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 معلومات حول الشركة -1

عات األساسية )"سابك" أو "الشركة األم"( كشركة مساهمة سعودية تأسست الشركة السعودية للصنا

(، وهي 1976سبتمبر  6هـ )الموافق 1396رمضان  13بتاريخ  66بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/

 4هـ )الموافق 1397محرم  14الصادر بتاريخ  1010010813مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 

من خالل صندوق  ٪ لحكومة المملكة العربية السعودية70سابك مملوكة بنسبة (. إن 1977يناير 

، 11422، الرياض 5101يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب. ٪ للقطاع الخاص. 30و االستثمارات العامة

 المملكة العربية السعودية.
 

أرامكو لسعودية )"شركة الزيت العربية اوقع صندوق االستثمارات العامة و ،2019مارس  27في 

حصة  اكمل بموجبها أرامكو السعودية على االستحواذ على ، وافقتاتفاقية شراء أسهم "(السعودية

صندوق االستثمارات العامة في سابك. تخضع الصفقة لشروط اكتمال تشمل الحصول على اكفة 

ألسهم المصدرة من ا ٪70الموافقات النظامية. وفي حال إتمام الصفقة، ستملك أرامكو السعودية 

 لسابك.
 

تصنيع وتسويق  "المجموعة"( في بـ ةمجتمع اتتمثل أنشطة سابك والشراكت التابعة لها )ويشار إليه

الحديد في األسواق البالستيكيات والمغذيات الزراعية ووالبوليمرات و الكيماوياتمنتجات وتوزيع 

 العالمية.
 

 أشهر الثالثةلفترة للمجموعة  ة الموحدة الموجزةاألوليتمت الموافقة على إصدار القوائم المالية 

 .2020 مايو 3بتاريخ لقرار مجلس اإلدارة  وفقاً  2020 مارس 31في  ةالمنتهي
 

 أسس اإلعداد -2

 2020 مارس 31في المنتهية  أشهر الثالثةلفترة الموجزة األولية الموحدة المالية  أعدت هذه القوائم

 ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )

 . الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدة منوالمعايير واإلصدارات األخرى 
 

المطلوبة في  فصاحاتالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلإن 

السنوية الموحدة ويجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية  ،السنوية الموحدةالقوائم المالية 

 .2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةللمجموعة 
 

األولية الفترات تعتبر الفترة األولية جزءًا ال يتجزأ من السنة المالية الاكملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات 

 مليات السنة الاكملة.قد ال تكون مؤشرًا عاداًل على نتائج ع
 

  الفترات السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. المقارنة في تم إعادة تصنيف بعض أرقام
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3

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

، 2019ديسمبر  31ائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في المتبعة في إعداد القو

 :2020يناير  1من باستثناء التعديالت التي يجب تطبيقها بشلك إلزامي اعتبارًا 

 (: تعريف األعمال3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )        3-1

تعريف األعمال كمجموعة  "تجميع األعمال"(: 3قرير المالي )توضح التعديالت على المعيار الدولي للت

متاكملة من األنشطة والموجودات التي يجب أن تشمل، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم 

مًعا بشلك كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. ومع ذلك، فإن األعمال يمكن أن تتواجد دون أن تشمل 

المخرجات. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم  تحقيقلت الالزمة جميع المدخالت والعمليا

المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة قيام 

المجموعة بأي عمليات تجميع أعمال.



 ناعات األساسية )سابك( والشراكت التابعة لهاالشركة السعودية للص

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تتمة -ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3

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

(: 8"، ومعيار المحاسبة الدولي )عرض القوائم المالية(: "1تقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

نسبية. لألهمية ال" تعريًفا جديًدا السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"

المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا اكن من المتوقع بشلك معقول أن يؤثر " :أن يوضح هذا التعريف
إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية 

وفر معلومات مالية عن المنشأة المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، والتي ت
". تتوقف األهمية النسبية على طبيعة وحجم المعلومات، سواء اكنت منفردة الُمِعدة للقوائم المالية

أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. إن تحريف المعلومات يكون جوهرًيا إذا اكن 

التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. من المتوقع بشلك معقول أن يؤثر على القرارات 

إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وليس من 

 المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة صادرة وغير سارية 

 المفعول بعد.

 

 األمور الهامة خالل الفترة -4
 
 ايه جي االستحواذ على أسهم إضافية في لكارينت  4-1

ارينت ايه جي، شركة في لكتقريبًا مليون سهم إضافي  21، أعلنت سابك عن االستحواذ على 2020في مارس 

عالمية تعمل في صناعة الكيماويات المتخصصة ومدرجة في سوق األسهم السويسرية. تمثل هذه 

مليون فرنك سويسري، وبذلك يرتفع إجمالي حصة سابك في  487٪ من أسهم لكارينت بقيمة 6.51الحصة 

 يزال خاضًعا للموافقات ٪. وعلى الرغم من أن إتمام الصفقة ال31.5٪ إلى 24.99لكارينت ايه جي من 

النظامية، قامت سابك، بصفتها مساهم رئيسي، بإثبات هذا االستحواذ اإلضافي كجزء من الحصة الحالية 

ممارستها والمتمثل ب ن تغير هذه الصفقة موقف اإلدارة٪. ل31.5، والتي ارتفعت إلى ايه جي في لكارينت

، ال تزال المحاسبة عن إجمالي االستثمار، بما في ذلك . عليهايه جي تأثير هام دون السيطرة على لكارينت

 الحصة اإلضافية في لكارينت ايه جي، كشركة زميلة وفًقا لطريقة حقوق الملكية.

، قامت سابك بإعادة تقويم القيمة الدفترية الستثمارها في 2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في 

بين القيمة العادلة ناقصة تلكفة االستبعاد والقيمة الحالية  لكارينت ايه جي وذلك بمقارنة القيمة األعلى

( على األسواق المالية وإعادة التقويم من قبل 19-نتيجة ألثر جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

لسعر  توقعات المحللينالمحللين. تم إجراء التقويم على أساس المعلومات المتاحة للجمهور، ومتوسط 

شهًرا، بما في ذلك عالوة معقولة نظًرا ألن سابك تمارس تأثيرًا هامًا على  12جي لمدة سهم لكارينت ايه 

. عليه، سجلت سابك مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ %31.5هذا االستثمار من خالل حصتها البالغة 

مليون ريال سعودي كجزء من "حصة في نتائج شراكت زميلة ومشاريع مشتركة" في قائمة الدخل  356

  فرنك سويسري. 16.27: 2020مارس  31ولية الموحدة الموجزة. بلغ سعر تداول سهم لكارينت كما في األ
 
 إعادة هيلكة محفظة الموجودات  4-2

، أعلنت سابك أنها ستعلق إنتاج مادة بوليمرات ألتم عالية الحرارة في مصنعها في اكرتاخينا 2020في فبراير 

مليون ريال  713ين عملياتها العالمية. بلغ أثر برنامج إعادة الهيلكة )إسبانيا( خالل السنة كجزء من تحس

 سعودي.



 ساسية )سابك( والشراكت التابعة لهالشركة السعودية للصناعات األا

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
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 تتمة -األمور الهامة خالل الفترة  -4
 
 "(19-تقويم فيروس كورونا المستجد )"كوفيد  4-3
 

، وانتشاره في الصين ومن ثم 2020"( منذ بداية عام 19-تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )"كوفيد

العالم في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي عالميًا بما في ذلك المملكة العربية على مستوى 

الفيروس بأنه جائحة، مما اقتضى قيام إدارة الشركة تصنيف السعودية وإعالن منظمة الصحة العالمية 

ر بإعادة النظر في أحاكمها الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصاد

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

 

ومع أنه من الصعب اآلن التنبؤ باكمل مدى ومدة األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجارية واالقتصادية، 

ة للشركة بشلك لكي، بما في ذلك قامت إدارة الشركة بتقويم األثر على العمليات وجوانب األعمال التجاري

والقيود المفروضة على السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات،  سالسل االمدادعوامل مثل 

وغيرها، وتبين لها كما بتاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، أنه ال يلزم إجراء 

، قد يؤدي ياً حال الوضوحسية. ومع ذلك، وفي ضوء عدم تغييرات جوهرية على األحاكم والتقديرات الرئي

أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات 

أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلية. ونظًرا لتطور الموقف سريًعا وما يصحبه من 

 دارة في تقويم األثر الناتج عن ذلك وفًقا للتطورات المستقبلية.، سوف تستمر اإلوضوحعدم 
 

 الموجودات غير المتداولة األخرى  -5

 كما في 

 2020 مارس 31

 كما في  

 2019ديسمبر  31
    

 4,050,066  3,984,310 سلف وقروض موظفين

 1,345,592  1,338,192 استثمارات في أدوات دين

 1,046,009  1,093,488 ملكية وصناديق استثمارات في أدوات حقوق

مبالغ مستحقة من الشركة اليابانية السعودية المتحدة 

  - للميثانول
 

1,606,049 

 711,609  953,548 موجودات ضريبية مؤجلة

 860,954  848,488 أخرى

 8,218,026  9,620,279 

 
 المطلوبات غير المتداولة األخرى  -6

 كما في 

 2020 مارس 31

 في  كما 

 2019ديسمبر  31
    

 1,612,749  1,485,816 مطلوبات ضريبية مؤجلة

 1,778,171  1,737,531 أخرى

 3,223,347  3,390,920 
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 لة دقياس القيمة العا -7

تحدد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ضمن المستوى الثالث من مستويات قياس  هاتم تصنيفو ة غير قابلة للمالحظة،باستخدام مدخالت هام

 القيمة العادلة. 

فيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقويم االستثمارات في أدوات حقوق 

 الملكية:

 
 الحد غير القابلة للمالحظة  الهامة لمدخالتا طريقة التقويم

   

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل   قطريقة السو

 العمولة وضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء

 13.1إلى  7.9

   متوسط صافي قيمة الموجودات ونسبة

 0.76 السعر إلى مضاعف القيمة الدفترية

   

قيمة صافي  طريقة

 الموجودات 

تقدير النقدية وشبة النقدية القابلة للتوزيع وصافي 

 تالموجودا

ريال سعودي إلى  46.1

 ريال سعودي 49.9

   

طريقة العائدات 

 المتوقعة

 0.73 قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليرادات

تقارب القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى الخاصة  ،2020 مارس 31في كما 

 بالمجموعة القيمة الدفترية لها.

 

 ات ذات العالقة وأرصدتها المعامالت مع الجه -8

 فيما يلي بيان بالمعامالت واألرصدة الهامة مع الجهات ذات العالقة: 

 

  

 

مبيعات إلى 

جهات ذات 

  عالقة 

من  مشتريات

جهات ذات 

  عالقة 

مبالغ 

مستحقة 

 من جهات

  ذات عالقة  

مبالغ 

مستحقة 

 إلى جهات

  ذات عالقة

قروض إلى 

جهات 

  ذات عالقة 

قروض من 

 جهات ذات

 عالقة 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2020مارس  31

 

 2020مارس  31كما في 

 

 2020مارس  31كما في 

 -  35,135  406,073  190,293  1,520,379  38,157 شراكت زميلة 
 

مشاريع مشتركة 

 1,880,635  724,851  49,148  2,093,044  82,393  2,421,265 وشراكء 
 

 

 

 

 أشهر المنتهية في فترة الثالثةل

 2019مارس  31

 

 2019ديسمبر  31كما في 

 

 2019ديسمبر  31كما في 

 -  35,135  241,276  181,688  1,261,670  12,887 شراكت زميلة
 

 مشتركة مشاريع

 1,876,783  678,312  26,838  2,399,183  214,182  2,973,364 وشراكء



 ساسية )سابك( والشراكت التابعة لهالشركة السعودية للصناعات األا

 )شركة مساهمة سعودية(
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  المعلومات القطاعية -9
 

يع مملوك حديد )نشاط تصنمن ثالث وحدات عمل استراتيجية باإلضافة إلى  دارة، تتكون المجموعةألغراض اإل

 .وفقًا لمنتجاتها ورفع التقارير بشأنها ثالث قطاعاتتم تجميعها في بالاكمل( والتي ي
 

والمطلوبات  مع تقارير اإلدارة، فقد تم توزيع الدخل والمصاريف والموجودات بناء على قرار اإلدارة وتماشياً 

 المتعلقة بقطاع "اإلدارة العامة" على وحدات عمل البتروكيماويات والتخصصات والمغذيات الزراعية وحديد وفقاً 

 ألسس ثابتة متفق عليها داخليا.
 

بشلك مالئم. فيما يلي التفاصيل  بين شراكت المجموعة ضمن القطاعات المتداخلة تم حذف اكفة المعامالت

 لقطاعات:لالمالية 

 
 2020 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات

     

 30,825,072 2,765,191 1,470,010 26,589,871 اإليرادات

 (5,222,253) (283,406) (198,718) (4,740,129) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 476,223 (208,219) 357,867 326,575 العمليات  منة( )الخسار الدخل 

 الحصة في نتائج شراكت زميلة ومشاريع

 (438,438) - (86,882) (351,556) مشتركة
 (383,931)    أعباء تمويل، صافي 

 (14,029)    مصاريف أخرى، صافي

 (360,175)    الزاكة وضريبة الدخل الخسارة قبل

 
 

 2019 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات

     

 37,369,869 3,255,189 1,810,545 32,304,135 اإليرادات
 (4,000,031) (289,887) (201,850) (3,508,294) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

 6,152,977 46,997 574,905 5,531,075 الدخل من العمليات 
 صة في نتائج شراكت زميلة ومشاريعالح

 216,973 - 42,181 174,792 مشتركة
 (322,509)    أعباء تمويل، صافي 

 (40,535)    مصاريف أخرى، صافي

 6,006,906    الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل
 

 2020 مارس 31كما في  

 البتروكيماويات  

الزراعيةالمغذيات  والتخصصات  الموحدة حديد 

     

 307,510,534 16,552,042 12,124,352 278,834,140 إجمالي الموجودات

 98,958,575 4,806,120 2,645,668 91,506,787 إجمالي المطلوبات
 

  



 ساسية )سابك( والشراكت التابعة لهالشركة السعودية للصناعات األا

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

 

 

13 

   تتمة - المعلومات القطاعية -9
 

 2019 ديسمبر 31كما في  

 البتروكيماويات  

راعيةالمغذيات الز والتخصصات  الموحدة حديد 

     

 310,365,751 17,692,691 11,674,577 280,998,483 إجمالي الموجودات

 99,114,429 4,599,345 2,295,442 92,219,642 إجمالي المطلوبات
 

 

 التوزيع الجغرافي لإليرادات

 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 في

 2020 مارس 31 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 في

 2019 مارس 31 

      

 ٪17 6,486,065  ٪17 5,219,824 المملكة العربية السعودية
 ٪17 6,290,666  ٪16 4,868,451 الصين

 ٪22 8,207,823  ٪23 7,022,165 باقي دول قارة أسيا 
 ٪23 8,723,877  ٪23 7,160,120 أوروبا

 ٪9 3,210,642  ٪9 2,828,921 األمريكيتين 
 ٪12 4,450,796  ٪12 3,725,591 أخرى 

 30,825,072 100٪  37,369,869 100٪ 
 

  إن معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء.

 

 التوزيع الجغرافي للممتلاكت والمصانع والمعدات

 

 كما في 

 2020 مارس 31

 كما في  

 2019ديسمبر  31

      

 ٪82 133,034,221  ٪82 131,856,196 المملكة العربية السعودية
 ٪9 14,217,886  ٪8 13,440,493 أوروبا

 ٪8 14,244,967  ٪9 14,377,933 األمريكيتين
 ٪1 1,488,871  ٪1 1,438,306 أسيا
 - 4,339  - 3,978 أخرى

 161,116,906 100٪  162,990,284 100٪ 

 

  



 ساسية )سابك( والشراكت التابعة لهالشركة السعودية للصناعات األا

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 األحداث الالحقة -10

إبريل  21هـ )الموافق 1441شعبان  28تماعها المنعقد بتاريخ صادقت الجمعية العامة السنوية، خالل اج

ريال سعودي للسهم الواحد(،  4.4مليار ريال سعودي )بواقع  13.2( على توزيعات أرباح نقدية قدرها 2020

ريال سعودي  2.2مليار ريال سعودي )بواقع  6.6ويتضمن ذلك توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 

سوف يتم إثبات ، والتي تم إثباتها في حقوق الملكية. 2019النصف األول من عام للسهم الواحد( تخص 

مليار ريال سعودي في القوائم المالية األولية الموحدة  6.6المتبقي من توزيعات األرباح المعلنة والبالغة 

 .2020يونيو  30الموجزة للفترة التي تنتهي في 

مليون ريال سعودي كماكفأة  1.8على صرف مبلغ قدره كما صادقت الجمعية العامة السنوية أيضًا 

 ألعضاء مجلس اإلدارة تم تحميلها على المصاريف العمومية واإلدارية.

 

يمكن  2020مارس  31منذ الفترة المنتهية في  الحقة هامة أخرى في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث

ا هو معروض في هذه القوائم المالية أن يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للمجموعة كم

 األولية الموحدة الموجزة.


