
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 وشركاتها التابعة  شركة سابك للمغذيات الزراعية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
َدة  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 

 
 



 
 
 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
      (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ
    م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

         
          
          

 الصفحة        جدول المحتويات 
         

 ١     المستقلتقرير فحص مراجع الحسابات 

دة   ٣ - ٢   قائمة المركز المالي األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

لية   ٥ - ٤ الموجزة الموحدة قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

دة   ٦   قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

لية  دة قائمة التدفقات النقدية األوَّ  ٨ - ٧    الُموَجَزة الموحَّ

دة  ِليَّة الُموَجَزة الموحَّ  ٢٢-٩   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 
 

 





٢ 
 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
      (شركة مساهمة سعودية) 

دة     قائمة المركز المالي األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
      م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠كما في 

      
    

 إيضاح
 سبتمبر  ٣٠

 م ٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢٠
لایر سعودي     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
قة)      (ُمدقَّقة)   (غير ُمدقَّ

      األصول 
      

      األصول غير المتداولة 
 ٥٬٥٨٩٬٩٣٣  ٨٬٧٧٥٬٨٢٩   ممتلكات ومصانع ومعدات 

 ١٢٧٬٧٧٣  ١٩٣٬٤٣٧   أصول حق استخدام 
 ٦٢٬٧٣٦  ٦١٬٣٥١   أصول غير ملموسة 

 ٧٩٢٬٢٧١  ٧٤١٬٢١٥ ٤  استثمار في شركة زميلة 
 ٦٠٦٬٤٤٣  ٦٧٥٬٧٢٤ ٥ أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ١٠٢٬٠٦٢  ٢١٨٬١٥٢   أصول غير متداولة أخرى 
 ٧٬٢٨١٬٢١٨  ١٠٬٦٦٥٬٧٠٨   إجمالي األصول غير المتداولة 

      
      المتداولة األصول 
 ٤٠٣٬٠٤٨  ٦١٦٬٨٣٧   مخزون 

 ٤٧٥٬٣١٨  ١٬٣٠٩٬٦٤٣ ١٠  حسابات تجارية مدينة 
 ١١٩٬٧٣٢  ٢٤٠٬٣٥٣   مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى 

 ١٬٢٥٠٬٠٠٠  ٨٥٣٬٨٠٠   ودائع بنكية - استثمارات قصيرة األجل 
 ٤٦٥٬٤٦١  ٣٬١١٨٬٧١١   النقد وما في حكمه 

 ٢٬٧١٣٬٥٥٩  ٦٬١٣٩٬٣٤٤   األصول المتداولة إجمالي 
 ٩٬٩٩٤٬٧٧٧  ١٦٬٨٠٥٬٠٥٢   إجمالي األصول 

      
      حقوق الملكية والمطلوبات 

      
      حقوق الملكية

 ٤٬١٦٦٬٦٦٧  ٤٬٧٦٠٬٣٥٤ ١١  رأس المال 
 -  ٣٬٩٩٨٬٤٨٥ ١١  عالوة إصدار أسهم 

 ١٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٬٤٢٨٬١٠٦   احتياطي نظامي 
 ٢٬٣٠٩٬٧٦٧  ٢٬٠٦٧٬٩٩٥   أرباح مبقاة

 ٤٣٤٬١٧٥  ٥٠٣٬٤٥٦ ٥ احتياطي قيمة عادلة ألصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ٨٬١٦٠٬٦٠٩  ١٢٬٧٥٨٬٣٩٦ حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

      
 -  ١٬٣٢٦٬٠٥٤   ُمسيِطرة حصة غير 

 ٨٬١٦٠٬٦٠٩  ١٤٬٠٨٤٬٤٥٠   إجمالي حقوق الملكية 
      

      المطلوبات غير المتداولة 
 ١٠٢٬٩١٣  ١٦٧٬٢٤١   التزامات عقود إيجار 

 ١٬٠٩٢٬١٤٨  ١٬١٢٤٬٩٩٠ ٦  مكافآت موظفين 
لة   -  ٥٣٬٧٥٢   التزامات ضريبية مؤجَّ
 ١٬١٩٥٬٠٦١  ١٬٣٤٥٬٩٨٣   المتداولة إجمالي المطلوبات غير 

 

  تبع""يُ 

  

  

  

 

دة. جزءً  ١٦إلى  ١ل اإليضاحات المرفقة من شكِّ تُ    ا من هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ





٤ 
 

      للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعةشركة سابك 
            (شركة مساهمة سعودية) 

دة  لية الُموَجَزة الُموحَّ   قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
    م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتْين في 

                
                
 فترة الثالثة أشهر   إيضاح       

 سبتمبر   ٣٠المنتهية في 
 أشهر  التسعةفترة 

 سبتمبر   ٣٠المنتهية في 
 م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١  م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١         
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
قة)           قة) (غير   (غير ُمدقَّ قة)   ُمدقَّ  (غير ُمدقَّقة)   (غير ُمدقَّ
                

 ٢٬٥٥٩٬٢٠٨  ٥٬٥٥٢٬١٣٧  ٩٠٢٬١٢٦  ٢٬٢٠٦٬٨١٢  ١٠٬١٢       مبيعات
 ) ١٬٢٥١٬٨٥٠(  ) ٢٬٢٣٦٬٤٦٤(  ) ٤١٧٬٠٢١(  ) ٦٥٨٬٩٠٠(         تكلفة مبيعات
 ١٬٣٠٧٬٣٥٨  ٣٬٣١٥٬٦٧٣  ٤٨٥٬١٠٥  ١٬٥٤٧٬٩١٢         إجمالي الربح 

                
                

 )٩٢٬٩٧٦(  ) ١٥٦٬٢٩٢(  )٣٢٬٥٤٦(  ) ٥٨٬١٣٢(       مصاريف بيع وتوزيع 
 ) ١٨٨٬١٤٥(  ) ٣٣٧٬٢٢٣(  )٦٤٬٥٧٣(  ) ١٢٠٬٦١٤(       مصاريف عمومية وإدارية 

                

 ١٬٠٢٦٬٢٣٧  ٢٬٨٢٢٬١٥٨  ٣٨٧٬٩٨٦  ١٬٣٦٩٬١٦٦        الربح التشغيلي 
                

 ٥٢٬٠٠٩  ١٣٢٬٤١٠  ١٧٬٥٣٨  ٥٠٬٢١٤  ٤     حصة في نتائج شركة زميلة 
 ٩٬٩٧٥  ١٢٬٤٥٧  ١٬٨٣٤  ٢٬٠٨٩         إيرادات تمويل 

 ١٦٬٥١٧  ) ٣٩٬٩١٢(  ٧٬٣٠٤  ) ٤٢٬٠١٢(    (مصاريف أخرى) / دخل آخر، بالصافي 
 )١٩٬٧٠٧(  ) ٣٤٬٢٢٩(  )٨٬١٢٩(  ) ١١٬٦٢٤(         تكاليف تمويل

 ١٬٠٨٥٬٠٣١  ٢٬٨٩٢٬٨٨٤  ٤٠٦٬٥٣٣  ١٬٣٦٧٬٨٣٣    الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 
                

 )٢٤٬١٩٥(  ) ١٠١٬٣٢٩(  )٩٬٠٠٠(  ) ٢٦٬٤٩٠(  ٨       مصروف زكاة 
 -  ) ٦٦٬٢٧٤(  -  ) ٢٧٬٣٥٢(  ٨     مصروف ضريبة دخل، بالصافي 

 ١٬٠٦٠٬٨٣٦  ٢٬٧٢٥٬٢٨١  ٣٩٧٬٥٣٣  ١٬٣١٣٬٩٩١       صافي دخل الفترة 
                
                

 صافي دخل الفترة 
 العائد لـ: 

       

 ١٬٠٦٠٬٨٣٦  ٢٬٤٦٥٬١٨١  ٣٩٧٬٥٣٣  ١٬٢٠٦٬٤٧٠       مساهمو الشركة األم 
 -  ٢٦٠٬١٠٠  -  ١٠٧٬٥٢١       حصة غير ُمسيِطرة 

         ١٬٠٦٠٬٨٣٦  ٢٬٧٢٥٬٢٨١  ٣٩٧٬٥٣٣  ١٬٣١٣٬٩٩١ 
                

           (الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر 
  (الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر غير

ر إعادة (تصنيفها) تصنيفه إلى دخل في الفترات الالحقة:     المقرَّ
   

                
  صافي (خسارة) ربح من أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة  

  ٥         من خالل الدخل الشامل اآلخر     
   
)١٣٬٢٨٦ ( 

   
٧١٬١٧٨ 

   
٦٩٬٢٨١ 

   
٢٦٬٥٧٣ 

 )٥٨٬٥٨٢(  ٣٤٬٢١٢  )١٧٬٢٧٦(  ) ٣٢٬١٧٣(  ٦ مكافآت ُمحدَّدة (خسارة) ربح إعادة قياس من خطط 
  (الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر  

 للفترة    
     

)٤٥٬٤٥٩ ( 
   

٥٣٬٩٠٢ 
   

١٠٣٬٤٩٣ 
   

)٣٢٬٠٠٩( 
 ١٬٠٢٨٬٨٢٧  ٢٬٨٢٨٬٧٧٤  ٤٥١٬٤٣٥  ١٬٢٦٨٬٥٣٢ إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  

  "يُتبع"

  
  

  
  

  
ل  دة.  ١٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تُشّكِ   جزًءا من هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ







٧ 
 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
      مساهمة سعودية) (شركة 

لية       الموجزة الموحدة قائمة التدفقات النقدية األوَّ
     م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

      
 أشهر  التسعةفترة    

 سبتمبر   ٣٠المنتهية في 
 م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١   
  لایر سعودي    

 (باأللوف)  
  لایر سعودي   

 (باأللوف) 
قة) (غير      (غير ُمدقَّقة)   ُمدقَّ

      التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
 ١٬٠٨٥٬٠٣١  ٢٬٨٩٢٬٨٨٤   الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 

  التعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل مع صافي النقدية من
 النشاطات التشغيلية:             

 

 ٤١٠٬٤٩٨  ٦٠١٬٣٤٠   ممتلكات ومصانع ومعدات استهالك    
 ١٦٬٥٨٩  ٢٦٬١٠٩   استهالك أصول حق استخدام    
 ٥٬٦٢٢  ١٣٬٦٧٨   إطفاء أصول غير ملموسة    
 ٤٦٬٦١٣  ٦١٬٢٩٨   مصروف مكافآت موظفين   
 )٥٢٬٠٠٩(  ) ١٣٢٬٤١٠(   حصة في نتائج شركة زميلة    
 -  ٦٧٣  ومعدات خسارة من بيع ممتلكات ومصانع    
 )٩٬٩٧٥(  ) ١٢٬٤٥٧(   إيرادات تمويل    
 ١٩٬٧٠٧  ٣٤٬٢٢٩   تكاليف تمويل    
   ١٬٥٢٢٬٠٧٦  ٣٬٤٨٥٬٣٤٤ 

      تعديالت رأس المال العامل: 
 ١٨٬٩١٣  ١٣٢٬٥٢١   مخزون    
 ٣٥٬١٢٦  ) ٤٨٤٬٨٨٨(   حسابات تجارية مدينة    
 ٣٧٬٦٤٨  ) ٤١٬٠٨٠(   متداولة أخرى مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول    
 )٦٠٬٣٠٨(  ٥٢٬٨٥٢   حسابات تجارية دائنة    
 ٣١٬٤٤٢  ٥١٬١١٦   مبالغ ُمستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى    

 ١٬٥٨٤٬٨٩٧  ٣٬١٩٥٬٨٦٥   النقدية من العمليات 
      

 )٢٥٬٤٠٢(  ) ٣٤٬٢٥٥(   مكافآت موظفين مدفوعة 
 )٣٬٠١٥(  ) ٥٬٤٣٧(   مدفوعة تكاليف تمويل 

 )٣٦٬٣٦٢(  ) ٩٧٬٤٦٠(   زكاة وضريبة دخل مدفوعتان 
 ١٬٥٢٠٬١١٨  ٣٬٠٥٨٬٧١٣   صافي النقدية من النشاطات التشغيلية 

      
      النشاطات االستثمارية 

 ) ١٠٤٬٠٦٩(  ) ٥٥٢٬٧٠٧(   شراء ممتلكات ومصانع ومعدات 
 ٩٬٩٧٥  ١٢٬٤٥٧   إيرادات تمويل مقبوضة 

 -  ٤٣٬١٢٢   توزيعات أرباح مستلَمة من شركة زميلة
 ٢٥٬٦٩٥  ٣٨٬١٢٠   صافي حركة في أصول غير متداولة أخرى 

 ) ٦٤٠٬٠٠٠(  ٥٦٤٬٠٠٠   ودائع بنكية - استثمارات قصيرة األجل 
 ) ٧٠٨٬٣٩٩(  ١٠٤٬٩٩٢   صافي النقدية من (الُمستخَدمة في) النشاطات االستثمارية 

      
      النشاطات التمويلية 

 )١٥٬٣٣٧(  ) ١٩٬٩١٨(   ُمسدَّد من التزامات عقود إيجار 
 -  ٥٠٬٢٥١   متحصَّل من قرض قصير األجل 

 ) ١٬٠٥٢٬٤٧٣(  ) ١٬٢٥٣٬٠٩٧(   توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي 
 ) ١٬٠٦٧٬٨١٠(  ) ١٬٢٢٢٬٧٦٤(   صافي النقدية الُمستخَدمة في النشاطات التمويلية 

      
  "يُتبع"

  

  
ل اإليضاحات المرفقة من  دة.  ١٦إلى  ١تُشّكِ     جزًءا من هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ





٩ 
 

 
    شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة

     (شركة مساهمة سعودية) 
َدة (غير ُمدقَّقة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

      م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 
        
     معلومات عن الشركة  ١
        

للمغذيات الزراعية ("الشركة" أو "الشركة األم") (سابقًا: شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو")) هي شركة مساهمة  إنَّ شركة سابك  
م). وُسّجلت الشركة  ١٩٦٥سبتمبر   ٧هـ (الموافق  ١٣٨٥ُجمادى األولى    ١١المؤرخ في    ١٣سعودية تأسست بُِموِجب المرسوم الملكي رقم م/

م)، ونُِقَل الحقًا  ١٩٦٦مارس    ٢٤هـ (الموافق  ١٣٨٥ذي الحجة    ١وتاريخ    ٢٠٥٠٠٠١٨٤١وجب السجل التجاري رقم  بداية في مدينة الدمام بم
التجاري رقم   السجل  بموجب  وُسّجلت  الصناعية  الجبيل  مدينة  إلى  للشركة  الرئيس  هـ ١٤١١شوال    ٢٩وتاريخ    ٢٠٥٥٠٠٢٣٥٩المركز 

َل السجل الت ١٩٩١مايو  ١٤(الموافق   م. ٢٠١٣جاري السابق إلى فرعي، ثم أُلِغَي في عام م). وقد ُحّوِ
        

َر المساهمون خالل عام   م)  ٢٠٢٠نوفمبر    ١٨هـ (الموافق  ١٤٤٢ربيع اآلخر    ٣م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  ٢٠٢٠وقَرَّ
 شركة سابك للمغذيات الزراعية. تغيير اسم الشركة األم من شركة األسمدة العربية السعودية ("سافكو") إلى 

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

        
األولى    ٢٠وبتاريخ   (الموافق  ١٤٤٢ُجمادى  من  ٢٠٢١يناير    ٤هـ  الشركة  زيادة رأسمال  تمت  إلى    ٤٬١٦٦٬٦٦٦٬٦٦٠م)  سعودًيا  رياًال 

سهًما إضافيًا للشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك") كِعوض    ٥٩٬٣٦٨٬٧٣٨رياًال سعودًيا من خالل إصدار    ٤٬٧٦٠٬٣٥٤٬٠٤٠
الستحواذ على  ٪ في رأسمال شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية من شركة سابك. ونتيجة ا١٠٠مقابل استحواذ الشركة على نسبة  

٪ في الشركة الوطنية  ٥٠شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية، اكتسبت الشركة حصة حقوق ملكية غير مباشرة أخرى مسيطرة بنسبة  
البيطار") وحصة حقوق ملكية غير مباشرة مسيطرة بنسبة   الكيماوية ("ابن  الجبيل لألسمدة ("البيروني") وحصة  ٥٠لألسمدة  ٪ في شركة 

في شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية التي كانت مملوكة لشركة سابك الستثمارات المغذيات    ٪٣٣٫٣٣ملكية غير مباشرة بنسبة    حقوق 
لة في دولة الصين، وتُقاس   الزراعية. والحصة غير المسيطرة في شركة البيروني مملوكة لشركة تايوان لألسمدة المحدودة؛ وهي شركة ُمسجَّ

في    يأتي ذكرها   هي التي النسبية من صافي أصول الشركة المستثَمر فيها. علًما بأن قيمة صافي األصول المستحَوذ عليها  على أساس حصتها
دة. ١١إيضاح (  ) حول هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الُموحَّ

        
        

٪ لشركة سابك  ٥٠٫١أسهم الشركة مملوكة بنسبة    أصبحتوبعد إصدار هذه األسهم اإلضافية للشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")،  
م: كانت مملوكة بنسبة  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١٪ للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وباقي األسهم مملوكة لمساهمين من العامة (٧٫٧٤وبنسبة  
 للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وباقي األسهم لمساهمين من العامة).  ٪٨٫٨٥ركة سابك وبنسبة ٪ لش٤٢٫٩٩

        
     والشركة لديها الشركات التابعة والشركة الزميلة التالية: 

      
  
  
  
  
 االسم 

   
  

 العالقة 
 سبتمبر ٣٠

 م ٢٠٢١

  
  

 العالقة 
ديسمبر   ٣١

 م ٢٠٢٠

  
  
  
  

 بلد التسجيل 

  
  
  
  

 النشاطات الرئيسية 

 نسبة المساهمة 
(المباشرة وغير  

 المباشرة)
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 نسبة المساهمة 
(المباشرة  

وغير 
 المباشرة) 

ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

        
  الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية  

 ("ابن البيطار")   
شركة   

 تابعة
شركة 
 زميلة

المملكة العربية  
 السعودية 

 ٥٠ ١٠٠ الزراعية المغذيات  

  شركة سابك الستثمارات المغذيات  
 الزراعية   

شركة   
 تابعة

المملكة العربية   جهة منتسبة 
 السعودية 

 - ١٠٠ المغذيات الزراعية 

شركة    البيروني 
 تابعة

المملكة العربية   جهة منتسبة 
 السعودية 

المغذيات الزراعية  
 والبتروكيماويات 

٥٠ - 

  شركة الخليج للصناعات  
 البتروكيماوية   

شركة   
 زميلة 

 - ٣٣٫٣٣ المغذيات الزراعية  البحرين  جهة منتسبة 

        
ات  تزاول الشركة وشركاتها التابعة (الُمَشار إليها معا بـ "المجموعة") بصفٍة رئيسٍة إنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق وتجارة منتجات المغذي 

 بجميع أنواعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. و المنتجات البتروكيماوية الزراعية 
        
  

   



١٠ 
 

    الزراعية وشركاتها التابعةشركة سابك للمغذيات  
     (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
      م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

        
     معلومات عن الشركة (تتمة)  ١
        

دة. ١١ورد ذْكر قيمة صافي األصول المستحَوذ عليها في في إيضاح (   ) حول هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الُموحَّ
        

  ٪١٫٦٩في الشركة العربية لأللياف الصناعية ("ابن رشد") وحصة حقوق ملكية بنسبة    ٪٣٫٨٧وتمتلك الشركة أيًضا حصة حقوق ملكية بنسبة  
 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ("ينساب"). في 

        
َدة للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في   ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠اعتُمدت القوائم المالية األوَّ

 م) إلصدارها. ٢٠٢١أكتوبر  ٢٦هـ (الموافق  ١٤٤٣ربيع األول  ٢٠
        
      أساس اإلعداد  ٢
        

دة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في   ليَّة الُموَجَزة الُموحَّ م وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠أُعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ
يئة السعودية للمراجعين  ) "التقارير المالية األوليَّة" المعتَمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة من اله٣٤(

 والمحاسبين. 
        

ام المفَصح عنها ال تمثل أرقام المقارنة الُمدَرجة في هذه القوائم المالية إال األرقام المفَصح عنها للشركة، في حين أن األرقام الحالية تمثل األرق
 ). ١١(الموحدة للمجموعة بعد عملية االستحواذ الموضَّحة تفصيًال في إيضاح  

        
دة كافة المعلومات واإلفصاحات ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ الالزمة في القوائم المالية السنوية، وينبغي قراءتها جنبًا إلى   وال تتضمن القوائم المالية األوَّ

 م.٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في اجنٍب مع القوائم المالية السنوية للشركة األم عن 
        

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

م  خالل الدخل الشامل اآلخر حيث يُستخَدم لها أساس االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق بمكافآت الموظفين وما بعد التوظيف األخرى، تُستخد
 حسابات القيمة الحالية االكتوارية. 

        
     عملة العرض والعملة الوظيفية  ٢٫٢

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

      أساس التوحيد  ٣٬٢
َدة من القوائم المالية للشركة األم والشركة التابعة التي   تسيطر عليها المجموعة. تتألف القوائم المالية األوليَّة الموجزة الُمَوحَّ

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

المبيعة خالل الفترة في    الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحَوذ عليها أو
َدة ابتداًء من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السي  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ طرة على الشركة  القوائم المالية األوَّ

 التابعة.
        

لها حقوق فيها، نتيجة مشاركتها مع المنشأة المستثَمر فيها ويكون  وتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر العوائد المتغيرة، أو يكون  
  لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على المنشأة المستثَمر فيها. 

 
  وال تسيطر المجموعة، على وجه التحديد، على المنشأة المستثَمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة: 

 
 المنشأة المستثَمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستثَمر فيها ذات الصلة). • سيطرة على 

ض لمخاطر العوائد المتغيرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها.   • تعرُّ
 ها للتأثير على عوائدها.• قدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر في 

  

   



١١ 
 

    شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
     (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
      م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

        
  (تتمة)  أساس اإلعداد  ٢

 
     

     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  
والظروف ذات الصلة عند تقييم ما  أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة لشركة مستثَمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق 

 إذا كان لديها سلطة على شركة مستثَمر فيها، بما في ذلك: 
 

 • الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في المنشأة المستثَمر فيها. 
 • الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. 

  وعة وحقوق التصويت المحتَملة لها. • حقوق التصويت لدى المجم
 

ر  وتعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على عنص 
السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف  واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. ويبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على  

عة  التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التاب 
َدة   ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ  المستحَوذ عليها أو المبيعة خالل السنة في القوائم المالية األوَّ

 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   ويُوزَّ
عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة  حتى لو نتج عن ذلك وجود  

ة  لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحذَف بالكامل كافة األصول والمطلوبات فيما بين المجموع
 لتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية. وحقوق الملكية والدخل والمصاريف وا

        
ِليَّة الُموجَ  َدة  وتُظَهر الحصص غير الُمسيِطرة في نتائج الشركات التابعة وحقوق ملكيتها كلٌّ على ِحدة في قائمة المركز المالي األوَّ َزة الُمَوحَّ

دة وقائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوليَّة الموج لية الُموَجَزة الُموحَّ دة. وتُجَرى المحاسبة  وقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ زة الُموحَّ
  شركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. العن التغير في حصة ملكية 

 
الشهرة، حيثما كان منطبقًا)   تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك  فإنها  تابعة،  السيطرة على شركة  الشركة األم  وإذا فقدت 

والحصص غير المسيطرة وغيرها من عناصر حقوق الملكية، فيما يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الدخل األوليَّة  والمطلوبات  
َدة.    الموجزة الُمَوحَّ

 
     ملخص السياسات المحاسبية الهامَّة ٤٬٢

دة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة  تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة عند إعداد القوائم المالية   األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
 ) وإيضاح ١٬٤٬٢م، باستثناء تطبيق المعالجة المحاسبية الجديدة كما هو مبيَّن تفصيًال في إيضاح (٢٠٢٠ديسمبر    ٣١األم عن السنة المنتهية في  

 ) أدناه. ٢٬٤٬٢(
        

   عمليات تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة  ١٬٤٬٢
بة  تُجَرى المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة باستخدام القيم الدفترية لصافي األصول في تاريخ االستحواذ. وبالنس

الُمسيِطرة في المنشأة المستحَوذ عليها بنسبة الحصة في  لكل عملية تجميع منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة، تقيس المجموعة الحصص غير  
َرُج في قائمة  القيمة الدفترية لصافي األصول القابلة للتحديد للمنشأة المستحَوذ عليها. وتُحمل تكاليف االستحواذ على المصاريف عند تكبُّدها وتُدْ 

دة. وتُجرَ  ى المحاسبة عن الفرق بين القيمة الدفترية لصافي األصول والِعوض المدفوع  الدخل والدخل الشامل اآلخر األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
 ضمن األرباح المبقاة وال يُْعتََرُف بالشهرة. 

        
وترى المجموعة أنها قد استحوذت على منشأة ما عندما تتضمن مجموعة األنشطة واألصول المستحَوذ عليها مدخالً وعملية جوهرية تساهم  

بشكل كبير في القدرة على إنتاج مخرجات. وتعتبر العملية المستحَوذ عليها جوهرية إذا كانت ضرورية للقدرة على االستمرار في إنتاج  معًا  
بشكل  المخرجات، وتشمل المدخالت المستحَوذ عليها عمالة منظمة تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملية أو تساهم  

ة  في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات وتعتبر فريدة أو نادرة أو ال يمكن استبدالها دون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير في القدر  كبير
 على االستمرار في إنتاج المخرجات. 

        
  

   



١٢ 
 

    شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
     (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
      م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

        
  (تتمة)  أساس اإلعداد  ٢

 
     

     (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامَّة ٤٬٢
        

       الضريبة  ٢٫٤٫٢
        

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

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

لة         الضريبة المؤجَّ
لة باستخدام طريقة قائمة المركز المالي بناًء على الفروق المؤقتة في تاريخ القوائم المالية بين األوع ية الضريبية  يُجنَّب مخصص للضريبة المؤجَّ

  لألصول والمطلوبات وقِيمها الدفترية ألغراض القوائم المالية. 
 

لة حسب المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في الفترة التي ُيسيَّل خاللها األصل أو يُسدَّد خاللها وتُقَاس األصول   وااللتزامات الضريبية المؤجَّ
ة فعلًيا في تاريخ القوائم المالية.    االلتزام، وذلك بناًء على المعدالت الضريبية واألنظمة الضريبية الُمسنَّة أو الُمقرَّ

 
لة في حال وجود حق نافذ نظامًيا في إجراء مقاصة األصول الضريبية  وتُجَرى   لة وااللتزامات الضريبية المؤجَّ مقاصة األصول الضريبية المؤجَّ

لة بالمنشأة الخاضعة للضريبة ذاتها وبالهيئة الضريبية ذاتها.    الحالية وااللتزامات الضريبية الحالية، وتتعلق الضرائب المؤجَّ
 

    والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها المجموعة المعايير   ٥٬٢
دة مع تلك المتبعة عند إعداد القوائم المال ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ ية السنوية للشركة األم عن تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة عند إعداد القوائم األوَّ

ر  ٢٠٢١يناير    ١باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباًرا من  م،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١السنة المنتهية في   م. ولم تنفِّذ المجموعة التطبيق المبّكِ
  ألي معيار أو تفسير أو تعديل صدر، لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

 
دة للمجموعة. م، لكن ليس لها تأثير على ٢٠٢١وتطبَّق عدة تعديالت وتفسيرات للمرة األولى في عام  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  القوائم المالية األوَّ

          
   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّة  ٣
  

دة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر   على المبالغ المفَصح يتطلُب إعداد القوائم المالية األوليَّة الموجزة الُموحَّ
التقديرات   وتتماشى  المحتملة.  االلتزامات  واإلفصاح عن  بها  المرتبطة  واإلفصاحات  والمطلوبات  واألصول  والمصاريف  اإليرادات  من  عنها 

دة مع تلك التقديرات   ليَّة الُموَجَزة الُموحَّ واالفتراضات المحاسبية المستخَدمة  واالفتراضات المحاسبية الُمستخَدمة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
م، باستثناء األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة األم عن السنة المنتهية في  

 ) أدناه). ١٬٣الجديدة الواردة في إيضاح (
          

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

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

          
والحقوق التي تتمتع بها المجموعة  ويعتمد تحديد ما إْن كانت المجموعة تتمتع بالسلطة على طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة 

 فيما يتعلق بالمنشآت المستثَمر فيها. 
          

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

ات التي قد  األخرى عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على المنشأة المستثَمر فيها، بما في ذلك أي اتفاقيات تعاقدية وغيرها من مثل هذه االتفاقي 
 ثَمر فيها. تؤثر على األنشطة وعلى عائد المنشأة المست 

          
دت المجموعة المنشآت المستثَمر فيها، التي تستوفي معايير السيطرة المذكورة أعاله في القوائم المالية األّولّية   دة. ومن ثمَّ، فقد وحَّ  الُموَجَزة الموحَّ

          
  

   



١٣ 
 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
       سعودية) (شركة مساهمة 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

          
       االستثمار في شركة زميلة  ٤
          

ح الجدول التالي استثمار الشركة في شركة زميلة:       يوّضِ
      
 نسبة الملكية    

 سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢١

 نسبة الملكية 
  ديسمبر ٣١
 م٢٠٢٠ 

  سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢١ 

  ديسمبر ٣١
 م٢٠٢٠ 

لایر سعودي         
 (باأللوف) 

  لایر سعودي  
 (باأللوف)  

 (ُمدقَّقة)   (غير ُمدقَّقة)        
          

 ٧٩٢٬٢٧١  -  ٥٠  ١٠٠  ابن البيطار (مالحظة أ) 
  شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية  

 (مالحظة ب)    
   

٣٣٫٣٣ 
   
- 

   
٧٤١٬٢١٥ 

   
- 

       ٧٩٢٬٢٧١  ٧٤١٬٢١٥ 
          

         مالحظة أ: 
االستحواذ على  ٪ إضافية غير مباشرة من خالل  ٥٠حصلت الشركة األم خالل الفترة على سيطرة على شركة ابن البيطار باالستحواذ على نسبة  

). وعليه، أُجِرَيت المحاسبة عنها كشركة تابعة وجرى توحيدها ١١شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية كما هو ُمْفَصح عنه في إيضاح (
دة.   في القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

          
         مالحظة ب: 

الخليج   شركة  ومنتجات  إنَّ  واليوريا  األمونيا  وتصدير  تصنيع  أعمال  تزاول  البحرين  مملكة  في  لة  ُمسجَّ شركة  البتروكيماوية هي  للصناعات 
  الميثانول.

 
 وتُجَرى المحاسبة عن االستثمار في شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وال تمارس الشركة األم سيطرة على الشركة الزميلة. 

          
       المعلومات المالية المختصَرة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية 

م الجداول التالي المعلومات المالية األولية المختصَرة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية. وتظهر المعلومات المفَصح عنها ا لمبالغ الُمدَرجة  يقّدِ
 الُموَجَزة للشركة الزميلة المعنيَّة، وليس حصة الشركة في تلك المبالغ: في القوائم المالية األّولّية 

          
     قائمة المركز المالي األولية الُموَجَزة المختصَرة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية: 

 سبتمبر  ٣٠         
 م ٢٠٢١

  لایر سعودي          
 (باأللوف)  

قة) (غير            ُمدقَّ
          

  ٧٢٤٬٧٨٠        أصول متداولة 
 ١٬٦١٢٬١٤٠        أصول غير متداولة 

 ) ١١٣٬٠٥٤(        مطلوبات متداولة 
 ٢٬٢٢٣٬٨٦٦    صافي أصول شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية 

 ٪ ٣٣٫٣٣        نسبة الملكية 
 ٧٤١٬٢١٥      للصناعات البتروكيماوية القيمة الدفترية لحصة الشركة في شركة الخليج  

          
  

   



١٤ 
 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
       (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

          
     االستثمار في شركة زميلة (تتمة)  ٤
  

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

فترة التسعة أشهر           
سبتمبر    ٣٠ المنتهية في 

 م ٢٠٢١
  لایر سعودي           

 (باأللوف) 
قة)            (غير ُمدقَّ
          

 ١٬١٧٨٬٦٦٠        إيرادات 
 ٣٩٧٬٢٦٩        صافي دخل الفترة 

 ٣٩٧٬٢٦٩        إجمالي الدخل الشامل 
 ١٣٢٬٤١٠    م: ال شيء)٢٠٢٠( ٪٣٣٫٣٣ - حصة الشركة في إجمالي الدخل الشامل 

          
       المعلومات المالية المختصَرة لشركة ابن البيطار 

م الجداول   ية  التالي المعلومات المالية األولية المختصَرة لشركة ابن البيطار. وتظهر المعلومات المفَصح عنها المبالغ الُمدَرجة في القوائم الماليقّدِ
 األّوليّة الُموَجَزة للشركة الزميلة المعنيَّة، وليس حصة الشركة في تلك المبالغ:

          
     الُموَجَزة المختصَرة لشركة ابن البيطار: قائمة المركز المالي األولية 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١         
  لایر سعودي          

 (باأللوف)  
قة)            (ُمدقَّ
          

 ٣٩١٬٢١٤        أصول متداولة 
 ١٬٤٩٠٬٢٢٩        أصول غير متداولة 

 ) ٢٦٨٬٨٩١(        مطلوبات متداولة 
 )٢٨٬٠١٠(        متداولة مطلوبات غير 

 ١٬٥٨٤٬٥٤٢        صافي أصول شركة ابن البيطار 
 ٪ ٥٠        نسبة الملكية 

 ٧٩٢٬٢٧١      القيمة الدفترية لحصة الشركة في شركة ابن البيطار 
          

ِليَّة المختصَرة لشركة ابن البيطار:     قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
فترة التسعة أشهر           

 المنتهية في
 م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

  لایر سعودي           
 (باأللوف) 

قة)            (غير ُمدقَّ
          
          

 ٥٤٦٬٤٦٥        إيرادات 
 ١٠٤٬٠١٨        صافي دخل الفترة 

 ١٠٤٬٠١٨        إجمالي الدخل الشامل 
 ٥٢٬٠٠٩      ٪٥٠ - حصة الشركة في إجمالي الدخل الشامل 

          
  

   



١٥ 
 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
       (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

          
   المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر األصول  ٥
          
ُمدَرجة في   -محلية     

 السوق المالية 
غير   -محلية   

ُمدَرجة في السوق  
 المالية

   
  سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢١ 

   
  ديسمبر ٣١
 م٢٠٢٠ 

لایر سعودي     
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

  لایر سعودي   
 (باأللوف) 

قة)         قة)   (غير ُمدقَّ  (ُمدقَّ
         التكلفة: 

 ١٧٢٬٢٦٨  ١٧٢٬٢٦٨  ٧٧٬٣٦٣  ٩٤٬٩٠٥  في بداية الفترة / السنة 
          

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

      

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

 السنة   
  

٦٩٬٢٨١ 
   
- 

   
٦٩٬٢٨١ 

   
٧٥٬٩٢٤ 

 ٤٣٤٬١٧٥  ٥٠٣٬٤٥٦  ) ٧٧٬٣٦٣(  ٥٨٠٬٨١٩  في نهاية الفترة / السنة 
 ٦٠٦٬٤٤٣  ٦٧٥٬٧٢٤  -  ٦٧٥٬٧٢٤  القيم الدفترية 

          
) مملوكة في شركة ينساب؛ وهي منشأة ُمدَرجة  ٪١٫٦٩م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  ٪١٫٦٩تَُمثُِّل االستثمارات الُمدَرجة في السوق المالية أسهًما بنسبة  

 في السوق المالية السعودية ("تداول"). 
          

) مملوكة في شركة ابن رشد؛ وهي شركة  ٪٣٫٨٧م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  ٪٣٫٨٧المالية أسهًما بنسبة  تَُمثُِّل االستثمارات غير الُمدَرجة في السوق  
 منتسبة لشركة سابك. 

          
         مكافآت الموظفين  ٦
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠       
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
  لایر سعودي  

 (باأللوف)  
قة) (غير         قة)   ُمدقَّ  (ُمدقَّ
          

 ١٬٠٥٥٬٨٦٠  ١٬٠٧٩٬٤٨٣      التزامات مكافآت ُمحدَّدة 
 ٣٦٬٢٨٨  ٤٥٬٥٠٧      خطة مساهمات ُمحدَّدة 

       ١٬٠٩٢٬١٤٨  ١٬١٢٤٬٩٩٠ 
          

   ويمثل الجدول التالي الحركة في التزامات المكافآت الُمحدَّدة: 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠       
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
  لایر سعودي   

 (باأللوف) 
قة)         قة)   (غير ُمدقَّ  (ُمدقَّ
          

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

 ٦٢٬١٥١  ٦١٬٢٩٨      تكلفة خدمات حالية 
 ٢٥٬٠١٧  ١٨٬٧٧٥      تكلفة فوائد 

 )٣١٬٥٠٦(  ) ٣٤٬٢٥٥(      المدفوع خالل الفترة / السنة 
 )٤٬٤٩٠(  -    تحويل التزامات مكافآت إلى جهات ذات عالقة 

 ١٦٤٬٣١٣  ) ٣٤٬٢١٢(    (أرباح) خسائر إعادة قياس من خطط مكافآت ُمحدَّدة 
 ١٬٠٥٥٬٨٦٠  ١٬٠٧٩٬٤٨٣      في نهاية الفترة / السنة 

          
  



١٦ 
 

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
       (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

          
         قصيرة األجل القروض  ٧
  

ق قصيرة األجل لتمويل رأسمالها العامل. وتحمل القروض تكاليف عمولة   لدى المجموعة تسهيل ائتماني من بنك محلي على هيئة قروض تورُّ
المطلوبات المتداولة  حسب أسعار االقتراض السائدة في السوق، ويستحق سدادها خالل سنة واحدة من تاريخ القوائم المالية، وهي ُمدَرجة ضمن  

دة.  ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ  في هذه القوائم المالية األوَّ
          
       الزكاة وضريبة الدخل ُمستَحقتا الدفع ٨
          

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

         أ) الزكاة الُمحّملة: 
فترة التسعة أشهر         

  ٣٠المنتهية في 
 م ٢٠٢١سبتمبر  

  
  ٣١السنة المنتهية في 

 م ٢٠٢٠ديسمبر 
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
  لایر سعودي  

 (باأللوف)  
قة)         قة)   (غير ُمدقَّ  (ُمدقَّ
          

 ٥٤٬٤١٣  ٦٩٬٣٦٣      مخصص الفترة / السنة 
 ٥٬٤٠٣  ٣١٬٩٦٦      تعديل متعلق بسنوات سابقة 

       ٥٩٬٨١٦  ١٠١٬٣٢٩ 
          

       ب) فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة للمجموعة: 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠       
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
  سعودي لایر  

 (باأللوف)  
قة)         قة)   (غير ُمدقَّ  (ُمدقَّ
          

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

 ٥٩٬٨١٦  ١٠١٬٣٢٩      ُمجنَّب خالل الفترة / السنة 
 )٣٦٬٣٦٢(  ) ٦٨٬٩٢٠(      مدفوع خالل الفترة / السنة 

 ٦٢٬٧٤٨  ١١٨٬٩٦٣      في نهاية الفترة / السنة 
          

لة:  لة الُمحمَّ          جـ) الضريبة المؤجَّ
فترة التسعة أشهر         

  ٣٠المنتهية في 
 م ٢٠٢١سبتمبر  

  
  ٣١السنة المنتهية في 

 م ٢٠٢٠ديسمبر 
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
  لایر سعودي  

 (باأللوف)  
قة)         قة)   (غير ُمدقَّ  (ُمدقَّ
          

 -  ٥٦٬٥٦٢      مصروف ضريبة دخل الفترة 
 -  ١٠٬١٤١    تعديل ضريبة دخل متعلق بسنوات سابقة

       ٦٦٬٧٠٣  - 
لة   -  ) ٤٢٩(      تأثير الضريبة المؤجَّ

       ٦٦٬٢٧٤  - 
          

اإلدارة   المستخَدمة  تحدد  والمبالغ  المالية  القوائم  والمطلوبات ألغراض  الدفترية لألصول  القيم  بين  المؤقتة  للفروق  التقديري  الضريبي  التأثير 
 ألغراض الضريبة. 

  

   



١٧ 
 

  

     شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
       (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  األوَّ
         م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

          
       (تتمة)  الزكاة وضريبة الدخل ُمستَحقتا الدفع ٨
          
          

       د) فيما يلي الحركة في مخصص الضريبة للمجموعة: 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠       
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
  لایر سعودي  

 (باأللوف)  
قة)         قة)   (غير ُمدقَّ  (ُمدقَّ
          

 -  -      في بداية الفترة / السنة 
 -  ٦٦٬٧٠٣      ُمجنَّب خالل الفترة / السنة 

 -  ) ١٦٬٦٥٥(    مستخَدم مقابل ضريبة دخل مدفوعة بالزيادة
 -  ) ٢٨٬٥٤٠(      مدفوع خالل الفترة 

 -  ٢١٬٥٠٨      في نهاية الفترة / السنة 
          

         ربحية السهم  ٩
  

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

  

 ويظهر الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخَدمة في حسابات ربحية السهم األساس والمخفض: 
       

 فترة الثالثة أشهر    
 سبتمبر   ٣٠المنتهية في 

قة)   (غير ُمدقَّ

 فترة التسعة أشهر 
 سبتمبر   ٣٠المنتهية في 

قة)   (غير ُمدقَّ
 م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١  م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١   

  الدخل من العمليات للفترة المتعلق بمساهمي 
 المجموعة (بآالف الرياالت السعودية)    

  
١٬٢٣٣٬١٦١ 

   
٣٨٧٬٩٨٦ 

   
٢٬٤٩١٬٤٥٨ 

   
١٬٠٢٦٬٢٣٧ 

  صافي الدخل المتعلق بمساهمي للمجموعة  
 (بآالف الرياالت السعودية)    

  
١٬٢٠٦٬٤٧٠ 

   
٣٩٧٬٥٣٣ 

   
٢٬٤٦٥٬١٨١ 

   
١٬٠٦٠٬٨٣٦ 

ح لعدد األسهم العادية (باآلالف)   ٤١٦٬٦٦٧  ٤٧٦٬٠٣٥  ٤١٦٬٦٦٧  ٤٧٦٬٠٣٥ المتوسط المرجَّ
  ربحية السهم األساس والُمخفَّض من الدخل من  

 العمليات المتعلقة بمساهمي الشركة األم (لایر سعودي) 
  

٢٫٥٩ 
   

٠٫٩٣ 
   

٥٫٢٣ 
   

٢٫٤٦ 
  ربحية السهم األساس والمخفَّض من صافي الدخل  

 المتعلقة بمساهمي الشركة األم (لایر سعودي)   
  

٢٫٥٣ 
   

٠٫٩٥ 
   

٥٫١٨ 
   

٢٫٥٥ 
          

   لم يكن هناك أي بند مخفض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة. 



١٨ 
 

               الزراعية وشركاتها التابعةشركة سابك للمغذيات  
                 (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
                   م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

                    
             العالقة وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات   ١٠

                    
سيَطر عليها أو المسيَطر عليها بصورةٍ مشتركٍة من قِبل هذه الجهات أو  تمثِّل الجهات ذات العالقة الشركة الرئيسة المالكة والشركة األم والشركات الزميلة الشركة وِكبار الموظفين بالمجموعة والمنشآت المُ 

 تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. وفيما يلي قائمة بالجهات ذات العالقة الرئيسة بالمجموعة: التي 
                    

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

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

م الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي أُجرَيت مع جهات ذات عالقة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر    ٣٠م واألرصدة مع الجهات ذات العالقة كما في  ٢٠٢٠م و  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠يقّدِ
 م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م و ٢٠٢١

     
  

المبيعات إلى  
 جهات ذات عالقة 

  
  

المشتريات من  
 جهات ذات عالقة 

  
  

سداد الدُفعات  
 الُمقدَّمة

  
  

لة   التكاليف الُمحمَّ
 للتقنية واالبتكار 

  
الخدمات  
المشتركة  
لة   المحمَّ

المصاريف اإلدارية  
ومصاريف الخدمات  
لة على جهات   الُمحمَّ

 ذات عالقة 

  
  

  خدمات 
 أخرى 

   
المبالغ الُمستَحقة  
من جهات ذات  

 عالقة* 

  
الُمستَحقة إلى  المبالغ 

 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)

                    م ٢٠٢١
 ٢٠٣٬٧٦٦  ١٬٢٩٧٬٩٠٢  ) ٦٤٬٤٨٠(  -  ) ٤٨٬٦٨٩(  ) ٨١٬٢٦٦(  ١٥١٬٢٥٢  ) ١٬٠٣١٬٢٥٣(  ٥٬٦٨٣٬٩٧٨   سابك 

 ٤٦٬٠٥٠  -  ) ٢٬٩٥٤(  -  -  -  -  ) ٥٤٧٬٣٣٠(  -  أرامكو السعودية 
 ٢٨٬٧٣٢  ١١٬٥٢٨  ) ٦٢٬٩٨٦(  -  -  -  -  ) ٢٣٨٬١٣٣(  ٣٬٩٠١  جهات منتسبة لشركة سابك 

                 ٢٧٨٬٥٤٨  ١٬٣٠٩٬٤٣٠ 
                    م ٢٠٢٠

 ٨٨٬٦٤٧  ٣٨٣٬٢٧٠  ) ٣٠٬٤٧٣(  -  ) ٢٨٬٦٨٩(  ) ٣٨٬١٤١(  ٧٩٬٨٤٦  ) ٣٩٣٬٤١٢(  ٢٬٥٤٥٬٩٩٣   سابك 
 ٩٬٢٨٦  ٥٢٬٥٤٩  ) ٣٤٬٩٣٢(  ١١٢٬٢٥٩  -  -  -  ) ٢٬٥٠٨(  ٨٬٥٥٦  ابن البيطار 

 ١٠٬٥٦٥  ٣٥٬٣٧٨  ) ١٣٬٤٧١(  ١٦٣٬٦٨٧  -  -  -  ) ٧١٠(  ٤٬٦٥٩   البيروني 
 -  -  -  -  -  -  -  ) ١٣١٬١٤٤(  -  أرامكو السعودية 

 ٣٬٦٣٥  ٢٬٥٣٥  ) ٢٬٣٤٣(  -  -  -  -  ) ٤١٬٤٠٢(  -  جهات منتسبة لشركة سابك 
                 ١١٢٬١٣٣  ٤٧٣٬٧٣٢ 

دة. * ُمدَرجة ضمن الحسابات التجارية المدينة في قائمة           المركز المالي األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
دة.           ** ُمدَرجة ضمن الحسابات التجارية الدائنة في قائمة المركز المالي األّولّية الُموَجَزة الموحَّ



١٩ 
 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         مساهمة سعودية) (شركة 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

           
     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)  ١٠

           
) لتقديم خدمات محاسبة  SSO  - لدى الشركة اتفاقية خدمات مع الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك") (وحدة الخدمات المشتركة   •

) وبرنامج نظم وتطبيقات ومنتجات  ERPوموارد بشرية وتقنية معلومات (برنامج نظام حلول تخطيط الموارد المؤسسية اإللكتروني (
 )) وهندسـة وشراء وخدمات متعلقة بها.SAPتروني (تجهيز البيانات اإللك

    
 دماتها.تمثل الدفعات الُمقدَّمة إلى شركة سابك المبلغ الذي دفعته المجموعة وفقًا التفاقية الخدمات المشتركة لتمويل شراء مواد المجموعة وخ •
           
سنوًيا من إجمالي المبيعات    ٪١٫٥إلى    ٪١ألغراض التقنية واالبتكار ما بين نسبتي  تتراوح مساهمة المجموعة السنوية الُمقدَّمة لشركة سابك   •

دة.  ُل حالًيا على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األّولّية الُموَجَزة الموحَّ  وتَُحمَّ
           
     تُجَرى كافة مبيعات الشركة فعلًيا إلى شركة سابك بموجب اتفاقيات تسويق.  •
           
   تُعتَمد أسعار المعامالت أعاله وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل اإلدارة.  •
           
تُجَرى المبيعات والمشتريات إلى ومن الجهات ذات العالقة وفقا لشروط تعادل تلك السائدة في المعامالت على أساس تجاري. واألرصدة   •

م غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١م والسنة المنتهية في  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠المنتهية في  القائمة كما في الفترة  
في    وتُسدد نقًدا. وليست هناك ضمانات ُمقدَّمة أو مستَلمة ألي حسابات مدينة أو دائنة مع جهات ذات عالقة. وفيما يتعلق بالفترة المنتهية

ل ال٢٠٢١سبتمبر  ٣٠   ٣١مجموعة أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة (م، لم تُسّجِ
م: ال شيء). ويُجَرى هذا التقييم في كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تعمل  ٢٠٢٠ديسمبر  

   فيها الجهة ذات العالقة.
           

         االستحواذ على شركة تابعة  ١١
           

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

   ٥٠       ابن البيطار
   ٣٣٫٣٣       شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية 

   ٥٠       البيروني
           

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

   ٥٠       ابن البيطار
           

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

ًدا في الشركة األم  سهًما عادًيا جدي   ٥٩٬٣٦٨٬٧٣٨مليون لایر سعودي، وقد ُدفع الِعوض بإصدار    ٤٬٥٩٢سابك الستثمارات المغذيات الزراعية  
ح للسهم على مدى فترة التسعة أشهر المنتهية    ٧٧٫٣٥إلى شركة سابك بقيمة   لایر سعودي للسهم الواحد والذي قُّيِم على أنه متوسط السعر المرجَّ

د) وتبلغ عالوة إصدار  لایر سعودي للسهم الواح  ١٠مليون لایر سعودي (  ٥٩٤م. وتبلغ القيمة االسمية لألسهم الُمصَدرة  ٢٠١٩ديسمبر    ١٩في  
 ٪. ٥٠٫١٪ إلى ٤٢٫٩٩مليون لایر سعودي. وقد زادت ملكية شركة سابك في المعامالت الالحقة للشركة األم من   ٣٬٩٩٨األسهم 

  

   



٢٠ 
 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  األوَّ
          م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

           
         االستحواذ على شركة تابعة (تتمة)  ١١

           
       كانت قيمة المعاملة وصافي األصول المستحَوذ عليها على النحو التالي: 

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         أصول غير متداولة أخرى  
 ٢٤٣٬٤١٣         مخزون  
 ٢٩٤٬٨٢٥         تجارية مدينة حسابات  
 ٦٥٬٠٣٠        مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى  
 ١٦٧٬٨٠٠        ودائع بنكية - استثمارات قصيرة األجل  
 ٦٨٨٬٧٢٤         نقد وما في حكمه  
 ٥٬٦٢٩٬٣٤٧         إجمالي األصول  
           
 )٧٣٬٩٩٦(         حسابات تجارية دائنة 
 )٥٠٬٠٦٤(         قروض قصيرة األجل  
 )٦١٬٩١٧(         التزامات عقود إيجار  
 ) ٢٢٦٬٢٤٥(        مبالغ ُمستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى  
 )١٨٬٨٤٥(         زكاة وضريبة دخل ُمستَحقتا الدفع 
 )١٤٬٢٢١(         مكافآت موظفين  
لة التزامات ضريبية    )٥٤٬١٨٢(         مؤجَّ
 ) ٤٩٩٬٤٧٠(         إجمالي المطلوبات  
 ٥٬١٢٩٬٨٧٧         إجمالي صافي األصول القابلة للتحديد  
 ) ٧٩٢٬٢٧١(    في شركة ابن البيطار  ٪٥٠ناقًصا حصة الملكية الحالية بنسبة  
           
 ) ١٬٢٣٧٬٣٨١(        من شركة البيروني)  ٪٥٠حصة غير ُمسيِطرة ( 
 ٣٬١٠٠٬٢٢٥         قيمة صافي األصول المستحَوذ عليها 
           
 ٤٬٥٩٢٬١٧٢        قيمة المعاملة (موضَّحة أعاله)  
 ) ١٬٤٩١٬٩٤٧(  المحاسبة عن فائض قيمة المعامالت عن صافي األصول المستحَوذ عليها ضمن األرباح المبقاة *  
           

م) بشأن المعالجة المحاسبية  ٢٠١٤ديسمبر    ١٨هـ (الموافق  ١٤٣٦صفر    ٢٦لتعميم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الصادر بتاريخ  * وفقًا  
ترية  لعمليات تجميع المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة قبل تجميع المنشآت، تُجَرى المحاسبة عن صافي األصول الُمستحَوذ عليها بقيمها الدف

 اريخ االستحواذ، وقد ال يُْعتَرف بالشهرة في مثل هذه الحاالت. في ت 
           
  

   



٢١ 
 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

           
          المعلومات القطاعية  ١٢

  
ع في  ألغراض اإلدارة، فإنَّ المجموعة منظمة في وحدتي عمل إستراتيجيتين، وهي منشأة تصنيع مملوكة بالكامل، والتي بناًء على منتجاتها تُجمَّ 

 قطاعين مفصح عنهما. 
          

صت اإليرادات والمصاريف المتعلقة بقطاع "الشركات" لوحدات العمل االستراتيجية  وبناًء على قرار   اإلدارة وبما يتماشى مع تقارير اإلدارة، ُخّصِ
ء وحدات  الخاصة بالبتروكيماويات والمغذيات الزراعية وفقًا ألساس ثابت متفَق عليه داخليًا. يراجع صانع القرار التشغيلي الرئيسي داخلًيا أدا

 االستراتيجية بناًء على قائمة الربح أو الخسارة فقط، وال توجد معلومات منفصلة متاحة بشأن األصول والمطلوبات لكل قطاع.  العمل
  

  وُحِذفَت جميع المعامالت بين الشركات ضمن القطاعات المفصح عنها بشكل مناسب. فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات: 
 
 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠المنتهية في لفترة التسعة أشهر       
المغذيات    البتروكيماويات      

 الزراعية
دة    الُموحَّ

لایر سعودي        
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

           
 ٥٬٥٥٢٬١٣٧  ٤٬٧٣٧٬٣٥٥  ٨١٤٬٧٨٢     إيرادات 

 ) ٦٥٦٬٠٠٨(  ) ٦١٨٬٢٣٩(  )٣٧٬٧٦٩(     استهالك وإطفاء 
 ٢٬٨٢٢٬١٥٨  ٢٬٣٤٦٬٦٥٦  ٤٧٥٬٥٠٢     الدخل من العمليات 

 ١٣٢٬٤١٠  ١٣٢٬٤١٠  -     حصة في نتائج شركة زميلة 
 ١٢٬٤٥٧  ١٢٬٢١٩  ٢٣٨     إيرادات تمويل 

 )٣٩٬٩١٢(  )٣٩٬٨٧٢(  ) ٤٠(     مصاريف أخرى، بالصافي 
 )٣٤٬٢٢٩(  )٣٣٬١٧٦(  )١٬٠٥٣(     تكلفة تمويل 

 ٢٬٨٩٢٬٨٨٤  ٢٬٤١٨٬٢٣٧  ٤٧٤٬٦٤٧     الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 
           

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

         وااللتزامات المحتَملة االلتزامات الرأسمالية   ١٣
           

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

           
          خطاب الضمان 

ِدين.  ٦٫٨م: ٢٠٢٠مليون لایر سعودي ( ١٧أصدرت المجموعة ضمانات بنكية بقيمة   مليون لایر سعودي) لصالح السلطات الجمركية وُمَوّرِ
           

     تحويل صافي الدخل وتوزيعات األرباح  ١٤
           

لایر سعودي للسهم الواحد    ١٫٢٥م) توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  ٢٠٢١يونيو    ١٣هـ (الموافق  ١٤٤٢ذي القعدة    ٣اعتمد مجلس اإلدارة، بتاريخ  
ذي الحجة    ٤م. وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على المساهمين بتاريخ  ٢٠٢١مليون لایر سعودي) عن النصف األول من عام    ٥٩٥(بإجمالي  

  م). ٢٠٢١يوليو  ١٤هـ (الموافق ١٤٤٢
 

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

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

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

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

  

  



٢٢ 
 

       شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركاتها التابعة
         (شركة مساهمة سعودية) 

َدة (غير ُمدقَّقة) (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  األوَّ
          م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

           
   تحويل صافي الدخل وتوزيعات األرباح (تتمة)  ١٤

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

م. وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماع الجمعية العامة غير  ٢٠١٩مليون لایر سعودي) عن النصف الثاني من عام    ٦٢٥إجمالية قدرها  
بتاريخ   المنعقد  (الموافق  ١٤٤١شعبان    ٥العادية  للتوزيع٢٠٢٠مارس    ٢٩هـ  متاَحة  بتاريخ    م). وكانت األرباح  المساهمين  شعبان   ١٩على 

 م). ٢٠٢٠إبريل  ١٢هـ (الموافق ١٤٤١
           

ديسمبر    ٣١م)، توزيعات أرباح عن السنة المنتهية في  ٢٠٢١مارس    ٤هـ (الموافق  ١٤٤٢رجب    ٢٠اعتمد مجلس إدارة شركة البيروني، بتاريخ  
رمضان   ٢وكانت األرباح متاَحة للتوزيع على الشركاء بتاريخ  .  سعودي لكل شريك) مليون لایر   ٢٠٠مليون لایر سعودي (  ٤٠٠م بقيمة  ٢٠٢٠
 م). ٢٠٢١إبريل  ١٤هـ (الموافق ١٤٤٢

           
ن األرصدة البنكية النقد المقّيد الذي تحتفظ به الشركة األم بقيمة  مليون لایر سعودي) لتوزيعات    ١١٨م:  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي (  ١١٧تتضمَّ

 األرباح المستحقة الدفع، وهذا الرصيد غير متاح الستخدام المجموعة العام.
           

م: ال شيء) محتفظ به في حساب بنكي منفصل  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي ( ٤٦٫٣مقيًدا من قِبل اإلدارة بقيمة تتضمن األرصدة البنكية أيًضا نقًدا 
 نيابة عن شريك الحصة غير المسيطرة للتبرعات التي ستُدفع، وهو غير متاح الستخدام المجموعة. 

           
       األمور الهامَّة خالل الفترة  ١٥

  
ي   م، وتسبَّب تفشيه عالميا في حالة من االضطرابات في األنشطة التجارية  ٢٠٢٠") منذ مطلع عام ١٩-فيروس كورونا المستِجد ("كوفيدتأكَّد تفّشِ

") على أنه جائحة، إْذ أصدرت  ١٩-واالقتصادية، من بينها المملكة العربية السعودية. وصنَّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ("كوفيد
وائح وإرشادات صارمة لسكانها وشركاتها، ما اضطر بالمجموعة إلى إعادة تقييم أحكامها المحاسبية والمصادر الرئيسة للتقديرات  الحكومات ل

 م.٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المطبَّقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

التأثير الكلي على عمليات المجموعة وجوانب أعمالها، ونظرت في عوامل كالتأثيرات  م، قيَّمت اإلدارة  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠وخالل الفترة المنتهية في  
والطلب  على سلسلة التوريد وُمعدَّالت تشغيل مصانعها والخسارة في حجم مبيعاتها والتكلفة اإلضافية في سلسلة التوريد وانخفاض الهامش الربحي  

الق والصيانة الدورية المخطط لها، والتي تؤثِّر على جزٍء من التكاليف الثابتة. وبناًء على هذا  على المنتجات. وقد أُِعيَد جدولة معظم عمليات اإلغ
َدة للفترة المنتهية في ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م. غير  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠  التقييم، لم تكن هناك حاجة إلى إجراء تعديالت جوهرية في القوائم المالية األوَّ

رية حالة الغموض، قد ينشأ عن أي تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيم أنَّه في ظل استمرا
ر سريعًا في ظل حالة عدم التيقُّن حي  ال المستقبل، الدفترية لألصول والمطلوبات أو كليهما في الفترات المستقبلية. وحيث إنَّ الوضع آخذ في التطوُّ

 مر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية. ستست 
           

          األحداث الالحقة  ١٦
  

ِليَّة  لم تنشأ أحداث الحقة لتاريخ القوائم المالية من شأنها أن تؤثِّر تأثيًرا جوهرًيا على المبالغ الُمفَصح عنها في القوائم المالية األ دة  وَّ الُموَجزة الُموحَّ
 م.٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في وعن الفترة المنتهية في 

 
 

 
 
 

 


