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والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
)شركة مساهمة سعودية(

جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 12إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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الماليقائمة  الموحدة الموجزة المركز  األولية   
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 إيضاح

كما في
2020ديسمبر  31

فيكما 
2019ديسمبر  31

(10)معدلة، إيضاح 

وجودات  الم
وجودات غير المتداولة:  الم

136,130,464136,416,155 ممتلاكت والمصانع والمعداتال
5,622,4446,440,505 موجودات حق االستخدام

120,662,19720,491,548-3 موجودات غير الملموسةال
40,747,76938,765,203 1-4، 1-3زميلة ومشاريع مشتركةاستثمارات في شراكت 

11,015,98710,844,838 5،  2-3 موجودات غير متداولة أخرى
214,178,861212,958,249 إجمالي الموجودات غير المتداولة

وجودات المتداولة:  الم
19,304,55022,565,110 مخزونال

16,924,05316,746,049 ينة تجاريةذمم مد
6,103,8406,013,341مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى

5,863,5945,558,554 استثمارات قصيرة األجل
33,124,67536,639,314 نقدية وأرصدة لدى البنوك

81,320,71287,522,368 إجمالي الموجودات المتداولة
295,499,573300,480,617 إجمالي الموجودات

وق الملكية والمطلوبات  حق

167,628,962178,721,524حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم
26,625,08928,091,139 حقوق الملكية غير المسيطرة

194,254,051206,812,663 إجمالي حقوق الملكية

 المطلوبات غير المتداولة:
38,000,43236,128,330قروض طويلة األجل والتزامات عقود إيجار 

19,632,00715,810,405 منافع الموظفين
6,086,5464,185,997 6،  2-3 مطلوبات غير متداولة أخرى

,63,718,98573256,124إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة:
من قروض طويلة األجل والتزامات  متداولقصيرة األجل وجزء قروض 

7,981,2808,216,808 عقود إيجار
29,545,25729,326,414ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

37,526,53737,543,222 إجمالي المطلوبات المتداولة
101,245,52293,667,954 لوباتإجمالي المط

295,499,573300,480,617 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

ينائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذ نائب الرئيس التنفيذي للمالية  عضو مجلس اإلدارة المفوض 



الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لها
 سعودية()شركة مساهمة 

جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 12إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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الموجزة الدخل األولية الموحدة  قائمة   
ف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك()اكفة المبالغ بآال

 لفترة الثالثة أشهر

ديسمبر 31المنتهية في 

  سنةلل

ديسمبر 31المنتهية في 

 إيضاح
20202019

(10)معدلة، إيضاح 

20202019

(10)معدلة، إيضاح 

 116,955,466135,396,003 31,676,829 32,847,820 اإليرادات
(105,991,286)(94,135,670)(28,199,485) (24,729,015) تلكفة المبيعات

29,404,717 3,477,34422,819,796  8,118,805 إجمالي الربح
(9,890,736) (10,031,725)(2,607,271) (2,477,602)مصاريف عمومية وإدارية

(9,724,876) (9,318,439)(2,509,323) (2,452,711) مصاريف بيع وتوزيع
3,188,492 (1,639,250)3,469,632 9,789,105

1506,384198,5961,008,8451,734,046-3 الحصة في نتائج مشاريع مشتركة تاكملية

4,478,47711,523,151(1,440,654)3,694,876من العمليات )الخسارة( الدخل

مشاريع مشتركة وشراكت الحصة في نتائج 
(1,589,030) 160,719(212,444)327,511 1-4،  1-3 زميلة غير تاكملية

(1,160,491) (1,292,208)(272,865) (424,969)2-3 تمويل، صافي  أعباء

425,179 (79,793)150,801(151,489)أخرى، صافي إيرادات )مصاريف(

9,198,809 3,267,195(1,775,162) 3,445,929لزاكة وضريبة الدخلقبل ا )الخسارة( الدخل
(1,941,007) (1,682,560)(13,817) (187,845) مصروف الزاكة

 )653,932((342,421)(181,407) (461,972) مصروف ضريبة الدخل، صافي

6,603,870 1,242,214(1,970,386) 2,796,112 )خسارة( الفترة دخل صافي

المتعلق بـ:

 5,198,113 41,891(891,490) 2,223,288 مساهمي الشركة األم

 1,405,757 1,200,323(1,078,896) 572,824حقوق الملكية غير المسيطرة

2,796,112 (1,970,386)1,242,214 6,603,870 

ربح ا ل )بالريال ا ألساسي والمخفض للسهم 
 السعودي(

1.493.84(0.48)1.23العمليات خسارة() ربحية السهم من دخل

 )الخسارة( الدخل ربحية السهم من صافي
0.011.73(0.30)0.74 المتعلق بمساهمي الشركة األم

اإلدارة الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس نائب الرئيس التنفيذي للمالية  عضو مجلس اإلدارة المفوض 



الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 12إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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الدخل الموجزة الشامل قائمة  الموحدة  األولية   
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 ديسمبر  31في 

المنتهية  لسنةل
ديسمبر  31في 

20202019
(10ح )معدلة, إيضا

20202019
(10ح )معدلة, إيضا

1,242,2146,603,870(1,970,386)2,796,112)خسارة( الفترة دخل صافي
نود الدخل الشامل األخرى ب

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة 
 )بعد خصم الضريبة(:

امج المنافع المحددة إعادة قياس بر أرباح  (خسائر) -
(1,537,860)(753,946,2)1,055,173(1,453,429)وأخرى 

الدخل الشامل األخرى )الخسارة( الحصة في بنود  -
(149,132)(253,795)18,594(373,187) لشراكت زميلة ومشاريع مشتركة

صافي التغير في إعادة تقويم االستثمارات في  -
لمدرجة بالقيمة العادلة من أدوات حقوق الملكية ا

(137,060)267,179(116,481)267,179 خالل الدخل الشامل اآلخر

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة 
 )بعد خصم الضريبة(:

(328,231)650,692,1 1,109,456577,798فروقات تحويل العمالت للعمليات األجنبية وأخرى  -
الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى لشراكت زميلة   -

385,119417,264725,5514,817 ومشاريع مشتركة

ركة في بنود الدخل )الخسارة( (2,147,466)(515,168)120,9521,952,348األخرى الشامل الح

727,0464,456,404(18,038)2,917,064الدخل )الخسارة( الشامل للفترة إجمالي

المتعلق بـ:

4773,277,059 2,588,5931,014,288 مساهمي الشركة األم
726,5691,179,345 (1,032,326)328,471حقوق الملكية غير المسيطرة

2,917,064(18,038) 727,0464,456,404

ةنائب الرئيس التنفيذي للمالي  عضو مجلس اإلدارة المفوض نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي  



الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

ئم المالية األولية الموحدة الموجزة.جزءًا ال يتجزأ من هذه القوا 12إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدة الموجزة التغيرات في حقوق الملكيةقائمة  األولية   
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

فيذينائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التن  نائب الرئيس التنفيذي للمالية  عضو مجلس اإلدارة المفوض 

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

رأس المال
االحتياطي
النظامي

االحتياطي
العام

االحتياطيات
اإلجمالياألرباح المبقاةاألخرى

حقوق الملكية
غير المسيطرة

إجمالي حقوق
الملكية

18,554,532173,084,38048,352,095221,436,475(1,359,184)30,000,00015,000,000110,889,032 2018ديسمبر  31في كما الرصيد 
(6,193,352)(16,908,621)10,715,26910,715,269----(1-3)إيضاح التغير في المعالجة المحاسبية 

29,269,801183,799,64931,443,474215,243,123(1,359,184)30,000,00015,000,000110,889,032 )معدلة( 2019يناير  1الرصيد كما في 
5,198,1135,198,1131,405,7576,603,870---- صافي الدخل

(2,147,466)(226,412)(1,921,054)-(1,921,054)--- بنود الخسارة الشاملة األخرى
5,198,1133,277,0591,179,3454,456,404(1,921,054)    إجمالي )الخسارة( الدخل الشاملة

5,017,745(532,811)15,1545,535,4025,550,556 - - - استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة
1,013,725307,985(705,740)(705,740)----(2-3التغير في المعالجة المحاسبية )إيضاح 

(18,212,594) (5,012,594)(13,200,000)(13,200,000)---- توزيعات أرباح وأخرى
26,097,576178,721,52428,091,139206,812,663(3,265,084)30,000,00015,000,000110,889,032 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

16,137,960168,761,90842,489,414211,251,322(3,265,084)30,000,00015,000,000110,889,032 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
(4,438,659)(14,398,275)9,959,6169,959,616   - -   - -(2-3 ، 1-3 التغير في المعالجة المحاسبية )إيضاح

206,812,663 28,091,139 26,097,576178,721,524 (3,265,084)30,000,00015,000,000110,889,032 (10 )معدلة، إيضاح  2020يناير  1الرصيد كما في 
41,89141,8911,200,3231,242,214-   - -   -  الدخلصافي 

نود الخسارة الشاملة األخرى (515,168)(473,754)(41,414)-(41,414)   - -   -  ب
726,569727,046 41,891477 (41,414)   - -   -  ( الدخل الشاملة)الخسارةإجمالي 

6,9616,961101,708108,669-   - -   -  إستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة
وزيعات أرباح وأخرى (13,394,327)(2,294,327)(11,100,000)(11,100,000)-   - -   -  ت

رصيد كما في  15,046,428167,628,96226,625,089194,254,051(3,306,498) 30,000,00015,000,000110,889,032 2020ديسمبر  31ال



الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

ن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.جزءًا ال يتجزأ م 12إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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النقديةقائمة  الموحدة الموجزة التدفقات  األولية   
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المنتهية في لسنةل
 2020ديسمبر  31

المنتهية في لسنةل
 2019ديسمبر  31 

)معدلة(
التشغيلية:األنشطة 

3,267,1959,198,809 الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل
 الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل إلى صافي التعديالت لتسوية

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
15,706,81818,093,274استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة -
3,023,506797,069 أعباء تمويل -
1,589,030(160,719)الحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكت زميلة غير تاكملية -
918,180285,890 مخصصات وتغيرات أخرى، صافي -

   :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
3,404,850  (3,181,204))الزيادة( النقص في الموجودات غير المتداولة األخرى

 4,835,947938,352  التغيرات في رأس المال العامل
 874,849813,604  الزيادة في صافي التزام منافع الموظفين 
95,1154,412,337التغيرات في الموجودات والمطلوبات األخرى 
لنقدية من العمليات  25,379,68739,533,215 ا

(1,491,903)(1,034,687)  أعباء تمويل مدفوعة
(4,264,478)(2,738,744) زاكة وضريبة دخل مدفوعة

21,606,25633,776,834 صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

 األنشطة االستثمارية:
(18,577,669)(13,142,521) شراء موجودات ملموسة وغير ملموسة

4,866,245(820,292) استثمارات قصيرة االجل، صافي
833,194(791,950)استثمارات في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة، صافي

864,839519,170 التغيرات في موجودات أخرى
(12,359,060)(13,889,924)صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 األنشطة التمويلية:
6,600,1817,871,103 قروض مستلمة

1,687,5001,125,000مسيطرة مبالغ مستلمة مقابل االستحواذ على حقوق ملكية غير
(12,778,641)(8,732,229) قروض وإيجارات مسددة 

(19,258,499)(13,757,301) توزيعات أرباح للمساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة
(23,041,037)(14,201,849) نشطة التمويليةصافي النقدية المستخدمة في األ

(1,623,263)(6,485,517) صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
35,292,31836,915,581  سنةالنقدية وشبه النقدية في بداية ال

لنقدية وشبه النقدية في نهاية ال 28,806,80135,292,318 سنةا

33,124,67536,639,314 أرصدة لدى البنوكنقدية و
(1,346,996)(4,317,874)ناقصًا: حسابات مكشوفة لدى البنوك

لنقدية  28,806,80135,292,318النقديةشبه وا

 عضو مجلس اإلدارة المفوض نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي نائب الرئيس التنفيذي للمالية



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 معلومات حول الشركة -1

مرسوم الملكي الكريم تأسست الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك" أو "الشركة األم"( كشركة مساهمة سعودية بموجب ال

الصادر  1010010813(، وهي مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 1976سبتمبر  6هـ )الموافق 1396رمضان  13بتاريخ  66رقم م/

 (.1977يناير  4هـ )الموافق 1397محرم  14بتاريخ 

من خالل إحدى الشراكت  ،٪ من ملكية سابك70ة"( على العربية السعودية )"أرامكو السعودي الزيت، استحوذت شركة 2020يونيو  16في 

من حكومة المملكة العربية السعودية من خالل صندوق االستثمارات العامة. ويمتلك القطاع  "،شركة أرامكو للكيميائياتالتابعة لها "

 المملكة العربية السعودية. ،11422، الرياض 5101٪. يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب. 30الخاص النسبة األخرى وقدرها 

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

 الحديد في األسواق العالمية.و والمغذيات الزراعيةوالبوليمرات والبالستيكيات 

 31في المنتهيتين  والسنةالثالثة أشهر  ةلفتر ية األولية الموحدة الموجزة للمجموعــة تمت الموافقة علــى إصــدار القوائم المال

 .2021 يناير 31وفقا لقــرار مجلس اإلدارة في  2020 ديسمبر

 أسس اإلعداد -2

قًا لمعيار المحاسبة وف 2020 ديسمبر 31في المنتهيتين  السنةولفترتي الثالثة أشهر أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة التقرير المالي األولي( "34الدولي )

 السعودية للمحاسبين القانونيين.

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

 .2019ديسمبر  31ويجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

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

 عمليات السنة الاكملة.

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3

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

، باستثناء التغيرات في المعالجة المحاسبية الموضحة في 2019 ديسمبر 31المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2020يناير  1والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي يجب تطبيقها بشلك إلزامي اعتبارًا من  2-3و  1-3اإليضاحين 

  (10التغير في المعالجة المحاسبية لبعض الترتيبات المشتركة )إيضاح  3-1

٪ من سابك، قامت سابك بإعادة النظر في تقديرات بعض األحاكم الهامة التي سبق لها 70على علق باستحواذ أرامكو السعودية فيما يت

والتي تتعلق  2019ديسمبر  31( حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2-2-3القيام بتطبيقها واإلفصاح عنها في اإليضاح )

إذا اكنت السيطرة أو السيطرة المشتركة موجودة أو التأثير الهام موجود فيما يتعلق باالستثمارات التي ال تملكها سابك بالاكمل بتحديد ما 

على التوالي. وتأييدًا الفتراض السيطرة هذا، فعندما يكون لدى المجموعة  والشراكت الزميلة في الشراكت التابعة أو الترتيبات المشتركة

مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها، تعطي المجموعة اعتبارا أكبر للقدرة  -أو حقوق مشابهة  –حقوق تصويت 

القانونية والتعاقدية لممارسة السيطرة بما في ذلك حقوق التصويت الجوهرية المحتملة، إن وجدت. ونتيجة إلعادة التقويم هذا، قامت 

يميا وينبت وشرق وسماك( اكستثمارات في ترتيبات مشتركة، حيث اكن يتم معالجتها سابًقا كشراكت سابك باالعتراف عن أربع منشآت )ك

 تابعة.

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

المحاسبة الناتجة عن إعادة تقويم أحاكم اعتبار وتطبيق التغير في . وبالتالي، تم ةرتيبات مشترككت ها حالياالمحاسبة عنالتي يتم  أعاله

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات ( "8بأثر رجعي وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي )اإلدارة كتغير في المعالجة المحاسبية 

 ".المحاسبية واألخطاء

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

 ".الترتيبات المشتركة( "11المشترك، بينما تفي سماك بتعريف العملية المشتركة، وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )

، 2020 ديسمبر 31بنًدا تلو اآلخر كما في  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةضمن  تانتابعإضافًة الى ذلك، صدف والرازي هما شركتان 

 ونتيجة إلعادة النظر في تقديرات اإلدارة لألحاكم الهامة، تم االعتراف بهما منذ تأسيسهما كترتيبات مشتركة حتى تاريخ اكتساب السيطرة

على التوالي. تم إثبات أثر االستحواذ على السيطرة في قائمة المركز المالي والتغيرات في حقوق الملكية  2018و 2017لسابك في عامي 

 األولية الموحدة الموجزة.

 

  



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( -3

 ( )تتمة(10التغير في المعالجة المحاسبية لبعض الترتيبات المشتركة )إيضاح  3-1

اكنت السيطرة أو السيطرة المشتركة موجودة أو التأثير الهام موجود فيما إن إعادة تقويم أحاكم اإلدارة الهامة التي تتعلق بتحديد ما إذا 

، أثرت على على التواليأو الشراكت الزميلة ات في الشراكت التابعة التي ال تملكها سابك بالاكمل أو الترتيبات المشتركة يتعلق باالستثمار 

 ، على النحو التالي:2019يناير  1إجمالي حقوق الملكية في 

  

المتعلق بمساهمي 

 الشركة األم

حقوق الملكية غير 

 إجمالي حقوق الملكية المسيطرة

     

2018ديسمبر  31د كما في الرصي   173,084,380 48,352,095 221,436,475 

      التغير في المعالجة المحاسبية:

 (8,470,937) (8,470,937) -  شرق -

 (3,366,385) (3,366,385) -  ينبت -

 (4,852,558) (4,852,558) -  كيميا -

 (849,230) (849,230) -  (%50سماك ) -

 4,371,776 - 4,371,776  صدف -

 6,973,982 630,489 6,343,493  الرازي -

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

 215,243,123 31,443,474  183,799,649  )معدلة( 2019يناير  1الرصيد كما في 

 ئم المالية األولية الموحدة الموجزة. ( حول القوا10تم بيان التعديل، الذي يعكس التغيرات المذكورة أعاله، في اإليضاح )

ة إلى هذا التغير في المحاسبة، قامت سابك أيًضا بتعديل تعريفها لـ "الدخل من العمليات" المعروض في قائمة الدخل األولية باإلضاف

أن حصصها في الموحدة الموجزة. بعد النظر في طبيعة وهدف حصصها في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة، تبين لسابك 

المشاريع المشتركة التي ألجلها تقوم بإدارة اإلنتاج والخدمات اللوجستية والمواد األولية والخدمات المشتركة تعتبر جزء ال يتجزأ من 

. عليه، اختارت سابك تعديل تعريفها لبند "الدخل من العمليات" ليشمل حصتها في وداعمة لهااألنشطة التشغيلية األساسية لسابك 

خارج  غير التاكملية المشاريع المشتركةو ، بينما يستمر اإلفصاح عن حصتها في نتائج الشراكت الزميلةالتاكملية ائج المشاريع المشتركةنت

 مشاريع مشتركة تاكملية. كيميا وينبت وشرقتعتبر  بند "الدخل من العمليات"، وذلك لتوفير معلومات موثوقة وذات صلة أكثر.

 الجة المحاسبية للعقود اآلجلة والخياراتالتغير في المع 3-2

، تمت المحاسبة عن العقد اآلجل 2019ديسمبر  31حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  1-22كما هو مبين في اإليضاح  

تداولة بتاريخ إعداد القوائم المتعلق بشركة الرازي عن طريق إعادة تصنيف حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالرازي كمطلوبات غير م

 على أفضل تقدير لدى اإلدارة لصافي القيمة الحالية لسعر التسوية المستحقة في نهاية اتفاقية الترتيب المشترك.
ً
 المالية بناء

"األدوات  –( 9لي )٪ من سابك، قررت سابك اختيار سياسة وفًقا للمعيار الدولي للتقرير الما70وفيما يتعلق باستحواذ أرامكو السعودية على 

)مشتقات أدوات حقوق الملكية( حيث قامت بتغيير بشأن المشتقات في أدوات حقوق الملكية الخاصة بعقودها اآلجلة المالية" 

 اكن التغير في السياسة المحاسبية على النحو المبين أدناه: سياستها المحاسبية لتتماشى مع السياسات المحاسبية ألرامكو السعودية.

  من الدخل / الخسارة.وتخصيص حصة محددة ار حقوق الملكية غير المسيطرة استمر 

  .إثبات االلتزام المالي بشأن العقد اآلجل بالقيمة الحالية للمبلغ المستحق الدفع عند ممارسة العقد اآلجل 

  

  



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( -3

 )تتمة( التغير في المعالجة المحاسبية للعقود اآلجلة والخيارات 3-2

تم تطبيق هذا التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي مع إثبات صافي زيادة في إجمالي حقوق الملكية مقابل صافي نقص في 

مليون ريال سعودي. والحًقا، سيتم المحاسبة عن العقد اآلجل وفًقا للمعيار الدولي  308ر المتداولة األخرى بمبلغ قدره المطلوبات غي

 "األدوات المالية" مع إثبات التغيرات في قائمة الدخل الموحدة. –( 9للتقرير المالي )

 مبين فيما يلي: (2-3و  1-3 يإن أثر التغيرات أعاله )إيضاح

 

 كما فيالرصيد 

  2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

التغير في المعالجة  

المحاسبية لبعض 

 الترتيبات المشتركة

 (10و  1-3)إيضاحي  

 ةالسياسالتغير في 

المحاسبية للعقود 

 (2-3)إيضاح اآلجلة 

 الرصيد كما في

  2020يناير1 

 )معدل(

     

حقوق الملكية المتعلقة 

 178,721,524 (705,743) 10,665,359 168,761,908 بمساهمي الشركة األم

 28,091,139 1,013,728 (15,412,003) 42,489,414 حقوق الملكية غير المسيطرة

 206,812,663 307,985 (4,746,644) 211,251,322 إجمالي حقوق الملكية

 56,124,732 (307,985) (5,234,476) 61,667,193 مطلوبات غير متداولة

 37,543,222 -       95,986 37,447,236 ولةمطلوبات متدا

 93,667,954 (307,985) (5,138,490) 99,114,429 إجمالي المطلوبات

 الملكيةق إجمالي حقو

 300,480,617 -       (9,885,134) 310,365,751 والمطلوبات

 

ومطلوبات  مليون ريال سعودي( 1.863)الية كموجودات مالية إضافة إلى ما ورد أعاله، يتم اآلن إثبات خيارات البيع والشراء في القوائم الم 

حول القوائم المالية الموحدة للسنة  38، وذلك بداًل من اإلفصاح عنها كموجودات محتملة )انظر إيضاح مليون ريال سعودي( 1.995)مالية 

المصاحبة  التقديراتبلي نظًرا للتغيرات في ثر مستق(.  يمثل هذا التغير تغيًرا في التقديرات المحاسبية بأ2019ديسمبر  31المنتهية في 

تمويل على التوالي  وأعباءتمويل  يراداتإكوتم إثباته  مليون ريال سعودي 132لممارسة الخيارات. بلغ صافي أثر هذا التغير في التقديرات 

 .2020 ديسمبر 31في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

 ت على المعايير الدولية للتقرير المالي عديالالت 3-3

يناير  1فيما يلي بيان التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتعلق بالمجموعة، والتي يجب تطبيقها بشلك إلزامي اعتبارًا من 

 من قبل المجموعة: 2020

 يف األعمال(: تعر 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3-3-1

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

التي يجب أن تشمل، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم مًعا بشلك كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. ومع ذلك، فإن 

لتجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر األعمال ا

على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام المجموعة أي عمليات 

 تجميع أعمال.

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

السياسات المحاسبية، والتغيرات (: "8"، ومعيار المحاسبة الدولي )عرض القوائم المالية(: "1تقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا اكن ريًفا جديًدا لألهمية النسبية. يوضح هذا التعريف: أن "" تعفي التقديرات المحاسبية واألخطاء

من المتوقع بشلك معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية 
". تتوقف الية، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم الماليةالمعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم الم

األهمية النسبية على طبيعة وحجم المعلومات، سواء بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. أن 

على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم  تحريف المعلومات يكون جوهرًيا إذا اكن من المتوقع بشلك معقول أن يؤثر

 المالية.

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

 معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول بعد.

  



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 السنةاألمور الهامة خالل  -4

 االستثمار في شركة لكارينت ايه جي 4-1

من األسهم القائمة،  %6.51وهو ما يمثل  مليون سهم إضافي )"األسهم"(، 21، أعلنت سابك عن شراء ما يقرب من 2020مارس  3في 

في لكارينت ايه جي ، شركة عالمية تعمل في صناعة الكيماويات المتخصصة ومدرجة في سوق األسهم السويسرية والتي تمتلك فيها 

الحصول . وقد تم االحتفاظ باألسهم في حساب مقيد خاضع لسيطرة طرف ثالث مستقل، ولحين %24.99سابك بالفعل استثمار قدره 

  .على الموافقات النظامية

عن األسهم من الحساب  رفع القيود، حصلت سابك على آخر موافقة مطلوبة من الجهات النظامية المعنية وتم 2020سبتمبر  7وبتاريخ 

وعليه تمت وجود سيطرة على لكارينت،  وعلى نحو متسق مع الفترات السابقة، حددت اإلدارة عدم .سابكملكية المقيد وتحويلها إلى 

 المحاسبة عن االستثمار فيها اكستثمار في شركة زميلة بتطبيق طريقة حقوق الملكية.

 فرنك 3 بقيمةعن توزيع أرباح  اعلنتوبالتالي  الملونات بأعمال الخاصة تهالبيع وحد الصفقةعن إتمام  لكارينت، أعلنت 2020يوليو  1 في

  .2020 للسهم الواحد والتي تم دفعها في يوليو سويسري

 إعادة هيلكة محفظة الموجودات 4-2

، أعلنت سابك أنها ستعلق إنتاج مادة بوليمرات ألتم عالية الحرارة في مصنعها في اكرتاخينا )إسبانيا( خالل السنة كجزء من 2020في فبراير 

والتي تم ، 2020 ديسمبر 31ة في المنتهي للسنةمليون ريال سعودي  713تحسين عملياتها العالمية. وقد بلغ أثر برنامج إعادة الهيلكة 

 اثباتها ضمن تلكفة المبيعات في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.

. يشير المصانع والمعداتيتعلق ب مليار ريال سعودي 1.18، تم تسجيل مخصص انخفاض بقيمة 2020يونيو  30خالل الربع المنتهي في 

اصة بوحدة عمل البتروكيماويات في منطقة أوروبا سيتم استبعادها من العمليات خالل االنخفاض في القيمة إلى أن بعض الموجودات الخ

. يرجع اتخاذ هذا القرار إلى جهود الشركة المستمرة لتحسين قاعدة موجودتها والنموذج التشغيلي الخاصة بها، وذلك في 2020عام 

 أعقاب التغيرات المستمرة في ظروف السوق والبيئة التنافسية.

، قررت سابك تسجيل مخصص انخفاض في القيمة وعكس قيد مخصص االنخفاض في قيمة بعض الموجودات المالية، 2020في سبتمبر 

 مليون ريال سعودي.  683وبلغ صافي األثر اإليجابي 

 إصدار سندات 4-3

 30سنوات و 10لسابك، سندات لمدة بي في، شركة تابعة مملوكة بالاكمل بشلك غير مباشر  1، أصدرت سابك اكبيتال 2020خالل سبتمبر  

مليار ريال سعودي. إن هذه السندات غير مضمونة،  3.75مليون دوالر أمريكي للك منهما، وبمبلغ إجمالي يعادل  500سنة، بمبلغ قدره 

ندات بموجب الس . تم إصدار هذهسنة، على التوالي 30سنوات و 10٪ والتي يكون استحقاقها خالل 3.00% و 2.15وبمعدل عمولة قدره 

المعدل. إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم األيرلندية  1933متطلبات الطرح طبقًا لقانون األوراق المالية األمريكي لعام 

سنة مدرجة أيًضا في بورصة تايبيه في تايوان.  وقد تم استخدام المتحصالت ألغراض عامة  30)يورونكست دبلن(، كما أن السندات لمدة 

 تمويل القروض المستحقة.وإلعادة 

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

، وانتشاره في الصين واكفة أنحاء العالم بعد ذلك في تعطيل 2020"( منذ مطلع عام 19-تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )"كوفيد

مة الصحة العالمية تصنيف الفيروس بالجائحة، مع األعمال واألنشطة االقتصادية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وأعلنت منظ

إصدار الحكومات ألنظمة وتوجيهات صارمة للساكن والشراكت. اقتضى هذا األمر قيام المجموعة بإعادة النظر في أحاكمها الهامة 

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

، قامت اإلدارة بتقويم األثر على العمليات وجوانب األعمال التجارية الخاصة بالمجموعة بشلك 2020 ديسمبر 31في  ةالمنتهي السنةخالل 

وانخفاض وأثر انخفاض أسعار النفط والمعدالت التشغيلية لمصانعها  االمداد سالسللكي، وأخذت بعين االعتبار عوامل مثل اآلثار على 

عمليات اإلغالق ة معظم هيلكالهامش والطلب على المنتجات. تمت إعادة خفض و االمداد السلوالتلكفة اإلضافية في س نتاجكميات اإل

ا من التاكليف الثابتة.تعتبر والتحوالت المخطط لها، والتي 
ً
 على هذا التقويم، ال يلزم إجراء تعديالت جوهرية في هذه القوائم  جزء

ً
وبناء

. ومع ذلك، وفي ضوء عدم التأكد حالًيا، قد يؤدي أي تغيير مستقبلي 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةموحدة الموجزة المالية األولية ال

ة. في االفتراضات والتقديرات إلى إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلي

سريًعا وما يصحبه من عدم التأكد المستقبلي، سوف تستمر اإلدارة في تقويم األثر الناتج عن ذلك وفًقا للتطورات  ونظًرا لتطور الموقف

  المستقبلية



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 ة األخرىالموجودات غير المتداول -5

 كما في 

 2020 ديسمبر 31

 

 كما في 

 2019ديسمبر  31
 (10، إيضاح )معدلة

    

 3,700,444  3,327,559 سلف وقروض موظفين

 1,439,878  1,378,450 مدينة طويلة األجل من الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة ذمم

 1,345,592  1,017,037 استثمارات في أدوات دين

 1,046,009  773,739 في أدوات حقوق ملكية وصناديقاستثمارات 

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

 711,609  1,022,440 موجودات ضريبة مؤجلة

 995,257  3,496,762 *أخرى

 11,015,987  10,844,838 

(. 2-3ل الخيارات )إيضاح * تشمل الموجودات المالية مقاب  

 المطلوبات غير المتداولة األخرى -6

 

  

 كما في 

 2020 ديسمبر 31 

 

 كما في 

 2019ديسمبر  31 
 (10معدلة، إيضاح )

    

 707,108  653,464 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 1,685,892  1,581,782 ذمم دائنة طويلة األجل للشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة

 705,743  690,297 باالستحواذ على الحصص المتبقية في بعض الشراكت التابعةالتزام 

 1,087,254  3,161,003 * أخرى

 6,086,546  4,185,997 

  (.2-3* تشمل المطلوبات المالية مقابل الخيارات )إيضاح 

 قياس القيمة العادلة -7

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

 الحد المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة طريقة التقويم

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل العمولة   طريقة السوق

 وضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء

 متوسط نسبة السعر إلى مضاعف القيمة الدفترية 

 الخيارات تقييم: 

 الضمني  سعارألا تقلب -

 عائدات أرباح األسهم المتوقعة -

 الخصم معدل -

 11إلى  8.1

 

2.9 

 

 %35إلى  25%

 %11.2إلى  7.7%

 %1.7إلى  0.8%

تقدير النقدية وشبة النقدية القابلة للتوزيع وصافي  طريقة صافي الموجودات

 الموجودات

 ريال سعودي إلى 150

 ريال سعودي 262.5 

 

 ارب القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى الخاصة بالمجموعة القيمة الدفترية لها.، تق2020 ديسمبر 31كما في 

 



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

 

 

 

  
13 

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

 تهاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصد -8

 فيما يلي بيان المعامالت واألرصدة الهامة مع الجهات ذات العالقة: 

 

 

 

 

 

 

المشتريات من 

 الجهات ذات العالقة

 

المبيعات إلى  

الجهات ذات 

 العالقة
 

المشتريات من 

الجهات ذات 

 العالقة
 

المبيعات إلى  

الجهات ذات 

 العالقة
           

 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31 
 المنتهية فيشهر ألثالثة لفترة ا 

 2020ديسمبر  31 
  

   
         

 شراكت زميلة  28,822  1,100,778  123,696  3,521,250

17,099,294 
 

11,948,335 
 

5,138,014 
 

3,463,798 
 

 مشاريع مشتركة 

 وشراكء

8,931,962 

 

2,669,635 

 

4,336,502 

 

1,243,224 

 

أرامكو السعودية والشراكت 

 يونيو[ 16]اعتبارًا من  التابعة لها

        
 

 للسنة المنتهية في

 2019ديسمبر  31 
 )معدلة(

 
 شهر المنتهية فيألفترة الثالثة 

  2019ديسمبر  31 
 )معدلة(

 
 

   
         

 شراكت زميلة  26,201  865,002  142,822  3,671,952

 مشاريع مشتركة وشراكء  4,419,630  4,684,219  14,083,694  19,658,374

قروض من جهات 

 ذات عالقة

 

قروض إلى جهات 

 ذات عالقة

 

المبالغ المستحقة 

إلى الجهات ذات 

 العالقة
 

المبالغ المستحقة 

من الجهات ذات 

 العالقة
           

   2020 ديسمبر 31كما في   2020 ديسمبر 31كما في 

   
         

 -   
35,135 

 
286,056 

 
23,006 

 شراكت زميلة 

 -   684,375  3,475,723  1,534,260  

 مشاريع مشتركة 

 وشراكء

 -    -  3,873,074  754,666  

أرامكو السعودية والشراكت 

 يونيو[ 16]اعتبارًا من  لها التابعة

        
 

 2019 ديسمبر 31كما في 
 )معدلة(

 2019 ديسمبر 31كما في  
 )معدلة(

 
 

   
         

 -  شراكت زميلة  19,243  149,469  35,135  

 مشاريع مشتركة وشراكء  1,329,168  3,297,949  615,142  107,812



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 لمعلومات القطاعيةا -9

يتم تجميعها  وفقًا لمنتجاتها). ملوك بالاكملنشاط تصنيع م(وحديد وحدات عمل استراتيجية  ثالثألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من 

 التقارير بشأنها: ورفع تثالثة قطاعافي 

 على قرار اإلدارة وتماشًيا مع التغيرات في تقارير اإلدارة، فقد تم توزيع الدخل والمصاريف والموجودات والمطلوبات المتعلقة بق
ً
طاع بناء

س ثابتة متفق "اإلدارة العامة" في السنوات السابقة على وحدات عمل البتروكيماويات والتخصصات والمغذيات الزراعية وحديد وفقًا ألس

 اكفة المعامالت المتداخلة بين شراكت المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها بشلك مالئم.  استبعادتم  عليها داخليا.

 فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات:
 

 2020 ديسمبر 31المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة  

 

البتروكيماويات 

 الموحدة  حديد الزراعية المغذيات والتخصصات
     

  32,847,820 2,354,188  1,498,899  28,994,733 اإليرادات

 (2,972,440) (197,432) (138,405) (2,636,603) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

  3,694,876 (316,902)  374,168  3,637,610 الدخل )الخسارة( من العمليات

 يع مشتركة وشراكت الحصة في نتائج مشار 

 زميلة غير تاكملية

 

208,951  

 

118,560  

 

- 

 

327,511  

 (424,969)    أعباء تمويل، صافي

 (151,489)    مصاريف أخرى، صافي

 3,445,929    الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

 

 

 

 

 2019 ديسمبر 31المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة  

 )معدلة(

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية لتخصصاتوا
     

 31,676,829 2,668,535 1,826,980 27,181,314 اإليرادات

 (7,222,791) (432,209) (312,862) (6,477,720) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 (1,440,654) (642,106) 570,378 (1,368,926) الدخل )الخسارة( من العمليات

 الحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكت

 (212,444)  300,197 (512,641) زميلة غير تاكملية

 (272,865)    تمويل، صافي أعباء

 150,801    أخرى، صافي إيرادات

 (1,775,162)    قبل الزاكة وضريبة الدخل خسارةال
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 المعلومات القطاعية )تتمة( -9
 

 

 2020 ديسمبر 31المنتهية في  لسنةل 

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

  116,955,466  8,986,382   6,119,482   101,849,602  اإليرادات

 (15,706,818)  (958,700)  (668,536)  (14,079,582)   استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

  4,478,477  (1,553,182)   1,563,000   4,468,659  الدخل )الخسارة( من العمليات

 الحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكت 

 زميلة غير تاكملية

 

396,201 

 

(235,482) 

 

- 

 

160,719 

 (1,292,208)    أعباء تمويل، صافي

 (79,793)    مصاريف أخرى، صافي

 3,267,195    الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل
     

 

 

 2019 ديسمبر 31المنتهية في  لسنةل 

 (10)معدلة، إيضاح 

 

البتروكيماويات 

 حدةالمو حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 135,396,003 10,790,239 7,118,386 117,487,378 إيرادات

 (18,093,274) (1,274,261) (905,581) (15,913,432) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 11,523,151 (995,834) 2,014,403 10,504,582 الدخل )الخسارة( من العمليات

 الحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكت 

 (1,589,030) - 254,699 (1,843,729) ز ميلة غير تاكملية

 (1,160,491)    أعباء تمويل، صافي

 425,179    إيرادات أخرى، صافي

 9,198,809    الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

     

 

 

 2020 ديسمبر 31كما في  

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات

 295,499,573 16,491,030 12,182,068 266,826,475 إجمالي الموجودات

 101,245,522 5,251,977 2,448,163 93,545,382 إجمالي المطلوبات

 

 

  2019ديسمبر  31كما في  

 (10، إيضاح)معدلة

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات

 300,480,617 17,692,691 11,674,577 271,113,349 إجمالي الموجودات

 93,667,954 4,599,345 2,295,442 86,773,167 إجمالي المطلوبات

 

  



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 (المعلومات القطاعية )تتمة -9

 التوزيع الجغرافي لإليرادات

 

 أشهر الثالثةلفترة  

 2020 ديسمبر 31المنتهية في  

 

 أشهر الثالثةلفترة  

 2019 ديسمبر 31المنتهية في  

 )معدلة(

 %15  4,836,722   %17 5,491,559 المملكة العربية السعودية

 %20  6,336,910   %20 6,448,595 الصين

 %21  6,709,043   %22 7,191,830 باقي دول قارة أسيا

 %23  7,262,036   %22 7,175,422 أوروبا

 %9  2,943,341   %9 2,828,091 األمريكيتين

 %12  3,588,777   %10 3,712,323 أخرى

 32,847,820 100%  31,676,829 100% 

 

 

 لسنةل 

 2020 ديسمبر 31المنتهية في  

 

 لسنةل 

 2019 ديسمبر 31المنتهية في  

 (10)معدلة، إيضاح 

 %15  20,552,164   %17 19,279,197 المملكة العربية السعودية

 %18  24,934,405   %19 22,303,265 الصين

 %23  30,446,811   %23 27,162,155 باقي دول قارة أسيا

 %24  32,247,394   %23 26,590,420 أوروبا

 %9  12,409,745   %9 10,620,320 األمريكيتين

 %11  14,805,484   %9 11,000,109 أخرى

 116,955,466 100%  135,396,003 100% 

 إن معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء.

 التوزيع الجغرافي للممتلاكت والمصانع والمعدات

 

 2020 ديسمبر 31كما في 

 

 2019ديسمبر  31كما في  

 (10دلة، إيضاح مع)

 %78 106,460,091  %76 103,417,595 المملكة العربية السعودية

 %10 14,217,886   %10  14,147,638  أوروبا

 %11 14,244,967   %13  17,045,294  األمريكيتين

 %1 1,488,871   %1  1,516,208  أسيا

 - 4,340   -  3,729  أخرى

  136,130,464  100%  136,416,155 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 ةالمحاسبيالمعالجة التعديل نتيجة التغير في  -10

 (. 1-3) كما هو مبين في اإليضاحمنشآت بعض الالمعالجة المحاسبية لقامت المجموعة بتغيير 

٪ من أســهم ســابك، فقد تم إجراء بعض الدراســات والتحليالت لمواءمة جهود 70اســتكمااًل لعملية اســتحواذ أرامكو الســعودية على 

كتين لتحقيق أهدافهما االســتراتيجية على المســتويين المحلي والعالمي. تضــمنت هذه الدراســات والتحليالت مواءمة التقديرات شــر ال

سبية صة في الهامة ضات واألحاكمواالفترا المحا سيطرة حول)"األحاكم الهامة"( وخا سابك( في  ما يتعلق بتقويم ال ستثمارات ) بعض ا

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

 بية السعودية.وتقع جميعها في المدن الصناعية بالمملكة العر 

وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المنشــآت النظامية المالية لتلك بتوحيد القوائم ، قامت ســابك الســابقة المطبقة لألحاكم الهامةوفًقا و

ظامية المنشـــآت النالمالية لهذه القوائم . يعتمد توحيد 2020مارس  31حتى المعتمد في المملكة العربية الســعودية وذلك  المالي

ــي على تطبيق "األحاكم  ــاس ــلك أس ــلة، والتي ال تتوافق في بعض الحاالت مع الهامةبش  التقديرات" إلى جانب تطبيق المعايير ذات الص

على  ه يتعينكة األم"( اعتباًرا من تاريخ االســتحواذ على ســابك، فإنشــر كونها )"النظًرا ل أرامكو الســعودية.المتبعة من قبل المحاســبية 

سعودية إعداد شركة أرام سات قوائمها كو ال سيا ستخدام  سبية المالية الموحدة با موحدة للمعامالت واألحداث األخرى في وأحاكم محا

ــعودية مواءمة "األحاكم وعليهظل ظروف مماثلة.  ــابك وأرامكو الس ــدد، واتباع الهامة، قررت س ــات ال" المطبقة في هذا الص ــياس س

 أرامكو السعودية. ن قبلم واألحاكم المطبقة موحدةالمحاسبية ال

سبية موحدة معتمدة  سات محا سيا شآت النظامية من خالل اتباع  سيطرة على هذه المن ستناًدا إلى إعادة تقويم ال شًيا مع ذلك، وا تما

 من قبل أرامكو السعودية، تم تغيير السياسة المحاسبية المتعلقة بالمعالجة المحاسبية ألربعة منشآت نظامية، وهي:

 السعودية للبتروكيماويات )"ينبت"(شركة ينبع  .1

 شركة الجبيل للبتروكيماويات )"كيميا"( .2

 ("شرق"الشركة الشرقية للبتروكيماويات ) .3

 ("سماك"الشركة السعودية للميثاكريليت ) .4

لمنشـــآت ، توقفت ســـابك عن توحيد القوائم المالية لهذه ا2020كما في تاريخ اســتحواذ أرامكو الســعودية خالل الربع الثاني من عام 

ـــاستثمارات في "مشاريع مشتركة"  النظامية األربعة واعتبرتها "ترتيبات مشتركة"؛ وإثبات ثالثة منها )"ينبت" و "كيميا" و "شرق"( كـ

وفًقا لطريقة حقوق الملكية المحاســبية بأثر رجعي، مع إثبات )"ســماك"( كـــــاســتثمار في "عملية مشــتركة" عن طريق إثبات الحصــة 

 .القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ف فيمن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريالمتعلقة بسابك 

نظًرا للتغير في األحاكم الهامة، قامت ســابك بمراجعة الترتيبات المشــتركة األخرى التي أبرمتها في الماضــي ونتج عن ذلك إثبات صــدف 

 . في الفترات السابقة والرازي كترتيبات مشتركة

٪ من 50٪ نتيجة لممارسة خيار الشراء للنسبة المتبقية وقدرها 100٪ إلى 50، قامت سابك بزيادة حصتها في صدف من 2017في أغسطس 

 المملوكة من قبل مستثمر آخر وانتقلت إليها السيطرة على صدف كما في هذا التاريخ.األسهم 

، انتقلت السيطرة على شركة الرازي إلى سابك نتيجة النتهاء اتفاقية المشروع المشترك التي أبرمتها سابك مع مستثمر 2018في نوفمبر 

سبة المتبقية وق شراء الن شر في  سابك الحق المبا ضافة إلى 50درها آخر، مما منح  ستثمر اآلخر. إ سهم المملوكة من قبل الم ٪ من األ

صفقة في يونيو  ستثمر اآلخر عن إبرام  ضات مع الم سفرت المفاو ص2019ذلك، أ شركة الرازي إلى ، مما أدى إلى زيادة ح سابك في  ٪. 75ة 

شركة تابعة دون تغيير ف ضافية في  صة إ ستحواذ على ح صفقة تتعلق باال سجيلها كمعاملة وحيث أن هذه ال سيطرة، عليه تم ت ي ال

 األم للشركةحقوق ملكية، وإثبات الزيادة في العوض عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية العائدة 

 مليون ريال سعودي. 5,550بمبلغ 

، نتج عن تطبيق طريقة االستحواذ االضافية أعاله تسجيل تقديرات التي توصلت إليها اإلدارةالعند االستحواذ على السيطرة، وفقا ألفضل 

ــانع والمعدات بمبلغ  ــدف منها مبلغ  2,980زيادة في بند الممتلاكت والمص ــعودي )تمثل ص ــعودي  1,539مليون ريال س مليون ريال س

شهرة بمبلغ  1,441والرازي مبلغ  سجيل  سعودي( وت صدف منه 8,888مليون ريال  سعودي )تمثل  مليون ريال  3,186ا مبلغ مليون ريال 

 مليون ريال سعودي(. إن آثار تقويم السيطرة بأثر رجعي هي غير نقدية بطبيعتها. 5,702سعودي والرازي مبلغ 

 (.2-3يتمثل التغير اآلخر في المعالجة المحاسبية في التغير في المحاسبة عن العقود اآلجلة لشركة الرازي كما هو موضح في اإليضاح )
  



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 ة )تتمة(المحاسبيالمعالجة لتعديل نتيجة التغير في ا -10

 التعديالت المذكورة أعاله موضحه في الجداول أدناه: إن آثار جميع 

 

  

 كما في

 2019ديسمبر  31

  تالتعديال  )معدلة(

 كما في

 2019ديسمبر  31

 

   الموجودات
 

  

      الموجودات غير المتداولة:

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

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

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

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

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

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

      الموجودات المتداولة:

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

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

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

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

 38,312,775  (1,673,461)   36,639,314  كنقدية وأرصدة لدى البنو

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

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

      

      حقوق الملكية والمطلوبات

 168,761,908  9,959,616  178,721,524 حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

 42,489,414  (14,398,275)  28,091,139 حقوق الملكية غير المسيطرة

 211,251,322  (4,438,659)  206,812,663 إجمالي حقوق الملكية

      المطلوبات غير المتداولة:

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

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

 3,390,920  795,077  4,185,997 مطلوبات غير متداولة أخرى

 61,667,193  (5,542,461)  56,124,732 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة:

قروض قصيرة األجل وجزء متداول من قروض طويلة األجل 

 9,508,131  (1,291,323)  8,216,808  تزامات عقود إيجاروال

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

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

 99,114,429  (5,446,475)  93,667,954 إجمالي المطلوبات

 310,365,751  (9,885,134)  300,480,617  لملكية والمطلوباتإجمالي حقوق ا
  



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية(
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(

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

 في المعالجة المحاسبية )تتمة(التعديل نتيجة التغير  -10

 

 

لفترة الثالثة أشهر 

 ة فيالمنتهي

 2019 ديسمبر 31

  التعديالت  )معدلة(

لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 2019 ديسمبر 31

 
      

  32,811,202   (1,134,373)    31,676,829  اإليرادات

 (28,215,763)    16,278   (28,199,485)  تلكفة المبيعات

  4,595,439   (1,118,095)    3,477,344  بحإجمالي الر 

         

 (2,835,993)    228,722   (2,607,271)  مصاريف عمومية وإدارية

 (2,564,762)    55,439   (2,509,323)  مصاريف بيع وتوزيع

  (1,639,250)   (833,934)   (805,316) 

    -   198,596    198,596  الحصة في نتائج مشاريع مشتركة تاكملية

 (805,316)   (635,338)   (1,440,654)  من العمليات الخسارة

      

 (219,060)    6,616   (212,444) غير تاكمليةالحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكت زميلة 

 (320,571)    47,706   (272,865)  تمويل، صافي أعباء

 (37,425)    188,226   150,801 إيرادات )مصاريف( أخرى، صافي

 (1,382,372)   (392,790)   (1,775,162) قبل الزاكة وضريبة الدخل الخسارة

      

 (75,000)    61,183   (13,817)  مصروف الزاكة

 (195,352)    13,945   (181,407)  مصروف ضريبة الدخل، صافي

 (1,652,724)   (317,662)   (1,970,386)  الفترة خسارةصافي 

      

      المتعلق بـ:

 (794,422)   (97,068)   (891,490)  مساهمي الشركة األم

 (858,302)   (220,594)   (1,078,896)  حقوق الملكية غير المسيطرة

  (1,970,386)   (317,662)   (1,652,724) 

      

      الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(

 (0.27)   (0.21)   (0.48) السهم من دخل العمليات خسارة

 خسارة السهم من صافي الدخل 

 (0.27)   (0.03)   (0.30) بمساهمي الشركة األم  المتعلق

      

 

 

 
 

 
 

 



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 

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

 المعالجة المحاسبية )تتمة(التعديل نتيجة التغير في  -10
 

 

 المنتهية في لسنةل

 2019 ديسمبر 31

  التعديالت  )معدلة(

 المنتهية في لسنةل

 2019 سمبردي 31

 
      

 139,737,384  (4,341,381)   135,396,003  اإليرادات

  (1,774,095)  (105,991,286)  تلكفة المبيعات
 

(104,217,191) 

   35,520,193   (6,115,476)     29,404,717  إجمالي الربح

      

 (10,677,188)   786,452    (9,890,736)  مصاريف عمومية وإدارية

 (10,009,998)   285,122   (9,724,876)  مصاريف بيع وتوزيع

 
 9,789,105     (5,043,902)   14,833,007 

    -    1,734,046     1,734,046  الحصة في نتائج مشاريع مشتركة تاكملية

 14,833,007   (3,309,856)     11,523,151  الدخل من العمليات

      

 (1,595,349)  6,319   (1,589,030)  يع مشتركة وشراكت زميلة غير تاكمليةالحصة في نتائج مشار 

 (1,426,956)   266,465  (1,160,491)  تمويل، صافي أعباء

 (128,396)   553,575     425,179  إيرادات )مصاريف( أخرى، صافي

 11,682,306   (2,483,497)     9,198,809  الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

      

 (2,100,000)    158,993   (1,941,007)  مصروف الزاكة

 (1,119,470)    465,538  (653,932)  مصروف ضريبة الدخل، صافي

 8,462,836   (1,858,966)   6,603,870  السنةصافي دخل 

      

      المتعلق بـ:

 5,563,271   (365,158)  5,198,113  مساهمي الشركة األم

 2,899,565  (1,493,808)  1,405,757  حقوق الملكية غير المسيطرة

  6,603,870    (1,858,966)  8,462,836 

 
     

      الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(

 4.94   (1.1)  3.84 ربحية السهم من دخل العمليات

 ربحية السهم من صافي الدخل 

 شركة األم بمساهمي ال المتعلق

 

1.73  

 

(0.12)  

 

 1.85 

 

  



 للصناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 توزيعات األرباح -11

( على توزيعات أرباح نقدية 2020أبريل  21هـــ )الموافق 1441شعبان  28صادقت الجمعية العامة السنوية، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 

مليار ريال  6.6ريال سعودي للسهم الواحد(، ويتضمن ذلك توزيعات أرباح نقدية أولية قدرها  4.4مليار ريال سعودي )بواقع  13.2قدرها 

صف األول من عام  2.2سعودي )بواقع  سهم الواحد( تخص الن سعودي لل ضمن حقو ،2019ريال  ق الملكية في القوائم والتي تم إثباتها 

مليار ريال ســعودي  6.6. تم إثبات المتبقي من توزيعات األرباح المعلنة والبالغة 2019ديســمبر  31المالية الموحدة للســنة المنتهية في 

 .2020، والتي تم إتاحتها للتوزيع في مايو 2020 يونيو 30في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

صرف مبلغ قدره   ضًا على  سنوية أي صادقت الجمعية العامة ال ضاء مجلس اإلدارة تم تحميلها  1.8كما  سعودي كماكفأة ألع مليون ريال 

 على المصاريف العمومية واإلدارية.

ـ )الموافق 1441 شوال 24بتاريخ  مليار  4.5بمبلغ  2020من عام عن النصف األول  أولية(، أعلنت سابك عن توزيع أرباح نقدية 2020يونيو  16ه

والتي تم إثباتها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة الواحد(،  للســهم ريال ســعودي 1.5ريال ســعودي )بواقع 

 .2020، والتي تم إتاحتها للتوزيع في سبتمبر 2020 يونيو 30المنتهية في 

 2020من عام  الثانيأرباح نقدية عن النصـف توزيع  سـابك دارةإقترح مجلس إ(، 2020 ديسـمبر 15هــــ )الموافق 1442 ربيع الثاني 30بتاريخ 

يتم المصادقة على تلك التوزيعات المقترحة من الجمعية ان  على الواحد( للسهم ريال سعودي 1.5مليار ريال سعودي )بواقع  4.5بمبلغ 

 .2021 ابريلفي  العمومية السنوية للمساهمين

 حقةاألحداث الال -12

ــــه1442جماد األول  20 بتاريخ ــابك للمغذيات الزراعية  ،(2021 يناير 4)الموافق  ـ ــركة س ــعودية[قامت ش ــمدة العربية الس ــركة األس  ش

من سابك بإجمالي قيمة الحصص ( "سانك"من شركة سابك لالستثمار في المغذيات الزراعية ) %100باالستحواذ على  ] سابقا ("سافكو")

صدار  4,592,171,837بمبلغ  سدادها بإ سعودي والتي تم  سافكو(  59,368,738ريال  شركة ) سابك( في  شركة ) سهمًا عاديًا جديدًا ل

سهم الواحد  77.35 بقيمة تبلغ سعودي لل سافكو( من ريال  شركة ) سابك( في  شركة ) سبة ملكية  إلى  %42.99مما نتج عنه زيادة ن

 مالي النهائي اعتمادا على مستويات رأس المال العامل والنقد في دفاتر سانك.. بموجب أحاكم الصفقة، سيتم تحديد العوض ال50.1%

س 31الفترة المنتهية في  بعدلم تكن هناك أحداث الحقة هامة في رأي اإلدارة،  يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المركز  2020 مبردي

 في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. تم عرضهالمالي للمجموعة كما 


