤخذ بعين االعتبار الزيادة المستقبلية المتوقعة في الرواتب ومعدالت السابقة لتقليص األيدي العاملة وفترات الخدمة.

الُمْفَصح   المالية  الفترة  نهاية  في  السوق  عوائد  باستخدام  المستقبلية  العالية  المدفوعات  الجودة  ذات  الشركات  سندات  على  عنها 
ويُْعتََرُف بإعادة القياس   والسندات الحكومية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة.

 نتيجة التغيُّرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
االلتزامات كالتزامات متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط لتأجيل السداد  وتُْعَرُض  

 شهًرا على األقل بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها بغض النظر عن تاريخ السداد الفعلي.  12لمدة 
        

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

 بعد التوظيف والتأمين على الحياة للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم.
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      منافع الموظفين )تتمة( 
        

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

وتقدم  بالمساهمات كمصاريف منافع موظفين في قائمة الدخل الموحدة عند استحقاقها.ويُعتَرف   عليها التزام نظامي أو ضمني آخر.
المجموعة برنامج ادخار لتشجيع موظفيها السعوديين على االدخار بطريقة تضمن زيادة دخلهم والمساهمة في تأمين مستقبلهم وفقا  

المقرر. بن للبرنامج  حساب  المشاركين في  من  االدخار  مساهمات  العادية  وتُوَدع  التشغيلية  البنكية  الحسابات  مستقل بخالف  كي 
إن هذا النقد هو رصيد مقيد وألغراض العرض في القوائم المالية   للمجموعة )ولكن ليس في أي منشأة نظامية مستقلة أخرى(.

موظفين ضمن التزامات  المنفصلة يجرى مقاصته مقابل االلتزامات ذات العالقة بموجب خطة االدخار ويدرج صافي االلتزام تجاه ال
 منافع الموظفين. 

        
       برنامج المنافع المحددة 

ولدى المجموعة بصفة رئيسة   عن برنامج المساهمات المحددة. ويختلف برنامج المنافع المحددة هو برنامج المنافع لما بعد الخدمة 
 والتأمين على الحياة وهي مؤهلة العتبارها برامج منافع ُمحدَّدة. برامج منافع نهاية الخدمة والتأمين الطبي لما بعد التقاعد 

        
      أ( منافع نهاية الخدمة عند التقاعد على المعاش 

والعمال العمل  نظام  أحكام  االكتوارية  التقييم  تراعي عملية  للموظفين،  الخدمة  نهاية  منافع  بالتزام  يتعلق    السعودي وسياسة   فيما 
  المجموعة.

        
الية  يمثل صافي االلتزام الُمْعتََرف به في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلق ببرنامج المنافع الُمحدَّدة ما بعد التوظيف القيمة الح

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

ددة على أساس دوري بمعرفة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد   ويُعَاد قياس التزام المنافع المحَّ
المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات    المستقبلية الصادرةالقيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية  

 الشركات عالية الجودة والمسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها فترات استحقاق تقارب فترات التزامات ذات الصلة.

 وفي البلدان التي ليس فيها أسواق لمثل هذا النوع من السندات فإنه يتم اللجوء إلى استخدام معدالت السوق للسندات الحكومية.
وتُحتََسُب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع الُمحدَّدة والقيمة العادلة ألصول البرامج، إن  

 ُوِجَدت.

ُب تكاليف الخدمة باستخدام معدل تكاليف المعاش التقاعدي المحدد اكتواريا في نهاية السنة السابقة، معداًل لمراعاة التقلبات  وتُحتَسَ 
وفي حالة عدم وجود تلك  الهامة في السوق وأي أحداث غير متكررة هامة مثل تعديالت الخطط وعمليات التقليص والتسويات.

إذا كانت  حداث لمرة واحدة، يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استناداً لالفتراضات في بداية السنة.التقلبات الهامة في السوق واأل 
ِليَّة، يُراعى إعادة قياس تلك االلتزامات والتكاليف ذات   هناك تغييرات جوهرية على االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة األوَّ

 العالقة.

إعادة القياس الناشئة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحصل خاللها في قائمة يتم إدراج مكاسب وخسائر  
الشامل اآلخر. ويُْعتََرُف بالتغيرات في القيمة الحالية لمطلوبات المنافع الُمحدَّدة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص   الدخل 

 الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.األيدي العاملة مباشرة في قائمة الدخل 

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

 أو اإليرادات، حيثما ينطبق، في حدود استحقاق المنافع، في قائمة الدخل الموحدة. 

يتم اإلدراج الفوري لتكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة في قائمة الدخل الموحدة مع عكس قيد االلتزام 
إن أی تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية   ليف تمويل.حسب معدالت الخصم المستخدمة وتسجل كتكا 

 والتغيرات في االفتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في بنود الدخل الشامل األخرى. 
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      منافع الموظفين )تتمة( 
        

      الرعاية الطبية بعد التقاعد ب( 
لهم لمدة   تستحق التكاليف   سنوات.  5تقدم المجموعة منافع رعاية صحية بعد التقاعد للمتقاعدين المؤهلين واألشخاص التابعين 

إن أرباح   المحددة.المتوقعة لهذه المنافع على مدى فترة التوظيف باستخدام طريقة محاسبة مماثلة مثل المستخدمة في برامج المنافع  
وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التعديالت والتغيرات القائمة على الخبرة في االفتراضات االكتوارية تُحمَّل على أو تُقيَّد كدخل  

 ويُجَرى تقييم هذه المطلوبات سنويا من قبل اكتواريين مؤهلين مستقلين.  شامل آخر في الفترة التي تنشأ فيها.
بة عن هذه البرامج أن تقوم المجموعة ببعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقياس المطلوبات تتطلب المحاس

واالفتراضات   والوفيات  الصحية  الرعاية  تكاليف  اتجاه  ومعدالت  الرواتب،  سلم  التضخم في  ومعدالت  المستقبلية،  والمصاريف 
بير من فترة إلى أخرى بناء على أداء أصول البرنامج )إن وجدت(، وعمليات إنَّ هذه التقديرات معرضة للتغير بشكل ك األخرى.

عليها. المتعاقد  المنافع  في  والتغيرات  السوق  وظروف  االكتوارية  السابقة  التقييم  االتجاهات  إلى  االفتراضات  اختيار  ويستند 
التق بتاريخ  السوق  االقتصادية وظروف  الظروف  بناًء على  المستقبلية  اختالفا   ييم.والتقديرات  تختلف  قد  الفعلية  النتائج  أن  غير 

 جوهريا عن التقديرات المستندة على االفتراضات الهامة المستخدمة.

        
     الخدمة )برنامج التقاعد المبكر( نهاية منافع 

التقاعد العادي أو عند موافقة الموظف بشكل الخدمة عندما يتم انهاء الخدمة بواسطة المجموعة قبل تاريخ  نهاية يستحق دفع منافع 
عند )أ( عدم قدرة  تقوم الشركة بإدراج منافع الخدمة في هذه التواريخ بشكل مسبق طوعي على التقاعد المبكر مقابل هذه المنافع.

ضمن دفعات منافع  المجموعة على سحب العرض الخاص بهذه المنافع )ب( عند قيام الشركة بإدراج تكاليف إعادة الهيكلة التي تت
وفي حال تقديم عرض للتشجيع على موافقة الموظف بشكل طوعي على التقاعد المبكر، فيتم قياس منافع انهاء الخدمة  الخدمة.نهاية  

وتخصم المنافع التي تستحق بعد أكثر من اثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة المالية   بناًء على عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض.
 لُمْفَصح عنها إلى القيمة الحالية. ا

        
     برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين 

أسََّست المجموعة برامج تملك وحدات سكنية للموظفين يمنح الموظفين المؤهَّلين فرصة لشراء وحدات سكنية تُنِشئها هذه الشركات  
  تنتقل ملكية المنازل عند االنتهاء من جميع الدفعات. معين من السنوات.التابعة من خالل سلسلة من الدفعات على مدى عدٍد 

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

مالي غير متداول مدفوع   للموظفين كأصليتم تسجيل برنامج تمليك وحدات سكنة   لمجموعة.لتركه العمل، وتَُرد الوحدة السكنية  
  السكنية على الموظفين وتطفأ على مدى فترة سداد المرفق المستحق من الموظفين. توزيع الوحداتيتم فيه  مقدماً في الوقت الذي

        
       برنامج قروض سكنية للموظفين

م المجموعة قروضا سكنية ال تحمل فائدة لموظفيها المؤهَّلين ألغراض تتعلق بشراء أو بناء منزل أو شقة. ويُسدَّد القرض على   تقّدِ
  أقساط شهرية عن طريق خصم من أجر الموظفين.

        
ويُْعتََرُف ببرنامج القروض السكنية للموظفين كأصول مالية غير متداولة بالقيمة العادلة، وتُقَاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  

العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقًدا للموظف باعتباره "مكافأة موظفين مدفوعة  ويُْعتََرُف بالفرق بين القيمة   معدل الفائدة الفعلي.
ويُْطفَأُ أيًضا نفس المبلغ كإيرادات تمويل مقابل المبالغ  مقدًما غير متداولة"، ويُطفأ كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة.

 المستَحقة القبض من الموظفين. 
        

       التنفيذيين سيارات المدراء 
تقدم هذه المنفعة للموظفين مقابل خدماتهم لفترة   تمنح المجموعة الموظفين المؤهلين سيارة مملوكة للمجموعة مقابل قيمة محددة.

 تظل السيارة مملوكة للمجموعة. قيمة أعلى مقابل أن يدفع الفرق.ذات  للموظف خيار الحصول على سيارة   ثابتة من السنوات.
ترتيبات نقل ملكية السيارة للموظف لسياسة الموارد البشرية ويمكن ان تحدد الشروط التي تنتقل بموجبها ملكية السيارة  تخضع  

 للموظف.
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       المخصصات 

)نظامية أو ضمنية( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن  يُْعتََرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية  
 يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.

خدام معدل ما قبل الزكاة الحالي والذي يعكس، عندما وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باست
وعند استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص الناتج عن مرور   يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام.

 الوقت كتكلفة تمويل.
        

        الزكاة 
 الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( المعمول بها في المملكة العربية السعودية.وفقا ألنظمة هيئة  الزكاة  يُحتسب مخصص  

دة. ُل المخصص على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحَّ  ويَُحمَّ
        

        إثبات اإليرادات 
        

       إيرادات المبيعات 
السيطرة على المنتجات المبيعة إلى العميل، على أن يُراعى ذلك في إطار اتباع الطريقة  تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنتقل 

نة من خمس خطوات المذكورة سابقًا وتطبيق شروط الشحن المعمول بها.  المكوَّ
        

الشروط التعاقدية المحددة للسداد باستثناء يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ باالعتبار 
كأصيل    المجموعة تتصرفيتم تقييم ترتيبات اإليرادات مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت   الضرائب أو الرسوم الجمركية.

 أو وكيل.

        
ُل المبيعات تُجَرى المبيعات فعليًا إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( بموجب   اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج، وتُسجَّ

ق من جها  ق بأسعار بيع أوليّة، حيث تُعدَّل فيما بعد حسب أسعار البيع الفعليـة التي يتسلمها المسّوِ ت عند تسليم المنتجات إلى المسِوّ
ُل تعديالت األسعار عندما تصب  أخرى، بعد حسم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق.  ح معلومة لدى المجموعة. وتَُسجَّ

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

        مصاريف
        

     على أساس االستحقاق.المصاريف يتم االعتراف بكافة 
        

       تكلفة المبيعات 
 وتَُصنَُّف تكاليف اإلنتاج ومصاريف التصنيع المباشرة كتكلفة مبيعات. االعتراف بتكاليف التشغيل على أساس التكلفة التاريخية.يتم  

بيع وتوزيع،    كمصاريفتسجل التكاليف األخرى كتكاليف البيع   يتضمن هذا البند مواد خام وعمالة مباشرة وتكاليف مباشرة أخرى. 
 عمومية وإدارية. اريفيف األخرى كمصبينما تعرض جميع التكال

        
      مصاريف البيع والتوزيع

ُن هذه التكاليف عادة مصاريف التوزيع والخدمات   المجموعة.تتضمن أي تكاليف منفقة للقيام أو تسهيل أنشطة البيع في   وتَتََضمَّ
 العامة.اللوجستية باإلضافة إلى تحميل بعض المصاريف غير المباشرة 

      
      المصاريف العمومية واإلدارية

التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أو بيع أي سلع أو خدمات.  المصاريف وكذلك تتضمن هذه   يتعلق هذا البند بالمصاريف 
 البيع والتوزيع.  مصاريفالعامة غير المباشرة التي ال تعود مباشرة الى تكلفة المبيعات أو   للمصاريفتوزيعات 

ع   غير المباشرة، على أساٍس ثابٍت، فيما بين تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية،    المصاريفتَُوزَّ
 المجموعة. عند اللزوم، وفقًا لمعدالت محددة مسبقًا من قبل 
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        إيرادات تمويل
حقوق   بالنسبة لكافة األدوات المالية الُمقاَسة بالتكلفة الُمْطفَأَة واألصول المالية التي تحمل فائدة الُمَصنَّفَة كاستثمارات في أدوات

ُل إيرادات التمويل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. الملكية بالقيمة   ويمثل معدل الفائدة   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تَُسجَّ
الفعلي المعدل الذي يخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما  

  افي القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات المالية.كان ذلك مالئما، إلى ص

        
       عمالت أجنبية 

        
المعاملة.تسجل   تاريخ  في  الفوري  السعر  حسب  الوظيفية  بعملتها  مبدئيًا  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  المجموعة  يتم 

ويُْعتََرُف  األجنبية بأسعار الصرف السائدة للعملة التشغيلية في تاريخ قائمة المركز المالي.الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت  
دة.   بالفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الموحَّ

 
ال أسعار  باستخدام  أجنبية  وبعملة  التاريخية  بالتكلفة  المقاسة  النقدية  البنود غير  تحويل  المعامالت يتم  تواريخ  السائدة في  صرف 

يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة  األولية.

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

       
       ربحية السهم 

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

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

        
       قياس القيمة العادلة 

تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصٍل ما أو مدفوع لتحويل التزاٍم ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق  
عند تقدير  إْن كان ذلك السعر قابال للمالحظة مالحظة مباشرة أو ُمقدَّر باستخدام آلية أخرى.  عما بتاريخ القياس، بصرف النظر  

ودات والمطلوبات، تأخذ المجموعة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا كان المشاركون في السوق القيمة العادلة للموج 
  سيأخذون هذه الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.

دة بناًء على ذلك األساس، باستثناء معامالت وتَُحدَُّد القيمة العادلة لغرض القياس و / أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية الموحَّ 
( "عقود اإليجار" وعمليات القياس التي تعطي بعض أوجه التشابه مع القيمة  17اإليجار التي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي )

( الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  للتحقق  القابلة  القيمة  مثل صافي  قيمة عادلة،  ليست  ولكنها  قيد   (2العادلة  القيمة  أو  "المخزون" 
 ( "االنخفاض في قيمة األصول".36االستخدام وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )

وقد صنَّفت المجموعة أصولها والتزاماتها المالية ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، وذلك بناًء على درجة  
 العادلة وأهمية مدخالت قياس القيمة العادلة في مجملها، وهي ُمبيَّنة على النحو التالي: قابلية مالحظة مدخالت قياس القيمة 

  األسعار المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات. :1المستوى  •   
        

المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من   :2المستوى   •   
 لقياس القيمة العادلة.

        
 أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة. :3المستوى  •   
        

       االحتياطي النظامي 
من صافي دخلها في كل سنة، بعد حسم الخسائر المرحلة،   ٪10الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحّول  طبقًا ألحكام نظام  

يجوز للشركة أن تقرر التوقف عن إجراء مثل هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي   من رأس المال.  ٪30لتكوين احتياطي يُعادل  
 متاح للتوزيع.إن هذا االحتياطي غير  من رأس المال. ٪30االحتياطي  
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             الممتلكات واآلالت والمعدات   7
 م 2021ديسمبر  31كما في     

مباني وتحسينات على     
 المجموع  قيد االنشاء  موجودات   سيارات  األثاث والتجهيزات  ومعدات  مصانع العقارات المستأجرة 

لاير سعودي     
  )باأللوف( 

لاير سعودي  
  )باأللوف( 

لاير سعودي  
  )باأللوف( 

سعودي  لاير 
  )باأللوف( 

لاير سعودي  
  )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

              التكلفة:

 11,485,022  591,400  17,342  9,001  10,581,459  285,820  في بداية السنة 

 8,210,429  1,023,761  16,238  35,273  6,347,773  787,384  ( 1ُمستحَوذ عليه في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

 663,838  289,727  -  -  374,111  -  إضافات 

 -  ( 590,351)  220  -  589,566  565  ( 1محول )

 ( 201,734)  ( 201,734)  -  -  -  -  ( 2تحويالت إلى أصول غير متداولة أخرى )

 ( 107,560)  (43,208)  -  -  (64,352)  -  ( 3شطب )

 ( 141,847)  -  -  -  ( 141,847)  -  استبعادات 

 19,908,148  1,069,595  33,800  44,274  17,686,710  1,073,769  في نهاية السنة

              
             االستهالك المتراكم:

 5,895,089  -  12,357  6,205  5,708,514  168,013  في بداية السنة 

 4,852,766  -  15,792  33,959  4,306,909  496,106  ( 1ُمستحَوذ عليه في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

 815,779  -  2,610  823  785,856  26,490  المحمل للسنة 

 (15,690)  -  -  -  (15,690)  -  ( 3متعلق بمشطوبات )

 ( 141,173)  -  -  -  ( 141,173)  -  استبعادات 

 11,406,771  -  30,759  40,987  10,644,416  690,609  في نهاية السنة

              
             صافي القيمة الدفترية: 

 8,501,377  1,069,595  3,041  3,287  7,042,294  383,160  م 2021 ديسمبر 31

 5,589,933  591,400  4,985  2,796  4,872,945  117,807  م 2021يناير  1كما في 

              
             تحويالت ضمن ممتلكات ومصانع ومعدات. تتضمن  (1
     تحويالت لوحدات سكنية تم إنشاؤها للموظفين إلى أصول غير متداولة أخرى. تتضمن  (2
         التابعة. تتضمن شطب في مكونات آالت السماد للشركة  (3
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             ممتلكات ومصانع ومعدات )تتمة(  7
 م 2020ديسمبر  31كما في     

مباني وتحسينات على     
 المجموع  موجودات قيد االنشاء   سيارات  األثاث والتجهيزات  ومعدات مصانع  العقارات المستأجرة 

لاير سعودي     
  )باأللوف( 

لاير سعودي  
  )باأللوف( 

لاير سعودي  
  )باأللوف( 

لاير سعودي  
  )باأللوف( 

لاير سعودي  
  )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

              التكلفة: 

 11,249,273  403,444  17,342  8,883  10,549,512  270,092  في بداية السنة 
 235,749  206,238  -  118  29,189  204  إضافات 
 -  (18,282)  -  -  2,758  15,524  ( 1محول )

 11,485,022  591,400  17,342  9,001  10,581,459  285,820  في نهاية السنة 

              
             االستهالك المتراكم: 

 5,351,283  -  9,982  5,656  5,175,038  160,607  في بداية السنة 
 543,806  -  2,375  549  533,476  7,406  المحمل للسنة 

 5,895,089  -  12,357  6,205  5,708,514  168,013  في نهاية السنة 

              
             صافي القيمة الدفترية: 

 5,589,933  591,400  4,985  2,796  4,872,945  117,807  م 2020ديسمبر  31في 

              
             ( تتضمن تحويالت ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. 1
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     ومعدات )تتمة(  مصانعممتلكات و 7
          
     تم توزيع محمل االستهالك للسنة على النحو التالي:  7-1
 م2021       

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
          

 543,806  815,779      االستهالك  يإجمال 

 (476)  -      ُمحّمل على جهات منتسبة

       815,779  543,330 

          
         فيما يلي التحميل: 

          
 532,934  795,169      ( 26تكلفة المبيعات )إيضاح 

 1,074   2,008    ( 27بيع وتوزيع )إيضاح  مصاريف

 9,322   18,602    (28عمومية وإدارية )إيضاح  مصاريف

       815,779  543,330 

          
          أراض ومبنى

          
المملكة العربية السعودية  إن األرض المقَام عليها المصنع والمرافق ذات العالقة الخاصة بالشركة األم والشركات التابعة في  
سنة. عقد اإليجار قابل   30مستأجرة من الهيئة الملكية بالجبيل وينبع وهيئة الموانئ بموجب اتفاقيات إيجار قابلة للتجديد حتى  

 للتجديد باالتفـاق المشترك بين الطرفين. 
 

         موجودات قيد االنشاء
          

وااللتزامات الرأسمالية ذات العالقة ُمْفَصح  اإلنشائية قيد التنفيذ بصورة رئيسية بمشروعات عدة تنفذها المجموعة.تتعلق األعمال 
 (. 38عنها في اإليضاح )

 



  شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة 

     )شركة مساهمة سعودية( 

   إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
      2021ديسمبر  31

 

39 

               
              موجودات حق االستخدام  8
               
 م 2021ديسمبر  31كما في    

 اإلجمالي   أخرى  خطوط أنابيب غاز   سيارات   المعدات   مساكن   أرض   

لاير سعودي    
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

               التكلفة: 

 175,794  430  13,238  12,623  881  100,801  47,821 في بداية السنة 

 101,343  143  8,878  4,452  -  28,992  58,878 ( 1)إيضاح ُمستحَوذ عليه في عملية تجميع منشآت  

 12,369  -  -  -  -  -  12,369 إضافات 

 (29,792)  ( 288)  -  (6,115)  ( 881)  (22,508)  - شطب

 259,714  285  22,116  10,960  -  107,285  119,068 في نهاية السنة 

               
              االستهالك المتراكم: 

 48,021  284  6,156  8,243  881  28,900  3,557 في بداية السنة 

 24,991  84  5,362  3,890  -  8,624  7,031 ( 1ُمستحَوذ عليه في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

 32,382  171  1,485  3,005  -  19,580  8,141 المحمل للسنة 

 (22,621)  ( 288)  -  (6,115)  ( 881)  (15,337)  - متعلق بشطب

 82,773  251  13,003  9,023  -  41,767  18,729 في نهاية السنة 

               
              صافي القيمة الدفترية: 

 176,941  34  9,113  1,937  -  65,518  100,339 م 2021 ديسمبر 31

               
 

  



  شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة 

     )شركة مساهمة سعودية( 

   إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
      2021ديسمبر  31

 

40 

               
              موجودات حق االستخدام )تتمة(  8
               
 م 2020ديسمبر  31كما في    

 اإلجمالي   أخرى   خطوط أنابيب غاز   سيارات   المعدات   مساكن   أرض   

لاير سعودي    
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

               التكلفة: 

 148,064  430  13,238  12,623  881  84,024  36,868 في بداية السنة 

 27,730  -  -  -  -  16,777  10,953 إضافات 

 175,794  430  13,238  12,623  881  100,801  47,821 في نهاية السنة 

               
              االستهالك المتراكم: 

 24,283  142  5,263  4,144  550  13,047  1,137 في بداية السنة 

 23,738  142  893  4,099  331  15,853  2,420 المحمل للسنة 

 48,021  284  6,156  8,243  881  28,900  3,557 في نهاية السنة 

               
              صافي القيمة الدفترية: 

 127,773  146  7,082  4,380  -  71,901  44,264 م 2020ديسمبر  31في 
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     موجودات حق االستخدام )تتمة(  8

         
      تم توزيع محمل االستهالك للسنة على النحو التالي:  8-1
      

    
 م2021      

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
 23,738  32,382    الموجودات حق االستخدام مصروف استهالك 

 (5,230)  -     ُمحّمل على جهات منتسبة

      32,382  18,508  

        فيما يلي التحميل: 
  2,204  4,974    ( 26تكلفة المبيعات )إيضاح 

 1,436  3,575    ( 27بيع وتوزيع )إيضاح  مصاريف

 14,868  23,833    (28عمومية وإدارية )إيضاح  مصاريف

         

      32,382  18,508  

         
 7,320  17,062    مصاريف متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل 

 7,154  11,099   (31مصاريف فائدة مستحقة على التزامات إيجار )إيضاح  

 32,982  60,543    الدخل إجمالي المبلغ الُمْعتََرف به في قائمة 

         
وعادة ما يتم إبرام عقود  تقوم المجموعة بتأجير مختلف الوحدات السكنية والمعدات والمركبات واألراضي واألصول األخرى.

خيار التجديد  عاًما وقد يكون لها    30سنوات باستثناء األرض التي يتم التفاوض عليها لمدة    10إلى    1اإليجار لفترات محددة من  
ويتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط  باالتفاق المشترك بين الطرفين.

المختلفة. ألغراض   واألحكام  كضمان  المؤجرة  األصول  استخدام  يجوز  ال  ولكن  تعهدات،  أي  تفرض  ال  اإليجار  اتفاقيات  إن 
 االقتراض. 
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       موجودات غير ملموسة  9
 م2021ديسمبر  31كما في     

 برامج      
 وتراخيص 

أصول غير ملموسة  
 قيد اإلنشاء

 المجموع 

لاير سعودي      
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

         التكلفة: 
 86,805  25,767  61,038  في بداية السنة

 144,333  4,270  140,063  ( 1عملية تجميع منشآت )إيضاح ُمستحَوذ عليه في 

 734  -  734   إضافات 

 -  (2,205)  2,205   تحويالت

 (3,072)  (3,072)  -  موجودات غير ملموسة مشطوبة 

 (1,103)  (1,103)  -  تحويل إلى أصول غير متداولة أخرى 
         

 227,697  23,657  204,040   في نهاية السنة 

         
       اإلطفاء المتراكم: 

 24,069  -  24,069  في بداية السنة

 132,040  -  132,040  ( 1ُمستحَوذ عليه في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

 13,306  -  13,306   المحمل للسنة 
          

 169,415  -  169,415   في نهاية السنة 

         
        الدفترية: صافي القيمة 

 58,282  23,657  34,625   م 2021 ديسمبر 31

 

 
        

 م 2020ديسمبر  31كما في     

 برامج      
 وتراخيص 

أصول غير ملموسة 
 قيد اإلنشاء 

 المجموع
 

لاير سعودي      
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

         التكلفة: 
 79,707  22,943   56,764  بداية السنةفي 

 7,098  7,098      -   إضافات 

 -  (4,274)   4,274   تحويالت
         

 86,805  25,767   61,038   في نهاية السنة

         
       اإلطفاء المتراكم: 

 16,006  -   16,006  في بداية السنة

 8,063  -   8,063   المحمل للسنة 
          

 24,069  -   24,069   في نهاية السنة

         
        صافي القيمة الدفترية:

 62,736  25,767   36,969   م 2020ديسمبر  31في 
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       موجودات غير ملموسة )تتمة(  9

         
      توزيع اإلطفاء الُمحّمل للسنة  9-1

 م2021      
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
         

 8,063  13,306     اإلطفاء  يإجمال 

 (691)  -    ُمحّمل على جهات منتسبة

      13,306  7,372  

        فيما يلي التحميل: 
 1,390  1,340    ( 26تكلفة المبيعات )إيضاح 

 5,982   11,966    (28عمومية وإدارية )إيضاح  مصاريف

         

      13,306  7,372  

         
 

           
        استثمار في شركة زميلة  10

         
    يوضح الجدول أدناه استثمار المجموعة في شركات زميلة: 

 الملكية  نسبة    
 م2021

 الملكية  نسبة 
 م2020

 م2021
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020  
سعودي  لاير 

 )باأللوف( 
           

 792,271       - ٪ 50   % 100 الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"( )مالحظة )أ(( 
 -    769,088 -   % 33.33 شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية )مالحظة )ب(( 

       769,088   792,271 

           
          : ( أ)إيضاح 

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

           
٪ إضافية 50سيطرة على الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"( باالستحواذ على  حصلت الشركة األم خالل الفترة على   

وبالتالي، تتم  ،1غير مباشرة من خالل االستحواذ على شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية كما هو ُمْفَصح عنه في إيضاح  
 المالية الموحدة.معاملتها كشركة تابعة ويتم توحيدها في القوائم 

          
          مالحظة )ب(: 

 تأسست شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية في مملكة البحرين وتزاول أعمال تصنيع وتصدير األمونيا واليوريا ومنتجات الميثانول. 

           
  ال تمارس الشركة األم سيطرة على الشركة الزميلة. الملكية.يُحاَسُب عن االستثمار في شركات زميلة وفقا لطريقة حقوق  
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     االستثمار في شركة زميلة )تتمة(  10

          
   فيما يلي الحركة في االستثمارات في شركات زميلة: 

   
 م2021       

 بآالف الرياالت السعودية 
          
الشركة الوطنية         

لألسمدة الكيماوية  
 )"ابن البيطار"( 

شركة الخليج   
للصناعات  

 البتروكيماوية 
          

 -  792,271     الرصيد في بداية السنة 

 -  ( 792,271)     االستبعاد عند توحيد الشركة المستثمر بها

 644,339      -    ( 1ُمستحَوذ عليه في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

 242,874  -     (1الربح للسنة )الحصة من 

 ( 118,125)   -     ( 2توزيعات أرباح مستلمة )

 769,088  -     الرصيد في نهاية السنة

          
 م 2020       

 بآالف الرياالت السعودية
          
الشركة الوطنية        

 لألسمدة الكيماوية 
 )"ابن البيطار"( 

شركة الخليج   
للصناعات  
 البتروكيماوية

     -   744,176     الرصيد في بداية السنة 

     -   48,095     (1الحصة من الربح للسنة )

     -   792,271     الرصيد في نهاية السنة

          
 والتغيرات في النتائج المقدرة. حصة المجموعة من النتائج في صافي الدخل ذات الصلة المسجل بتعديالت القيمة العادلة  ( 1

          
 م: ال شيء( من الشركة الزميلة.2020مليون لاير سعودي )  118خالل السنة، حصلت المجموعة على توزيعات أرباح بمبلغ   ( 2

 الشركة. تَُمثُِّل توزيعات األرباح من الشركة الزميلة المبالغ الفعلية ذات العالقة؛ ومن ثم التي تتسلمها 
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     االستثمار في شركة زميلة )تتمة(  10

       
     المعلومات المالية المختصَرة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية

تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة  المعلومات المالية المختصَرة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية. ةقدم الجداول التاليت
 في القوائم المالية للشركة الزميلة ذات العالقة وليس حصة الشركة األم في تلك المبالغ: 

 م 2021         
 بآالف الرياالت السعودية 

          
شركة الخليج للصناعات           

 البتروكيماوية
  945,519        الموجودات المتداولة 

  1,525,134        موجودات غير متداولة 
 ( 163,157 (        مطلوبات متداولة 

  2,307,496      شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية صافي أصول
 % 33.33      نسبة الملكية

  769,088    الدفترية لحصة المجموعة في شركة الخليج للصناعات البتروكيماويةالقيمة 
          

 قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُمختصَرة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية: 
 م 2021         

 بآالف الرياالت السعودية 
          

شركة الخليج للصناعات           
 البتروكيماوية

  1,736,298        اإليرادات 

  728,623        صافي دخل السنة

  728,623       إجمالي الدخل الشامل 

  242,874  م: ال شيء(2020) ٪33.33 -حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل 
          

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

   المعلومات المالية المختصَرة للشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(
تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ   المعلومات المالية المختصَرة للشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"(. ةقدم الجداول التاليت

 المعروضة في القوائم المالية للشركة الزميلة ذات العالقة وليس حصة الشركة األم في تلك المبالغ: 

 م2020         
 بآالف الرياالت السعودية 

          
الشركة الوطنية لألسمدة           

 الكيماوية 
 )"ابن البيطار"( 

  391,214        الموجودات المتداولة 
  1,490,229        موجودات غير متداولة 

 ( 268,891)        مطلوبات متداولة 
 ( 28,010)        مطلوبات غير متداولة 

  1,584,542       صافي أصول شركة ابن بيطار 
 ٪50.00        نسبة الملكية

  792,271     القيمة الدفترية لحصة الشركة األم في شركة ابن بيطار 

 قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُمختصَرة لشركة ابن بيطار: 
 م2020         

 بآالف الرياالت السعودية 
          

الشركة الوطنية لألسمدة           
 الكيماوية  

 )"ابن البيطار"( 
  700,307        اإليرادات 

  96,190        صافي دخل السنة

  96,190       إجمالي الدخل الشامل 

  48,095   ٪50حصة الشركة األم في إجمالي الدخل الشامل 
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 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألصول المالية الُمدَرجة   11

               
 -محلية         

ُمدَرجة في 
 السوق المالية 

غير  -محلية 
ُمدَرجة في 
 م2020  م2021 السوق المالية 

لاير سعودي          
  )باأللوف(

لاير سعودي  
  )باأللوف(

لاير سعودي  
  )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

               التكلفة:
  172,268   172,268   77,363   94,905       ديسمبر 31في 

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

    

  358,251   434,175  (77,363)    511,538        يناير  1في 

  75,924   45,554      -   45,554      صافي المكسب للسنة

               
  434,175   479,729  (77,363)    557,092       ديسمبر 31في 

  606,443  651,997  -  651,997       القيم الدفترية 

               
( مملوكة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات  ٪1.69م: 2020) ٪1.69تَُمثُِّل االستثمارات الُمدَرجة في السوق المالية أسهًما بنسبة 

 )"ينساب"(؛ وهي منشأة مدرجة في السوق المالية السعودية )"تداول"(.

               
( مملوكة في الشركة العربية لأللياف الصناعية  ٪3.87: م2020) ٪3.87االستثمارات غير الُمدَرجة في السوق المالية حصًصا بنسبة تَُمثُِّل 

 )"ابن رشد"(، وهي شركة منتسبة لسابك.

               
           أصول غير متداولة أخرى  12

               
 م 2021            

لاير سعودي  
  )باأللوف(

 م2020
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

  79,156   242,922         ( 1قروض وسُلف موظفين )

  22,212   88,986         تكاليف تطوير موقع برنامج تملك الوحدات السكنية
  694   18,940            أخرى

               
            350,848   102,062  
               
 ومنافع أخرى.برنامج تملك الوحدات السكنية تكاليف ب( قروض وسلف الموظفين تمثل الذمم المدينة من الموظفين المتعلقة 1

               
        الموجودات المالية والمطلوبات المالية 13

               
   الموجودات المالية         م 2021ديسمبر  31 

          

 بالتكلفة الُمْطَفَأة   المجموع 

بالقيمة 
العادلة من  
خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

لاير سعودي            
  )باأللوف(

لاير سعودي  
  )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

               
 -  5,230,912  5,230,912        نقد وما في حكمه

 -  565,000   565,000      ودائع بنكية -استثمارات قصيرة األجل 
 651,997  -   651,997  أدوات حقوق الملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 -  2,520,469  2,520,469         مدينون تجاريون
 -  13,864  13,864        الموجودات المالية األخرى

               
 651,997  8,330,245  8,982,242          المجموع 
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     الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  13

               
   المطلوبات المالية          م 2021ديسمبر   31 

بالقيمة العادلة   بالتكلفة الُمْطَفَأة  المجموع          
من خالل قائمة  

 الدخل
لاير سعودي            

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
               

 -  169,866   169,866         ذمم دائنة تجارية 

 -  171,771   171,771         توزيعات أرباح مستحقة 

 -  178,385   178,385         ( 1التزامات اإليجار ) 

 -  308,759   308,759        المطلوبات المالية األخرى 

 -  828,781  828,781          المجموع 

               
   الموجودات المالية          م 2020ديسمبر  31 

بالقيمة العادلة   بالتكلفة الُمْطَفَأة   المجموع           
من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر 

سعودي  لاير           
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

               
     -   465,461   465,461        نقد وما في حكمه 

     -   1,250,000   1,250,000      ودائع بنكية  - استثمارات قصيرة األجل 

  606,443      -   606,443    الشامل اآلخر أدوات حقوق الملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

     -   475,318   475,318         مدينون تجاريون

     -   5,451   5,451         الموجودات المالية األخرى 
               

  606,443   2,196,230   2,802,673          المجموع 

               

   المطلوبات المالية           

مطلوبات مالية   بالتكلفة الُمْطَفَأة   المجموع           
مدرجة بالقيمة  

العادلة من  
خالل قائمة  

 الدخل 
لاير سعودي            

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
               

     -   114,423   114,423         ذمم دائنة تجارية 

     -   117,936   117,936         توزيعات أرباح مستحقة 

     -   123,211   123,211         ( 1التزامات اإليجار ) 

     -   67,167   67,167        المطلوبات المالية األخرى 

     -   422,737   422,737          المجموع 

               
       (. 16المالي ) االعتراف بالتزام عقود اإليجار وفقا للمعيار الدولي للتقرير تم 

               
 (. 37اح )إن اقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية المفصح عنها في اإليض ( 1

               
تشمل األصول المالية األخرى اإليجارات مستحقة القبض، والقروض إلى الجهات ذات العالقة، وفائدة مستحقة القبض، والمطلوبات المالية   أ( 

 األخرى التي تشمل المبالغ المستحقة الدفع لألطراف ذات الصلة والفوائد مستحقة الدفع. 
               

لدى البنوك واألصول والمطلوبات   والنقد واألرصدة قامت المجموعة بتقييم أن كل من الذمم المدينة التجارية حكمه واالستثمارات قصيرة األجل  (ب
 المالية األخرى، تقارب قيمها الدفترية بصورة كبيرة بسبب آجال االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات. 
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     الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  13

               
أقصى تعرض لمخاطر االئتمان   (.37جرى مناقشة تعرض المجموعة لمختلف المخاطر المرتبطة باألدوات المالية في اإليضاح )

 الموجودات المالية المذكورة أعاله. كما في نهاية سنة التقرير المالي يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات 
               

م والسنة المنتهية في  2021 ديسمبر 31ولم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة المنتهية في 
  م.2020ديسمبر  31

               
والحسابات المدينة التجارية والحسابات الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة  قيَّمت المجموعة أن النقدية والودائع القصيرة األجل 

  األخرى تقارب قيمها الدفترية وذلك يعود إلى حد كبير إلى تواريخ االستحقاق القصيرة األجل لهذه األدوات.
               

     العادلة:فيما يلي الطرق واالفتراضات المستخدمة في تقدير القيم 
               

الطويلة األجل ذات األسعار الثابتة وذات األسعار المتغيرة بناًء على معطيات مثل أسعار    والقروضتُقيِّم المجموعة الحسابات   •  
وفقاً لهذا   الفائدة وعوامل مخاطر الدول المحددة والجدارة االئتمانية لكل عميل على حدة وخصائص مخاطر المشروع الممول.

  31وم  2021ديسمبر    31وكما في   الذمم المدينة واالقتراض.التقييم، يتم احتساب المخصصات ضمن الخسائر المتوقعة لهذه  
 م، فإن القيم الدفترية لصافي الذمم المدينة والقروض لم تختلف اختالفًا جوهريًا عن قيمها العادلة المحتسبة.2020ديسمبر 

               
غير    لألدواتتُقدَّر القيمة العادلة   المتداولة في تاريخ التقرير المالي.تستند القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة إلى االسعار   •  

وكذلك   تمويلي  إيجار  عقد  بموجب  وااللتزامات  األخرى  المالية  والمطلوبات  البنوك  من  عليها  المتحصَّل  للقروض  المدرجة 
التدفقات النقدية المستقبلية للدين    المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى عن طريق خصم  باستخدام األسعار المتاحة حاليًا 

 بشروط مماثلة أو مخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متبقية. 
               

تبرم المجموعة أدوات مالية مشتقة مع عدة أطراف أخرى، تتمثل بصفٍة رئيسٍة في المؤسسات المالية ذات التصنيفات االئتمانية   •  
التي تم تقييمها التي تستخدم أساليب التقييم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة هي غالبا    تالمشتقا إن   لمستوى االستثمار.

تشتمل أكثر طرق التقويم المستخدمة على  مقايضات أسعار العموالت وعقود آجلة لصرف عمالت أجنبية وعقود آجلة للسلع.
تتضمن النماذج مدخالت مختلفة بما في ذلك جودة  قيمة الحالية.األسعار اآلجلة والمقايضات التي يتم احتسابها على أساس ال

أسعار الفائدة، ومنحني سعر  االئتمان لألطراف المقابلة، وأسعار صرف العمالت األجنبية الفوري، وسعر اآلجل، ومنحنى 
  اآلجل للسلعة األساسية.

               
االفتراضات حول مدخالت النموذج، بما في ذلك التدفقات النقدية المتوقعة، ومعدل  يتطلب التقييم من المجموعة وضع بعض   •  

يمكن تقييم احتماالت التقديرات المختلفة ضمن النطاق بطريقة معقولة واستخدامها في  الخصم، ومخاطر االئتمان والتقلبات.
القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة  قوق الملكية.تقدير المجموعة للقيمة العادلة لهذه االستثمارات غير المدرجة في أدوات ح 

 في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مشتقة من األسعار المعروضة في األسواق النشطة.
               

               
             المخزون  14

               
 م2021            

سعودي  لاير 
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
               
  432,509  652,784           قطع غيار 

  26,739  210,006           بضائع تامة الصنع

  11,442  38,900           بضائع في الطريق 

  2,898  47,611           مواد خام

            949,301  473,588  

 ( 70,540)  (240,576)      ناقًصا: مخصص بنود بطيئة الحركة ومتقادمة 
               
            708,725  403,048  
               

ُمدَرجة   13.1م:  2020مليون لاير سعودي )  6,8وخالل السنة، اعتُرف بمبلغ قدره   مليون لاير سعودي( كمصاريف بضاعة 
  تكلفة المبيعات القابلة للتحقُّق. يتم االعتراف بها في تكلفة المبيعات.بصافي 
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         )تتمة(   المخزون 14

               
       كانت الحركة في مخصص المخزون المتقادم على النحو التالي: 

 م2021            
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
               

  40,540   70,540           يناير  1في 

     -   42,005        ( 1ُمستحَوذ عليه في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

  30,000   128,031          مخصص خالل السنة

  70,540   240,576          ديسمبر 31الرصيد في 

               
               

           ذمم مدينة تجارية  15
 م2021            

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
               

  473,732   2,323,133      (35حسابات مدينة تجارية مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

     -   197,116        ذمم مدينة تجارية مستحقة من شركة تايوان لألسمدة

  1,586   220        ذمم مدينة تجارية مستحقة من جهات أخرى 

            2,520,469   475,318  
               

      يوًما. 120إلى  30ال تحمل الحسابات المدينة التجارية فائدة وتتراوح فتراتها عموًما ما بين 
        : رديسمب 31كما في  المدينة التجاريةفيما يلي تحليل ألعمار الذمم 

               
غير متأخرة السداد    المجموع   

 ولم تنخفض قيمتها 
   60أقل من 
 يوم

61 – 90  
 يوماً 

 91-180 
 يوماً 

181-365 
 يوماً 

   365من  أكثر 
 يوماً 

لاير سعودي      
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

               
 2,970  1,421  107,896  198,932  1,672,298  536,952   2,520,469 م 2021ديسمبر  31

     -   1,541   16   13,905   100,841   359,015   475,318 م 2020ديسمبر  31

               

 تقيس المجموعة مخصص الخسارة الخاص بالحسابات المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص من خالل الرجوع إلى خبرة التعثر السابقة  يتم تقدير  

للمدينين  االقتصادية  والظروف  بالمدينين  تتعلق  لعوامل  وفقاً  المخصص  وتعديل  للمدين،  الحالي  المالي  المركز  وتحليل  للمدين 
م كل  وتقييم  بها  يعملون  التي  المالي.للصناعة  التقرير  فترة  والمتوقعة في  الحالية  الظروف  اتجاه  بأي   ن  المجموعة  تعترف  لم 

 مخصصات نظًرا لكون تأثير الخسائر االئتمانية المتوقعة غير مهم كما في تاريخ القوائم المالية. 

               
       مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى  16

 م2021            
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
               

  54,300  73,665          مصاريف مدفوعة مقدماً 

  46,527   123,074        (35دفعة مقدمة إلى جهات ذات عالقة )إيضاح 

  18,905  58,896           ذمم مدينة أخرى

            255,635  119,732  
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       ودائع بنكية  -استثمارات قصيرة األجل  17

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

باللاير السعودي وتحمل   شركة سابكو    الودائع لدى بنوك تجارية محليةيُحتفظ بهذه   اقتنائها وتُْعَرُض ِضْمن األصول المتداولة.
 ( سنويًا.٪2.65إلى   ٪0.73: م2020% )  1.15% إلى   0.55فائدة تتراوح من 

 م2021            
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
       

 1,250,000  200,000    بنوك محلية –استثمارات قصيرة األجل 
 -  365,000      شركة سابك  –استثمارات قصيرة األجل 

  1,250,000   565,000           لاير سعودي 
               

         ما في حكمه النقد و 18
 م2021            

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
               

  313,250  4,441,502          بنوك محلية – ألجلودائع 

 -  340,000          شركة سابك – ودائع ألجل

  152,211   449,410           أرصدة بنكية 

            5,230,912   465,461  
               

مليون لاير   118: م2020مليون لاير سعودي ) 163بمبلغ تتضمَّن األرصدة لدى البنوك، النقد المقيّد الذي تحتفظ به المجموعة 
 ( وهذا الرصيد غير متاح الستخدام المجموعة العام. 39سعودي( لتوزيعات األرباح المستحقة الدفع )إيضاح 

               
وهي  تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية أقل من ثالثة أشهر. و شركة سابك تَُمثُِّل الودائع ألجل ودائع مرابحة إسالمية لدى بنوك

 ٪( سنويًا.2.5إلى  ٪0.01: م2020% ) 1.32% إلى   0.01تحمل فائدة تتراوح من 
               

     ويقدم الجدول أدناه تفاصيل مبالغ الودائع ألجل الُموَدعة بعمالت مختلفة: 
 م2021            

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
               
  260,000   4,712,502           لاير سعودي 

  53,250   69,000           الدوالر األمريكي 

            4,781,502   313,250  

               
             رأس المال  19

               
٪ في شركة سابك الستثمارات المغذيات  100، استحوذت الشركة األم على حصة مسيطرة بنسبة  م2021يناير    4اعتباًرا من  

وتبلغ القيمة اإلجمالية   الزراعية من الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( بزيادة رأسمالها وإصدار أسهم جديدة لسابك.
  59,368,738مليون لاير سعودي، وقد ُدفع الِعوض بإصدار    4,592المغذيات الزراعية  لألسهم في شركة سابك الستثمارات  

للسهم الواحد والذي قُيِّم على أنه متوسط السعر المرجح للسهم   77.35سهم جديد عادي في الشركة األم إلى شركة سابك بقيمة  
 10مليون لاير سعودي )  594مية لألسهم المصدرة هي  والقيمة االس .2019ديسمبر    19على مدى فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

وقد زادت ملكية سابك في المعامالت الالحقة  مليون لاير سعودي.  3,998لاير سعودي للسهم الواحد( وعالوة إصدار األسهم هي  
  ٪.50.1٪ إلى 42.99للشركة األم من 

 
يبلغ   السنة  نهاية  كما في  المال  فإن رأس  )  4.760.354,040وبالتالي،  إلى 416.666.666م:  2020لاير سعودي  مقسمة   )

 لاير سعودي.  10حصة( قيمة كل منها  416.666.666م: 2020حصة )  476,035,404
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          االحتياطي النظامي  20

           
كل سنة لتكوين احتياطي يُعادل من صافي الدخل في  ٪10وفقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة األم أن تحّول 

 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأس المال. 30٪
           

         الحصص غير المسيطرة  21
           

السعودية شركة الجبيل لألسمدة )"البيروني"( هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية 
يناير   4اعتبارا من   م(.1980فبراير   8هـ )الموافق  1400ربيع األول   21تاريخ   2055000435بموجب السجل التجاري رقم 

م، الشركة مملوكة بالتساوي من سانيك وشركة تايوان لألسمدة، وهي شركة تأسست في جمهورية الصين، ولكن تسيطر  2021
 عليها الشركة األم.

 
ثاالت فايثيل هكسانول و  خدام الميثان كمادة خام إلنتاج اليوريا المستخدمة كسماد وكذلك ألغراض صناعية وإنتاجوهي تعمل في است

االوكتيل   رقم  ثنائي  برخيص  لالستثمار  العامة  الهيئة  ترخيص  األول    22بتاريخ    121030125558بموجب  هـ  1400ربيع 
فبراير    11هـ )الموافق    1437جمادى األولى    2بتاريخ    1368الصناعي رقم  م( وبموجب الترخيص  1980فبراير    9)الموافق  

 م(. 2018
 

 ، مدينة الجبيل، المملكة العربية السعودية. 10046ص ب  الصناعية،في مدينة الجبيل  المسجل كتبها ويقع م
           

         قائمة المركز المالي المختصَرة 
المالية المختصَرة لشركة البيروني والتي لديها حصص غير مسيطرة جوهرية.  المبالغ المفصح عنها  فيما يلي ملخص المعلومات 

 هي قبل االستبعاد بين الشركات. 
 م2021          

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

  1,598,592         الموجودات المتداولة

  355,207         مطلوبات متداولة

  1,243,385         صافي أصول متداولة 
           

  1,911,604         موجودات غير متداولة

  102,533         مطلوبات غير متداولة 

  1,809,071         غير متداولة موجودات صافي 

  3,052,456         صافي الموجودات 
           

         قائمة الدخل الشامل المختصَرة 
 م2021          

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

  2,004,857         اإليرادات
  902,806         صافي دخل السنة

  124         الدخل الشامل اآلخر 
  902,930         إجمالي الدخل الشامل 

           
  410,032    إجمالي الدخل الشامل العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة 

  170,941         لحصص غير مسيطرةتوزيعات أرباح 
           

          قائمة التدفقات النقدية الُمختصَرة 
 م2021          

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

  878,162         التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
 (311,040)      التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط االستثماري
 (357,641)      التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

  209,481        صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 
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          التزامات اإليجار  22
 م2021        

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           
  119,527  123,211        يناير 1كما في 

     -   76,592      ( 1مفترض في عملية تجميع منشآت )إيضاح 
     -  (4,977)       شطب التزامات حق االستخدام 

  27,730  12,369       (8إضافات )إيضاح 
  7,154  11,099       ( 31تزايد الفائدة )إيضاح  

 ( 31,200)   (39,909)       دفعات

  123,211  178,385        ديسمبر 31في 
           
  20,298  21,601        متداول

  102,913  156,784        غير متداولة
        178,385  123,211  
           

     (: 37تحليل تاريخ االستحقاق اللتزامات اإليجار الُمْفَصح عنها ضمن إيضاح )
           

          الموظفين منافع  23
           

   يمكن تحليل مخصص منافع الموظفين على النحو التالي: 
 م2021        

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  1,055,860   1,047,619      التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين 
  36,288   46,751       منافع موظفين أخرى 

        1,094,370   1,092,148  
           

           التزام المنافع المحددة
  31المجموعة إجراًء لتقييم القيمة الحالية لاللتزامات المنافع المحددة في  نفذت (، فقد19وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم )

م المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفاقيات 2020ديسمبر    31م و2021ديسمبر  
  التعاقدية ذات الصلة.

     التزام المنافع الُمحدَّدة: يَُمثُِّل الجدول التالي الحركة في 
 م2021        

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  840,375   1,055,860       في بداية السنة
     -   12,017      ( 1مفترض في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

  62,151   83,677       تكلفة الخدمة الحالية
  25,017   25,033       (31تكلفة تمويل )إيضاح 

 ( 31,506)  (45,456)       مدفوع خالل السنة 
 (4,490)   5,594    تحويل التزامات منافع من )إلى( جهة ذات عالقة

  164,313  (89,106)      خسائر إعادة قياس من برامج منافع ُمحدَّدة

  1,055,860   1,047,619       في نهاية السنة 
           

          صافي مصروف المنافع للسنة المنتهية في
 م2021        

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

 62,151   83,677       تكلفة خدمة حالية 
 25,017   25,033       تمويل على التزام المنافع ةتكلف

 87,168   108,710       صافي مصروف المنافع 
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         منافع الموظفين )تتمة(  23

           
    االفتراضات االقتصادية واالكتوارية الرئيسة الُمستخَدمة في حساب التزامات المنافع:

 م 2020  م2021        
لاير سعودي          

 )باأللوف( 
سعودي  لاير  

 )باأللوف( 
           

 ٪ 2.4  %2.7       معدل الخصم 

           متوسط زيادة الراتب
 ٪ 4.5  %4.5       ين تنفيذي - 

 ٪ 6.0  %6.0       غير تنفيذيين  - 

 ٪ 9.0  %9.0       معدل زيادة تكلفة الرعاية الصحية 
           

لموظفيها مع مراعاة نظام العمل المحلي وسوق العمل وأنظمة الضرائب في البالد التي تعمل تمنح المجموعة منافع نهاية خدمة 
  بها الشركة.

           
 يَُمثُِّل الجدول التالي مكونات التزامات المنافع الُمحدَّدة في المملكة العربية السعودية:

           
 م 2021ديسمبر   31    

مكافآت خدمة  نهاية خدمة    
 مستمرة

 المجموع  منافع طبية بعد التقاعد

لاير سعودي     
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

           
 1,055,860  91,942  6,267  957,651   في بداية السنة 

 12,017  14  5,340   6,663  ( 1مفترض في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

 83,677  6,846  588  76,243   تكلفة الخدمة الحالية 

 25,033  2,241  142  22,650   تكاليف تمويل 

 -         تغيرات أكتوارية ناشئة عن: 

 ( 35,604)  ( 1,065)  ( 128)  ( 34,411)   االفتراضات المالية 

 -  -  -  -   تغيرات ديموغرافية 

 ( 53,502)  ( 9,054)  ( 60)  ( 44,388)   الخبرةتعديالت 

 ( 45,456)  ( 7,286)  ( 672)  ( 37,498)   مدفوعات خالل السنة

 5,594  205  35   5,354  ( 35محول من جهة ذات عالقة )إيضاح 

 1,047,619  83,843  11,512  952,264   في نهاية السنة 

           
 م 2020ديسمبر  31    

مكافآت خدمة  نهاية خدمة     
 مستمرة

 المجموع منافع طبية بعد التقاعد 

لاير سعودي     
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

           
  840,375   59,343   4,817   776,215   في بداية السنة 

  62,151   3,295   477   58,379   تكلفة الخدمة الحالية 

  25,017   1,737   141   23,139   تكاليف تمويل 

          تغيرات أكتوارية ناشئة عن: 
  98,975   40,754   833   57,388   االفتراضات المالية 

  65,170  ( 10,198)   285   75,083   تغيرات ديموغرافية 

  168   882   154  ( 868)   تعديالت الخبرة

 ( 31,506)  ( 3,841)  ( 401)   ( 27,264)   مدفوعات خالل السنة

 ( 4,490)  ( 30)  ( 39)  ( 4,421)   ( 35تحويل إلى جهات ذات عالقة )إيضاح 

  1,055,860   91,942   6,267   957,651   في نهاية السنة 
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       منافع الموظفين )تتمة(  23

           
          تحليل الحساسية 

يوضح الجدول أدناه التأثير التقريبي على التزام المنافع الُمحدَّدة إذا كان على المجموعة تغيير افتراض رئيسي واحد مع اإلبقاء  
ويهدف تحليل الحساسية إلى توضيح حالة عدم اليقين المالزمة لتقييم التزام منافع  على االفتراضات االكتوارية األخرى دون تغيير.

القياس.الموظفين في ظل   تاريخ  السوق في  تترتب على  ظروف  قد  التي  الخطية  اآلثار غير  بسبب  نتائجها  استقراء  يمكن  وال 
ددة. المحَّ المنافع  التزام  إجمالي  الرئيسية على  االكتوارية  االفتراضات  المنافع  التغيرات في  التزام  على  فقط  الحساسيات  تنطبق 

ددة وليس على صافي المبالغ الُمْعتََرف احتُسبت القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة  بها في قائمة المركز المالي الموحدة. المحَّ
 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
          الزيادة 

 ( 31,354)  (30,582)       نقطة أساس( 25معدل الخصم )+

  28,149   27,576       نقطة أساس(  25الراتب )+

  3,648   3,502       نقطة أساس(  25تكاليف الرعاية الصحية )+
           

          النقص 
  32,862   32,025       نقطة أساس(  25-معدل الخصم )

 ( 27,054)  (26,521)       نقطة أساس( 25-الراتب )

 (3,468)  (3,332)       نقطة أساس( 25-تكاليف الرعاية الصحية )
           

          إجمالي مدفوعات المنافع المتوقعة 
 م2021        

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  38,124   43,694       خالل سنة واحدة 

  49,882   43,631       سنتين 2 - 1

  45,687   47,717        سنوات 3 - 2

  51,161   58,713       سنوات  4 - 3

  62,014   78,230       سنوات  5 - 4

  402,554   373,774       سنوات 10 - 5

 649,422   645,759        اإلجمالي 
           

ح لفترة التزام المكافآت المحدَّدة   (سنة 12.3 :م2020ديسمبر  31سنوات ) 11.8يبلغ المتوسط المرجَّ
           

          ذمم دائنة تجارية  24
 م2021        

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  112,133   155,484      ( 35مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة )إيضاح 

  2,290   14,382       ذمم دائنة تجارية 

        169,866   114,423 
           

     يوماً. 60ال يترتب على الذمم الدائنة التجارية فائدة ويتم تسويتها عادة خالل 
           

 (.37المرتبطة بالحسابات الدائنة في إيضاح )أُْفِصَح عن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت والسيولة 
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       ومطلوبات متداولة أخرى مبالغ مستحقة   25
        

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  308,965   682,890       مطلوبات مستحقة

  13,991   97,251       التزامات موظفين

  746   517        أخرى

        780,658   323,702  

           
          تكلفة المبيعات  26
           

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  871,669   1,251,842       مواد خام ومستهلكات 

  532,934   795,169    (1-7ومعدات )إيضاح  مصانعاستهالك ممتلكات و

  291,909   562,392       تكاليف موظفين 

  2,204   4,974      ( 1-8استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

  1,390   1,340      (1-9إطفاء أصول غير ملموسة )إيضاح 

     -   91,870      (7)إيضاح شطب ممتلكات ومصانع ومعدات 

  170,405  377,798        أخرى 

        3,085,385  1,662,354  

           
      مصاريف البيع والتوزيع 27
       

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  113,377   193,130        شحن وتخزين

  1,436   3,575      ( 1-8استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

  1,074   2,008    (1-7ومعدات )إيضاح  مصانعاستهالك ممتلكات و

  3,914   6,376        أخرى

        205,089   119,801  
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       المصاريف العمومية واإلدارية  28
        

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  76,579  153,001       تكاليف موظفين 

  49,573  136,302      ( 35تكلفة تقنية وابتكار )إيضاح  

  39,889  68,973      ( 35مصاريف خدمات مشتركة )إيضاح 

  14,868  23,833      ( 1-8االستخدام )إيضاح استهالك موجودات حق 

  14,012  13,628       خدمات صيانة وتوريد عمالة

  9,322   18,602    (1-7ومعدات )إيضاح  مصانعاستهالك ممتلكات و

  5,982  11,966      ( 9.1إطفاء أصول غير ملموسة )إيضاح 

  4,569  2,880        عقود اإليجار

  4,320  11,999      تكلفة تطوير موقعإطفاء 

  3,106   3,229       بدالت أعضاء مجلس إدارة 

  15,199   44,252        أخرى 

        488,665   237,419  

           
          إيرادات التمويل  29
           

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

 13,453   26,385      إيراد تمويل  

        26,385   13,453  

           
         )مصاريف( دخل آخر، بالصافي  30
          

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  28,472   26,099       دخل من توزيعات األرباح 

 ( 17,000)  (22,840)       تبرعات

  1,316  (62,163)        أخرى 

        (58,904)  12,788  
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          تكاليف تمويل  31
           

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  14,929   25,033    ( 23)إيضاح للموظفين تكلفة تمويل متعلقة بخطة منافع 

  7,154   11,099    ( 22تكلفة تمويل مستحقة على التزامات إيجار )إيضاح 

     -   1,999       تكلفة تمويل على القروض 

  6,004   4,625       بنكية وأخرى مصاريف 

        42,756   28,087  

           
          الزكاة وضريبة الدخل  32

           
   لمجموعة على النحو التالي:المستحقة ل ضريبة الزكاة والكانت حركة  (أ)

           
 م2021      

 لاير سعودي )باأللوف( 
 المجموع   ضريبة الدخل   الزكاة       

          

  62,748      -   62,748     في بداية السنة

  23,806      -   23,806    ( 1مفترض في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

  342,378   108,891   233,487     مخصص مكون خالل السنة

 (16,653)  (16,653)      -    مستخدم مقابل دفع ضريبة دخل 

 (101,148)  (32,227)  (68,921)     مدفوع خالل السنة 

  311,131   60,011   251,120     في نهاية السنة 

           
 م 2020      

 لاير سعودي )باأللوف(
 المجموع  ضريبة الدخل   الزكاة       

          

  39,294  -   39,294     في بداية السنة

  59,816  -   59,816     مخصص مكون خالل السنة

 ( 36,362)  -  ( 36,362)     مدفوع خالل السنة 

  62,748  -   62,748     في نهاية السنة 
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         الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  32
           

       فيما يلي الحركة في الضريبة المؤجلة الخاصة بالمجموعة:
 م 2021    

 لاير سعودي باآلالف 
 م2020 

 لاير سعودي باآلالف 
موجودات ضريبة     

 مؤجلة
ضريبة التزام 

 مؤجلة
موجودات ضريبة  

 مؤجلة 
التزام ضريبة  

 مؤجلة 

     -      -   54,182      -  ( 1مفترض في عملية تجميع منشآت )إيضاح 

     -      -  ( 1,509)      -   ( 1تغيُّر خالل العام )

      3,160    تأثير الضرائب المؤجلة حول الدخل الشامل اآلخر 

     -      -   55,833      -   في نهاية السنة

           
         ( تتضمن تأثير الحصص غير المسيطرة 1)
           

          الزكاة 
         يتكون مخصص الزكاة المحمل للسنة مما يلي: 

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  54,413   197,914       المخصص المحمل للسنة 

  5,403   35,573       تعديالت تتعلق بسنوات سابقة

        233,487   59,816  
           

   احتُسب وعاء الزكاة على أساس البنود التالية:  تُحتسب الزكاة بناء على القوائم المالية للمجموعة.
 م2021        

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
سعودي  لاير 

 )باأللوف( 
           

  7,996,291   14,953,585       حقوق الملكية 

  1,216,087   1,302,666      مخصصات افتتاحية وتعديالت أخرى 

 (8,453,340)  (15,076,719)       القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

        1,179,532   759,038  

  1,393,885   6,585,300       معدل الدخل  ال

  2,152,923   7,764,832       الوعاء الزكوي
           

إن الفروق بين النتائج وفقًا للقوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن التعديالت على بعض التكاليف /  
 المطالبات وفقا لألنظمة ذات العالقة.

           
          موقف الربوط 

           
         سابك للمغذيات الزراعية شركة 

ل الزكوي  االقرار  الزراعيةشركة  يقدم  للمغذيات  حتى    سابك  منفصلة  المنشأة بصورة  مستوى  األم  م.2020على  الشركة  أنهت 
 م.2017السنوات السابقة حتى ربوطها الزكوية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( لجميع 

           
مليون لاير سعودي واعترفت   18.3مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    2018م، تسلمت الشركة األم ربًطا زكويًا عن عام  2020خالل  

وتعتقد أن وقد قدمت اإلدارة اعتراضا على بقية المخصص   مليون لاير سعودي.  5.4الشركة األم بمخصص إضافي له بمبلغ  
 النتيجة ستكون لصالح المجموعة.

           
م التزام زكوي 2019م، ونتج عن ربط إضافي لسنة  2018خالل السنة الحالية، تلقت الشركة األم ربطا معدال بنطاق إضافي لسنة  

م ال يزال  2020االقرار الزكوي لسنة  علما بأن   مليون لاير سعودي والذي سجلته الشركة كالتزام زكوي محتمل.  25إضافي بقيمة  
 قيد الدراسة لدى الهيئة.
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         الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  32

           
         الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )"ابن البيطار"( 

َمت اإلقرارات الزكوية عن األعوام من  وقد  م.2018اتفق مع الهيئة على الربوط الزكوية عن جميع السنوات حتى عام  م  2019قُّدِ
 غير أنَّ اإلقرارات ال تزال قيد الدراسة. م إلى الهيئة.2020حتى 

           
           

          شركة الجبيل لألسمدة )"البيروني"( 
   م. 2014قدَّمت الشركة التابعة إلى الهيئة إقراراتها الزكوية والضريبية حتى 

  24.9م مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  2018م حتى  2015م، تسلمت الشركة التابعة ربطاً من الهيئة للسنوات من  2020في  
  التزام زكوي محتمل في نفس السنة.كمليون لاير سعودي  6وقد قدمت الشركة التابعة مبلغا قدره  مليون لاير سعودي.

 
م 2015مليون لاير سعودي كالتزام زكوي محتمل للسنوات من    10ضافيا بمبلغ وفي السنة الحالية، سجلت الشركة التابعة مبلغا إ

  م.2018حتى 
 

م حيث سجلت الشركة 2018م حتى 2015عالوة على ذلك، أصدرت الهيئة طلب للحصول على التزام ضريبي إضافي للسنوات 
 مليون لاير سعودي كالتزام ضريبي محتمل.  7التابعة 

 
 ضد الربوط والتي ال تزال معلقة لدى األمانة العامة للهيئة. عةالتابوقد استأنفت الشركة 

 
 م إلى الهيئة، ومع ذلك، فإنها ال تزال قيد الفحص لدى الهيئة. 2020م و2019وقد تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لسنة 

           
لألنظمة الزكوية والضريبية المعمول بها في المملكة العربية احتسبت الزكاة وضريبة الدخل بناًء على فهم المجموعة وتفسيرها  

وقد يختلف االلتزام الزكوي والضريبي الذي تحتسبه المجموعة عن االلتزام الزكوي والضريبي الذي تقدره الهيئة عن   السعودية.
 األعوام التي لم تصدر الهيئة الربوط عنها حتى اآلن. 

           
          ضريبة الدخل 

 ديسمبر على النحو التالي: 31تنقسم مكونات ضريبة الدخل في قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 
           
 م2021        

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
          ضريبة الدخل الحالية 

     -   101,704       السنة الحالية 

     -   7,187    بضريبة دخل حالية لسنة سابقة تعديالت متعلقة 

        108,891   -     

          ضريبة الدخل المؤجلة 
لة       -  (1,509)       زيادة في التزامات ضريبية مؤجَّ

     -   3,160      تأثير الضرائب المؤجلة حول الدخل الشامل اآلخر 

     -   110,542    الُمْفَصح عنه في قائمة الدخل إجمالي مصروف ضريبة الدخل 
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         الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  32

           
 فيما يلي التسوية الرقمية لمصروف ضريبة الدخل المشتق من الربح المحاسبي: 

           
 م2021        

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

           
     -   5,980,435       صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

     -  (5,461,503)       استبعاد الدخل الخاضع للزكاة 

     -   518,932       دخل خاضعة للضريبة 

           
 ٪ 20  %20    السعودية( معدل ضريبة الدخل المحلي )المملكة العربية  

     -   103,786       ضريبة دخل بالمعدل المحلي 

           
ــ             التأثير الضريبي ل

     -  (2,082)       فروقات مؤقتة -

لة  -      -   1,651       ضريبة مؤجَّ

     -   7,187       ربوط الضريبة لسنة سابقة  -

     -   110,542       مصروف ضريبة الدخل 

     -   233,487       مصروف الزكاة 

     -   344,029      إجمالي مصروف ضريبة الدخل والزكاة 

           
         فيما يلي مكونات الضريبة المؤجلة: 

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

          خاضعة للضريبة فروقات مؤقتة 
     -   590,424       أصول ملموسة وغير ملموسة 

           
          فروقات مؤقتة قابلة لالستقطاع 

     -  (7,432)       منافع الموظفين  -

     -  (24,664)       مخصص البضاعة  -

     -   558,328       صافي فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة 

           
     -  %20       ُمعدَّل ضريبة الدخل المطبق 

     -  %50       نسبة المساهمة 

ل       -   55,833       صافي االلتزام الضريبي المؤجَّ

           
الضريبية  تُجري المجموعة مقاصة لألصول وااللتزامات الضريبية إذا، وفقط إذا، كان لديها حق قانوني ملزم لتسوية األصول 

لة وااللتزامات الضريبية المؤجلة بضرائب الدخل   الحالية والتزامات الضريبية الحالية وكانت تتعلق األصول الضريبية المؤجَّ
 المفروضة من قِبَل نفس السلطة الضريبية.
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          ربحية السهم  33

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

 األسهم القائمة خالل السنة.
           

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

 م2021        
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
           

  1,307,968   5,288,793      (لاير سعودي باأللوفالدخل من العمليات للسنة )
  1,294,401   5,228,016  (لاير سعودي باأللوفصافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم )

  416,667   476,035    )باأللوف( المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
)لاير  األم ربحية السهم األساس والمخفف من الدخل من العمليات العائد لمساهمي الشركة 

  3.14   11.11 سعودي( 

  3.11   10.98 ربحية السهم األساس والمخفف من صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم )لاير سعودي( 
           

   هناك بند للتخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.ولم يكن 
           

         قياس القيمة العادلة  34
           

إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 
تقيس المجموعة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بتاريخ كل قائمة  السوق بتاريخ القياس.متعاملين في  

 يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:  مركز مالي موحدة.
 في السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات  •  
 ظل عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات. في  •  
           

يتم قياس القيمة العادلة لألصل   إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن أطراف السوق أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي  

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

 على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
           

وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية الموحدة، ضمن التسلسل الهرمي  
ة لقياس القيمة العادلة ككل:وفيما يلي بيان بذلك على أساس  للقيمة العادلة.  مدخالت المستوى األدنى والهامَّ

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

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

يمها الدفترية التي  فيما يلي مقارنة، حسب الفئة، للقيم الدفترية والقيمة العادلة لألصول المالية للمجموعة، بخالف تلك المدرجة بق
 تقارب بصورة معقولة القيم العادلة: 

 م 2021ديسمبر  31  

            3المستوى    2المستوى    1المستوى    القيمة العادلة القيمة الدفترية  
           

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
     -      -   651,997   651,997   651,997 الشامل اآلخر 

           
 م 2020ديسمبر  31  

            3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة العادلة  القيمة الدفترية   
           

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
     -      -  606,443  606,443  606,443 الشامل اآلخر 
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          المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  35

                     
والمنشآت الُمسيَطر عليها أو المسيَطر عليها بصورةٍ مشتركٍة من قِبل  تَُمثُِّل الجهات ذات العالقة الشركة األم الرئيسية المالكة والشركة األم والشركات الزميلة للمجموعة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها 

ا عليها.هذه الجهات أو التي تمارس هذه   وفيما يلي قائمة بالجهات الرئيسية ذات العالقة بالمجموعة: الجهات نفوذًا هامًّ
                     

          طبيعة العالقة    اسم الجهة ذات العالقة 
          الشركة األم الرئيسية المالكة  شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( 

          المساهم المسيطر والشركة األم السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( الشركة 
                     

 م: 2020ديسمبر  31م و2021ديسمبر  31العالقة كما في  م وأرصدة الجهات ذات 2020ديسمبر  31م و2021ديسمبر  31يقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي أُجريَت مع جهات ذات عالقة خالل السنة المنتهية في  
   

مبيعات لجهات ذات  
 عالقة

المشتريات من  
 دفعَة ُمقَدََّمة  جهات ذات عالقة 

تقنية وابتكار  
لة   ُمحمَّ

مصاريف  
 خدمات مشتركة 

مصاريف إدارة  
وخدمات ُمحّملة على  

 خدمات أخرى  جهات ذات عالقة 

مبالغ مستحقة من  
أطراف ذات  

 عالقة
 ( 15)إيضاح  

مبالغ مستحقة  
إلى أطراف ذات  

 عالقة  
 ( 24)إيضاح  

دُفعة مقدمة إلى  
جهات ذات  

 عالقة  
 ( 16)إيضاح  

لاير سعودي     
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

 

                     م 2021
الشركة السعودية للصناعات  

 األساسية )"سابك"( 
 

9,681,844  1,396,128  116,828  136,302  68,973  -  71,930  2,314,540  81,281 116,828 
شركة الزيت العربية السعودية  

 )"أرامكو السعودية"( 
 
-  724,297  -  -  -  -  3,138  -  24,484 - 

جهات منتسبة للشركة السعودية  
 للصناعات األساسية )سابك( 

 
6,177   361,030  6,246  -  -  -  69,151  8,593  49,719 6,246 

                 2,323,133  155,484 123,074 
                     

                     *م2020
الشركة السعودية للصناعات  

 األساسية )"سابك"( 
 

3,310,122  615,559  46,527  49,573  39,889  -  68,441  383,270  88,647 46,527 
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية  

 )"ابن البيطار"( 
 

11,421  3,457  -  -  -  170,864  70,084  52,549  9,286 - 
شركة الجبيل لألسمدة  

 )"البيروني"( 
 

5,999  1,165  -  -  -  201,393  1,158  35,378  10,565 - 
شركة الزيت العربية السعودية  

  )"أرامكو السعودية"(
 - - -  -  -  -  -  -  284,243      - ( م2020يونيو  16)اعتباًرا من 

جهات منتسبة للشركة السعودية  
 للصناعات األساسية )سابك( 

 
-      58,824  -  -  -  -  2,357  2,535  3,635 - 

                 473,732  112,133 46,527 

            م غير موحدة وتمثل فقط الشركة األم. 2020* أرقام سنة 
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   )تتمة(  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 35

               
           المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة

  ٪ 70، استحوذت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( على ملكية بنسبة  م2020يونيو    16واعتباًرا من     •
 في الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(.

               
( لتقديم خدمات محاسبة  SSOسابك )لدى المجموعة اتفاقية خدمات مع وحدة تنظيم الخدمات المشتركة التابعة لشركة   •     

( وبرنامج نظم وتطبيقات ومنتجات ERPوموارد بشرية وتقنية معلومات )برنامج نظام حلول تخطيط الموارد المؤسسية )

 ( وهندسـة وشراء وخدمات متعلقة بها. (SAP)تجهيز البيانات 
               

السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( المبلغ الذي دفعته المجموعة وفقًا التفاقية الخدمات   •       الُمقَدََّمة إلى  الُدْفعَات  تَُمثُِّل 
 لمجموعة. لالمشتركة لتمويل شراء مواد وخدمات 

               
سنويًا من إجمالي    ٪1.5إلى    ٪1والتقنية ما بين نسبة  تبلغ مساهمة المجموعة السنوية المقدمة لسابك ألغراض البحث   •     

دة. ُل حاليًا على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحَّ  المبيعات وتَُحمَّ
               

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

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

واألرصدة   تتم المبيعات والمشتريات من الجهات ذات العالقة بشروط مساوية لتلك السائدة للمعامالت على أساس تجاري. •     
م غير مكفولة بضمانات وال 2020ديسمبر    31م والسنة المنتهية في  2021ديسمبر    31المنتهية في  القائمة في السنة  

فيما يتعلق بالسنة  لم يتم تقديم أو استالم ضمانات مقابل أي ذمم مدينة او دائنة ألي جهة ذات عالقة. تحمل فائدة وتُسدد نقدا.
ل المجموعة أي2021ديسمبر   31المنتهية في   انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة   م، لم تُسّجِ

يتم إجراء التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي   م: ال شيء(.2020ديسمبر    31من أطراف ذات عالقة )
 للجهة ذات العالقة وفحص السوق الذي تدير فيه الجهة ذات العالقة عملياتها. 

               
          مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين 

باإلضافة إلى مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين، تقدم المجموعة أيضا منافع غير نقدية إلى المديرين والموظفين التنفيذيين وتساهم 
 31في برنامج منافع ما بعد التوظيف المحددة نيابة عنهم.  يمكن تفصيل مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين عن السنة المنتهية في  

 على النحو التالي:  م2020و م2021ديسمبر 
               
 م2021            

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
               

  8,635   8,430          منافع موظفين قصيرة األجل 

                 2,625   3,170          منافع ما بعد التوظيف 
            11,600   11,260  

               
            المعلومات القطاعية  36

               
ألغراض اإلدارة، فإن المجموعة منظمة في مرحلتي وحدات عمل إستراتيجية، وهي منشأة تصنيع مملوكة بالكامل، والتي بناًء 

ع في قطاعين.   على منتجاتها تُجمَّ
               

على قرار اإلدارة وبما يتماشى مع تقارير اإلدارة، تم تخصيص اإليرادات والمصاريف المتعلقة بقطاع "الشركات" لوحدات وبناًء 
يراجع صانع القرار التشغيلي  العمل االستراتيجية الخاصة بالبتروكيماويات والمغذيات الزراعية وفقًا ألساس ثابت متفق عليه داخليًا.

دات العمل االستراتيجية بناًء على قائمة الدخل الموحدة، وال توجد معلومات منفصلة متاحة حول الموجودات  الرئيسي داخليًا أداء وح 
 والمطلوبات لكل قطاع. 
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        المعلومات القطاعية )تتمة(  36

               
 فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات: بشكل مناسب.وتم حذف جميع المعامالت بين الشركات ضمن القطاعات المفصح عنها 

               
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في           

 الموحدة  المغذيات الزراعية  البتروكيماويات           

لاير سعودي            
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

               
  9,591,975   8,532,108   1,059,867         اإليرادات 

  890,057   836,164   53,893        استهالك وإطفاء 

  91,000   91,000      -        شطب مصانع ومعدات

  5,812,836   5,216,402   596,434        الدخل من العمليات 

  242,874   242,874      -        حصة في نتائج شركة زميلة 

  26,385   26,308   77         إيرادات تمويل 

 ( 58,904)  ( 58,815)  ( 89)         أخرى، صافي مصاريف

 ( 42,756)  ( 42,453)  ( 303)         تكلفة تمويل

  5,980,435   5,384,316   596,119       الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

               

               
إضافة لذلك، تقع الشركة  تبيع المجموعة منتجاتها بصورة رئيسية إلى عميل واحد، المساهم المسيطر والشركة األم وهي سابك.

 وعليه لم يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي.  االم وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية.
               

         إدارة المخاطر المالية  37
               

              نظرة عامة 
               

   إن المجموعة معرضة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:
               

              مخاطر االئتمان  •
              مخاطر السيولة •
              مخاطر السوق •

               
يمثل هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من أنواع المخاطر أعاله، وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها 

دة إفصاحات كمية إضافية. بخصوص قياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.  وُمدَرج في هذه القوائم المالية الموحَّ
               

             إطار إدارة المخاطر 
               

 يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة واإلشراف عليه. 
 

أسس مجلس اإلدارة لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة وهي مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة مخاطر المجموعة. 
 ترسل اللجنة تقارير بصورة منتظمة إلى مجلس اإلدارة بشأن نشاطها.
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       إدارة المخاطر المالية )تتمة(  37
          

        إطار إدارة المخاطر )تتمة( 
          

تتم مراجعة  وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، لوضع حدود وضوابط المخاطر المالئمة وكذلك مراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالحدود.يتم وضع سياسات إدارة المخاطر للمجموعة لتحديد 
واإلدارة، إلى الحفاظ على بيئة رقابية   تهدف المجموعة، من خالل معايير وإجراءات التدريب نظم وسياسات إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

  منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والتزاماتهم.

          
ر إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي واجهتها  تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مدى مالءمة إطا 

يق الداخلي بالمراجعة الدورية وغير الدورية لضوابط وإجراءات اإلدارة والنتائج التي يتم إطالع لجنة يقوم التدق ويساعد قسم المراجعة الداخلية لجنة المراجعة في دورها اإلشرافي. المجموعة.
 المراجعة عليها. 

          
          مخاطر االئتمان

          
شأ بصفٍة رئيسٍة من ذمم المجموعة التجارية االئتمان في مخاطر الخسارة المالية التي تلحق بالمجموعة في حال عدم وفاء عميل أو طرف آخر في أداة مالية بالتزاماته التعاقدية، وتن  تتمثل مخاطر

 المدينة المستَحقة من العمالء واألوراق المالية االستثمارية. 
          

ُن األدوات المالية بصفة رئيسة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واالستثمارات في األور اق المالية والقروض والسلف والحسابات الدائنة التجارية والتزامات  وتَتََضمَّ
 اإليجار والمصاريف الُمستَحقة الدفع وااللتزامات األخرى. 

          
         ذمم مدينة تجارية 

  وتُجرى كافة مبيعات المجموعة من خالل جهات ذات عالقة، ومن ثمَّ فال تنشأ أي مخاطر ائتمان تتعلق بالحسابات التجارية المدينة.
          

         االستثمارات 
 استثمرت فقط في أوراق مالية ذات تصنيفات ائتمانية عالية، فال تتوقع اإلدارة عدم وفاء أي طرف آخر بالتزاماته.وتراقب اإلدارة بفاعلية التصنيفات االئتمانية، ونظًرا ألن المجموعة قد 
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       إدارة المخاطر المالية )تتمة(  37
          

         مخاطر االئتمان )تتمة( 
          

         االستثمارات )تتمة(
          

         جودة مخاطر االئتمان 
 م 2021ديسمبر  31كما في    

 القيمة الدفترية أخرى   +ب ب ب -أ )أ(  أ+  أ أ  +أ أ تقييم خارجي 
          

لاير سعودي    
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

          
 5,230,912  500,158  2,633,744  967,010  790,000  340,000     -     - نقد وما في حكمه 

 565,000     -  200,000     -     -  365,000     -     - استثمارات قصيرة األجل 
 2,520,469  200,015     -     -     -  2,320,454     -     - مدينون تجاريون

أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 651,997  651,997     -     -     -     -     -     - الشامل اآلخر 

  - - 3,025,454 790,000 967,010 2,833,744 1,352,170 8,968,378 

          
 م 2020ديسمبر  31كما في    

           القيمة الدفترية  أخرى  +ب ب ب -أ )أ(  أ+  أ أ  +أ أ تقييم خارجي 
لاير سعودي    

 )باأللوف( 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 

  465,461  60  347,378  118,023     -     -     -     - وما في حكمه نقد 
  1,250,000     -  650,000  450,000  150,000     -     -     - استثمارات قصيرة األجل 

  475,318  92,048     -  383,270     -     -     -     - مدينون تجاريون
خالل الدخل  أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من 

  606,443  606,443     -     -     -     -     -     - الشامل اآلخر 

  -     -     -     150,000  951,293  997,378  698,551  2,797,222  
          

   التصنيف االئتماني. تستند التصنيفات االئتمانية أعاله على تصنيفات ائتمانية صدرت عن وكاالت عالمية معتمدة في  * المصدر:
          

         مخاطر السيولة 
إن  ن طريق توصيل النقد أو أصل مالي آخر. السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة ارتباطاتها المتصلة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها ع  مخاطر

تها حال استحقاقها وذلك ضمن الظروف العادية والظروف القاسية دون تكبد أي خسائر غير طريقة المجموعة في إدارة السيولة هي التأكد، قدر المستطاع، من توفر سيولة كافية لتأدية التزاما 
   ضرورية أو تعرض سمعة المجموعة لضرر.
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     إدارة المخاطر المالية )تتمة(  37

               
             مخاطر السيولة )تتمة( 

               
التزامات المالية، يستثنى من  التشغيلية المتوقعة بما في ذلك خدمة    المصاريفتتأكد المجموعة من توفر نقد كاٍف عند الحاجة لتأدية 

 التأثير المحتمل للظروف القاسية التي ال يمكن التنبؤ بها مثل الكوارث الطبيعية. 

               
مليار لاير   5.8تواصل المجموعة الحفاظ على مستويات مناسبة من النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل، والتي تبلغ  

 مليار لاير سعودي(، مستثمرة بشكل أساسي لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية. 1.7م: 2020ديسمبر  31سعودي )

               
ينشأ تركز المخاطر عندما يشترك عدد من المنشآت في أنشطة اعمال تجارية متشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو  

تؤثر على   قد  اقتصادية  بالتغيرات في  لديها خصائص  مشابه  تتأثر بشكل  قد  التي  التعاقدية  االلتزامات  تأدية  الشركة على  قدرة 
تشير التركزات الى الحساسية النسبية ألداء المجموعة للتطورات التي تؤثر   الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.

 على صناعة معينة.
               

تركزات مفرطة من المخاطر فإن سياسات وإجراءات المجموعة تتضمن توجيهات محددة من خالل التركيز على  ومن اجل تجنب 
وتُستخَدم التحوطات االنتقائية داخل   وبالتالي، يتم ضبط وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان. اإلبقاء على محفظة متنوعة.

يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات   ى العالقات ومستوى الصناعة.المجموعة من أجل إدارة مخاطر التركز على مستو
 المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة: 

 
 م 2021ديسمبر  31        

 المجموع سنوات  5أكثر من   سنوات  5-1  خالل سنة واحدة         

لاير سعودي          
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

               
  169,866      -      -   169,866       ذمم دائنة تجارية 

  280,040   144,233   104,660   31,147       التزامات عقود اإليجار 

  171,771      -      -   171,771      توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

  308,759      -      -   308,759       مطلوبات أخرى 

               

        681,543   104,660   144,233   930,436  

               
           

 م 2020ديسمبر  31        

 المجموع  سنوات  5أكثر من   سنوات  5-1  خالل سنة واحدة         

لاير سعودي          
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

               
  114,423      -      -   114,423       تجارية ذمم دائنة 

  204,313   97,113   79,116   28,084       التزامات عقود اإليجار 

  117,936      -      -   117,936      توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

  67,167      -      -   67,167       مطلوبات أخرى 

               

        327,610   79,116   97,113   503,839  

               
              مخاطر أسعار األسهم 

               
ض المجموعة لمخاطر أسعار األوراق المالية من االستثمارات التي تملكُها المجموعة والمصنَّفة ضمن األصول المالية  ينشأ تعرُّ

 خالل الدخل الشامل اآلخر. بالقيمة العادلة من 
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       إدارة المخاطر المالية )تتمة(  37

               
            ( مخاطر أسعار األسهم )تتمة( 2

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

 جميع المتغيرات األخرى: 

               
 م2021            

التأثير على صافي              
 الدخل 

التأثير على  
عناصر أخرى من  

 حقوق الملكية 
لاير سعودي              

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
               

  65,200      -          ( %10)التغير في األسعار 

               
 م 2020            

التأثير على صافي              
 الدخل 

التأثير على  
عناصر أخرى  
 من حقوق الملكية

لاير سعودي              
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

               
  60,644      -          ( ٪10التغير في األسعار )

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

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 

              مخاطر السوق 
السوق، المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار الفائدة، وأسعار    تمثل مخاطر

تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة ومراقبة   األسهم التي قد تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها.
لم يطرأ أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو  ولة مع تعظيم العوائد.التعرض لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقب

 الطريقة التي يتم بموجبها إدارة وقياس هذه المخاطر. 
              

              مخاطر العملة 
 العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملة األجنبية.  مخاطر

المجموعة معرضة لمخاطر تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية المتعلقة بشكل رئيسي باألنشطة التشغيلية للمجموعة )عندما  
 بعملة اجنبية(.  المصاريفيتم تقويم اإليرادات او 

               
لم تجر    إنها وال تتعرض المجموعة، بصورة جوهرية، للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادي؛ حيث  

 بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل اللاير السعودي. خالل السنة معامالت هامة

               
              مخاطر السلع 

ض المجموعة لتأثير تقلبات السوق في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج، بما في ذلك الغاز الطبيعي والكهرباء وحمض الكبريتيك  تتعرَّ
وتدير المجموعة من حين إلى آخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام العقود ذات األسعار   الفوسفوريك.وحمض  

 الثابتة.
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       إدارة المخاطر المالية )تتمة(  37

               
              إدارة رأس المال

               
يتمثل الهدف األساسي من إدارة رأسمال المجوعة في تعزيز  حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم في المجموعة.يمثل رأس المال  

  عملها التجاري وتعظيم القيمة العائدة للمساهم.
لتطوير  تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة المستثمر والمقرضين والسوق والحفاظ على ا

 وتدير المجموعة هيكل رأسمالها وتجري تعديالٍت عليه في ضوء التغيُّرات في الظروف االقتصادية. المستقبلي للعمل التجاري.
ده المجموعة نتيجة أنشطتها التشغيلية مقسوًما على إجمالي حقوق ملكية   ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال الذي تُحّدِ

 ولم تكن هناك أي تغيُّرات في منهجية المجموعة المتعلقة بإدارة رأس المال خالل السنة. المساهمين، والحصص غير المسيطرة. 
وال تخضع المجموعة أو أي من  كما يراقب مجلس اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين وإدارة رأس المال.

 المال المفروضة من الخارج. شركاتها التابعة لمتطلبات رأس 
               

 وقد كانت نسبة دين المجموعة إلى نسبة حقوق الملكية في نهاية السنة المالية المفصح عنها على النحو التالي: 
               
 م2021            

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

 م 2020 
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
               

  1,834,168   2,762,014           إجمالي المطلوبات

 ( 465,461)  (5,230,912)         ناقصاً: النقد وما حكمه

  1,368,707  (2,468,898)           صافي الدين 
               

  8,160,609   17,027,260         إجمالي حقوق الملكية

 ( 434,175)  (479,729)  حقوق الملكية متعلق بتعديالت القيمة العادلة ناقًصا: مبلغ متراكم مباشرة ضمن 

  7,726,434   16,547,531           رأس المال المعدل

 ٪ 17.7  (%14.92)    ديسمبر  31نسبة الدين إلى نسبة رأس المال الُمعدَّل كما في 
               

( نتيجة المستوى العالي للنقد وما في حكمه بعد األداء ٪14,92إلى )  ٪17.7الملكية من  ازدادت نسبة صافي الدين إلى حقوق  
 الجيد لمدة سنة.

               
       التعهدات وااللتزامات المحتملة  38

               
             التزامات رأسمالية 

 مليون لاير سعودي(.  133: م2020مليون لاير سعودي ) 585.3اعتمد مجلس اإلدارة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة 
               

             خطابات ضمان 
               

مليون لاير سعودي( لصالح السلطات الجمركية  6.8: م2020مليون لاير سعودي ) 19أصدرت المجموعة ضمانات بنكية بمبلغ 
ِدين.  وُمَوّرِ
               

   تحويل صافي الدخل وتوزيعات األرباح  39
               

لاير   3م(، بتوزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  2021ديسمبر    19هـ )الموافق  1443جمادى األولى    15أوصى مجلس اإلدارة، بتاريخ  
وتخضع توزيعات األرباح   م.2021مليون لاير سعودي( عن النصف الثاني من عام  1,428سعودي للسهم )بقيمة إجمالية قدرها 

 المقترحة للموافقة من قبل الجمعية العامة ولم تُدَرج كالتزام في هذه القوائم المالية الموحدة.

لاير سعودي    1.25م( توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  2021يونيو    13هـ )الموافق 1442ذو القعدة    3اعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ  
)بإجما الواحد  عام    595لي  للسهم  من  األول  النصف  عن  سعودي(  على   م.2021مليون لاير  للتوزيع  متاَحة  األرباح  وكانت 

 م(.2021يوليو  14هـ )الموافق 1442ذي الحجة  4المساهمين بتاريخ 
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   تحويل صافي الدخل وتوزيعات األرباح )تتمة(  39
               

لاير   1.0م(، بتوزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  2020ديسمبر    14هـ )الموافق 1442ربيع اآلخر   29أوصى مجلس اإلدارة، بتاريخ  
وقد اعتمدت الجمعية العامة   .م2020مليون لاير سعودي( عن النصف الثاني من عام    476سعودي للسهم )بقيمة إجمالية قدرها  

وستكون األرباح   م(.2021أبريل    11هـ )الموافق  1442شعبان    29ر العادية المنعقد بتاريخ  ذلك في اجتماع الجمعية العامة غي
 م(. 2021أبريل  25هـ )الموافق 1442رمضان    13متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ 

               
لاير سعودي    1.0م( توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  2020مايو    14هـ )الموافق  1441رمضان    21اعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ  

)بإجمالي   الواحد  عام    416للسهم  من  األول  النصف  عن  سعودي(  على   .م2020مليون لاير  للتوزيع  متاَحة  األرباح  وكانت 
 م(.2020يوليو  5لموافق هـ )ا1441ذي القعدة  14المساهمين بتاريخ 

               
لاير سعودي    1.5م(، توزيع أرباح نقدية بقيمة  2019ديسمبر    15هـ )الموافق  1441ربيع اآلخر    18اقترح مجلس اإلدارة، بتاريخ  
الجمعية العامة ذلك في  وقد اعتمدت   .2019مليون لاير سعودي( عن النصف الثاني من عام    625للسهم )بقيمة إجمالية قدرها  

وكانت األرباح متاَحة للتوزيع  م(.2020مارس    29هـ )الموافق  1441شعبان    5اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  
 م(. 2020أبريل   12هـ )الموافق 1441شعبان  19على المساهمين بتاريخ 

               
م( توزيعات أرباح  2021مارس    4هـ )الموافق  1442رجب    20اعتمد مجلس إدارة شركة الجبيل لألسمدة )"البيروني"( بتاريخ  

وكانت األرباح   مليون لاير سعودي لكل شريك(.  200مليون لاير سعودي )  400بمبلغ    م2020ديسمبر    31عن السنة المنتهية في  
 م(.2021أبريل  14هـ )الموافق 1442مضان  ر  2متاَحة للتوزيع على الشركاء بتاريخ 

               
مليون لاير    118م:  2020مليون لاير سعودي )  117تتضمَّن األرصدة لدى البنوك، النقد المقيّد الذي تحتفظ به المجموعة بمبلغ  

 العام. سعودي( لتوزيعات األرباح المستحقة الدفع وهذا الرصيد غير متاح الستخدام المجموعة 
م: ال شيء( محتفظ به في  2020مليون لاير سعودي )  46.3تتضمن األرصدة لدى البنوك أيًضا نقًدا مقيًدا من قبل اإلدارة بمبلغ  

 حساب بنكي منفصل نيابة عن الشريك غير المسيطر للتبرعات التي سيتم دفعها وهو غير متاح الستخدام المجموعة.
               

        19-تأثيرات فيروس كوفيدتقييم   40
               

وباإلضافة إلى ذلك،  يتعافى االقتصاد العالمي بسرعة أكبر مما كان متوقعا في بداية السنة، كما أن عدد من تلقوا اللقاح في تزايد.
نتيجة المتغيرات    19-احتمالية تفشي كوفيدومع ذلك، ال تزال هناك شكوك حول   يتم تخفيف إجراءات الوقاية والقيود المفروضة.

 الجديدة. 

كوفيد النتشار  من    19-واستجابة  عنها  ينتج  وما  المجموعة،  فيها  تعمل  التي  األخرى  والمناطق  الخليجي  التعاون  مجلس  في 
ياتها بشكل استباقي  اضطرابات محتملة في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت اإلدارة بتقييم آثارها على عمل

صحة وسالمة موظفيها وعمالئها    األزمات، لضمانواتخذت العديد من التدابير الوقائية، بما في ذلك إنشاء إدارة مستمرة إلدارة  
وعالوة على ذلك، نفذت اإلدارة برامج وقائية نشطة   والمجتمع ككل، وكذلك ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها.

الخاصة بها من أجل تقليل تأثير المخاطر المتعلقة بكوفيدفي مواق استمرارية عملياتها    19-عها وخطط الطوارئ  والحفاظ على 
  التجارية.

  م.2021ديسمبر  31وبناء على هذا التقييم، لم تكن هناك حاجة إلى تعديالت كبيرة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

حالة تطور مستمرة وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بخلق القيمة وتقييم األصول، مثل احتمال    19-وال يزال وباء كوفيد
وقد يؤثر عدم التيقن في االقتصاد العالمي سلبا على   .والمخزونانخفاض قيمة األصول غير المتداولة، والذمم المدينة التجارية،  

لتجاريين، مما قد يؤدي النقطاع سلسلة التوريد الخاصة بنا، والحد من القدرة على تحصيل  الموردين والعمالء وغيرهم من الشركاء ا
وستواصل اإلدارة مراقبة آثار الوباء عن كثب، بما في ذلك أثره على األصول   المستحقات ويتطلب تغييرات أخرى على العمليات.

 م وما بعدها.2022ل  ، والذمم المدينة التجارية خالالمخزونغير المتداولة، وتقييمات 
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على   للحصول  ملزمة  اتفاقية  الزراعية  للمغذيات  سابك  وقعت شركة  السنة،  نهاية  مال سهم شركة  49بعد  من رأس   ٪ETG 
Inputs Holdco Limited    مليار لاير سعودي. تخضع المعاملة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة    1.2بقيمة تبلغ

ستحواذ. وتتوقع الشركة أن يظهر األثر المالي للمعاملة خالل النصف الثاني من وغيرها من الشروط واألحكام الخاصة باتفاقية اال
 م.2022ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

لم تكن هناك أحداث أخرى الحقة لتاريخ القوائم المالية من شأنها أن تؤثر بصورة جوهرية على المبالغ الُمْفَصح عنها في القوائم  
 م.2021ديسمبر  31في وعن الفترة المنتهية في  المالية الموحدة كما 

 


