
 

 
 
 
 

 وشركاتھا التابعة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (غیر مراجعة) الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائم
 ٢٠٢١ مارس ٣١في  المنتھیة أشھر الثالثة ةلفتر

  المالیة األولیة القوائموتقریر حول فحص 
 

 
 
 
 



 

 

 وشركاتھا التابعة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائم
 ٢٠٢١ مارس ٣١في  المنتھیةأشھر الثالثة  ةلفتر

 
 صفحة 
  

 ٢  الموجزةالموحدة  المالیة األولیة القوائمتقریر حول فحص 
  

 ٤ - ٣  الموجزةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة 
  

  ٥ الموجزةاألولیة الموحدة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  

 ٦ الموجزةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة 
  

 ٨ - ٧ الموجزةقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة 
  

 ١٩ - ٩ الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
  

 
 
 
 

  
 

 





 

٣ 

 وشركاتھا التابعة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموجزةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)أالف (جمیع المبالغ ب

 

 إیضاح 
  ١٣كما في 

٢٠٢١ مارس   
  ٣١كما في 
٢٠٢٠دیسمبر    

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    الموجودات
    موجودات غیر متداولة

 ١٢٬٩٥٠٬٤٠١ ١٢٬٧٥٤٬٧٧٢ ٥ ممتلكات ومصنع ومعدات
 ٦٣٬٢٦٦ ٥٧٬٢٩٢  موجودات حق االستخدام

 ١٣٤٬٢٣٤ ١٢٩٬٥٣٢  موجودات أخرى
 ١٣٬١٤٧٬٩٠١ ١٢٬٩٤١٬٥٩٦  مجموع الموجودات غیر المتداولة

    
    موجودات متداولة

 ١٬٠١٧٬١٩٠ ١٬٠١٤٬٩٣٣ ٦ مخزون
 ١٤٤٬٦٤٣ ١٤١٬٥٥٠ ٧ مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 ٢٢٩٬٤٨١ ٢٣٨٬٦٤٨ ٨ مطلوب من أطراف ذات عالقة
 ٧٨٤٬٨٨٣ ١٬٠٧٢٬٩٩٩  ذمم مدینة تجاریة

 ١٬٢٩٧٬٥٢٧ ١٬٧٦٥٬١١٦ ٩ نقد وما یماثلھ
 ٣٬٤٧٣٬٧٢٤ ٤٬٢٣٣٬٢٤٦   مجموع الموجودات المتداولة

    
 ١٦٬٦٢١٬٦٢٥ ١٧٬١٧٤٬٨٤٢  مجموع الموجودات

    
    حقوق الملكیة والمطلوبات

    حقوق الملكیة
 ٤٬٨٠٠٬٠٠٠ ٤٬٨٠٠٬٠٠٠ ١٠  رأس المال

 ٤٣٨٬٢٩٤ ٤٣٨٬٢٩٤  احتیاطي نظامي
 ٢٬٨٧٧٬٧٥٢ ٣٬١٨٨٬٥٠٢  أرباح مبقاة

 ٨٬١١٦٬٠٤٦ ٨٬٤٢٦٬٧٩٦  الشركة الوطنیة للبتروكیماویاتحقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي 
    

 ٤٬١٦٥٬٥٤٧ ٤٬٢٦٢٬١٧٧  الحصص غیر المسیطرة
 ١٢٬٢٨١٬٥٩٣ ١٢٬٦٨٨٬٩٧٣  مجموع حقوق الملكیة

    
    المطلوبات

    مطلوبات غیر متداولة
 ١٬٤٩٣٬٨٥٤ ١٬٤٩٥٬٠٨١ ١١ قروض طویلة األجل

 ٤٢٬٢٤٤ ٣٧٬٨٢٦  مطلوبات عقود اإلیجار
 ٢٩٨٬٦٩٦ ٣٠٣٬٧٩٥  صافي –مطلوبات ضریبة مؤجلة 
 ٣١٨٬٩٥٩ ٣٢٦٬٣٢٤   التزامات منافع الموظفین

 ٢٬١٥٣٬٧٥٣ ٢٬١٦٣٬٠٢٦  مجموع المطلوبات غیر المتداولة
    

(یتبع)



 

٤ 

 وشركاتھا التابعة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة) الموجزةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)أالف (جمیع المبالغ ب

 

 إیضاح 
  ١٣كما في 

٢٠٢١ مارس   
  ٣١كما في 
٢٠٢٠دیسمبر    

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    مطلوبات متداولة
 ٣٠٠٬٩٧٥ ٣٢٠٬٧١٧  ذمم دائنة تجاریة

 ١٩٩٬٠٦٧ ٢٣٨٬٩٤١ ٨ مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 ٣٦٢٬٩٠٩ ٤١٣٬٠٩٨ ١٢ مستحقات ومطلوبات أخرى

 ٥٥٦٬٨٨٧ ٥٨٥٬٢٨٣ ١٣ زكاة وضریبة دخل 
 ٧٤٣٬٢٥٤ ٧٤٣٬٨٦٤ ١١ الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

 ٢٣٬١٨٧ ٢٠٬٩٤٠  الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار
 ٢٬١٨٦٬٢٧٩ ٢٬٣٢٢٬٨٤٣  مجموع المطلوبات المتداولة

    
 ٤٬٣٤٠٬٠٣٢ ٤٬٤٨٥٬٨٦٩  مجموع المطلوبات

    
 ١٦٬٦٢١٬٦٢٥ ١٧٬١٧٤٬٨٤٢  مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

 
 .الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمتعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه   
 
 
  

 إیاد الحسین  
 العضو المفوض

 فھد الذیبان   
 الرئیس التنفیذي المكلف

 مرزوق الشمري     
 المدیر المالي

 
 



 

٥ 

 وشركاتھا التابعةالشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 

 .الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمتعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه 
 
 
 

 إیاد الحسین 
 العضو المفوض

 فھد الذیبان 
 الرئیس التنفیذي المكلف

 
 مرزوق الشمري 

 المدیر المالي
 
 

  
 لفترة الثالثة أشھر

  مارس ٣١المنتھیة في 

 

                     
                           

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  إیضاح
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    
    

 ١٬٥٧٢٬٩٢٢ ٢٬١٢٧٬٩٣٩ ١٨، ٨ من العقود مع العمالء إیرادات
 (١٬٣٢٣٬٠٣٣) (١٬٤٤٥٬٢٨٧) ١٨، ٨ اإلیراداتتكلفة 

 ٢٤٩٬٨٨٩ ٦٨٢٬٦٥٢ ١ إجمالي الربح
    

 (٨٤٬٥٤٧) (١٠٨٬٠٢٠) ٨ مصاریف بیع وتوزیع
 (٤٠٬٥٠٥) (٣١٬٦٦٨) ٨  مصاریف عمومیة وإداریة

 ١٢٤٬٨٣٧ ٥٤٢٬٩٦٤   ربح التشغیل
    

 (٢٦٬٩٦٢) (٨٬٣٢٨)  تكالیف تمویل
 ١٣٬٨١٤ ١٬٦٢٥ ١٨ ایرادات من استثمارات نقدیة

 (١٣٬١٤٨) (٦٬٧٠٣)  صافي -تكالیف تمویل 
 ٢٬٠٧٧ (٩٬٠١٣) ١٨ صافي -اخرى  ایرادات  (مصاریف)

 ١١٣٬٧٦٦ ٥٢٧٬٢٤٨  قبل الزكاة وضریبة الدخل الربح
    

 (٢٢٬٦٣٠) (٣٠٬٨٥٧)  الزكاة
 (٣٬٨٣٥) (٣٦٬٥١٣)  ضریبة الدخل
 ٨٧٬٣٠١ ٤٥٩٬٨٧٨  الربح للفترة

    
 - -  للفترةالدخل الشامل اآلخر 

    
 ٨٧٬٣٠١ ٤٥٩٬٨٧٨  الشامل للفترةالدخل مجموع 

    
    الربح للفترة العائد الى:

 ٥٠٬٢٢١ ٣١٠٬٧٥٠   مساھمي الشركة الوطنیة للبتروكیماویات
 ٣٧٬٠٨٠ ١٤٩٬١٢٨  الحصص غیر المسیطرة

  ٨٧٬٣٠١ ٤٥٩٬٨٧٨ 
    

    العائد إلى: الشامل للفترة الدخلمجموع 
 ٥٠٬٢٢١ ٣١٠٬٧٥٠  للبتروكیماویاتمساھمي الشركة الوطنیة 
 ٣٧٬٠٨٠ ١٤٩٬١٢٨  الحصص غیر المسیطرة

  ٨٧٬٣٠١ ٤٥٩٬٨٧٨ 
   ١٥ (الریاالت السعودیة)ربحیة السھم 

 ٠٫١٠ ٠٫٦٥  األساسیة والمخفضة



 

٦ 

 وشركاتھا التابعة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموجزةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)أالف (جمیع المبالغ ب

 

 
 العائد إلى مساھمي 

 الوطنیة للبتروكیماویاتالشركة 
 
 

 الحصص
 غیر المسیطرة

 

 رأس المال إیضاح 
 احتیاطي
 نظامي

 أرباح 
 مبقاة

 
 مجموع حقوق الملكیة المجموع

        
 ١٢٬٢٤٩٬٧٩٥ ٤٬١٠١٬٨٠١ ٨٬١٤٧٬٩٩٤ ٢٬٩٣٢٬٦٧٧ ٤١٥٬٣١٧ ٤٬٨٠٠٬٠٠٠  (مراجعة) ٢٠٢٠ینایر  ١في 

        
 ٨٧٬٣٠١ ٣٧٬٠٨٠ ٥٠٬٢٢١ ٥٠٬٢٢١ - -  فترةللالربح 

 - - - - - -   فترةلل الدخل الشامل اآلخر
 ٨٧٬٣٠١ ٣٧٬٠٨٠ ٥٠٬٢٢١ ٥٠٬٢٢١ - -  للفترة الشامل الدخل مجموع

        
        :مساھمینبصفتھم  المساھمینالمعامالت مع 

 ٢٤٬٢٧٦ ٢٤٬٢٧٦ - - - - ٨ ضریبة دخل مستردة 
        

 ١٢٬٣٦١٬٣٧٢ ٤٬١٦٣٬١٥٧ ٨٬١٩٨٬٢١٥ ٢٬٩٨٢٬٨٩٨ ٤١٥٬٣١٧ ٤٬٨٠٠٬٠٠٠  مراجعة)غیر ( ٢٠٢٠ مارس ٣١في 
        

(مراجعة) ٢٠٢١ ینایر ١في    ١٢٬٢٨١٬٥٩٣ ٤٬١٦٥٬٥٤٧ ٨٬١١٦٬٠٤٦ ٢٬٨٧٧٬٧٥٢ ٤٣٨٬٢٩٤ ٤٬٨٠٠٬٠٠٠ 
        

للفترةالربح    - - ٤٥٩٬٨٧٨ ١٤٩٬١٢٨ ٣١٠٬٧٥٠ ٣١٠٬٧٥٠ 
 - - - - - -    للفترة الشامل اآلخر الدخل
للفترة الشامل الدخل مجموع   - - ٤٥٩٬٨٧٨ ١٤٩٬١٢٨ ٣١٠٬٧٥٠ ٣١٠٬٧٥٠ 

 
:مساھمینبصفتھم  المساھمینالمعامالت مع          

 ١٣٬١٢٧ ١٣٬١٢٧ - - - - ٨ ضریبة دخل مستردة 
 (٦٥٬٦٢٥) (٦٥٬٦٢٥) - - - -  توزیعات أرباح

  - - - - (٥٢٬٤٩٨) (٥٢٬٤٩٨) 
        

 ١٢٬٦٨٨٬٩٧٣ ٤٬٢٦٢٬١٧٧ ٨٬٤٢٦٬٧٩٦ ٣٬١٨٨٬٥٠٢ ٤٣٨٬٢٩٤ ٤٬٨٠٠٬٠٠٠  مراجعة)غیر ( ٢٠٢١ مارس ٣١في 

 .الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمتعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه 
 
 
 

 إیاد الحسین 
 العضو المفوض

 فھد الذیبان 
 الرئیس التنفیذي المكلف

 مرزوق الشمري  
 المدیر المالي

 



 

٧ 

 وشركاتھا التابعة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم)
  (شركة مساھمة سعودیة)

  الموجزةقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)أالف (جمیع المبالغ ب

 

  
 الثالثة أشھرلفترة 

 مارس ٣١المنتھیة في 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إیضاح 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ١١٣٬٧٦٦ ٥٢٧٬٢٤٨  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل

    تعدیالت لـ:
 ٢٢١٬٦٠٠ ٢١٧٬٤٢٨  استھالك

 ١٣٬١٤٨ ٦٬٧٠٣  صافيبال -تكالیف مالیة 
 (١٬٥٩٣) -  مسیطرة الغیر الحصصقرض مساند من ربح من تعدیل 

 ٨٬٩٩٥ ٩٬١٢٥  مخصص التزامات منافع الموظفین
     التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 (٣٤٬٢٦٣) ٢٬٢٥٧  في المخزون )الزیادةالنقص (
 (٦٬٤٧٥) (٧٬٢١٨)   موجودات متداولة أخرىالزیادة في المدفوعات المقدمة و

 ٥١٬٦٢٥ (٩٬١٦٧)  النقص في مطلوب من أطراف ذات عالقة(الزیادة) 
 ١٩١٬٩٤٩ (٢٨٨٬١١٦)   النقص في الذمم المدینة التجاریة(الزیادة) 

 ٩٬٤٢٧ ١٩٬٧٤٢  الزیادة في الذمم الدائنة التجاریة  
 (٥٧٬٥٩٥) ٣٩٬٨٤٣  في مطلوب إلى أطراف ذات عالقة )النقص(الزیادة 
 ٣١٬٨٦٩ ٥٠٬١٨٩  في مستحقات ومطلوبات أخرىالزیادة 

 ٥٤٢٬٤٥٣ ٥٦٨٬٠٣٤  النقد الناتج من العملیات
 (٢٦٬٥٨٨) (٦٬٤٩١)  تكالیف تمویل مدفوعة

 ١٣٬٨١٤ ٢٧٦   ایرادات من استثمارات نقدیة مستلمة
 (٢٤٬٢٧٦) (٢١٬٨٦٢)  زكاة وضریبة دخل مدفوعة

 (٢٬٧٦٦) (١٬٧٢٩)  مدفوعة الموظفینالتزامات منافع 
 ٧٣٩ ٤٬٣٤٩  محصلةالموظفین إلى قروض 

 ٥٠٣٬٣٧٦ ٥٤٢٬٥٧٧  صافي النقد الوارد من األنشطة التشغیلیة
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 (٥٬٧١٩) (١٥٬٨٢٥) ٥ مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات

    
    النقدیة من األنشطة التمویلیةالتدفقات 

 ٢٬٩٨٠٬٣٦٩ -  متحصالت من قروض طویلة األجل
 (٤٬٦٤٩٬٠٣٨) -  سداد قروض طویلة األجل

 (٧٧٬٠٤١) -  قرض مساند من الحصص غیر المسیطرةسداد 
 (٣٬٤٢٦) (٦٬٦٦٥)  مطلوبات عقود اإلیجارسداد 

 - (٦٥٬٦٢٥)  غیر المسیطرةتوزیعات ارباح مدفوعة من شركة تابعة الى الحصص 
 ٢٤٬٢٧٦ ١٣٬١٢٧ ٨ الحصص الغیر مسیطرةضریبة دخل مستردة من قبل 

 (١٬٧٢٤٬٨٦٠) (٥٩٬١٦٣)  النقد الصادر من األنشطة التمویلیة صافي
    

 (١٬٢٢٧٬٢٠٣) ٤٦٧٬٥٨٩  نقد وما یماثلھفي التغیر صافي 
 ٢٬٤٨٥٬٦١٧ ١٬٢٩٧٬٥٢٧  فترةالفي بدایة  نقد وما یماثلھ

    
 ١٬٢٥٨٬٤١٤ ١٬٧٦٥٬١١٦ ٩ فترةالفي نھایة  نقد وما یماثلھ

(یتبع)



 

٨ 

 وشركاتھا التابعة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم)
  (شركة مساھمة سعودیة)

  )تتمة( الموجزةقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة 
 لریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)أالف ا(جمیع المبالغ ب

 

  
 لفترة الثالثة أشھر

مارس ٣١المنتھیة في   
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    أنشطة تشغیلیة واستثماریة وتمویلیة غیر نقدیة:
 ٣٧٤ ١٬٨٣٧  إطفاء تكالیف المعاملة

 - ٣١  من طرف ذي عالقة التزامات منافع الموظفینتحویل 
 ١٬٧٠٩ -  غیر مسیطرةالحصص المن  مساندالمستحقة على قرض  كالیف التمویلت

 
 .الموجزةتعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 
 
 

 إیاد الحسین 
 العضو المفوض

 فھد الذیبان 
 الرئیس التنفیذي المكلف

 مرزوق الشمري 
 المدیر المالي

 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

٩ 
 

 معلومات عامة ١
 

بموجب في الریاض، بالمملكة العربیة السعودیة ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم" أو "الشركة") إن 
)، وقد تم تأسیسھا بموجب قرار ٢٠٠٨مارس  ١٦ھـ (الموافق  ١٤٢٩ربیع األول  ٨بتاریخ "السجل"   ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ السجل التجاري رقم 

 ). ٢٠٠٨فبرایر  ٢٣ھـ (الموافق  ١٤٢٩صفر  ١٦بتاریخ  ٥٣ق/رقم وزارة التجارة 
 

 (معاً بـ "المجموعة"):التالیة وشركاتھا التابعة  المرفقة على أنشطة الشركة الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمتشمل ھذه 
 

 نسبة الملكیة الفعلیة  بلد التأسیس 
    

  
مارس  ٣١

٢٠٢١ 
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠ 
    

٪  ٦٥ المملكة العربیة السعودیة الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة ذات مسؤولیة محدودة)  ٦٥  ٪  
شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة منطقة حرة ذات 

٪  ٦٥ اإلمارات العربیة المتحدة مسؤولیة محدودة)  ٦٥  ٪  
 

في تطویر وإنشاء وتشغیل وإدارة وصیانة المصانع البتروكیماویة والغاز والبترول والصناعات األخرى، وتجارة  للشركةتتمثل األنشطة الرئیسیة 
 الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكیماویة ومشتقاتھا.

 

العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم إن الشركة السعودیة للبولیمرات ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الجبیل، المملكة 
 . ٢٠٥٥٠٠٩٠٦٥)، ولھا فرع في الجبیل بموجب السجل التجاري رقم  ٢٠٠٧دیسمبر    ٩ھـ (الموافق    ١٤٢٨ذي القعدة    ٢٩بتاریخ    ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦

 
 لایر سعودي.  یارمل  ١٬٤سعودي إلى  لایر    ارملی  ٤٬٨في الشركة السعودیة للبولیمرات تخفیض رأس مال الشركة من    المساھمین، قرر  ٢٠١٩خالل  

 .٢٠٢١مارس  ٣١لتخفیض رأس المال كما في  النظامیةلم یتم استكمال اإلجراءات 
 

لمنطقة الحرة بمطار ابموجب رخصة تجاریة من  ٢٠١١فبرایر  ١٥تم تأسیس شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع في المنطقة الحرة بمطار دبي في 
 ة.، دبي، اإلمارات العربیة المتحد٤٢٠  ھیأي  إ ٦ھو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم    لشركة بولیمرات الخلیج للتوزیعالعنوان المسجل  إن  .  دبي

 

، شھدت المجموعة زیادة في أسعار معظم منتجاتھا ، ویرجع ذلك أساًسا إلى انتعاش أوضاع   ٢٠٢١مارس    ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
اإلیرادات والربح لھذه الفترة. السوق في األسواق الرئیسیة والبلدان التي تبیع فیھا المجموعة منتجاتھا. أدت الزیادة في أسعار ھذه المنتجات إلى زیادة  

 ومع ذلك ، ال تزال ظروف السوق متقلبة وتستمر اإلدارة في مراقبة الوضع عن كثب.
 

على عملیاتھا وتواصل اتخاذ تدابیر وقائیة لضمان صحة وسالمة موظفیھا وتقلیل   ١٩-كوفیدقامت إدارة المجموعة أیًضا بتقییم التأثیرات األخرى لـ  
 ، تواصل اإلدارة المراقبة وتتخذ الخطوات الالزمة لضمان استمراریة عملیاتھا.  غیر مستقرنظًرا ألن الوضع  وعملیاتھا. ومع ذلك ،    تأثیر الوباء على

 
 ٢٨ والتي تتضمن اإلیضاحات والمعلومات التفسیریة األخرى والموافقة على إصدارھا بتاریخ الموجزةالموحدة المالیة األولیة  القوائمتم اعتماد 

 .٢٠٢١ ریلاب
 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١٠ 
 

 السیاسات المحاسبیة ٢
 

للمجموعة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة للسنة  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد 
 المالیة السابقة وفترات التقریر األولیة المقارنة.

 
 أسس اإلعداد ١- ٢
 
 االلتزام بیان )أ( 
 

"التقاریر المالیة األولیة" المعتمد في المملكة  ٣٤للمجموعة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمتم إعداد ھذه 
 .الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبینالعربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن 

 
جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وبناًء علیھ، ینبغي قراءة ھذه  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمال تشمل 
  .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائم

 
 التاریخیة التكلفة مبدأ )ب(
 

ما ھو مبین في السیاسات المحاسبیة المتعلقة بذلك في القوائم طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمأعدت ھذه 
 .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

 
 العرض وعملة الوظیفیة العملة ) ج(
 

المالیة لكل من شركات المجموعة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة األساسیة التي تعمل فیھا الشركة ("العملة  القوائمیتم قیاس البنود المدرجة في 
من الدوالر   الموجزةالمالیة األولیة الموحدة    القوائمفي    مشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع یتم تحویلھالشركة السعودیة للبولیمرات و  . كل منالوظیفیة")

، من اللایر السعوديدوالر أمریكي. یتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف    ١لایر سعودي إلى    ٣٫٧٥األمریكي إلى اللایر السعودي بمعدل ثابت قدره  
 .للشركةباللایر السعودي، وھو أیًضا العملة الوظیفیة  الموجزةالموحدة  األولیةالمالیة  القوائمتم عرض  ما لم یذكر خالف ذلك.

 
 اتوالتفسیر المعاییر والتعدیالت على الجدیدة المعاییر )د(
 

 .أصبحت بعض التعدیالت على المعاییر الحالیة قابلة للتطبیق في فترة إعداد التقاریر الحالیةلیس ھناك معاییر جدیدة تنطبق على المجموعة. مع ذلك،  
 ي كنتیجة لتطبیق ھذه التعدیالت على المعاییر.إلى تغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء أي تعدیالت بأثر رجع المجموعةلم تضطر 

 
 

لم یتم العمل بھ ومن المتوقع أن یكون لھ تأثیر كبیر   لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي  تفسیرأو    معیار دولي للتقریر الماليلیس ھناك أي  
 على المجموعة.

  
 بعد المفعول ساریة تصبح لم ولكنھا الصادرة المعاییر )ـھ(
 

 قبل من مبكر بشكل تطبیقھا یتم ولم ٢٠٢١ مارس ٣١ في التقریر لفترات إلزامیة تعد ال التي الجدیدة المحاسبیة والتفسیرات المعاییر بعض نشر تم
ً  المعاییر لھذه یكون أن المتوقع غیر من انھ. المجموعة ً  تأثیرا  المعامالت وعلى المستقبلیة أو الحالیة التقاریر فترات في المجموعة على جوھریا
 .المنظورة المستقبلیة

 
 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١١ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة ٢
 
 التوحید أسس ٢-٢
 

. الشركات التابعة ٢٠٢١  مارس  ٣١وشركاتھا التابعة كما في  على المعلومات المالیة للشركة  للمجموعة    الموجزةالمالیة األولیة الموحدة    القوائمتشمل  
لدیھا حقوق في ھي المنشآت التي لدى المجموعة سیطرة علیھا. تسیطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة لعوائد متغیرة أو و

ارسھا على عوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة المستثمر فیھا كما یكون لدیھا القدرة على التأثیر على ھذه العوائد من خالل السلطة التي تم
 المنشأة المستثمر فیھا.

 

 العناصر الثالثة التالیة: المجموعة وتسیطر المجموعة على وجھ التحدید على المنشأة المستثمر فیھا عندما وفقط عندما یكون لدى
 
ة سیطرة على المنشأة المستثمر فیھا (على سبیل المثال الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالمنشأ ●

 .المستثمر فیھا)
 المستثمر فیھا.تعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغیرة من خالل مشاركتھا في المنشأة  ●
 .قدرة على استخدام سلطتھا على المنشأة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا ●

 
 ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة.یتم تحویل السیطرة إلى المجموعة. یبدأ توحید قوائم الشركة التابعة عندما 

 

وتتماشى السیاسات  .والخسائر غیر المحققة من المعامالت فیما بین شركات المجموعةاالستثمارات والمعامالت واألرصدة واألرباح یتم استبعاد 
 المحاسبیة الخاصة بالشركات التابعة مع تلك السیاسات المتبعة من قِبَل المجموعة.

 
قائمة الربح أو الخسارة الحصص غیر المسیطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة غیر المملوكة بالكامل بصورة مستقلة في  عرضتوقد 

 الموحدة األولیةوقائمة المركز المالي  الموجزة الموحدة األولیة الملكیة حقوق في التغیرات قائمةو الموجزةوالدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة 
 .، على التواليالموجزة

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات ٣

 
حیث أن األدوات  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و ٢٠٢١ مارس ٣١قیمتھا الدفتریة كما في على أنھا تقارب ة مجموعالقیمة العادلة لألدوات المالیة لل تقدر

شھرا من  ١٢ل المالیة بطبیعتھا قصیرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ویتوقع تحقیقھا بقیمتھا الدفتریة المالیة خال
 تم أنھا تقارب قیمتھا الدفتریة، حیثى علقدر القیم العادلة للمطلوبات المالیة غیر المتداولة ت. االولي الموحد المختصر تاریخ قائمة المركز المالي

 سعر فائدة یستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. تحدیدھا من خالل التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام
 
 تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة  ٤
 
الھامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة واالفتراضات المالیة األولیة الموحدة الموجزة یتطلب استخدام بعض التقدیرات المحاسبیة  القوائمإن إعداد  

 للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ القوائم المالیة، وكذلك المبالغ المدرجة لإلیرادات
ث خالل فترة القوائم المالیة. یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداوالمصاریف  

ات قدیرالمستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج الت
ة التي تستخدمھا المحاسبیة، وفقاً لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا. ال توجد اختالفات جوھریة بین التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھام

 الموحدة ا في القوائم المالیةوبین التقدیرات واالفتراضات التي تم تطبیقھا واإلفصاح عنھ الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائماإلدارة في إعداد 
 . ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١السنویة للسنة المنتھیة في 

 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١٢ 
 

 (تتمة)ة تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثر ٤
 

) ١٩-، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقییم احتمالیة تسبب وباء فیروس كورونا المستجد (كوفید١  رقم ومع ذلك، وكما ھو مبین في اإلیضاح
ورید في فرض قیود تنظیمیة وحكومیة أخرى على الصعید المحلي وفي األسواق التي تعمل فیھا المجموعة والتي یمكن أن تؤثر سلبًا على سلسلة الت

والطلب على منتجاتھا، باإلضافة إلى شبكة توزیع المبیعات التي یمكن أن تؤثر سلًبا على األداء المالي. وخلصت   الخاصة بالمجموعة وقدرات اإلنتاج
القوائم المالیة  ھذهإعداد ض لغر اإلدارة إلى أن أحكام وتقدیرات المجموعة وافتراضاتھا المحاسبیة المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالیة

. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سریعًا في ظل الشكوك المستقبلیة، ستستمر اإلدارة في تقییم اآلثار بناًء وجزةالماألولیة الموحدة 
 على التطورات المستقبلیة.

 
 نع ومعداتاممتلكات ومص ٥

 

 ٣١ مارس ٢٠٢١
 

 إضافات تحویالت
 ینایر  ١

٢٠٢١  
    

 التكلفة    
المكتب مباني ٦٨٥٬٦٩٦ - - ٦٨٥٬٦٩٦  

معداتآالت وو مصنع ١٩٬٥٠٨٬٥٦٧ ١٢٬١٦٦ ١٬٦٤٧ ١٩٬٥٢٢٬٣٨٠  
 أثاث ومعدات مكتبیة ١٩٠٬٢٥٢ - - ١٩٠٬٢٥٢
 سیارات ٢٨٬٤٩٤ - - ٢٨٬٤٩٤
 مواد محفزة ١٨٬٨٧٧ - - ١٨٬٨٧٧
(١٬٦٤٧) ٥٨٬١٩٤ التنقیدأعمال قید  ٥٦٬١٨٢ ٣٬٦٥٩  

٢٠٬٤٨٨٬٠٦٨ ١٥٬٨٢٥ - ٢٠٬٥٠٣٬٨٩٣  
     
 االستھالك المتراكم    

(٢٣٢٬٢٧٠) - (٦٬٩٠٠) (٢٢٥٬٣٧٠) المكتب مباني  
(٧٬٣٢٢٬٠٦٢) - (٢٠٢٬٩٣٧) (٧٬١١٩٬١٢٥) معداتآالت وو مصنع  

(١٦٦٬٥١٠) - (١٬٥٠٣) (١٦٥٬٠٠٧)  أثاث ومعدات مكتبیة
(٢٨٬٢٧٩) - (١١٤) (٢٨٬١٦٥)  سیارات

(٧٬٧٤٩٬١٢١) - (٢١١٬٤٥٤) (٧٬٥٣٧٬٦٦٧)  
 صافي القیمة الدفتریة ١٢٬٩٥٠٬٤٠١   ١٢٬٧٥٤٬٧٧٢

 
 مخزون ٦

 

  
 ٣١ مارس
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر
٢٠٢٠  

    
    

 ٤٢٢٬٦٥٩ ٤١٠٬٧٠٢  ومستھلكات قطع غیار
 ٤١٠٬١١٦ ٣٩٦٬٦٧١  بضائع جاھزة

 ١٣٦٬٧١٨ ١٤٦٬٥٨٠  محفزات ومواد كیمیائیة وإضافات
 ٤٦٬٠٩٩ ٦٣٬٦٩٨  الطریقبضائع في 
 ١٬٥٩٨ ٢٬١٤٣  مواد أولیة

  ١٬٠١٧٬١٩٠ ١٬٠١٩٬٧٩٤ 
 - (٤٬٨٦١)  بطيء الحركة ناقصاً: مخصص مخزون

  ١٬٠١٧٬١٩٠ ١٬٠١٤٬٩٣٣ 
 

 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١٣ 
 

 (تتمة) مخزون ٦
 

 :بطيء الحركةفیما یلي حركة مخصص المخزون 
 

  

 أشھر الثالثة لفترة
 ٣١ في المنتھیة
٢٠٢١ مارس  

 في المنتھیة للسنة
٢٠٢٠ دیسمبر ٣١  

    
 - -  السنة /الرصید في بدایة الفترة 

 - ٤٬٨٦١  إضافات
 - ٤٬٨٦١  السنة /في نھایة الفترة الرصید 

 
 موجودات متداولة أخرىوة مقدم اتمدفوع ٧

 

  
 ٣١ مارس
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر
٢٠٢٠  

    
بالصافي –ضریبة القیمة المضافة المدینة    ٧٢٬٨٢٩ ٦٣٬٨٦٥ 

 ٣٧٬٥٤٩ ٥٤٬٤٠٢  مدفوعات مقدمة
 ١٣٬٥٠٩ ١٣٬١٤٧  قروض موظفین

 ٥٬١١١ ٦٬١٤٠  دفعات مقدمة الى موردین
 ٢٬٢٦٤ ٢٬٢٦٤  ھبنكی اتھامش نقدي مقابل ضمان
 ٧٤ ٤٣٠  إیرادات الفوائد المستحقة
 ١٢٬٠١٣ -  ضریبة الدخل المقدمة

 ١٬٢٩٤ ١٬٣٠٢  ذمم مدینة أخرى
  ١٤٤٬٦٤٣ ١٤١٬٥٥٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة السنةو أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١٤ 
 

 عالقة ذات أطراف مع وأرصدة معامالت ٨
 

وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزمیلة وموظفي اإلدارة العلیا. كما تتضمن األطراف ذات العالقة  المساھمینتتألف األطراف ذات العالقة من 
 اإلدارة العلیا حصة فیھا ("أطراف ذات عالقة أخرى"). منشآت األعمال التي یمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو

 
  :العالقة ذات األطراف مع المجموعة بھا قامت التي المعامالت أھم یلي فیما )أ(

 

 طبیعة المعامالت األطراف ذات العالقة
 لفترة الثالثة أشھر 

 مارس ٣١المنتھیة في 
   ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

     مساھم:
 شركة المجموعة السعودیة

دعم خدمات لالستثمار الصناعي       (٣١٣) (١٧٨) 

 
 منافع التزامات تحویل

 - ٣١  الموظفین
     :منشآت زمیلة

 ٥٨٬٠٢٨ ٥٥٬٩١٩  مبیعات شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
 (٢٠٬٠٢٦) (٢٦٬٦٩٩)  مشتریات ادناه) ٢و ١ إیضاح(

 (٨٨٬١١٥) (٧٦,٢٩١)  دعم خدمات 
     

 ٧٣٬٢٥٩ ٦٧٬٥١٤  مبیعات  شركة الجبیل شیفرون فیلیبس
)٢(إیضاح   (٢٢٣٬٧٦٢) (٢٦٧٬٥٥٧)  مشتریات 

 (١٢١) ١٧٢  دعم خدمات 
     

 إیضاحشیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز إل إل سي (
 (٤٨٬٠٣٤) (٦٨,٤٣٥)  تسویق أتعاب ادناه) ٣

 (١٢٬٧٧٨) (١٢٬٥٣٦)  ریع 
 (٣٬٢٥٩) (١٣٣)  دعم خدمات 
     

 (١١٬٧٣٩) (١١٬٥٩٢)  دعم خدمات شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت كومباني
     

 (٣٬٧٣٨) (٤,٦٤٢)  دعم خدمات كمیكال سرفسز إنك.
     

 (٦٠٢) (٥٨٥)  دعم خدمات شركات زمیلة أخرى
 

شركة شیفرون فیلیبس السعودیة اتفاقیة مرافق مشتركة مع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة، تقدم  شركة السعودیة للبولیمراتأبرمت ال  )١( 
 والدعم الفني. دارةفي العملیات والصیانة واال للبولیمراتإلى الشركة السعودیة خدمات دعم بموجبھا 

 
. خطة ادخار للموظفین  وشركة الجبیل شیفرون فیلیبس باالشتراك بعمل  شیفرون فیلیبس السعودیة  وشركةالشركة السعودیة للبولیمرات  تقوم  )        ٢(

 . شركة شیفرون فیلیبس السعودیة والمحتفظ بھا باسمیتم إیداع المساھمات من المشاركین في حساب مصرفي منفصل 
 

إل إل سي في السنوات السابقة والتي بموجبھا قام كومباني شیفرون فیلیبس كمیكال  امتیاز معاتفاقیة  الشركة السعودیة للبولیمراتأبرمت  ) ٣(
 لقاء استخدام عملیات البلمرة. الشركة السعودیة للبولیمراتعلى  الریعالعالقة بتحمیل  يالطرف ذ

 
 ١٣٬١مبلغ قدمت الحصص غیر المسیطرة في الشركة السعودیة للبولیمرات  ، ٢٠٢١ مارس ٣١في  فترة الثالثة أشھر المنتھیةخالل  ) ٤(

التي تم سدادھا فیما عن المدفوعات النقدیة    الشركة السعودیة للبولیمراتملیون لایر سعودي) لتعویض    ٢٤٫٣  :٢٠٢٠ملیون لایر سعودي (
 .یتعلق بالتزاماتھا المتعلقة بضریبة الدخل

 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة السنةو أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١٥ 
 

 )(تتمة معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٨
 
 
 تكالیف أي تحمیل یتم ال األرصدة ھذه. االعتیادي العمل سیاق في تدفع والخدمات للسلع المشتریات /المبیعات من الناشئة القائمة األرصدة )ب(

 .علیھا مالیة
 
 عالقة ذات أطراف من مطلوب ) ١( 

 

  
 ٣١ مارس
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر
٢٠٢٠  

    
 ١٨٣٬٣٢٦ ١٩٥٬٥٦٦  شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
 ٤٦٬١٠٦ ٤٣٬٠٢٨  شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

 ٤٩ ٥٤  اروماتیكس دیستربیوشن كومباني
  ٢٢٩٬٤٨١ ٢٣٨٬٦٤٨ 

 
 عالقة ذات أطراف إلى مطلوب ) ٢(

 

  
 ٣١ مارس
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر
٢٠٢٠  

    
 ٨٧٬١٨٨ ١٣٢٬٤٢٣  شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

 ٧٣٬٠٨٨ ٥٧٬٩٦٠  شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
 ٣٧٬٧٨٠ ٤٧٬٥٥٥  شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز إل إل سي

 ١٬٠١١ ١٬٠٠٣  أخرى
  ١٩٩٬٠٦٧ ٢٣٨٬٩٤١ 

 
 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا: )ج( 

 

 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

 مارس ٣١في 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
   

 ٣٬٣٤٤ ٣٬٠٥٥ رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین
 ٢٥٠ ٢٥٣ التزامات منافع الموظفین

 ٣٬٥٩٤ ٣٬٣٠٨ 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین والموظفین الرئیسیین للمجموعة.یمثل موظفي اإلدارة العلیا 
 

 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة السنةو أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١٦ 
 

 نقد وما یماثلھ ٩
 

  
 ٣١ مارس
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر
٢٠٢٠ 

   
 ٨٧٢٬٥٠٦ ١٬٢٧٣٬٠٩٧  نقد لدى البنوك

 ٤٢٥٬٠٢١ ٤٩٢٬٠١٩  ودائع قصیرة األجل
  ١٬٢٩٧٬٥٢٧ ١٬٧٦٥٬١١٦ 

 
 على  سعودي لایر ملیون  ١٠٠و  سعودي  لایر  ملیون  ٣٩٢  بمبلغ  أخرى وودائع  مرابحة  ودائع  تمثل  ٢٠٢١  مارس  ٣١  في كما  األجل قصیرة الودائع
 تجاریة بنوك لدى األجل قصیرة ودائع إیداع یتم. ملیون لایر سعودي، على التوالي) ٥٠ملیون لایر سعودي و ٣٧٥: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( التوالي
ً   ٪٠٬٦٠ إلى  ٪٠٬٤٥  من  یتراوح بمعدل تجاریة بأسعار تمویلیة  إیرادات  وتدر  اإلیداع  تاریخ من  أقل  أو  أشھر  ثالث  استحقاقھا فترة  تبلغ والتي  سنویا

ً  ٪٠٫٦٥ إلى ٪٠٫٤٥: ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١(  .)سنویا
 
 رأس المال ١٠

 
  ٤٨٠: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون سھم عادي ( ٤٨٠، یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من ٢٠٢١ مارس ٣١كما في 

 سعودي لكل سھم. لایر ١٠ملیون سھم عادي) بمبلغ 
 
 طویلة األجل قروض ١١

 
دیسمبر ٣١  

 ٢٠٢٠  
مارس ٣١  

 ٢٠٢١    
   

 بنوك تجاریة محلیة ٢٬٢٥٠٬٠٠٠ ٢٬٢٥٠٬٠٠٠
المطفأةناقص: تكالیف المعامالت غیر  (١١٬٠٥٥) (١٢٬٨٩٢)  

٢٬٢٣٨٬٩٤٥ ٢٬٢٣٧٬١٠٨  
   

:على النحو التالي الموجزةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة یتم عرض القروض طویلة األجل في   
   

 قروض طویلة األجل ١٬٤٩٥٬٠٨١ ١٬٤٩٣٬٨٥٤
من القروض طویلة األجلالجزء المتداول  ٧٤٣٬٨٦٤ ٧٤٣٬٢٥٤  

٢٬٢٣٨٬٩٤٥ ٢٬٢٣٧٬١٠٨  
 

لایر سعودي من بنوك تجاریة محلیة إلعادة تمویل وتسویة سندات الدین  ملیار ٣٬٠، حصلت المجموعة على قرض ألجل بمبلغ ٢٠٢٠خالل 
على أساس ، ویحمل سعر فائدة ٢٠٢٠ یونیو ٣٠أقساط متساویة نصف سنویة ابتداًء من  ٨القرض على  تم سدادیبالكامل.  آنذاك الرئیسیة القائمة

 مارس ٣١بعد  المستحقون بسند رئیسي. تم تصنیف الجزء من القرض ٪ ومضم٠٫٩ ازائدً  ("الیبور") معدل سعر الفائدة بین البنوك في لندن
ى بعض المستویات لالحفاظ عالمجموعة تتطلب تعھدات القرض من  القرض مقوم بالدوالر األمریكي. ضمن المطلوبات غیر المتداولة. ٢٠٢٢
 ، التزمت المجموعة بھذه التعھدات.٢٠٢١  مارس  ٣١كما في    .ووضع قیود مشروطة على التوزیعات على المساھمین وبعض األمور األخرىالمالیة  

 
القیاسي بعد عام  ةالفائد دلأنھ سیتم إیقاف مع الالیبورسعر  لنظم معدت تيفي المملكة المتحدة، وال ھیئة السلوك المالي ت، أعلن٢٠١٧في یولیو 
 . یعتبر الیبور أحد أھم القیاسات الشائعة لمعدالت الفائدة.٢٠٢١

 
األدوات المالیة.   ضاستراتیجیة إدارة مخاطر المجموعة الحالیة ومن المحتمل أن تؤثر على بع  ىإن إعادة ھیكلة الیبور وتوقعات إیقافھ سوف تأثر عل
 .٢٠٢١مارس  ٣١لقروض ألجل والتي تتعرض لتأثیر الیبور كما في لیس لدى المجموعة أي أدوات مالیة أخرى غیر ا

 
   لتتأكد من تحویل ممھد من الیبور إلى معدالت مقیاس جدیدة.تقوم المجموعة حالیاً بتقییم أثر إعادة ھیكلة الیبور وتحدد الخطوات التالیة 

 
 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة السنةو أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١٧ 
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى ١٢
 

  
مارس ٣١  

٢٠٢١ 
 ٣١ دیسمبر

٢٠٢٠  
   

 ٢٨٢٬٩٥٦ ٣٢٠٬١٨٨  مصاریف مستحقة
 ٥١٬٣٠٠ ٧٠٬٢١٥  دفعات مقدمة من عمالء
 ١٩٬١٦٤ ٩٬٥٨٥  رواتب ومنافع مستحقة

 ٢٬٤٢٣ ٣٬٥١٤  بالصافي -ضریبة القیمة المضافة الدائنة 
 ٧٬٠٦٦ ٩٬٥٩٦  ذمم دائنة أخرى

  ٣٦٢٬٩٠٩ ٤١٣٬٠٩٨ 
 
 الزكاة وضریبة الدخل ١٣

 
لى تخضع المجموعة للزكاة وضریبة الدخل وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). یتم تحمیل مخصصات الزكاة وضریبة الدخل ع

 .الموجزةاألولیة الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 

زكویة إضافیة قد یتم إضافتھا من قبل الھیئة. التزاماتالموحدة كاٍف لتغطیة أي تعتقد ادارة المجموعة بأن المخصص المحجوز في القوائم المالیة   
 

 الشركةب ةالخاص ربوطالوضع  )أ(
 

،قامت ٢٠٢١مارس  ٣١الحقًا لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في .٢٠١٩قامت الشركة بتقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل إلى الھیئة حتى عام 
على   ٢٠١٠دیسمبر    ٣١مع الھیئة لجمیع السنوات حتى    موقفھا الزكويقامت الشركة بإنھاء   .٢٠٢٠اإلقرار الزكوي والضریبي لعام  الشركة بتقدیم  

 أساس مستقل. قامت الھیئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافیة على النحو التالي:
 

ملیون لایر سعودي. قامت الشركة بتقدیم اعتراض  ٩٥٫٥إضافي بمبلغ  ويالتزام زكمع ، ٢٠١٣إلى  ٢٠١١أصدرت الھیئة الربوط للسنوات من 
إلى لجنة االعتراض االبتدائیة. استلمت الشركة ربوطاً معدلة للزكاة للسنوات من  دعوىمع الھیئة، حیث تم تحویل الاإلضافي  زكويلتزام العلى ا
ملیون لایر   ٣٫٥ودفع مبلغ    بقبول  الشركة  امتملیون لایر سعودي. ق  ٥٫٧مبلغ  الى  ضافي  اإل  ويزكال  مااللتزابتخفیض  من الھیئة    ٢٠١٣إلى    ٢٠١١

والتي تم استبدالھا من قبل لجان ضریبیة ملیون لایر سعودي إلى لجنة االعتراض العلیا،    ٢٫٢سعودي، وقدمت اعتراضاً بشأن الرصید المتبقي بمبلغ  
األمانة العامة للجان الضریبة حكماً نھائیاً  اللجنة في أصدرت، ٢٠٢٠ سنة خالل .("األمانة")جدیدة تندرج ضمن األمانة العامة للجان الضریبیة 

 ملیون لایر سعودي.  ٢٫٢لصالح الھیئة العامة للزكاة والدخل. بناًء علیة، فإن الرصید المتبقي النھائي المستحق ھو 
 

شركة بتقدیم اعتراض ملیون لایر سعودي. قامت ال ٢٠٤٫٢إضافي بمبلغ  ويالتزام زكمع ، ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤أصدرت الھیئة الربوط للسنوات من 
 . قرار اللجنةوجاري انتظار إلى لجان األمانة  دعوىحیث تم تحویل ال، الھیئةاإلضافي إلى  موقفھا الزكويعلى 

 
 الشركةقدمت ملیون لایر سعودي.  ١٢٨٫٩مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  ٢٠١٨و ٢٠١٧، أصدرت الھیئة الربوط للسنوات ٢٠٢٠خالل سنة 
 .االنتظار قیدنھائي ال حكمال یزال والاألمانة العامة للجان الضریبة  مع اإلضافي الزكوي موقفھا على اعتراض

 
 قید المراجعة من الھیئة.  ٢٠١٩لعام الزكوي  ط إن الرب

 
 السعودیة للبولیمراتشركة ب ةالخاص ربوطالوضع  )ب(

 
 ٣١. تم االنتھاء من الربط للفترة المنتھیة في ٢٠٢٠ عام إلى الھیئة حتى إقرارات الزكاة وضریبة الدخلبتقدیم  الشركة السعودیة للبولیمراتقامت 

  من قبل الھیئة. ٢٠٢٠حتى  ٢٠٠٩. لم یتم تقدیم الربوط للسنوات من إضافي مع الھیئة بدون أي التزام ٢٠٠٨دیسمبر 
 

 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة السنةو أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١٨ 
 

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل ١٣
 
 )تتمة( للبولیمرات السعودیة بشركة الخاصة الربوط وضع )ب(
 

على فھم اإلدارة ألنظمة الزكاة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربیة  بناءً  ويالزكالوعاء تم احتساب 
 یة.السعودیة لتفسیرات مختلفة. قد تختلف الربوط المقدمة من قبل الھیئة عن اإلقرارات المقدمة من قبل الشركات في المملكة العربیة السعود

 
 ة بولیمرات الخلیج للتوزیعشركب ةخاص ربوطالوضع  ) ج(

 
 ضریبة الدخل.وھي معفیة من في المنطقة الحرة بمطار دبي مسجلة  شركة بولیمرات الخلیج للتوزیعإن 
 
 التقاریر القطاعیة ١٤

 
تشغیلي منفرد ھو قطاع فیما یتعلق بتقییم األداء وتخصیص الموارد، ترى إدارة المجموعة أن جمیع أنشطة وعملیات المجموعة تتكون من قطاع 

 .فقط البتروكیماویات. لذلك، یتم إصدار التقاریر المالیة للقطاعات الجغرافیة
 

 تقع الموجودات التشغیلیة في المملكة العربیة السعودیة. یتم توزیع المبیعات جغرافیا على النحو التالي:
 

 
 لفترة الثالثة أشھر 

 مارس ٣١المنتھیة في 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
   

 ً  ٪٢٧ ٪٢٩ الشرق األوسط / محلیا
 ٪٤٩ ٪٤٥ آسیا

 ٪٢٤ ٪٢٦ أوروبا / أفریقیا
 ١٠٠ ٪١٠٠ ٪ 

 
 السھم األساسیة والمخفّضة ربحیة ١٥

 
على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل  الشركةللفترة العائدة إلى مساھمي  یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربحیة

 السھم األساسیة. السھم المخفّضة ھي نفس ربحیة لیس لدیھا أي أسھم محتملة مخفضة، فإن ربحیة الشركةالفترة. وبما أن 
 

 
 لفترة الثالثة أشھر

 مارس ٣١المنتھیة في 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
   

 ٥٠٬٢٢١ ٣١٠٬٧٥٠      ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدم في احتساب ربحیة السھم األساسیة 

 ٤٨٠٬٠٠٠ ٤٨٠٬٠٠٠ والمخفّضة
 ٠٫١٠ ٠٫٦٥ ربحیة السھم

 
 توزیعات أرباح ١٦

 
 سعودي لایر ٠٫٧٥( سعودي لایر ملیون ٣٦٠ بمبلغ أرباح توزیع اإلدارة مجلس اقترح ، ٢٠٢١ مارس ٣١ في ھیةتالمن أشھر الثالثة فترة خالل        

 .٢٠٢١ أبریل ٢٠ في المنعقد العمومیة الجمعیة اجتماع في المساھمون علیھ وافق الذي ، ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنة) للسھم
 

 
 



 التابعة وشركاتھا) بتروكیم( للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
 ٢٠٢١ مارس ٣١ في المنتھیة السنةو أشھر الثالثة لفترة

 )ذلك غیر یذكر لم ما السعودیة الریاالت بأالف المبالغ جمیع(
 

١٩ 
 

 مطلوبات محتملة وارتباطات ١٧
 

فیما یتعلق بسحب مواد أولیة للمصنع من أحد مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكیة ، ٢٠٢١مارس  ٣١كما في كان لدى المجموعة  ) ١(
صادرة في سیاق أخرى  وضمانات بنكیة   ملیون لایر سعودي).  ٤٥٨٬٨:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١لایر سعودي ( ملیون  ٤٥٨٬٨  بمبلغالموردین  

 ملیون لایر سعودي). ١١٫٢: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ١١٬٠األعمال العادیة بمبلغ 
 

مبلغ  ٢٠٢١مارس  ٣١عشر شھر كما في  لالثنيالمجموعة  مجلس إدارة من قبلوالتي تمت الموافقة علیھا بلغت النفقات الرأسمالیة  ) ٢(
 ملیون لایر سعودي). ١٣٤٫٣: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي تقریباُ ( ١١٨٬٥

 
من في الشركة السعودیة للبولیمرات زیادة رأس مال الشركة السعودیة للبولیمرات    ةغیر المسیطر  الحصص، قررت الشركة و٢٠١٠خالل   ) ٣(

عن التكلفة اإلضافیة  ةغیر المسیطر  الحصصلایر سعودي. وافقت إدارة الشركة على تعویض   ارملی  ٣٬٤خالل تحویل قرض مساند بمبلغ  
تقبل بناًء على األرباح المستقبلیة للشركة السعودیة للبولیمرات، مع األخذ في سنویة في المس دفعاتعن طریق تقدیم التي سوف تتحملھا، 

، قرر شركاء الشركة السعودیة ٢٠١٩دیسمبر  ٣١االعتبار النقد غیر القابل للتوزیع نتیجة لزیادة رأس المال. خالل السنة المنتھیة في 
اإلجراءات یتم استكمال ركة السعودیة للبولیمرات بنفس المبلغ. لم مال الشالغیر المسیطرة) تخفیض رأس والحصص للبولیمرات (الشركة 

 .٢٠٢١ مارس ٣١كما في ض رأس المال یخفتالنظامیة ل
 

  أرقام المقارنة ١٨
 
، سجلت إدارات شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع والشركة السعودیة للبولیمرات تكالیف ٢٠٢٠مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في         

 " من العقود مع العمالء  للوفاء بالتزامات األداء مع عمالئھا. ونتیجة لذلك، كانت تكالیف الشحن مخصومة من "اإلیرادات  عرضیةالشحن كتكالیف  
السعودیة  والشركةشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع  أعادت إدارات .الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة بند في 

من أجل الوفاء بالتزام األداء مع عمالئھا.   تم تكبدھاأن تكالیف الشحن لم تكن تكالیف عرضیة، وبدالً من ذلك،    وقررت  ه المعاملةتقییم ھذ للبولیمرات
لم   كما ھو موضح أدناه." إلى "تكلفة اإلیرادات"  من العقود مع العمالء  من "اإلیرادات  تكالیف الشحن تلك  ، قامت اإلدارة بإعادة تصنیفذلكنتیجة ل

أي بند من بنود قائمة ربحیة السھم األساسیة والمخففة أو  أو فترةیكن إلعادة التصنیف أي تأثیر على إجمالي الربح أو الربح التشغیلي أو ربح ال
 المركز المالي االولیة الموحدة الموجزة.

 
 بند  في  منفصلة  عرضھا  تم  المقارنة  الموجزة  الموحدة  األولیة  المالیة القوائم  في"  صافيبال  -  خرىأ  یراداتإ  التمویل التي كانت تدرج ضمن  إیرادات 

للحصول على عرض أفضل لفترة  الموجزة الموحدة األولیة اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في" ایرادات من استثمارات نقدیة  " 
ربحیة السھم و فترةربح التشغیل وأرباح الو ھامش الربح . لم یكن إلعادة التصنیف أي تأثیر على٢٠٢١مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثةالثال

 .الموجزة الموحدة االولیة المالي المركز قائمة بنود من بندأو أي  والمخفضةاألساسیة 
 

  ً  بعد إعادة التصنیف إعادة تصنیف كما أدرج سابقا
    

    األولیة الموحدة الموجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 

 ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
   

 ١٬٥٧٢٬٩٢٢ ٥٧٬٦٣٤ ١٬٥١٥٬٢٨٨ من عقود مع العمالء إیرادات
 (١٬٣٢٣٬٠٣٣) (٥٧٬٦٣٤) (١٬٢٦٥٬٣٩٩)  االیرادات تكلفة

 ٢٤٩٬٨٨٩ - ٢٤٩٬٨٨٩ اجمالي الربح  
 

 ٢٬٠٧٧ (١٣٬٨١٤) ١٥٬٨٩١ بالصافي - إیرادات أخرى
 ١٣٬٨١٤ ١٣٬٨١٤ - ایرادات من استثمارات نقدیة

 


