
  
  
  
  
  
  
  

 شركة سابك للمغذيات الزراعية 
 وشركاتها التابعة 

 (شركة مساهمة سعودية) 
 

دة   القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
 ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 
 

 



 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
      (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) وتقرير فحص المراجع المستقل   القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
     ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

         
         

 الصفحة           جدول المحتويات 
         

 ١     تقرير فحص المراجع المستقل 

دة   ٣ - ٢   قائمة المركز المالي األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

دة   ٥ - ٤ قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

دة قائمة   ٦   التغيرات في حقوق الملكية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

دة  لية الُموَجَزة الموحَّ  ٨ - ٧    قائمة التدفقات النقدية األوَّ

دة  لية الُموَجَزة الموحَّ  ٢٣-٩   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

  

  





٢ 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
      (شركة مساهمة سعودية) 

دة قائمة المركز المالي األّولّية الُموَجَزة     الموحَّ
      ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 

      
   

 إيضاح
مارس   ٣١

٢٠٢١ 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠٢٠ 
لایر سعودي     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (مدققة)   (غير مدققة)    

      األصول 
      

      األصول غير المتداولة 
 ٥٬٥٨٩٬٩٣٣  ٩٬٠٠٧٬٢٧١   ممتلكات ومصانع ومعدات 

 ١٢٧٬٧٧٣  ١٩٧٬٣١٣   أصول حق استخدام 
 ٦٢٬٧٣٦  ٧٢٬١٧٢   أصول غير ملموسة 

 ٧٩٢٬٢٧١  ٦٧٦٬١٣٤ ٤  استثمار في شركة زميلة 
 ٦٠٦٬٤٤٣  ٦٥٦٬٧٤٣ ٥ أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ١٠٢٬٠٦٢  ١٢١٬٧٤٥   أصول غير متداولة أخرى 
 ٧٬٢٨١٬٢١٨  ١٠٬٧٣١٬٣٧٨   إجمالي األصول غير المتداولة 

      
      األصول المتداولة 

 ٤٠٣٬٠٤٨  ٥٧٧٬٣٢٩   مخزون 
 ٤٧٥٬٣١٨  ١٬١٤٢٬٠٢١ ١٠  مدينون تجاريون

 ١١٩٬٧٣٢  ١٥١٬٢٤٣   مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى 
 ١٬٢٥٠٬٠٠٠  -   ودائع بنكية - استثمارات قصيرة األجل 

 ٤٦٥٬٤٦١  ٢٬٩٩٣٬٤٤٧   نقد وما في حكمه 
 ٢٬٧١٣٬٥٥٩  ٤٬٨٦٤٬٠٤٠   إجمالي األصول المتداولة 

 ٩٬٩٩٤٬٧٧٧  ١٥٬٥٩٥٬٤١٨   إجمالي األصول 
      

      حقوق الملكية وااللتزامات 
      

      حقوق الملكية
 ٤٬١٦٦٬٦٦٧  ٤٬٧٦٠٬٣٥٤ ١١  رأس المال 

 -  ٣٬٩٩٨٬٤٨٥ ١١  عالوة إصدار 
 ١٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٬٢٩٢٬٢٥٨   احتياطي نظامي 

 ٢٬٣٠٩٬٧٦٧  ١٬٢٤٩٬١٠٠   أرباح مبقاة
 احتياطي قيمة عادلة ألصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر    
 
٥ 

 
٤٨٤٬٤٧٥ 

 
 

 
٤٣٤٬١٧٥ 

 ٨٬١٦٠٬٦٠٩  ١١٬٧٨٤٬٦٧٢  حقوق الملكية العائدة لحاملي حقوق الملكية في الشركة األم 
      

 -  ١٬٠٨٦٬٧٦٠   حصة غير مسيطرة 
 ٨٬١٦٠٬٦٠٩  ١٢٬٨٧١٬٤٣٢   إجمالي حقوق الملكية 

      
      االلتزامات غير المتداولة 

 ١٠٢٬٩١٣  ١٦٥٬٦٢٥   التزامات إيجار 
 ١٬٠٩٢٬١٤٨  ١٬٠٧٥٬٥١٢ ٦  منافع موظفين

 -  ٥٣٬١٠٣ ٨  التزامات ضريبية مؤجلة 
 ١٬١٩٥٬٠٦١  ١٬٢٩٤٬٢٤٠   إجمالي االلتزامات غير المتداولة 

  
  
  

دة  المالية  جزءاً من هذه القوائم ١٦الى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من      . األّولّية الُموَجَزة الموحَّ





٤ 

      شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
          (شركة مساهمة سعودية) 

دة   قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
      ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

            
            
 مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   إيضاح       
         ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (غير مدققة)   (غير مدققة)          
            

 ٧٢٨٬٣٦٩  ١٬٥٠٦٬٣٤٨  ١٠       مبيعات
 )٣٦٠٬٤٢٦(  ) ٨٦١٬٥٦٣(         تكلفة مبيعات
 ٣٦٧٬٩٤٣  ٦٤٤٬٧٨٥         إجمالي الربح 

            
 )٢٩٬٢٦٤(  ) ٤٠٬٨٧٠(       مصاريف بيع وتوزيع 

 )٦٠٬٣٨١(  ) ١٠٢٬١٤٦(       مصاريف عمومية وإدارية 
 ٢٧٨٬٢٩٨  ٥٠١٬٧٦٩       الربح التشغيلي 

            
 ٢١٬٢٧٢  ٣٧٬٤١٩  ٤     حصة في نتائج شركة زميلة 

 ٤٬٦٨٨  ٦٬٩١٩         إيرادات تمويل 
 ١٢٬٦٩٠  ) ٤٬٤٠٨(       (مصاريف) إيرادات أخرى، بالصافي

 )٥٬٧٥٣(  ) ١١٬٣٤٢(         تكاليف تمويل
 ٣١١٬١٩٥  ٥٣٠٬٣٥٧       الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 

            
 )٧٬٦٩٥(  ) ٤٦٬٥١١(  ٨       مصروف زكاة 

 -  ) ٣٣٬٧١٦(  ٨     مصروف ضريبة دخل، بالصافي 
 ٣٠٣٬٥٠٠  ٤٥٠٬١٣٠       صافي دخل الفترة 

            
        : العائد لـصافي دخل الفترة 

 ٣٠٣٬٥٠٠  ٤٢٢٬٥٨٤       حاملي حقوق الملكية في الشركة األم
 -  ٢٧٬٥٤٦       حصة غير مسيطرة 

         ٣٠٣٬٥٠٠  ٤٥٠٬١٣٠ 
            

          الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى) 
  دخل شامل آخر (خسارة شاملة أخرى) ال يتعين إعادة تصنيفها إلى دخل في  

 الفترات الالحقة:       
 

  صافي ربح (خسارة) من أصول مالية ُمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 ٥               الشامل اآلخر      

   
٥٠٬٣٠٠ 

   
)١٣٥٬٧١٤( 

 -  ٥٠٬٩٩٠  ٦     ربح إعادة قياس من برامج منافع ُمحدَّدة 
 )١٣٥٬٧١٤(  ١٠١٬٢٩٠   الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى) عن الفترة 

 ١٦٧٬٧٨٦  ٥٥١٬٤٢٠   إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  

  

  

  
  
  
  

دةجزءاً من هذه القوائم المالية   ١٦الى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من      . األّولّية الُموَجَزة الموحَّ







٧ 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
      سعودية) (شركة مساهمة 

دة  لية الُموَجَزة الموحَّ      قائمة التدفقات النقدية األوَّ
     ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

      
  فترة الثالثة أشهر المنتهية    

 مارس  ٣١في 
   ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
لایر سعودي     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (غير مدققة)   (غير مدققة)    

      التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
 ٣١١٬١٩٥  ٥٣٠٬٣٥٧   الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 

  تعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل مع صافي النقدية من النشاطات التشغيلية: 
 ١٣٧٬٩٧٠  ١٨٨٬٣٩٨   استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات    
 ٥٬٢٦٥  ٨٬٢٥٥   استهالك أصول حق استخدام    
 ١٬٨٦٧  ٢٬٨٥٧   إطفاء أصول غير ملموسة    
 ١٦٬٠٦٠  ٢٣٬٦٨٤   مصروف منافع موظفين   
 )٢١٬٢٧٢(  ) ٣٧٬٤١٩(   حصة في نتائج شركة زميلة    
 )٤٬٦٨٨(  ) ٦٬٩١٩(   إيرادات تمويل    
 ٥٬٧٥٣  ١١٬٣٤٢   تكاليف تمويل    
   ٤٥٢٬١٥٠  ٧٢٠٬٥٥٥ 

      تعديالت رأس المال العامل: 
 )٦٢٬٨٣٧(  ١٧٢٬٠٢٩   مخزون    
 ٦٨٬٥٧٩  ) ٣١٧٬٢٦٦(   مدينون تجاريون   
 ٤٦٬٤٨٥  ٤٨٬٠٣٠   مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى    
 )١٣٠٬٦٠٨(  ) ١٧٬٩٢٠(   دائنون تجاريون    
 ٩٧٬٠٧٩  ٢٥٬٥١٢   والتزامات متداولة أخرى مبالغ مستحقة الدفع    

 ٤٧٠٬٨٤٨  ٦٣٠٬٩٤٠   النقدية من العمليات 
      

 )١٣٬٨٩٥(  ) ١٧٬٧٣٨(   منافع موظفين مدفوعة 
 )٧٦٠(  ) ٥٬٠٩٢(   تكاليف تمويل مدفوعة 

 -  ) ٢٨٬٠٤٧(   زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
 ٤٥٦٬١٩٣  ٥٨٠٬٠٦٣   صافي النقدية من النشاطات التشغيلية 

      
      النشاطات االستثمارية 

 )٣٠٬٦٧٥(  ) ٢٤٨٬٠٧٣(   شراء ممتلكات ومصانع ومعدات 
 ٤٬٦٨٨  ٦٬٩١٩   إيرادات تمويل مستلمة 

 ٨٬٧٥٩  ١٢٬٠٦٨   صافي الحركة في أصول غير متداولة أخرى 
 ٩٠٬٠٠٠  ١٬٤١٧٬٨٠٠   ودائع بنكية - استثمارات قصيرة األجل 

 ٧٢٬٧٧٢  ١٬١٨٨٬٧١٤   صافي النقدية من النشاطات االستثمارية
      

      النشاطات التمويلية 
 )٤٬٣٤٨(  ) ٣٬٣٥٣(   سداد التزامات إيجار 

 -  ٥٠٬٥٠٥   المتحصل من قروض قصيرة األجل 
 )٥٧٣(  ) ٢٥٢(   توزيعات أرباح مدفوعة 

 )٤٬٩٢١(  ٤٦٬٩٠٠  التمويلية صافي النقدية من (المستخدمة في) النشاطات 
      
      
 (يتبع)      
  

  
دةجزءاً من هذه القوائم المالية   ١٦الى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من      . األّولّية الُموَجَزة الموحَّ





٩ 

   شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
     (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير  لية الُموَجَزة الموحَّ  المدققة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
      ٢٠٢١مارس  ٣١في 

        
     معلومات حول الشركة ٠١

        
عودية  إن شركة سابك للمغذيات الزراعية ("الشركة" أو "الشركة األم") (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) هي شركة مساهمة س

م). وُسّجلت الشركة بداية في  ١٩٦٥سبتمبر  ٧هـ (الموافق ١٣٨٥جمادى األولى  ١١المؤرخ في  ١٣تأسست بُِموِجب المرسوم الملكي رقم م/
م)، وتم الحقا نقل المركز  ١٩٦٦مارس    ٢٤هـ (الموافق  ١٣٨٥ذي الحجة    ١وتاريخ    ٢٠٥٠٠٠١٨٤١مدينة الدمام بموجب السجل التجاري رقم  

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

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

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

 . األم  م)، زيادة رأسمال الشركة ٢٠٢٠ديسمبر  ١٨هـ (الموافق ١٤٤٢جمادى األولى  ٣اعتمدت الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 
        

لایر سعودي إلى   ٤،١٦٦،٦٦٦،٦٦٠م) تمت زيادة رأسمال الشركة من ٢٠٢١يناير  ٤هـ (الموافق ١٤٤٢جمادى األولى  ٢٠وبتاريخ 
سهًما إضافًيا للشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك") كِعوض مقابل    ٥٩،٣٦٨،٧٣٨لایر سعودي من خالل إصدار    ٤،٧٦٠،٣٥٤،٠٤٠

ونتيجة االستحواذ على شركة سابك الستثمارات  ٪ في رأسمال شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية من سابك.  ١٠٠استحواذ الشركة على  
٪ في الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن ٥٠المغذيات الزراعية، اكتسبت الشركة حصة حقوق ملكية غير مباشرة أخرى مسيطرة بنسبة 

٪ في شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني") وحصة حقوق ملكية غير مباشرة بنسبة  ٥٠مباشرة مسيطرة بنسبة    البيطار") وحصة حقوق ملكية غير
والحصة غير المسيطرة   في شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية التي كانت مملوكة لشركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية. ٪٣٣٫٣

ان لألسمدة المحدودة، وهي شركة تأسست في الصين وتُقاس على أساس حصتها النسبية من صافي  في شركة الجبيل لألسمدة مملوكة لشركة تايو
دة١١ترد قيمة صافي األصول المستحوذ عليها في اإليضاح ( أصول الشركة المستثمر فيها.   .    ) حول هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

 
مملوكة للمؤسسة العامة    ٪٧٫٧٤من أسهم الشركة مملوكة لسابك ونسبة    ٪٥٠٫١نسبة    أصبحتكة سابك،  وبعد إصدار هذه األسهم اإلضافية لشر 

من أسهم الشركة مملوكة لسابك ونسبة   %  ٤٢٫٩٩ :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( للتأمينات االجتماعية وباقي األسهم مملوكة لمساهمين من العامة 
  ). ملوكة لمساهمين من العامةمملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وباقي األسهم م ٪٨٫٨٥

        
  الشركات التابعة والشركة الزميلة التالية:  األم لدى الشركة 

 
   

  
  
  
 االسم 

     
  
  

 بلد التسجيل 

  
  
  

 النشاطات الرئيسية 

 %  نسبة الملكية 
(المباشرة وغير  

 المباشرة) 
 ٢٠٢١مارس   ٣١

 %   نسبة الملكية
(المباشرة وغير  

 المباشرة) 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

        
  الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية  

 ("ابن البيطار") 
 ٥٠ ١٠٠ المغذيات الزراعية  المملكة العربية السعودية  

  شركة سابك الستثمارات المغذيات  
 الزراعية   

 - ١٠٠ المغذيات الزراعية  المملكة العربية السعودية  

 - ٥٠ المغذيات الزراعية  المملكة العربية السعودية   شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني") 
 - ٣٣٫٣٣ المغذيات الزراعية  البحرينمملكة   شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية 

        
منتجات المغذيات  تزاول الشركة وشركاتها التابعة (المشار إليها معا بــ "المجموعة") بصورة رئيسية إنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق وتجارة 

 الزراعية بجميع أنواعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 
        
  

   



١٠ 

   شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
     (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة)  لية الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
      ٢٠٢١مارس  ٣١في 

        
    معلومات حول الشركة (تتمة)  ٠١

        
دة. ١١ترد قيمة صافي األصول المستحوذ عليها في اإليضاح (  ) حول هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

        
 ٪ ١٫٦٩لأللياف الصناعية ("ابن رشد") وحصة حقوق ملكية بنسبة في الشركة العربية  ٪٣٫٨٧تملك الشركة أيضا حصة حقوق ملكية بنسبة 

 في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ("ينساب"). 
        

دة للمجموعة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في    ٢٠٢١مارس  ٣١ بناًء على قرار مجلس اإلدارة، اعتُمدت القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
 م) لغرض إصدارها. ٢٠٢١أبريل  ٢٧هـ (الموافق ١٤٤٢رمضان  ١٥بتاريخ 

        
     أساس اإلعداد  ٠٢

        
دة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ِليَّة الُموَجَزة الموحَّ وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي التقرير   ٢٠٢١مارس  ٣١أُِعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ

ودية للمراجعين والمحاسبين.  ) المعتَمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمَدة من الهيئة السع٣٤المالي األولي رقم (
دة األولى للمجموعة.   وهذه القوائم المالية هي القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

        
دة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالية السنوية ليَّة الُموَجَزة الموحَّ ُن القوائم المالية األوَّ ، لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى  ال تَتََضمَّ

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة األم عن السنة المنتهية في 
        

      القياس أساس  ١٫٢
دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس القيمة العادلة لألصول  ِليَّة الُموَجَزة الموحَّ المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من تُعَدُّ القوائم المالية األوَّ

ومنافع ما بعد التوظيف األخرى، تُستخدم  خالل الدخل الشامل اآلخر حيث ُيستخَدم لها أساس االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق بمنافع الموظفين  
 حسابات القيمة الحالية االكتوارية. 

        
     عملة العرض والعملة الوظيفية  ٢٫٢

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

      أساس التوحيد  ٣٫٢
دة القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة التي تسيطر عليها المجموعة. تمثل القوائم المالية األّوليّة    الُموَجَزة الموحَّ

 
يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على  

تزامات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في  الشركة التابعة. تُْدَرُج األصول واالل
دة ابتداًء من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة عل ى الشركة  القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

  التابعة.
 

ض المجموعة، أو يكون لها حقوق في، العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة تتحقق     السيطرة عندما تتعرَّ
  على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. 

 
  يها إال إذا كان لدى المجموعة: وال تسيطر المجموعة، على وجه التحديد، على الشركة المستثمر ف

 
 ة)، • سيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات الشركة المستثمر فيها ذات الصل

ض أو حق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها،  • تعرَّ
 تها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.• قدرة على استخدام سيطر

  

   



١١ 

   شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
     (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة)  لية الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
      ٢٠٢١مارس  ٣١في 

        
     اإلعداد (تتمة) أساس  ٠٢

        
     أساس التوحيد (تتمة)  ٣٫٢

وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من  
المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم  أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ 

 ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: 
 

 • الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها،
 دية األخرى،• الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاق

  • حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة. 
 

ى  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات عل
الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف  عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد  

عة  التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تُْدَرُج األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التاب 
دة ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى  المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المال ية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
 تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. 

        
ع صافي الدخل أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة األم للمجموعة وحسب الحصص غير  المسيطرة  يُوزَّ

حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة  
عة  لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحذَف بالكامل كافة األصول وااللتزامات فيما بين المجمو

 وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية. 
        

دة  وقد أُْظِهَرت الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بصورة مستقلة في قائمة المركز المالي األّوليّة   الُموَجَزة الموحَّ
د دة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ ة. يُحاَسُب عن التغير وقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

  في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 
 

الشركة األم السيطرة على شركة تابعة، فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة، إذا ينطبق ذلك) وااللتزامات  وإذا فقدت  
وَجَزة  والحصص غير المسيطرة وغيرها من مكونات حقوق الملكية، بينما يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الدخل األّوليّة المُ 

دة. ال   موحَّ
 

     ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٤٫٢
دة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم الم الية السنوية للشركة األم  تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

)  ٢٫٤٫٢) واإليضاح (١٫٤٫٢تطبيق المعالجة المحاسبية الجديدة كما هو موضح في اإليضاح (، باستثناء  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١عن السنة المنتهية في  
 أدناه.

        
   عمليات تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة  ١٫٤٫٢

لية  يُحاسب عن عمليات تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة باستخدام القيم الدفترية لصافي األصول في تاريخ االستحواذ. وبالنسبة لكل عم
تجميع منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة، تقيس الشركة الحصص غير الُمسيِطرة في المنشأة المستحوذ عليها بنسبة الحصة في القيمة الدفترية  

دخل  ي األصول القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ عليها. وتُحمل تكاليف االستحواذ على المصاريف عند تكبدها وتُْدَرُج في قائمة الدخل واللصاف
دة. ويُحاَسُب عن الفرق بين القيمة الدفترية لصافي األصول والِعوض المدفوع ضمن األرباح  مبقاة وال  الالشامل اآلخر األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

 يُْعتََرُف بالشهرة. 
  
  

   



١٢ 

   شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
     (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة)  لية الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
      ٢٠٢١مارس  ٣١في 

        
     أساس اإلعداد (تتمة)  ٠٢

        
    ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٤٫٢

        
    عمليات تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة (تتمة)  ١٫٤٫٢

ترى المجموعة أنها قد استحوذت على منشأة ما عندما تتضمن مجموعة األنشطة واألصول المستحوذ عليها مدخالً وعملية جوهرية تساهم معًا  
كبير في القدرة على إنتاج مخرجات. تعتبر العملية المستحوذ عليها جوهرية إذا كانت ضرورية للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات، بشكل  

رة  ي القد وتشمل المدخالت المستحوذ عليها عمالة منظمة تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملية أو تساهم بشكل كبير ف
تمرار  على االستمرار في إنتاج المخرجات ويعتبر فريدة أو نادرة أو ال يمكن استبدالها دون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير في القدرة على االس

 في إنتاج المخرجات. 
        

     ضريبة  ٢٫٤٫٢
        

      ضريبة دخل حالية 
السعودية في المجموعة لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية بناًء على حصتها في النتائج، تخضع حصة المجموعة غير المسيطرة غير 

دة.   والتي تُْدَرُج كمصروف للفترة الحالية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
        

لة         ضريبة مؤجَّ
لة باستخدام طريقة قائمة المركز المالي فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول وااللتزامات  يَُجنَُّب مخصص للضريبة   المؤجَّ

  وقيمها الدفترية ألغراض التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية. 
 

لة حسب المعدالت الضريبية  المتوقع تطبيقها في الفترة التي ُيجَرى فيها تسييل األصل أو تسوية  وتُقَاس األصول وااللتزامات الضريبة الُمؤجَّ
  االلتزام بناًء على المعدالت الضريبية والقوانين الضريبية الصادرة أو الصادرة فعليًا في تاريخ القوائم المالية. 

 
قانوني ملزم لتسوية األصول الضريبية الحالية مقابل  تتم مقاصة األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك حق 

  االلتزامات الضريبية الحالية وربط الضرائب المؤجلة لنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.
 

   المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قِبَل المجموعة  ٥٫٢
دة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السإنَّ السياسات المحاسبية   ليَّة الُموَجَزة الموحَّ نوية  المتبعة في إعداد القوائم المالية األوَّ

لتطبيق  . ولم تقم المجموعة با٢٠٢١يناير    ١، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة اعتباًرا من  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١للشركة األم عن السنة المنتهية في  
  المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل أُْصِدَر ولم يصبح سارًيا المفعول حتى اآلن. 

 
دة  ٢٠٢١ويُطبَّق العديد من التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في عام   ، إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

 للمجموعة. 
 

  



١٣ 

       سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعةشركة 
         (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢١مارس  ٣١في 

          
ة  ٠٣   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ

 
    

دة للمجموعة قيام اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات الت  ي قد تؤثر على المبالغ يتطلُب إعداد القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
إنَّ التقديرات  المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة. 

دة تتماشى مع تلك التقديرات واالفتر ليَّة الُموَجَزة الموحَّ اضات المحاسبية  واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
األحكام والتقديرات واالفتراضات  ، باستثناء ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة األم عن السنة المنتهية في 

 ) أدناه.  ٣٫١المحاسبية في اإليضاح (
          

     تحديد السيطرة والسيطرة المشتركة والتأثير الهام  ١٫٣
عندما تكون الشركات التابعة هي جميع المنشآت المستثمر فيها التي لدى المجموعة سيطرة عليها. وتعتبر اإلدارة أنها تسيطر على منشأة ما 

لمنشأة  المجموعة معرضة أو لديها حقوق في غالبية العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة المستثمر فيها والقدرة على استخدام سلطتها على ا
 المستثمر فيها للتأثير على مبلغ تلك العوائد أو لتوجيه األنشطة ذات الصلة للمنشأة المستثمر فيها. 

          

لمجموعة  ويعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة تتمتع بالسلطة على طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة والحقوق التي تتمتع بها ا
 فيما يتعلق بالمنشآت المستثمر فيها. 

          

ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة ما يعادل  وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. 
ة  أو يقل عن أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصل 

ك أي اتفاقيات تعاقدية وغيرها من مثل هذه االتفاقيات التي قد  األخرى عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على المنشأة المستثمر فيها، بما في ذل
 تؤثر على األنشطة وعلى عائد المنشأة المستثمر فيها. 

          

الُموَجَزة  ومن ثم، قامت المجموعة بتوحيد المنشآت المستثمر فيها، والتي تستوفي معايير السيطرة المذكورة أعاله في القوائم المالية األّولّية 
دة.   الموحَّ

          
         استثمار في شركة زميلة ٠٤

          

  يوضح الجدول أدناه استثمار الشركة في شركة زميلة: 
 

     

 نسبة الملكية    
مارس   ٣١

٢٠٢١ 

 نسبة الملكية 
 ديسمبر ٣١
 ٢٠٢٠ 

  
  مارس  ٣١
 ٢٠٢١ 

   
  ديسمبر ٣١
 ٢٠٢٠ 

لایر سعودي         
 (باأللوف) 

  لایر سعودي   
 (باأللوف) 

 (مدققة)   (غير مدققة)        
          

 -  ٦٧٦٬١٣٤  -  ٪ ٣٣٫٣٣  شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (مالحظة (ب)) 
  الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار")  

 (مالحظة (أ))    
   

١٠٠٪ 
   

٥٠٪ 
   
- 

   
٧٩٢٬٢٧١ 

       ٧٩٢٬٢٧١  ٦٧٦٬١٣٤ 
          

         مالحظة (أ): 
٪ إضافية غير مباشرة  ٥٠حصلت الشركة األم خالل الفترة على سيطرة على الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") باالستحواذ على  

، وعليه اعتُبرت كشركة تابعة وتم  ١١ُمْفَصح عنه في إيضاح من خالل االستحواذ على شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية كما هو 
دة.   توحيدها في القوائم المالية األولية الموحَّ

          
         مالحظة (ب): 

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

 ال تمارس الشركة األم سيطرة على الشركة الزميلة.  يُحاَسُب عن االستثمار في شركة زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية. 
          
     



١٤ 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  لية الُموَجَزة الموحَّ  األوَّ
         ٢٠٢١مارس  ٣١في 

          
       استثمار في شركة زميلة (تتمة)  ٠٤

          

     المعلومات المالية المختصَرة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية 
األولية المختصَرة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ يقدم الجداول التالي المعلومات المالية 

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

     الُموَجَزة المختصَرة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية: قائمة المركز المالي األولية 
 ٢٠٢١مارس   ٣١         
  لایر سعودي           

 (باأللوف) 
 (غير مدققة)          
          

 ٥٢٢٬٥٣١        األصول المتداولة 
 ١٬٦١١٬١٦٣        أصول غير متداولة 
 ) ١٠٥٬٠٩٠(        االلتزامات المتداولة 

 ٢٬٠٢٨٬٦٠٤        صافي أصول شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية 
 ٪ ٣٣٫٣٣        نسبة الملكية 

 ٦٧٦٬١٣٤      القيمة الدفترية لحصة الشركة في شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية 
          

ِليَّة المختصَرة       لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية: قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
فترة الثالثة أشهر           

  المنتهية في 
 ٢٠٢١  مارس  ٣١ 

  لایر سعودي          
 (باأللوف)  

 (غير مدققة)          
          

 ٣٣١٬٠٢٠        إيرادات 
 ١١٢٬٢٥٧        صافي دخل الفترة 

 ١١٢٬٢٥٧        إجمالي الدخل الشامل 
 ٣٧٬٤١٩    : ال شيء) ٢٠٢٠( ٪٣٣٫٣٣ - حصة الشركة في إجمالي الدخل الشامل 

          

   المعلومات المالية المختصَرة للشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 
الكيماوية ("ابن البيطار"). تعكس المعلومات المفصح عنها  يقدم الجداول التالي المعلومات المالية األولية المختصَرة للشركة الوطنية لألسمدة 

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

 لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار"): قائمة المركز المالي األولية الُموَجَزة المختصَرة للشركة الوطنية 
 ٢٠٢٠ديسمبر ٣١         
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
 (مدققة)          
          

 ٣٩١٬٢١٤        األصول المتداولة 
 ١٬٤٩٠٬٢٢٩        أصول غير متداولة 
 )٢٦٨٬٨٩١(        االلتزامات المتداولة 

 )٢٨٬٠١٠(        التزامات غير متداولة 
 ١٬٥٨٤٬٥٤٢    صافي أصول الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 

 ٪٥٠        نسبة الملكية 
 ٧٩٢٬٢٧١  القيمة الدفترية لحصة الشركة في الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 



١٥ 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢١مارس  ٣١في 

          
       استثمار في شركة زميلة (تتمة)  ٠٤

          

   الُمختصَرة للشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار"): قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية 
فترة الثالثة أشهر           

  ٣١المنتهية في 
 مارس 

         ٢٠٢٠ 
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
 (غير مدققة)          
          

 ٢٢٦٬١١٤        إيرادات 
 ٤٢٬٥٤٤        صافي دخل الفترة 

 ٤٢٬٥٤٤        إجمالي الدخل الشامل 
 ٢١٬٢٧٢      ٪٥٠ - حصة الشركة في إجمالي الدخل الشامل 

          
   أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٠٥

          
  -محلية     

ُمدَرجة في  
 السوق المالية 

غير   -محلية   
ُمدَرجة في السوق  

 المالية

   
  مارس  ٣١
 ٢٠٢١ 

   
  ديسمبر ٣١
 ٢٠٢٠ 

لایر سعودي     
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

  لایر سعودي   
 (باأللوف) 

 (مدققة)   (غير مدققة)        
         التكلفة: 

 ١٧٢٬٢٦٨  ١٧٢٬٢٦٨  ٧٧٬٣٦٣  ٩٤٬٩٠٥  في بداية الفترة / السنة 
  احتياطي قيمة عادلة ألصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر:        
       

 ٣٥٨٬٢٥١  ٤٣٤٬١٧٥  )٧٧٬٣٦٣(  ٥١١٬٥٣٨  في بداية الفترة / السنة 
 ٧٥٬٩٢٤  ٥٠٬٣٠٠  -  ٥٠٬٣٠٠ التغيُّر في احتياطي القيمة العادلة خالل الفترة / السنة 

 ٤٣٤٬١٧٥  ٤٨٤٬٤٧٥  ) ٧٧٬٣٦٣(  ٥٦١٬٨٣٨  الفترة / السنة في نهاية 
 ٦٠٦٬٤٤٣  ٦٥٦٬٧٤٣  -  ٦٥٦٬٧٤٣  القيم الدفترية 

          
للبتروكيماويات  ) مملوكة في شركة ينبع الوطنية  ٪١٫٦٩:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  ٪١٫٦٩تَُمثُِّل االستثمارات الُمدَرجة في السوق المالية أسهًما بنسبة  

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

) مملوكة في الشركة العربية لأللياف  ٪٣٫٨٧: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٪٣٫٨٧تَُمثُِّل االستثمارات غير الُمدَرجة في السوق المالية حصًصا بنسبة 
 منتسبة لسابك. الصناعية ("ابن رشد")، وهي شركة 

          
         منافع موظفين  ٠٦

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس   ٣١       
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (مدققة)   (غير مدققة)        
          

 ١٬٠٥٥٬٨٦٠  ١٬٠٣٢٬٠٦٠      التزامات منافع ُمحدَّدة 
 ٣٦٬٢٨٨  ٤٣٬٤٥٢      برنامج مساهمات محددة 

       ١٬٠٩٢٬١٤٨  ١٬٠٧٥٬٥١٢ 



١٦ 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢١مارس  ٣١في 

          
         منافع موظفين (تتمة)  ٠٦

          
   يَُمثُِّل الجدول التالي الحركة في التزام المنافع الُمحدَّدة: 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس   ٣١       
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (مدققة)   (غير مدققة)        
          

 ٨٤٠٬٣٧٥  ١٬٠٥٥٬٨٦٠      السنة في بداية الفترة / 
 -  ١٢٬٠١٧      ) ١١مستحوذ عليه في عمليات تجميع منشآت (إيضاح 

 ٦٢٬١٥١  ٢٣٬٦٨٤      تكلفة خدمة حالية 
 ٢٥٬٠١٧  ٩٬٢٢٧      تكلفة فائدة 

 )٣١٬٥٠٦(  ) ١٧٬٧٣٨(      المدفوع خالل الفترة / السنة 
 )٤٬٤٩٠(  -     عالقة تحويل التزامات منافع إلى جهات ذات 

 ١٦٤٬٣١٣  ) ٥٠٬٩٩٠(    (أرباح) خسائر إعادة قياس من برامج منافع ُمحدَّدة 
 ١٬٠٥٥٬٨٦٠  ١٬٠٣٢٬٠٦٠      في نهاية الفترة / السنة 

          
         قرض قصيرة األجل  ٠٧

ق قصير  األجل لتمويل رأسمالها العامل. وتحمل القروض تكاليف عمولة  لدى المجموعة تسهيل ائتماني من بنك محلي على هيئة قرض تورُّ
حسب أسعار االقتراض السائدة في السوق وتستحق السداد خالل سنة من تاريخ القوائم المالية، وتُعرض ضمن االلتزامات المتداولة في هذه  

دة.    القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
 

عمولة حسب أسعار االقتراض السائدة في السوق وتستحق السداد خالل سنة من تاريخ القوائم المالية، وتُعرض ضمن  وتحمل القروض تكاليف 
دة.   االلتزامات المتداولة في هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

          
       زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع  ٠٨

          
لة الُمقَدََّرة عن السنة ككل. تُحتَسب  لة عن الفترة األولية بناًء على الزكاة وضريبة الدخل الُمحمَّ    الزكاة الُمحمَّ

          
         أ) زكاة ُمحّملة 

فترة الثالثة أشهر         
  ٣١المنتهية في 

 ٢٠٢١مارس 

  
  ٣١السنة المنتهية في 

 ٢٠٢٠ديسمبر 
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (مدققة)   (غير مدققة)        
          

 ٥٤٬٤١٣  ٢٧٬٤٦٢      مخصص الفترة / السنة 
 ٥٬٤٠٣  ١٩٬٠٤٩      تعديل عائد لسنوات سابقة 

       ٥٩٬٨١٦  ٤٦٬٥١١ 
 

 

 

 

 



١٧ 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         سعودية) (شركة مساهمة 

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢١مارس  ٣١في 

          
       زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع (تتمة)  ٠٨

          
       ب) فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة الخاص بالمجموعة: 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس   ٣١       
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (مدققة)   (غير مدققة)        
          

 ٣٩٬٢٩٤  ٦٢٬٧٤٨      في بداية الفترة / السنة 
 -  ٢٣٬٨٠٦      ) ١١مستحوذ عليه في عمليات تجميع منشآت (إيضاح 

 ٥٩٬٨١٦  ٤٦٬٥١١      الفترة / السنة مخصص ُمَجنَّب خالل 
 )٣٦٬٣٦٢(  ) ٦٬٢٥٠(      المدفوع خالل الفترة / السنة 

 ٦٢٬٧٤٨  ١٢٦٬٨١٥      في نهاية الفترة / السنة 
          

       ج) مصرف ضريبة الدخل: 
فترة الثالثة أشهر         

  ٣١المنتهية في 
 ٢٠٢١مارس 

  
  ٣١السنة المنتهية في 

 ٢٠٢٠ديسمبر 
       ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (مدققة)   (غير مدققة)        
          

 -  ١٢٬٩٩٧      مصروف ضريبة دخل عن الفترة 
 -  ٢١٬٧٩٧     تعديل ضريبة دخل عائد لسنوات سابقة

       ٣٤٬٧٩٤  - 
لة تأثير ضريبة   -  ) ١٬٠٧٨(      مؤجَّ

       ٣٣٬٧١٦  - 
          

لغ المستخدمة  تحدد اإلدارة التأثير الضريبي الُمقَدَّر للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبا
 ألغراض الضريبة. 

          
       الضريبي للمجموعة: د) فيما يلي الحركة في المخصص 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس   ٣١       
 (مدققة)   (غير مدققة)        
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

 -  -      في بداية الفترة / السنة 
 -  ٣٤٬٧٩٤      مخصص ُمَجنَّب خالل الفترة / السنة 

 -  ) ١٢٬٩٩٧(      ضريبة دخل مدفوعة بالزيادةمستخدم مقابل  
 -  ) ٢١٬٧٩٧(      المدفوع خالل الفترة 

 -  -      في نهاية الفترة / السنة 
          
 

   



١٨ 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  لية الُموَجَزة الموحَّ  األوَّ
         ٢٠٢١مارس  ٣١في 

          
  ربحية السهم  ٠٩

 
        

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

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

 
  

 مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في        
 (غير مدققة) 

       ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
          

 ٢٧٨٬٢٩٨  ٤٧٤٬٢٢٣    الدخل من العمليات للفترة (لایر سعودي باأللوف) 
 ٣٠٣٬٥٠٠  ٤٢٢٬٥٨٤    صافي الدخل المتعلق بمساهمي المجموعة (لایر سعودي باأللوف) 

 ٤١٦٬٦٦٧  ٤٧٦٬٠٣٥    المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللوف) 
 ٠٫٦٧  ٠٫٩٩٦ ربحية السهم األساس والمخفف من الدخل من العمليات العائد لمساهمي الشركة األم (لایر سعودي) 

 ٠٫٧٣  ٠٫٨٩ ربحية السهم األساس والمخفف من صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم (لایر سعودي) 
          

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



١٩ 

             شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
                 (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
                   ٢٠٢١مارس  ٣١في 

                    
             المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠١٠

                    
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

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

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

           مساهم (الشركة األم)     للصناعات األساسية ("سابك") الشركة السعودية 
                    

 ٢٠٢١مارس  ٣١وأرصدة الجهات ذات العالقة كما في  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١يقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي أُجرَيت مع جهات ذات عالقة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 : ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و 
مبيعات إلى جهات ذات     

 عالقة
مشتريات ِمن جهات  

 ذات عالقة 
  

 ُدْفَعة ُمقَدََّمة
  تقنية 

لة  وابتكار ُمحمَّ
خدمات مشتركة  

لة  ُمحمَّ
مصاريف إدارة وخدمات  
ُمحّملة على جهات ذات  

 عالقة

  خدمات  
 أخرى 

مبالغ مستحقة من   
 جهات ذات عالقة * 

مبالغ مستحقة إلى  
 جهات ذات عالقة ** 

لایر سعودي     
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

  لایر سعودي  
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

لایر سعودي   
 (باأللوف)

٢٠٢١                    
 ١٧٣٬٦٧٩  ١٬١٠٧٬٤٠٤  -  -  ) ١٥٬٧٢٧(  ) ٢١٬٥٩١(  ٧٤٬٣٢٠  ) ٢٨٤٬١٦٧(  ١٬٣٥٠٬٤٧١  الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")

  شركة الزيت العربية السعودية  
 ("أرامكو السعودية")

   
- 

   
)١٥٢٬٥٠٨ ( 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
٤٦٤ 

   
- 

   
- 

  جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات  
 األساسية (سابك)     

   
٤١ 

   
)٧٥٬٦٨٠ ( 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
١٥٬٧٠٥ 

   
٨٠٠ 

                 ١٧٤٬٤٧٩  ١٬١٢٣٬١٠٩ 

٢٠٢٠                    
 ٨٨٬٦٤٧  ٣٨٣٬٢٧٠  ١٣٬٥١٢  -  )٩٬٥٦٣(  )١٠٬٨٥٣(  ٩١٬٤٩٧  )١١٣٬٠٥٥(  ٧٢٣٬٥١٠  للصناعات األساسية ("سابك")الشركة السعودية 

 ٩٬٢٨٦  ٥٢٬٥٤٩  ١٦٬٧٢٤  ٢٩٬٨٧٢  -  -  -  )١٤٦(  ٣٬٢٨٢  الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار")
 ١٠٬٥٦٥  ٣٥٬٣٧٨  ٤٬١٩٤  ٥١٬٢٧٢  -  -  -  )٢٥٤(  ١٬٥٧٧  شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني")

  شركة الزيت العربية السعودية  
 ("أرامكو السعودية")

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

  جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات  
 األساسية (سابك)    

   
- 

   
)١٣٬٧٩٩( 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
٢٧٢ 

   
٢٬٥٣٥ 

   
٣٬٦٣٥ 

                 ١١٢٬١٣٣  ٤٧٣٬٧٣٢ 

دة. * معروضة ضمن بند "مدينون تجاريون" في قائمة المركز            المالي األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
دة.           ** معروضة ضمن بند "دائنون تجاريون" في قائمة المركز المالي األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

 



٢٠ 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          ٢٠٢١مارس  ٣١في 

           
     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)  ٠١٠

           
) لتقديم خدمات محاسبة وموارد بشرية  SSOالتابعة لشركة سابك (لدى المجموعة اتفاقية خدمات مع وحدة تنظيم الخدمات المشتركة  •

))  SAP) وبرنامج نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز البيانات (ERPوتقنية معلومات (برنامج نظام حلول تخطيط الموارد المؤسسية (
 وهندسـة وشراء وخدمات متعلقة بها. 

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

 شراء مواد وخدمات المجموعة. 
           
ُل  سنوًيا من إجمالي  ٪١٫٥إلى  ٪١تبلغ مساهمة المجموعة السنوية المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنية ما بين نسبة  • المبيعات وتَُحمَّ

دة.   حالًيا على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
           
 تتم كافة مبيعات المجموعة فعلًيا إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) بموجب اتفاقيات تسويق.  •
           
   أعاله وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل اإلدارة. تُعتمد أسعار المعامالت  •
           
تُجَرى المبيعات إلى والمشتريات من جهات ذات عالقة وفقًا لشروط تعادل تلك السائدة على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت   •

غير مكفولة بضمانات    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١والسنة المنتهية في    ٢٠٢١مارس    ٣١السوق المباشرة. واألرصدة القائمة في الفترة المنتهية في  
لق  وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. وليست هناك ضمانات ُمقَدََّمة أو مستلمة مقابل أي حسابات مدينة أو دائنة مع جهات ذات عالقة. فيما يتع

ل المجموعة أي انخفاض في قيم٢٠٢١مارس  ٣١بالفترة المنتهية في  ة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من جهات  ، لم تُسّجِ
: ال شيء). ويُجَرى هذا التقييم في كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ذات عالقة (

   والسوق التي تعمل فيها الجهة ذات العالقة. 
           

         تابعة استحواذ على شركة  ٠١١
           

   : ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لدى شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية االستثمارات التالية كما في 
 نسبة الملكية           
           

 ٥٠      الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 
 ٣٣٫٣      البتروكيماوية شركة الخليج للصناعات 

 ٥٠         شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني") 
           

      : ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كان لدى الشركة األم الشركة الزميلة التالية كما في 
 نسبة الملكية           
           

 ٥٠      الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") 
           

٪ في شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية من الشركة  ١٠٠، استحوذت الشركة األم على حصة مسيطرة بنسبة  ٢٠٢١يناير    ٤اعتباًرا من  
الستثمارات  السعودية للصناعات األساسية ("سابك") بزيادة رأسمالها وإصدار أسهم جديدة لسابك. وتبلغ القيمة اإلجمالية لألسهم في شركة سابك 

سهم جديد عادي في الشركة األم إلى شركة سابك  ٥٩٬٣٦٨٬٧٣٨مليون لایر سعودي، وقد ُدفع الِعوض بإصدار  ٤٬٥٩٢المغذيات الزراعية 
القيمة  . و٢٠١٩ديسمبر    ١٩للسهم الواحد والذي قُّيِم على أنه متوسط السعر المرجح للسهم على مدى فترة الثالثة أشهر المنتهية في    ٧٧٫٣٥بقيمة  

مليون لایر سعودي.    ٣٬٩٩٨لایر سعودي للسهم الواحد) وعالوة إصدار األسهم هي    ١٠مليون لایر سعودي (  ٥٩٤االسمية لألسهم المصدرة هي  
 ٪.٥٠٫١٪ إلى ٤٢٫٩٩وقد زادت ملكية سابك في المعامالت الالحقة للشركة األم من 

  

   



٢١ 

       التابعةشركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها 
         (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          ٢٠٢١مارس  ٣١في 

           
         استحواذ على شركة تابعة (تتمة)  ٠١١

           
       األصول المستحوذ عليها على النحو التالي: وكانت قيمة المعاملة وصافي 

لایر سعودي            
 (باأللوف) 

          األصول  
 ٢٬٦٢٦٬٦٩٤         ممتلكات ومصانع ومعدات  
 ٦٢٬٢٠٧         أصول حق استخدام  
 ١٢٬٢٩٣         أصول غير ملموسة  
 ١٬٤٣٦٬٦١٠         استثمار في شركة زميلة  
 ٣١٬٧٥١         غير متداولة أخرى أصول  
 ٢٤٣٬٤١٣         مخزون  
 ٢٩٤٬٨٢٥         مدينون تجاريون 
 ٦٥٬٠٣٠        مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى  
 ١٦٧٬٨٠٠        ودائع بنكية - استثمارات قصيرة األجل  
 ٦٨٨٬٧٢٤         نقد وما في حكمه  
 ٥٬٦٢٩٬٣٤٧         إجمالي األصول  
           
 )٧٣٬٩٩٦(         دائنون تجاريون 
 )٥٠٬٠٦٤(         قروض قصيرة األجل  
 )٦١٬٩١٧(         التزامات إيجار  
 )٢٢٦٬٢٤٥(        مبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة أخرى  
 )١٨٬٨٤٥(         زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع 
 )١٤٬٢٢١(         منافع موظفين 
 )٥٤٬١٨٢(         التزامات ضريبية مؤجلة  
 ) ٤٩٩٬٤٧٠(         إجمالي االلتزامات  
 ٥٬١٢٩٬٨٧٧      إجمالي صافي األصول القابلة للتحديد  
 ) ٧٩٢٬٢٧١(  في الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية ("ابن البيطار")  ٪٥٠ناقًصا حصة الملكية الحالية بنسبة  
           
 ) ١٬٢٣٧٬٣٨١(  في شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني")  ٪٥٠حصة غير مسيطرة ( 
 ٣٬١٠٠٬٢٢٥    قيمة صافي األصول المستحوذ عليها 
           
 ٤٬٥٩٢٬١٧٢        قيمة المعاملة (موضح أعاله)  
 ) ١٬٤٩١٬٩٤٧(  المحاسبة عن فائض قيمة المعامالت عن صافي األصول المستحوذ عليها ضمن األرباح المبقاة *  
           

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

 االستحواذ وقد ال يُْعتَرف بالشهرة في مثل هذه الحاالت. 
           

          المعلومات القطاعية  ٠١٢
             

ع في   ينوحدأت ألغراض اإلدارة، فإن المجموعة منظمة في  عمل إستراتيجية، وهي منشأة تصنيع مملوكة بالكامل، والتي بناًء على منتجاتها تُجمَّ
 قطاعين مفصح عنهما. 

          
المتعلقة بقطاع "الشركات" لوحدات العمل  وبناًء على قرار اإلدارة وبما يتماشى مع تقارير اإلدارة، تم تخصيص اإليرادات والمصاريف 

داخلًيا أداء    االستراتيجية الخاصة بالبتروكيماويات والمغذيات الزراعية وفقًا ألساس ثابت متفق عليه داخلًيا. يراجع صانع القرار التشغيلي الرئيسي
 منفصلة متاحة حول األصول وااللتزامات لكل قطاع.  وحدات العمل االستراتيجية بناًء على قائمة الربح أو الخسارة فقط، وال توجد معلومات 

   



٢٢ 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         (شركة مساهمة سعودية) 

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          ٢٠٢١مارس  ٣١في 

           

          (تتمة)  المعلومات القطاعية  ٠١٢
             

  وتم حذف جميع المعامالت بين الشركات ضمن القطاعات المفصح عنها بشكل مناسب. فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات: 
 
 ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في       
        

 البتروكيماويات
المغذيات   

 الزراعية
   

َدة   ُمَوحَّ
لایر سعودي        

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٬٥٠٦٬٣٤٨  ١٬٢٨٤٬٦٣٦  ٢٢١٬٧١٢     إيرادات 
 )٢٠٦٬٥٧٧(  )١٩٢٬٨٧٥(  )١٣٬٧٠٢(     استهالك وإطفاء 

 ٥٠١٬٧٦٩  ٣٩٨٬١٦٠  ١٠٣٬٦٠٩     الدخل من العمليات 
 ٣٧٬٤١٩  ٣٧٬٤١٩  -     في نتائج شركة زميلة حصة 

 ٦٬٩١٩  ٦٬٦٧٢  ٢٤٧     إيرادات تمويل 
 )٤٬٤٠٨(  )٤٬١٣٨(  )٢٧٠(     مصاريف أخرى، بالصافي 

 )١١٬٣٤٢(  )١٠٬٩٣٦(  )٤٠٦(     تكلفة تمويل 
 ٥٣٠٬٣٥٧         الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 

            

 منتجاتها بصورة رئيسية إلى عميل واحد (الشركة األم). وعليه لم يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي. تبيع الشركة 
           

         ارتباطات والتزامات محتملة  ٠١٣
           

          التزامات رأسمالية 
 مليون لایر سعودي).  ١٣٣: ٢٠٢٠مليون لایر سعودي ( ٥٨٣٫٥اعتمد مجلس اإلدارة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة 

           
          خطاب ضمان 

ِدين. مليون لایر سعودي) لصالح السلطات الجمركية  ٦٫٨: ٢٠٢٠مليون لایر سعودي ( ٢٠أصدرت المجموعة ضمانات بنكية بمبلغ   وُمَوّرِ
           

     تحويل صافي الدخل وتوزيعات األرباح  ٠١٤
           

لایر سعودي للسهم   ١٫٠م)، بتوزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  ٢٠٢٠ديسمبر    ١٤هـ (الموافق  ١٤٤٢ربيع اآلخر    ٢٩أوصى مجلس اإلدارة، بتاريخ  
. وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماع الجمعية العامة  ٢٠٢٠النصف الثاني من عام مليون لایر سعودي) عن  ٤٧٦(بقيمة إجمالية قدرها 

 ١٣م). وستكون األرباح متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ ٢٠٢١أبريل  ١١هـ (الموافق ١٤٤٢شعبان  ٢٩غير العادية المنعقد بتاريخ 
  م). ٢٠٢١أبريل  ٢٥هـ (الموافق ١٤٤٢رمضان 

 
لایر سعودي للسهم الواحد   ١٫٠م) توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة ٢٠٢٠مايو  ١٤هـ (الموافق ١٤٤١رمضان  ٢١مجلس اإلدارة بتاريخ اعتمد 

ذي القعدة   ١٤. وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ ٢٠٢٠مليون لایر سعودي) عن النصف األول من عام  ٤١٦(بإجمالي 
  م). ٢٠٢٠يوليو  ٥هـ (الموافق ١٤٤١

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

ة العامة غير . وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماع الجمعي ٢٠١٩مليون لایر سعودي) عن النصف الثاني من عام  ٦٢٥إجمالية قدرها 
شعبان  ١٩م). وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ ٢٠٢٠مارس  ٢٩هـ (الموافق ١٤٤١شعبان  ٥العادية المنعقد بتاريخ 

  م). ٢٠٢٠أبريل  ١٢هـ (الموافق ١٤٤١
 

م) توزيعات أرباح عن السنة المنتهية ٢٠٢١  مارس  ٤هـ (الموافق  ١٤٤٢رجب    ٢٠اعتمد مجلس إدارة شركة الجبيل لألسمدة ("البيروني") بتاريخ  
مليون لایر سعودي لكل شريك). وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على الشركاء   ٢٠٠مليون لایر سعودي ( ٤٠٠بمبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  م). ٢٠٢١أبريل  ١٤هـ (الموافق ١٤٤٢رمضان  ٢بتاريخ 
 

ن األرصدة لدى البنوك، النقد المقّيد الذي  مليون لایر سعودي)   ١١٨: ٢٠٢٠مليون لایر سعودي ( ١١٨تحتفظ به الشركة األم بمبلغ تتضمَّ
 لتوزيعات األرباح المستحقة الدفع وهذا الرصيد غير متاح الستخدام المجموعة العام.  

 



٢٣ 

 
       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة

         (شركة مساهمة سعودية) 
دة (غير المدققة) (تتمة)إيضاحات حول   لية الُموَجَزة الموحَّ  القوائم المالية األوَّ

          ٢٠٢١مارس  ٣١في 
           

        (تتمة)  تحويل صافي الدخل وتوزيعات األرباح  ٠١٤
 

: ال شيء) محتفظ به في حساب بنكي ٢٠٢٠(مليون لایر سعودي  ٤٦٫٣تتضمن األرصدة لدى البنوك أيًضا نقًدا مقيًدا من قبل اإلدارة بمبلغ 
 .منفصل نيابة عن الشريك غير المسيطر للتبرعات التي سيتم دفعها وهو غير متاح الستخدام المجموعة

 
          

       أمور هامة خالل الفترة  ٠١٥
  

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

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

 
بتقييم التأثير الكلي على عمليات المجموعة وجوانب األعمال، واعتبرت عوامل مثل   ، قامت اإلدارة٢٠٢١مارس  ٣١وخالل الفترة المنتهية في 

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

دة للفترة المنتهية  التكاليف الثابتة. وبناًء على هذا التقييم، لم تكن هناك حاجة إلى إجراء تعديالت جوهرية في القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة ا لموحَّ
نظًرا لحالة عدم التأكد الراهنة، فإن أي تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج تتطلب  . غير أنَّه، و ٢٠٢١مارس  ٣١في 

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

           
          أحداث الحقة ٠١٦

  
الُموَجَزة  ّولّية لم تكن هناك أحداث الحقة لتاريخ القوائم المالية من شأنها أن تؤثر بصورة جوهرية على المبالغ الُمْفَصح عنها في القوائم المالية األ

دة كما في وعن الفترة المنتهية في   . ٢٠٢١مارس  ٣١الموحَّ
 


