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

  معلومات حول الشركة   ١

األساسية   للصناعات  السعودية  الشركة  األم" ( تأسست  "الشركة  أو  المرسوم    ) "سابك"  بموجب  كشركة مساهمة سعودية 

، وهي مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري  ) ١٩٧٦سبتمبر    ٦الموافق  (  ١٣٩٦رمضان    ١٣بتاريخ    ٦٦رقم م/    الملكي الكريم

الرياض  ،  ٥١٠١. يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب. ) ١٩٧٧يناير    ٤الموافق  (  ١٣٩٧محرم   ١٤ الصادر بتاريخ ١٠١٠٠١٠٨١٣رقم  

 ، المملكة العربية السعودية. ١١٤٢٢

ت التابعة لها، "شركة   ٧٠ ) "أرامكو السعودية"( تمتلك شركة الزيت العربية السعودية  ٪ من سابك، وذلك من خالل إحدى الشر

 .٪٣٠للكيميائيات". ويمتلك القطاع الخاص النسبة األخرى وقدرها  أرامكو

ت التابعة له ب(ا  تتمثل أنشطة سابك والشر في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات،    ) "المجموعة"   ـ ويشار إليها مجتمعة 

 والبالستيكيات والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.  والبوليمرات 

شهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة والستة أتمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة 

  . ٢٠٢٢ أغسطس  ٨وفقا لقرار مجلس اإلدارة في   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

  أسس اإلعداد  ٢

وفقًا لمعيار    ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة  "التقرير المالي األولي"  )  ٣٤( المحاسبة الدولي  

     والمحاسبين.  من الهيئة السعودية للمراجعين

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

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١ إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في أن تقرأ جنباً   السنوية، ويجب

ملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات الفترات األولية قد ال تكون مؤشرًا عاد ًال تعتبر الفترة األولية جزءًا ال يتجزأ من السنة المالية ال

ملة.  على نتائج   عمليات السنة ال

. وعليه، تم إعادة تبويب األرقام المقارنة  الطبيعة المناسبة للمعامالت  تعرض تم اعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة كي  

  ٣١من القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في    ٤٢مع اإليضاح  إعادة التبويب هذه  وتتوافق  للفترة السابقة.  

  :سابًقا  الى صافي الدخل أو األرباح المبقاة أو المراكز النقدية المفصح عنه، وليس لها تأثير ع٢٠٢١ديسمبر 

  

  أفصح   كما  

   سابًقا عنها

    مبلغ

  التبويب   إعادة

    المبالغ  

  تبويبها  المعاد
       

  لفترة الموجزة الموحدة  األولية  الدخل   قائمة
           :٢٠٢١ يونيو  ٣٠ في المنتهية  أشهر الستة 

  ) ٥٥٬٢١١٬٢٠٦(   ) ١٦٥٬٤٧١(   ) ٥٥٬٠٤٥٬٧٣٥(   المبيعات  فة ت
  ) ٤٬٨٧٨٬٨٩٦(   ٢٢١٬٧٦٦   ) ٥٬١٠٠٬٦٦٢(   مصاريف عمومية وإدارية 

 ١٦٢٬٠٢٣  ) ٥٦٬٢٩٥(  ٢١٨٬٣١٨  صافي   ،يرادات أخرىا
       

قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة لفترة  
 :٢٠٢١يونيو  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 

      

ليف المبيعات   ) ٢٨٬٧٦٦٬٥٨٨(  ) ١٤٠٬٩٩٦(  ) ٢٨٬٦٢٥٬٥٩٢(  ت
 ) ٢٬٤٥٢٬٠٦١(   ١٣٣٬٧٩١  ) ٢٬٥٨٥٬٨٥٢(  مصاريف عمومية وإدارية 

 ٢٢١٬٨٣٠  ٧٬٢٠٥  ٢١٤٬٦٢٥  صافي   ،يرادات أخرىا

  
ليف التمويل  ٢٠٢١في يونيو   . في الفترة  ةالموحد   الموجزةاألولية  الدخل    قائمةإيرادات التمويل في    بالصافي من، تم عرض ت

لفترتي   لذلك  وفًقا  المقارنة  المعلومات  تعديل  تم  التمويل على أساس إجمالي.  وإيرادات  التمويل  ليف  ت يتم عرض  الحالية، 

مليون ريال    ١٤٩مليون ريال سعودي و  ٦١التمويل  إيرادات  ، حيث بلغ إجمالي  ٢٠٢١يونيو    ٣٠الثالثة والستة أشهر المنتهية في  

مليون ريال سعودي على التوالي.  ٦٥٢مليون ريال سعودي و ٤٨٨التمويل بمبلغ   ليف دي على التوالي، وإجمالي تسعو 
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    إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (تتمة) 
  ) فة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة   ٣

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

  الدولية  المعايير   على  تطبيقها   تم   التي  التعديالت  باستثناء  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١  في  المنتهية  للسنة  للمجموعة  السنوية   الموحدة   المالية

 . الالحقة  الفقرة في مبين هو  كما المالي للتقرير

  يناير  ١  في  تبدأ  التي  الفترات   على  تنطبق  والتي  الصلة  ذات   المالي   للتقرير  الدولية  المعايير  على  التالية  التعديالت   المجموعة  طبقت

 :المجموعة  على تأثير لها ليس ولكن  التاريخ ذلك  بعد أو  ٢٠٢٢

  ٣  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت"    تتضمن"  األعمال  تجميع  عمليات : 
ً
  خسائر   أو  أرباح  إلصدار  تفادًيا   استثناء

)  ٣٧(  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق   ضمن   تقع   التي  المحتملة  وااللتزامات   المطلوبات   عن  تنشأ"  الثاني   اليوم"  في  محتَملة

 للتقرير   الدولية  المعايير  تفسير  لجنة  عن  الصادر)  ٢١(  التفسير  أو "  المحتملة  والموجودات  المحتملة  وااللتزامات   المخصصات، "

 . مستقل بش تكبدها  تم  إذا الرسوم، -  المالي

 اثبات   عن  للتوقف٪  ١٠  بنسبة  اختبار  رسوم  يوضح  والذي"  المالية  األدوات "   ٩  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديل  

  األصلي،   المالي   االلتزام  شروط  عن   جوهرياً   تختلف   معدل   او   جديد  مالي   التزام  شروط  نت   إذا  ما   لتقويم  المالية  المطلوبات 

  من  سواء  المستلمة  او  المدفوعة  الرسوم ذلك  في  بما  والمقرض  المقترض  بين  المستلمة  او   المدفوعة  تلك  أيضا  ويتضمن

 . اآلخر  الطرف عن نيابة  المقرض او   المقترض

  أية   تبين  والتي"  المحتملة  والموجودات   المحتملة  وااللتزامات   المخصصات،: "٣٧  الدولي  المحاسبة  معيار  على   التعديالت  

ليف فة  طريقة"  خالل  من  خسائر  يحقق  او  خسارته  متوقع  العقد  ن  إذا  ما  تقويم  عند  إدراجها  يجب  ت   المتعلقة  الت

ليف   تشتمل ".  مباشرة ليف   من     على   الخدمات   أو  البضاعة  تقديم   بعقد  مباشرة   المتعلقة  الت   وتوزيع  اإلضافية  الت

ليف ليف  تتعلق  ال.  العقد  بأنشطة  مباشرة  المرتبطة  الت  يتم   لم  ما  استبعادها  ويتم  بالعقد  مباشرة  واإلدارية  العمومية  الت

 . العقد  بموجب المقابل الطرف  على صراحة تحميلها

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

  األمور الهامة خالل الفترة  ٤

ت ساينتفيك ديزاين ١- ٤    االستحواذ على مجموعة شر

ارينت  ٥٠الـ  ("تاريخ اإلغالق")، استحوذت سابك على    ٢٠٢٢أبريل    ١٤في   ت ساينتفيك ديزاين من  ٪ المتبقية من أسهم مجموعة شر

يبلغ   ارينت") نظير مقابل نقدي  ") (  ٥٢٢٬٧٥أي جي  ريال سعودي  مليون دوالر أمريكي)، والذي تم اإلفصاح عنه في    ١٣٩٬٤٠مليون 

نمو سابك    زيادة سيؤدي االستحواذ إلى  عليها.  قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة بالصافي من النقدية المستحوذ  

  المحفزات ودعم أوجه التآزر المتوقعة.  لنشاططويل األجل  التطويرفي قطاع التخصصات، وضمان 

.  اعتباًرا  "تجميع المنشآت"  ٣يعتبر االستحواذ بمثابة استحواذ مرحلي مع تغيير في السيطرة وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

مل على مجموعة ساينتفيك ديزاين، وبالتالي تقوم بتوحيد مجموعة ساينتفيك ديزاين.  تمتلك  من تاريخ اإلغالق،   سابك وتسيطر بال

مليون   ٣٦٥٬٢٥٪ األصلية للملكية مقابل القيمة الدفترية السابقة لالستثمارات البالغة ٥٠القيمة العادلة على نسبة الـ  تم إثبات ربح 

) سعودي  مشاريع    ٩٧٬٤٠ريال  نتائج  في  "الحصة  ضمن  الموحدة وعرضها  الموجزة  األولية  الدخل  قائمة  في  أمريكي)  دوالر  مليون 

ت زميلة".  ملية وشر   مشتركة غير ت

  فيما يلي ملخص تأثير المعاملة:

 

 

بآالف الرياالت  

  السعودية
   

  ١٬٠٤٥٬٥٠٠    ٪١٠٠إجمالي مقابل حقوق الملكية على أساس 

      منها:
  ١٢١٬١٣٠    صافي النقدية المكتسبة

  ٢٠٩٬٢٥٠   الموجودات الملموسة 
  ٣٩٩٬٧٥٠   الموجودات غير الملموسة 

  ) ١٠٢٬٣٧٠(    التزام الضريبة المؤجلة 
  ٥٠٦٬٦٣٠    إجمالي القيمة العادلة لصافي الموجودات 

  ٠٤٤١٧٬٧   الشهرة 

(بالصافي)   للموجودات  العادلة  للقيمة  التقييم  من  لمزيد  يخضع  وهذا  مستقل،  مقّيم  خالل  من  الشراء  سعر  تخصيص  إجراء  تم 

  .القادمة من تاريخ اإلغالقلمجموعة ساينتفيك ديزاين خالل االثني عشر شهًرا 
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    إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (تتمة) 
  ) المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلكفة  (

  األمور الهامة خالل الفترة (تتمة)     ٤

  مساهمة إضافية في رأس مال الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية "دسر" ٢-٤

٪  ٢٥سابك لنسبة  مليون ريال سعودي كمساهمة حقوق ملكية تتعلق بملكية    ٣٢٥، ساهمت سابك بمبلغ  ٢٠٢٢يونيو    ١في  

وأرامكو   العامة  االستثمارات  صندوق  أسسها  زميلة  شركة  ("دسر")،  الصناعية  لالستثمارات  السعودية  العربية  الشركة  في 

   السعودية وسابك.

  "غاز" ٪ من الملكية في الشركة الوطنية للغازات الصناعية٤االستحواذ على  ٣-٤

٪ في الشركة الوطنية للغازات الصناعية  ٤ابك على ملكية إضافية بنسبة  ، استحوذت س٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل الفترة المنتهية في  

٪ إلى  ٧٠مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك، زادت ملكية سابك من    ١٨١٬١٣("غاز")، شركة تابعة لسابك، ودفعت مقابًال بمبلغ  

حقو ٧٤ في  التغيرات  قائمة  في  المعاملة  تأثير  وانعكس  السيطرة  في  تغير  وجود  عدم  الموحدة  ٪، مع  األولية  الملكية  ق 

    الموجزة.

   "ابن رشد الشركة العربية لأللياف الصناعية " إعادة تمويل قروض ٤-٤

، تمت إعادة تمويل قروض "الشركة العربية لأللياف الصناعية" ("ابن رشد")، وهي شركة تابعة لسابك، بمبلغ  ٢٠٢٢يناير    ٢٠في  

ت ومصانع ومعدات شركة  ٠٬٧دة سايبور زائد  سنوات بمعدل فائ  ١٠مليار ريال سعودي لمدة    ٢٬٨٨ ٪ سنوًيا. وقد تم رهن ممتل

  ابن رشد لصندوق التنمية الصناعية السعودي كضمان لهذه القروض. 

ت تابعة ٥-٤   االستحواذ على استثمار في شر

٪ من  ٤٩لالستحواذ على  ، وقعت شركة سابك للمغذيات الزراعية، وهي شركة تابعة لسابك، اتفاقية ملزمة  ٢٠٢٢يناير    ٢٤في  

رأس مال شركة اي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد، وتخضع المعاملة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة والشروط  

م األخرى التفاقية االستحواذ.    واألح

  تقييم انخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية ٦-٤

ارينت") مدفوًعا بش رئيسي بآثار الصراع الروسي  ، هبط سعر سهم ٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل الفترة المنتهية في   ارينت أي جي ("

مليون ريال سعودي والذي    ٨٢٥األوكراني وعوامل أخرى. أدت هذه األحداث إلى رصد مخصص إضافي النخفاض القيمة بمبلغ  

قيمة الدفترية لالستثمار في شركة  ، بلغت ال ٢٠٢٢يونيو    ٣٠تم إثباته في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. كما في  

   مليار ريال سعودي والتي تمثل أيًضا القيمة القابلة لالسترداد.  ٩٬١١ارينت 

ن للطلب القوي على األلمنيوم والتوقعات اإليجابية لألعمال التجارية المدفوعة بالقدرات اإلنتاجية اإلضافية في شركة ألمنيوم  

. نتيجة لذلك، تم  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠("ألبا") تأثير إيجابي على سعر سهمها في فترة الستة أشهر المنتهية في  البحرين ش.م.ب.  

مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية بذلك   ٤٤١عكس خسارة االنخفاض في القيمة فيما يتعلق باالستثمار في ألبا بمبلغ  

مليار ريال سعودي والتي تمثل أيًضا قيمتها    ٣٬٥٤ترية لالستثمار في ألبا  ، بلغت القيمة الدف٢٠٢٢يونيو    ٣٠التاريخ. كما في  

    القابلة لالسترداد والتي تم تحديدها باستخدام قيمة االستخدام.

ارينت وعكس انخفاض القيمة المتعلق باالستثمار في ألبا ضمن "الحصة   يتم عرض انخفاض القيمة المتعلق باالستثمار في 

ت زميلة" في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة وقائمة التدفقات النقدية  في نتائج   ملية وشر مشاريع مشتركة غير ت

  األولية الموحدة الموجزة. 

  الصراع في أوكرانيا ٧-٤

قت نفسه  مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي وفي الو  ٢٠٢٢بدأ الصراع الروسي األوكراني في فبراير 

واالفتراضات   المحاسبية  التقديرات  بعض  تقييم  إعادة  األحداث  مسار  تطلب  العالمية.  األسواق  في  األسهم  أسعار  على  أثر 

ليف   ت إثبات  يتم  لم  المتوقعة.  االئتمانية  والخسائر  القيمة  في  االنخفاض  لمخاطر  المجموعة  بتعّرض  المتعلقة  م  واألح

مباشرًة   مرتبطة  جوهرية  الموجزة. ستواصل  تشغيلية  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  األوكراني في هذه  الروسي  بالصراع 

 اإلدارة مراقبة الوضع وما يستجد من تطورات. 

 



  
    الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

 ) سعودية   مساهمة (شركة  

  

  
١١  

 

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

  )  ١٩- عن (كوفيد  الناتجة   اآلثار تقييم  ٥

في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تزاول فيها المجموعة عملها    ١٩-استجابة لالنتشار السريع لكوفيد

اضطرابات محتملة في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت اإلدارة بإجراء تقييم  وما يترتب على ذلك من  

استباقي ألثر ذلك على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك تكوين فرق عمل مستمرة إلدارة ومتابعة  

بأ والمجتمع  منتجاتها في جميع  األزمة لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها  توريد  سره، فضال عن ضمان استمرارية 

األسواق التي تعمل بها. عالوة على ذلك، قامت اإلدارة بتطبيق برامج وقائية فعالة في المواقع التابعة لها وخطط طوارئ  

بكوفيد المتعلقة  المخاطر  أثر  تقليل  أجل  للمجموعة. ١٩-من  التجارية  العمليات  استمرارية  على  والحفاظ  هذا    ،  على  وبناء 

 . ٢٠٢٢يونيو  ٣٠التقويم، ال يلزم إجراء تعديالت جوهرية في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

  قياس القيمة العادلة   ٦

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠  

 
 

المستوى  

  األول 

المستوى  

  الثاني 

المستوى  

  الثالث 
  اإلجمالي 

المستوى   

  األول

  المستوى 

  الثاني 

المستوى 

  الثالث 
  اإلجمالي 

            الموجودات المالية 

  -  -  -  -    ٤٬٤١٨  ٤٬٤١٨  -  -   االستثمار في أدوات دين (غير مدرجة) 
االستثمار في أدوات حقوق الملكية (غير 

    مدرجة)

 
-  ٢٩١٬٨٧٦  ١٨٤٬٧٨٠  ١٠٧٬٠٩٦  

  

-  ٢٩٢٬٤٥٢  ١٩٥٬١٥٤  ٩٧٬٢٩٨  

  ٢٬٣٨٩٬٨٧٥  ٢٬٣٨٩٬٨٧٥  -  -    ٢٬٢٩٤٬٦٢٥  ٢٬٢٩٤٬٦٢٥  -  -     مالية مشتقةأدوات 

  ٥٢٬٨٢٤  -  ٥٢٬٨٢٤  -    ٥٢٬٨٣٢  -  ٥٢٬٨٣٢  -     االستثمارات قصيرة األجل األخرى

  ٢٬٧٣٥٬١٥١  ٢٬٥٨٥٬٠٢٩  ١٥٠٬١٢٢  -    ٢٬٦٤٣٬٧٥١  ٢٬٤٨٣٬٨٢٣  ١٥٩٬٩٢٨  -     اإلجمالي 

           

            المطلوبات المالية 

  ٣٬٣٠٠٬٨٢٧  ٣٬٣٠٠٬٨٢٧  -  -    ٣٬١١٤٬٩٩٥  ٣٬١١٤٬٩٩٥  -  -     أدوات مالية مشتقة

  ٣٬٣٠٠٬٨٢٧  ٣٬٣٠٠٬٨٢٧  -  -    ٣٬١١٤٬٩٩٥  ٣٬١١٤٬٩٩٥  -  -     اإلجمالي 

لم تكن هناك تحويالت بين  تتماشى منهجية التصنيف المستخدمة في هذا اإلفصاح مع القوائم المالية الموحدة السنوية.  

  .٢٠٢٢يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في  ٣أو المستوى  ٢أو المستوى   ١المستوى 
 

  األدوات المالية المشتقة:فيما يلي وصف ألساليب التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم  

  الحد   للمالحظة المدخالت الهامة غير القابلة    طريقة التقويم 

   خيارات البيع والعقود اآلجلة وأدوات حقوق الملكية   طريقة السوق 

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل الفائدة   -

  والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 

  :تقييم خيار الشراء  

  الضمنية التقلبات  -

  ة توزيعات األرباح المفترض -

   سعر فائدة خالي من المخاطر -

 

  ٩٫٢إلى  ٣٫٦

 

 

  ٪ ٣٥٪ إلى ٢٥

  ٪ ١٧إلى  ٪٧٬٨

  ٪ ٣٬٦إلى  ٪٣٬٢

لدى   واألرصدة  والنقدية  األجل  واالستثمارات قصيرة  التجارية  المدينة  للذمم  العادلة  القيمة  تقارب  المجموعة،  لتقييم  وفًقا 

الدائنة التجارية والموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى قيمتها الدفترية، ويرجع سبب ذلك بش كبير  البنوك والذمم  

    إلى االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

تبلغت   المنتهية في    الحر الفترة  للمستوى    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠الرئيسية خالل  العادلة  القيمة  والمطلوبات    ٣في  للموجودات 

مليون ريال سعودي) المتعلقة بأرباح القيمة العادلة لألدوات المالية    ١٣٠:  ٢٠٢١يونيو    ٣٠مليون ريال سعودي (   ٩١مبلغ  المالية  

 المشتقة. 

  ٪، في قيمة خيار الشراء بحد يصل إلى  ١٠االفتراضات، التي يستند إليها تقييم الخيارات بالزيادة/ النقص  يتم إظهار أي تغير في  

 ا في قيمة خيارات البيع / الشراء. مليون دوالر أمريكي تقريبً   ٦٠ -مليون دوالر أمريكي و +/  ١٥٠ -حوالي +/



  
    الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

 ) سعودية   مساهمة (شركة  

  

  
١٢  

 

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

  اإليرادات  ٧

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  يونيو  ٣٠

  لفترة الستة أشهر المنتهية في   

    يونيو  ٣٠

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
        

  ٧٧٬٦٦٢٬٢٣٩   ١٠٥٬٤٢٢٬٨٠٩   ٤١٬٢٠٦٬٤٨١   ٥٤٬٢٨٨٬١٠٢  بضاعة  مبيعات

  ٢٬٠٤٩٬٧٠٢   ٢٬٩١١٬٩١٠   ١٬٠٨٠٬٩٤٩   ١٬٥٣١٬٦٩٤  خدمات لوجستية 

  ٢٣٧٬٩٢٧   ٢٨٣٫١٦٤   ١٣١٬٧٦١   ١٥٦٬٤٩٩  تقديم الخدمات

 ٧٩٬٩٤٩٬٨٦٨  ١٠٨٬٦١٧٬٨٨٣  ٤٢٬٤١٩٬١٩١  ٥٥٬٩٧٦٬٢٩٥ 

 .بخصوص توزيع اإليرادات حسب القطاعات والتوزيع الجغرافي ٩يرجى الرجوع إلى اإليضاح  

  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   ٨

  فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها الهامة:

 

  المبيعات إلى الجهات ذات العالقة  

  لفترة الثالثة أشهر 

  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  أشهر لفترة الستة  

    يونيو  ٣٠المنتهية في 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
        

ت زميلة    ٩٥٬٦٨٩   ١٢٥٬٧٣٦   ٥١٬١٨١   ٧٢٬٧٩٩  شر
ء    ٤٬٩٥١٬٠٩١   ٦٬٣٧٣٬٢٢٩   ٢٬٥٥٠٬٦٩٧   ٣٬٤٤٨٬٤٠٦  مشاريع مشتركة وشر

تالأرامكو السعودية و   شر

  ٤٬١٤٥٬٠٨١   ٦٬٢٩٨٬٣٨٥   ٢٬٤٤٤٬٣٢١   ٣٬٧٦٣٬١٨٧  لها  التابعة
        

  المشتريات من الجهات ذات العالقة  

  لفترة الثالثة أشهر 

  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  لفترة الستة أشهر  

    يونيو  ٣٠المنتهية في 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
        

ت زميلة    ٢٬٠٢٢٬٩٢٤   ٣٬٢١٧٬٦١٨   ١٬١٣٢٬٢٢٣   ١٬٨٩٠٬١٣٧  شر
ء    ١٢٬٣٥٨٬٩٩٨   ١٣٬٤٢٣٬٦٣٣   ٦٬٣٩٩٬٦٧٧   ٦٬٦٥٠٬٦٥٢  مشاريع مشتركة وشر

تالأرامكو السعودية و   شر

  ١٠٬٦٣٤٬٤٠٠   ٢٩٬١٥٨٬١٩٣   ٥٬١٤٩٬٩٢٢   ١٤٬٧١٢٬٠٥٩  لها  التابعة
        



  
    الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

 ) سعودية   مساهمة (شركة  

  

  
١٣  

 

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

  (تتمة) المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   ٨

المبالغ    

المطلوبة من  

الجهات ذات  

   العالقة 

المبالغ المطلوبة  

للجهات ذات  

  العالقة 

 

القروض إلى  

الجهات ذات  

  العالقة 

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما في    
       

ت زميلة    ٣٨٬٣٣٥   ٧٣٩٬١٤١   ٤٢٬١٨٥   شر
ء    ٥٧١٬٨٧٥   ٥٬٣٤٠٬٥٢٥   ٣٬١٥٣٬٣٣٩   مشاريع مشتركة وشر

ت التابعة الأرامكو السعودية و   -   ٩٬٠٧٥٬١٣٢   ٢٬٧٢١٬٧٠٩   لها  شر
       

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في   
       

ت زميلة    ٤٣٬٤٠٧   ٤٧٣٬٥٨٥   ٣١٬٩٧١   شر
ء   ٦٠٩٬٣٧٥   ٦٬٢٨٣٬٨٢٦   ٣٬٠٩١٬٦٥٠     مشاريع مشتركة وشر

ت التابعة الأرامكو السعودية و   -   ٧٬٩٥٢٬٩٣٢   ١٬٠٠٢٬١١٠   لها  شر

على الذمم المدينة والدائنة المتداولة وغير المتداولة  طلوبة لهم  من الجهات ذات العالقة والم  الغ المطلوبة شتمل المبت 

              المشترك لدى بعض المشاريع المشتركة. بما في ذلك مبالغ تتعلق باتفاقيات التشغيل واإلنتاج 

  

ات  ٢٠٢١خالل   ة إـطارـية، تقوم بموجبـها ســـاـبك بتســويق منتـجات البتروكيـماوـي ة اتـفاقـي ، أبرـمت ســـاـبك وأرامكو الســعودـي

ة بهذه   راء والبيع الخاـص اح عن معامالت الـش عودية. وفًقا لذلك، يتم اإلفـص قيقة ألرامكو الـس ت الـش ر والبوليمرات لبعض الـش

. أصــبـحت ـهذه االتـفاقـيات ســـارـية  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل الفترة المنتهـية في  االتـفاقـيات كمـعامالت مع الجـهات ذات العالـقة  

  .٢٠٢١يونيو   ٣٠خالل الفترة المنتهية في  جوهرية  ، وبالتالي، لم يتم اإلفصاح عن معامالت  ٢٠٢١يونيو   ٣٠المفعول بعد  

  

  فيما يلي المعامالت واألرصدة مع المنشآت التي تسيطر عليها الحكومة السعودية:

 

  ة الثالثة أشهرلفتر  

  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  لفترة الستة أشهر  

    يونيو  ٣٠المنتهية في 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
        

  ١٬٢٦٧٬٧٢٢   ١٬٤١٢٬٠٧٢   ٢٬٢٨٤٬٦٨١   ٧٣٨٬١٣٥  وخدمات بضاعة مشتريات 
  ٤٬٨٣١   ٩٬١٦٧   ٦٢٣٬٤٤٠   ٥٬٩٢٢  وخدمات   بضاعةمبيعات 

        

 

  كما في  

   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

  كما في  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

  ٢٧٨٬٣٠١  ٢٧٤٬٨٧٠  الحكومة السعودية  لبمن ق  سيطر عليهام مستحقة إلى منشآت  مبالغ  
  ٣٬٨٨٢  ٦٬٠١١  الحكومة السعودية  لبمن ق  سيطر عليهام منشآت  من مستحقة مبالغ  

  المعلومات القطاعية  ٩

مل) وفًقا لمنتجاتها، ويتم تجميعها في   تتكون سابك من ثالث وحدات عمل استراتيجية وحديد (نشاط تصنيع مملوك بال

  قطاعات ورفع التقارير بشأنها. ثالث 

لغرض اتخاذ القرارات بشأن توزيع    تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية، التي يرأسها الرئيس التنفيذي، بمراقبة نتائج القطاعات التشغيلية 

االستهالك   قبل  العمليات  من  "الدخل  باستخدام  الدخل  قائمة  أساس  على  القطاع  أداء  تقييم  يتم  األداء.  وتقييم  الموارد 

واإلطفاء واالنخفاض في القيمة" كمقياس للربح أو الخسارة ل قطاع من القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها، ويتم قياسه  

  وفق أسس ثابتة على أساس الربح أو الخسارة في القوائم المالية الموحدة.



  
    الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

 ) سعودية   مساهمة (شركة  

  

  
١٤  

 

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

  المعلومات القطاعية (تتمة)  ٩

ت المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها بش مالئم. فيما  تم حذف جميع المعامالت المتداخلة بين   شر

  يلي التفاصيل المالية للقطاعات:

  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 

البتروكيماويات  

  الموحدة    حديد  المغذيات الزراعية   والتخصصات 
 

  ٥٥٬٩٧٦٬٢٩٥  ٤٬٠٧٧٬٩٣٣  ٥٬٦٨٧٬٤٨١  ٤٦٬٢١٠٬٨٨١    إيرادات

  ) ٥٤٩٬٤٨٤٣٬(  ) ٢٩٨٬٣٣٩(  ) ٢١١٬٨٣٨(  ) ٣٧٢٬٩٧٤٢٬(    استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة 

  ٩٬٧٩٨٬٣٠٣  ٣٦٠٬٣٩١  ٣٬٠٣٨٬٩٦٢  ٦٬٣٩٨٬٩٥٠    الدخل من العمليات

ملية   الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير ت

ت زميلة    ١٬٨٢٩٬٤٠٥  -  ٨٣٧٬٩٠٤  ٩٩١٬٥٠١  وشر

  ١٤٠٬٢٣٩  تمويل إيرادات  

فة تمويل    ) ٦٦٩٬٩٤٩(  ت

  ٤٥٢٬٣٤٠  إيرادات أخرى، صافي 

ة وضريبة الدخل   ١١٬٥٥٠٬٣٣٨   الدخل قبل الز
 

  

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

البتروكيماويات  

  الموحدة     حديد  المغذيات الزراعية   والتخصصات 
 

  ٤٢٬٤١٩٬١٩١  ٣٬٥١٠٬٨٠٢  ٢٬٤٧٨٬٠٤٧  ٣٦٬٤٣٠٬٣٤٢    إيرادات

  ) ٣٬٥٧٣٬٢٨٩(  ) ٢٧٢٬٨٥٧(  ) ٢١٣٬٨٢٣(  ) ٣٬٠٨٦٬٦٠٩(    استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة 

  ١٠٬٠٥٣٬٣٨٦  ٦٣٬٣٧٢  ٨٩٣٬٥٠٦  ٩٬٠٩٦٬٥٠٨    الدخل من العمليات

ملية   الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير ت

ت زميلة    ٥٣٠٬٥٣٨  -  ٢٢٠٬٠٦٦  ٣١٠٬٤٧٢  وشر

  ٦١٬٤٩٩  إيرادات تمويل 

فة تمويل    ) ٤٨٧٬٨٣٥(  ت

  ٢٢١٬٨٣٠  صافي  إيرادات أخرى،

ة وضريبة الدخل   ١٠٬٣٧٩٬٤١٨   الدخل قبل الز
 

 
  



  
    الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

 ) سعودية   مساهمة (شركة  

  

  
١٥  

 

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

 المعلومات القطاعية (تتمة)  ٩

  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 

البتروكيماويات  

  الموحدة    حديد  المغذيات الزراعية   والتخصصات 
 

  ١٠٨٬٦١٧٬٨٨٣  ٨٬٣٩٣٬٢١٢  ٩٬٧٣١٬٩٢٩  ٩٠٬٤٩٢٬٧٤٢    إيرادات

  ) ٦٬٩٥٨٬٨٣٥(  ) ٥٨٨٬٤٨٣(  ) ٤٣١٬٦١٩(  ) ٥٬٩٣٨٬٧٣٣(    وانخفاض في القيمة استهالك وإطفاء 

  ١٩٬١١٥٬٦١٧  ٥٤٦٬٣٩٩  ٥٬٦٧٣٬٥٤١  ١٢٬٨٩٥٬٦٧٧    الدخل من العمليات

ملية   الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير ت

ت زميلة   ٢٬٢٨٥٬٩٦٣  -  ١٬٣٨٩٬٥٨٣  ٨٩٦٬٣٨٠  وشر

  ٢٤١٬٢٧١  إيرادات تمويل 

فة تمويل    ) ٩٩٣٬٧٧٩(  ت

  ٦٠٧٬٦٥٤  إيرادات أخرى، صافي 

ة وضريبة الدخل   ٢١٬٢٥٦٬٧٢٦   الدخل قبل الز
 

 

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

البتروكيماويات  

  الموحدة     حديد  المغذيات الزراعية   والتخصصات 
  

  ٧٩٬٩٤٩٬٨٦٨  ٦٬٤٩١٬٦٦٧  ٤٬٣١٨٬٠٤٩  ٦٩٬١٤٠٬١٥٢    إيرادات

  ) ٦٬٩٧٦٬٩٧٨(  ) ٥٥٧٬٩٥٥(  ) ٤٠٩٬٧٨١(  ) ٦٬٠٠٩٬٢٤٢(    استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة 

  ١٧٬٠٣٧٬٩٩٤  ٣٩٨٬٠١٢  ١٬٢٧٢٬٥٩١  ١٥٬٣٦٧٬٣٩١    إيرادات تشغيلية

ملية   الحصة في نتائج مشاريع مشتركة غير ت

ت زميلة    ٦٩٦٬٦٣٠  -  ٢٧١٬٩٩٢  ٤٢٤٬٦٣٨  وشر

  ١٤٨٬٨٦٢   إيرادات تمويل 

فة تمويل    ) ٦٥١٬٦٣٥(   ت

  ١٦٢٬٠٢٣   إيرادات أخرى، صافي 

ة وضريبة الدخل   ١٧٬٣٩٣٬٨٧٤    الدخل قبل الز

 



  
    الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

 ) سعودية   مساهمة (شركة  

  

  
١٦  

 

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

 القطاعية (تتمة)المعلومات   ٩

   التوزيع الجغرافي لإليرادات

 

 

  لفترة الثالثة أشهر 

  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠المنتهية في  

    لفترة الثالثة أشهر 

  ٢٠٢١يونيو   ٣٠المنتهية في 
      

  ٪  ١٨  ٧٬٦٦٤٬١٩٢  ٪  ٢٠  ١١٬٥١٣٬٦٤٩  المملكة العربية السعودية 

  ٪  ١٥  ٦٬٢١١٬٤٦٣  ٪  ١٥  ٨٬٦٠٢٬٩٠٣  الصين 

  ٪  ٢٣  ٩٬٦٠٢٬٩٩٠  ٪  ٢٣  ١٢٬٧٣٠٬٦١٢  باقي دول آسيا 

  ٪  ٢٣  ٩٬٨٣١٬٠٩٩  ٪  ٢٠  ١١٬٣٠٠٬٠٤٤  أوروبا 

  ٪  ٨  ٣٬٤٢٥٬٩٣٩  ٪  ١١  ٥٬٩١٤٬٥٩٦  الواليات المتحدة األمريكية 

  ٪  ١٣  ٥٬٦٨٣٬٥٠٨  ٪  ١١  ٥٬٩١٤٬٤٩١    أخرى

 ١٠٠  ٤٢٬٤١٩٬١٩١  ٪  ١٠٠  ٥٥٬٩٧٦٬٢٩٥  ٪  

 

 

  لفترة الستة أشهر 

  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠المنتهية في  

  لفترة الستة أشهر  

  ٢٠٢١يونيو   ٣٠المنتهية في 
      

  ٪  ١٨  ١٤٬١٩٢٬٣٧٥  ٪  ٢٠  ٢٢٬١٤٣٬٥٥٦  المملكة العربية السعودية 

  ٪  ١٥  ١٢٬٣٣٦٬٢٤٦  ٪  ١٦  ١٧٬٦٦٩٬٩٢٤  الصين 

  ٪  ٢٢  ١٧٬٦٥٥٬٩٨٦  ٪  ٢٣  ٢٤٬٥٩٤٬٣٤٩  باقي دول آسيا 

  ٪  ٢٣  ١٨٬٤٩٢٬٠٨٨  ٪  ٢١  ٢٣٬١٣٧٬١٠٨  أوروبا 

  ٪  ٨  ٦٬٣٦١٬٢٠٢  ٪  ١٠  ١٠٬٧٣٢٬٩٤٥  المتحدة األمريكية الواليات  

  ٪  ١٤  ١٠٬٩١١٬٩٧١  ٪  ١٠  ١٠٬٣٤٠٬٠٠١    أخرى

 ١٠٠  ٧٩٬٩٤٩٬٨٦٨  ٪  ١٠٠  ١٠٨٬٦١٧٬٨٨٣  ٪  

 

تعتمد معلومات اإليرادات أعاله على أماكن تواجد العمالء. 

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما في   

 

البتروكيماويات  

  الموحدة   حديد   المغذيات الزراعية   والتخصصات 
   

  ٣٢٠٬٤٩٩٬٤٠٩  ١٨٬١٩٥٬٠٨٣  ١٧٬٦٧٢٬٠٢٦  ٢٨٤٬٦٣٢٬٣٠٠    إجمالي الموجودات

  ٤٬٣٠٧٬٥٩٣  ٢٧٩٬٢٠٣  ٢٣٢٬٦٩٩  ٣٬٧٩٥٬٦٩١  نفقات رأسمالية 

ت زميلة    ٤٣٬٥٩٤٬٥٢٦  ١٧٦٬٨٤٦  ٦٬٢٠٨٬٣٨٨  ٣٧٬٢٠٩٬٢٩٢  ومشاريع مشتركة االستثمار في شر

  ١٠٧٬٠٠٣٬٦٦٩  ٦٬٧٤٢٬٨٨٨  ٣٬٦٩١٬٦١٣  ٩٦٬٥٦٩٬١٦٨    إجمالي المطلوبات

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  

 

البتروكيماويات  

  الموحدة   حديد   المغذيات الزراعية   والتخصصات 
   

  ٣١٨٬٤٣٨٬٧٧٧  ١٨٬١٧٦٬٢٢٣  ١٣٬١٩٩٬٦٦٨  ٢٨٧٬٠٦٢٬٨٨٦    إجمالي الموجودات

  ١٠٬٩٧١٬٤٦١  ٥٦٤٬١٤٨  ٦٣٦٬٥٦٨  ٩٬٧٧٠٬٧٤٥  نفقات رأسمالية 

ت زميلة ومشاريع مشتركة    ٤٢٬١٨٧٬٦٢٣  ١٧٦٬٨٤٦  ٤٬٩٨٣٬٢٠٢  ٣٧٬٠٢٧٬٥٧٥  االستثمار في شر

  ١٠٦٬٦٠٥٬٤٧٩  ٦٬٤٩٠٬٦٩٧  ٢٬١٩٢٬٥٨٠  ٩٧٬٩٢٢٬٢٠٢    إجمالي المطلوبات



  
    الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

 ) سعودية   مساهمة (شركة  

  

  
١٧  

 

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

  المعلومات القطاعية (تتمة)  ٩

   التوزيع الجغرافي للموجودات غير المتداولة باستثناء الموجودات المالية وموجودات الضريبة المؤجلة

 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في    ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما في   
     

  ٪  ٧١  ١١٥٬٧٥٩٬٠٧٠  ٪  ٧١  ١١٣٬٧١٧٬٠٧٧  العربية السعودية المملكة 

  ٪  ١٢  ١٩٬٦٦٩٬٥٦٩  ٪  ١٢  ١٩٬٠٠٩٬٨٥٥  أوروبا 

  ٪  ١٥  ٢٣٬٧١١٬٥٢٦  ٪  ١٥  ٢٣٬٤٧٦٬٦٥٣  الواليات المتحدة األمريكية 

  ٪  ٢  ٢٬٨٤٩٬٢٤٥  ٪  ٢  ٢٬٧٨٩٬٥٥٥    آسيا

  -  ١٦٬٦٦٨  -  ١٤٬٠٩٠  أخرى 

 ١٠٠  ١٦٢٬٠٠٦٬٠٧٨  ٪  ١٠٠  ١٥٩٬٠٠٧٬٢٣٠  ٪  

  التوزيعات   ١٠

) على توزيعات أرباح ٢٠٢٢أبريل   ١٠هـ (الموافق  ١٤٤٣رمضان  ٩وافقت الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها المنعقد في 

إثباتها  والتي تم    ،٢٠٢١ريال سعودي للسهم الواحد) للنصف الثاني من    ٢٬٢٥مليار ريال سعودي (بسعر    ٦٬٧٥نقدية نهائية بمبلغ  

  . ٢٠٢٢يونيو  ٣٠في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

 

القعدة    ٢٠في   النصف األول من  ٢٠٢٢يونيو    ١٩(الموافق  هـ  ١٤٤٣ذو  أرباح نقدية أولية عن  أعلنت سابك عن توزيعات   ،(٢٠٢٢  

التي تم إثباتها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة  ريال سعودي للسهم)، و   ٢٬٢٥مليار ريال سعودي (بسعر  ٦٬٧٥بمبلغ  

  . ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الموجزة للفترة المنتهية في  

  الحقة   الحداث األ  ١١

 

يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في  هناك    لم تكن   ، اإلدارة  في رأي 

  في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. موضح المركز المالي للمجموعة كما هو 
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