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 معلومات عامة  1
 

صادر   1010246363الشركة الوطنية للبتروكيماويات )"بتروكيم" أو "الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  
صفر    16بتاريخ  / س    53(، وقد تم تأسيسها بموجب قرار وزارة التجارة رقم  2008مارس    16هـ )الموافق    1429ربيع األول    8بالرياض بتاريخ  

 (.2008فبراير  23هـ )الموافق  1429
 

تجارة  وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تطوير وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات األخرى، و 
 الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. 

 

( في المناطق التي تعمل فيها الشركة وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة  19-ابة النتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيدفي إطار االستج 
  باقية والوقائيةاالجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم آثاره على عملياتها واتخذت حزمة من التدابير االست

 من أجل:   
 

 ضمان صحة وسالمة موظفيها.  •

 التخفيف من آثار الجائحة على عملياتها وتوريد المنتجات للعمالء.  •
 

اة من  على الرغم من هذه التحديات، ال تزال العمليات التجارية للشركة غير متأثرة إلى حد كبير حيث أن صناعة البتروكيماويات، بشكل عام، معف
، في حد ذاتها، لها آثار جوهرية  19-المختلفة التي تفرضها مختلف السلطات التنظيمية المحلية. تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيدعمليات القيود  

  .2021سبتمبر  30مباشرة محدودة على نتائج الشركة المدرجة للفترات المنتهية في 
 

 المخاطر بقدر اإلمكان. ومع ذلك، تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب للتقليل من
 

 الدمج المقترح 
 

( على قرار بدء المناقشات  والطرف المسيطر  ، وافق مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )الشركة األم2020سبتمبر    15في  
 المقترحة"(. مع الشركة لدراسة الجدوى االقتصادية لدمج الطرفين ذوي العالقة )"الصفقة 

 
، أعلنت شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي عن االنتهاء من دراسة الجدوى  2021سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

الواجبة والتفاوض  االقتصادية األولية، والتي على أساسها قررت شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والشركة البدء في العناية المتبادلة  
 على شروط وأحكام الصفقة المقترحة وبدء مشاركة المعلومات بينهما. 

 
هـ(، وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المجموعة السعودية  1443صفر    20)الموافق    2021سبتمبر    27عالوة على ذلك، في  

 والهيكل الذي سيتم من خالله تنفيذ الصفقة المقترحة. لالستثمار الصناعي، فيما يتعلق بمعدل صرف األسهم 
 

وتقديم الصفقة    2021تهدف شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والشركة إلى تلبية المتطلبات السارية على الصفقة المقترحة في غضون  
المقترحة لعدد من الشروط التي تشمل الحصول على الموافقات من  المقترحة إلى مساهميها وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها. يخضع إتمام الصفقة  

 الجهات المختصة. 
 

يعني  إن شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والشركة غير ملتزمتين بالشروع في الصفقة المقترحة. لذلك، إن توقيع مذكرة التفاهم ال  
ستثمار الصناعي إلى اتفاق نهائي وملزم فيما يتعلق بالصفقة المقترحة أو على أن  بالضرورة أن تتوصل الشركة وشركة المجموعة السعودية لال 

 الصفقة المقترحة ستكتمل. 
 

المالية    القوائمفي هذه    تعديلكنتيجة للمعاملة المقترحة، بدأت الشركة في مراجعة الترتيبات التعاقدية للشركات المستثمر فيها وحددت الحاجة إلى  
 .14رقم إيضاح ايضاً  ظران الموجزة.  األولية 

 
والموافقة على إصدارها   التفسيرية األخرى  والمعلومات  والتي تتضمن اإليضاحات  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  اعتماد  أكتوبر    27بتاريخ  تم 

2021 . 
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 المحاسبية السياسات  2
 

ئم المالية للسنة  إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة للشركة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوا 
 المالية السابقة وفترات التقرير األولية المقارنة.

 
 أسس اإلعداد  1- 2

 
  االلتزام بيان (أ)

 
الدولي رقم  تم إعداد هذه   المحاسبة  لمعيار  وفقاً  الموجزة للشركة  المالية األولية  المملكة العربية    34القوائم  المعتمد في  المالية األولية"  "التقارير 

 السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وبناًء عليه، ينبغي قراءة هذه    ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة
، باستثناء التعديالت الموضحة  2020ديسمبر    31القوائم المالية األولية الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  

 . 14م في اإليضاح رق
 

 مبدأ التكلفة التاريخية  (ب)
 

القوائم المالية    أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة في
 .2020ديسمبر   31الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  (ج)

 
لة الوظيفية"(. يتم  إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة )"العم

 بـ "اللاير السعودي" كما أنه العملة الوظيفية للشركة.   األولية الموجزة  عرض القوائم المالية
 

 الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات المعايير  (د)
 

يق  ال توجد معايير جديدة سارية على الشركة، ومع ذلك، أصبحت بعض التعديالت على المعايير سارية لفترة التقرير الحالي. قامت الشركة بتطب 
 :2021يناير  1التعديالت التالية على المعايير ألول مرة لفترات تقاريرها التي تبدأ في أو بعد  

 
  4والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 2المرحلة  -إصالح مؤشر معدل الفائدة  - 16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بتعديل أساس قياس سعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط، ويتمثل تأثيرها  من هذه التعديالت  1تمنح المرحلة 
عدم  في أن تعديل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك )"أيبور"( لن يتسبب عموًما في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، يجب مواصلة تسجيل أي  

 ربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة.فعالية للتحوط في قائمة ال
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 لهذه التعديالت من المنشأة:  2تتطلب المرحلة 
 

تحديث معدل الفائدة الفعلي دون إثبات  احتساب التغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح مؤشر معدل الفائدة عن طريق   •
 ربح أو خسارة فورية. 

 

على عنصر مخاطر غير محدد تعاقديًا في أي وقت سابق عندما يتم إجراء تغييرات على    1التوقف مستقبالً عن تطبيق تخفيف المرحلة   •
 عنصر المخاطر غير المحدد تعاقديًا، أو عند توقف عالقة التحوط. 

 
 ير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه التعديالت على المعايير.لم يكن على الشركة تغي 

 
 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  (ه)

 
الشركة بتطبيقها بشكل  ولم تقم    2021سبتمبر    30لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في  

المستق  معامالتها  وعلى  المستقبلية  أو  الحالية  التقرير  فترات  في  الشركة  على  أثر جوهري  المعايير  لهذه  يكون  أن  المتوقع  غير  ومن  بلية  مبكر. 
 المنظورة. 

 
 استثمارات في مشاريع مشتركة (و)

 
ترتيبات تعاقدية )حقوق والتزامات( سارية، مع طرف أو أكثر، للقيام باألنشطة  المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة حيث أن للشركة  

يطرة  عادة، ولكن ليس بالضرورة، من خالل منشأة قانونية خاضعة لسيطرة مشتركة. أما السيطرة المشتركة فتنشأ عن االتفاق التعاقدي بتقاسم الس
 قرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة األطراف المشاركة في السيطرة باإلجماع. على ترتيب ما، وال تدخل حيز التنفيذ إال عندما تستدعي ال

 
بدئياً  يتم المحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية )شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( ويتم إثباتها م

وجزة حصة الشركة في األرباح أو الخسائر بعد االستحواذ للشركة المستثمر فيها في الربح أو الخسارة  بالتكلفة. تتضمن القوائم المالية األولية الم
اسبية  المنفصلة، وحصة الشركة من حركات الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر المنفصل، بعد تعديل السياسات المح

بات توزيعات األرباح المستلمة أو المدينة من المشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار عند  لتتماشى مع سياسات الشركة. يتم إث 
  وجود حق باستالم توزيعات األرباح.

 
حصة، بما في  عندما تزيد حصة خسائر الشركة عن حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض مبلغ القيمة الدفترية لهذه ال

دفوعات  ذلك أي استثمارات طويلة األجل، إلى الصفر، ويتم التوقف عن إثبات الخسائر اإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى الشركة التزام أو م
 نيابة عن الشركة المستثمر فيها. 

 
فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى حد حصة الشركة في  يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر  

 الشركة المستثمر فيها. 
 

د دليل على  يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه وجو 
 انخفاض القيمة. 

 

 العادلة للموجودات والمطلوبات القيمة  3
 

، تُقدر القيم العادلة لألدوات المالية للشركة على أنها تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات المالية  2020ديسمبر  31و 2021سبتمبر  30كما في 
شهراً من تاريخ   12بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية الحالية خالل  بطبيعتها قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة 

تحديدها من خالل  قائمة المركز المالي األولية الموجزة. تقدر القيم العادلة لألدوات المالية غير المتداولة على أنها تقارب قيمها الدفترية، حيث يتم  
 المخصومة باستخدام سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق.  التدفقات النقدية 
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 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  4
 

المالية األولية الموجزة استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات وال القوائم  مطلوبات،  يتطلب إعداد 
ر. يتم تقييم  واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقري
ة للظروف.  التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسب

مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. ليس    تقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، 
تلك التي تم    هناك تغييرات جوهرية في التقديرات واألحكام المحاسبية المؤثرة التي تستخدمها اإلدارة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة عن

 .2020سمبر دي 31السنوية للسنة المنتهية في  الموحدةتطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية 
 

( 19-، قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم أثر احتمالية تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد1ومع ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح  
األداء المالي  في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها الشركة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على  

ذه  للشركة. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكام وتقديرات الشركة وافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية لغرض إعداد ه
ر اإلدارة في تقييم اآلثار  القوائم المالية األولية الموجزة. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سريعًا في ظل الشكوك المستقبلية، ستستم

  بناًء على التطورات المستقبلية.
 

 استثمارات في مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية  5
 

. تمتلك الشركات المدرجة أدناه رأس  2020يناير    1و  2020ديسمبر    31و  2021سبتمبر    30المبينة أدناه هي المشاريع المشتركة للشركة كما في  
سبة  ها نمال يتكون فقط من أسهم عادية مملوكة للشركة مباشرة. إن بلد التأسيس أو التسجيل هو أيًضا مكان عملهم الرئيسي، ونسبة الملكية هي نفس

بين المساهمين  ، قامت إدارة الشركة بتقييم الترتيبات التعاقدية  2021سبتمبر    30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  حقوق التصويت المملوكة. خالل  
 . 14المشتركة وخلصت إلى أن كلتا المنشأتين تحت سيطرة مشتركة. راجع أيًضا إيضاح رقم  لمشاريعها

 
  الملكية الفعلية فينسبة  بلد التأسيس  

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30  
    

الشركة السعودية للبوليمرات )شركة ذات  
 % 65 % 65 المملكة العربية السعودية  مسؤولية محدودة( 

شركة بوليمرات الخليج للتوزيع )شركة 
 % 65 % 65 اإلمارات العربية المتحدة  منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة( 

 
رقم  إن   التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  الجبيل،  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  للبوليمرات  السعودية  الشركة 

. 2055009065(، ولها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم  2007ديسمبر    9هـ )الموافق    1428ذي القعدة    29بتاريخ    2055008886
ئيسية للشركة السعودية للبوليمرات في إنتاج وبيع وقود السيارات وزيت الوقود واإليثيلين والبروبيلين والهكسان والبولي إيثيلين  تتمثل األنشطة الر

 عالي الكثافة ومنخفض الكثافة والبولي بروبيلين والبوليسترين.
 

مليار لاير سعودي. تم    1.4مليار لاير سعودي إلى    4.8الشركة من  ، قرر مساهمو الشركة السعودية للبوليمرات تخفيض رأس مال  2019خالل  
. كما أن التخفيض في رأس المال  2021سبتمبر    30االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التخفيض خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

الي، يتم التعامل معه على أنه مطلوب متداول في القوائم المالية للشركة السعودية  مستحق الدفع عند الطلب، اعتماًدا على القدرات المالية للشركة، وبالت
 . 6أيضا، انظر ايضاح رقم  للبوليمرات.

 

بموجب رخصة تجارية صادرة من المنطقة الحرة    2011فبراير    15تم تأسيس شركة بوليمرات الخليج للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار دبي في  
تتمثل األنشطة الرئيسية   ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 6EA 420العنوان المسجل للشركة هو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم  بمطار دبي.  

توزيع  لشركة بوليمرات الخليج للتوزيع في تسهيل مبيعات منتجات البوليمر والمونومر وتوفير المستودعات الدولية. إن شركة بوليمرات الخليج لل
عالقة، وتقع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، وتقوم بتصنيع البولي إيثيلين   يالموزع للشركة السعودية للبوليمرات، وهي طرف ذهي  

 والبولي بروبيلين والهكسان. 
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 ركة: فيما يلي الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في المشاريع المشت 
 

 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  2021سبتمبر   30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر 

 
 الشركة السعودية 

 للبوليمرات 
   بوليمرات شركة 

 المجموع  للتوزيع  الخليج 
 الشركة السعودية 

 للبوليمرات  
 شركة بوليمرات 

 المجموع  الخليج للتوزيع 

       

 8,017,989 693,534 7,324,455 8,087,372 594,348 7,493,024 يناير  1
الحصة في صافي  
 20,973 58,724 ( 37,751) 1,126,225 114,682 1,011,543 الربح )الخسارة(

الحصة في الخسارة  
 - - - - - - الشاملة األخرى 
تخفيض في رأس  

 - - - ( 2,206,100) - ( 2,206,100) المال 
توزيعات أرباح  

مستلمة من  
 ( 97,500) ( 97,500) - ( 121,875) ( 121,875) - مشاريع مشتركة 
زكاة مستردة إلى  
 - - - 13,119 - 13,119 مشاريع مشتركة 

 7,941,462 654,758 7,286,704 6,898,741 587,155 6,311,586 سبتمبر  30

 
للمشاريع  ة  فيما يلي المعلومات المالية المختصرة للمشاريع المشتركة. تعكس المعلومات التي تم اإلفصاح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالي 

 وال تعرض حصة الشركة في تلك المبالغ.  ةالمشترك
 

 قائمة المركز المالي المختصرة 
 

 

 بوليمرات الخليج للتوزيع شركة  الشركة السعودية للبوليمرات 

 2021سبتمبر  30
ديسمبر   31

2020 
1  

 2020يناير 
سبتمبر  30

2021 
ديسمبر   31

 2020يناير  1 2020
       

       موجودات متداولة 

 243,446 122,921 156,551 2,098,105 792,308 572,492 يماثله  وما نقد

 1,081,583 946,234 1,164,634 1,303,307 1,326,240 1,707,304 اخرى  متداولة موجودات

 1,325,029 1,069,155 1,321,185 3,401,412 2,118,548 2,279,796 مجموع الموجودات المتداولة 

 2,483 1,376 574 14,375,642 13,142,310 12,534,166 موجودات غير متداولة  

       مطلوبات متداولة 
  المطلوبات   باستثناء )   مالية  مطلوبات 

 ( 210,660) ( 88,579) ( 317,854) ( 1,660,949) ( 1,200,228) ( 3,176,410) ( التجارية

 ( 46,910) ( 66,592) ( 99,446) ( 435,776) ( 519,870) ( 327,722) اخرى  متداولة مطلوبات 

 ( 257,570) ( 155,171) ( 417,300) ( 2,096,725) ( 1,720,098) ( 3,504,132) مجموع المطلوبات المتداولة 

       مطلوبات غير متداولة 
  باسثناء )   المالية  المطلوبات 

 ( 2,070) ( 15) - ( 4,007,149) ( 1,536,083) ( 1,153,534) (التجارية المطلوبات

 ( 896) ( 964) ( 1,140) ( 574,924) ( 609,597) ( 659,408) اخرى  متداولة غير مطلوبات 

 ( 2,966) ( 979) ( 1,140) ( 4,582,073) ( 2,145,680) ( 1,812,942) متداولة مجموع المطلوبات الغير 
       
       

 61,066,97 914,381 903,319 11,098,256 11,395,080 9,496,888 صافي الموجودات 
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 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 
 

12 

: تسوية حصة بتروكيم في المشاريع المشتركة كما هو مبين أدناه  
 
 

 2020ديسمبر  30 2021سبتمبر  30 

 
الشركة السعودية  

 للبوليمرات 
شركة  بوليمرات  

 الخليج  للتوزيع 
الشركة السعودية  

 للبوليمرات 
 شركة بوليمرات 
  الخليج للتوزيع

     

 914,318 11,395,080 903,319 88869,49, صافي اصول المشاريع المشتركة  

 % 65 % 65 % 65 % 65 حصة بتروكيم 

 6,172,977 587,157 7,406,802 594,348 

 - ( 36,754) - ( 01693,) االقصاءات بين المجموعة  
  الدخل  ضريبة/   بالزكاة االعتراف  في التوقيت فروق

 - 122,976 - 177,623 وسدادها  الحالية

 594,348 7,493,024 587,157 6,311,584 القيمة الدفترية لالستثمارات  

 
 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة قائمة الربح أو 
 

 الشركة السعودية للبوليمرات  

 
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

 2021 2020 2021 2020 

     

 4,004,671 6,023,450 1,408,366 071,061,7 إيرادات من العقود مع العمالء 

 8,765 4,674 100 1,301   من استثمارات نقدية إيرادات 

 658,688 654,671 216,314 217,927 استهالك  

 ( 61,996) ( 23,121) ( 15,507)  ( 6,746) تكاليف تمويل  

 ( 55,374) ( 160,678) ( 25,253) ( 28,203) مصروف الزكاة وضريبة الدخل  

 ( 73,528) 1,460,818 193,893 180,770 للفترة الربح )الخسارة( 

 - - - - للفترة الشامل األخر الدخل 

 ( 73,528) 1,460,818 193,893 180,770 مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للفترة 

 
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
 

 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع  

 
  30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

 2021 2020 2021 2020 

     

 3,600,885 5,536,669 1,225,785 1,769,453 إيرادات من العقود مع العمالء 

 - 26 - 12   من استثمارات نقدية إيرادات 

 ( 105) ( 4) - ( 4) تكاليف تمويل  

 90,345 176,438 22,481 88,009 لفترة الربح ل

 - - - - للفترة الشامل األخر  الدخل

 90,345 176,438 22,481 88,009 للفترة مجموع الدخل الشامل  



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
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: والنفقات الرأسمالية المعتمدة هي كما يلي البنكيةالمشتركة فيما يتعلق بالضمانات  للمشاريع االلتزامات المحتملة   

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30  

    

 593,100 533,500  الشركة السعودية للبوليمرات 

 - -  للتوزيع  الخليج بوليمرات  شركة
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  6
 

اإلدارة والشركات الزميلة وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة  تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس  
 منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها )"أطراف ذات عالقة أخرى"( 

 
  فيما يلي أهم معامالت الشركة من األطراف ذات العالقة: (أ)

 

 طبيعة المعامالت  أطراف ذات عالقة 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

  2021 2020 2021 2020 

)معدلة(           )معدلة(           

      الشريك: 
شركة المجموعة السعودية لالستثمار 

 1,159 493 370 90 خدمات دعم  الصناعي

 
التزامات منافع  تحويل 

 - 32 - 1 الموظفين 

      

      مشروع مشترك: 

 الشركة السعودية للبوليمرات 
تخفيض في رأس مال  

 - 2,206,100 - - المشروع المشترك 
.  14أيضاً، انظر ايضاح رقم   

 

 قرض ثانوي إلى مشروع مشترك  .1
 

مليار لاير سعودي، للشركة السعودية للبوليمرات في السنوات السابقة لتمويل إنشاء مصنع    2.1قدمت الشركة قرًضا ثانويًا غير محمل بالفوائد، بقيمة  
ودية  للبتروكيماويات. كان سداد القرض خاضعًا لبعض التعهدات التي تم الوفاء بها بموجب شروط تسهيالت القروض التجارية الخاصة بالشركة السع

 . 2020ديسمبر  31بتسوية القرض خالل السنة المنتهية في للبوليمرات. قامت الشركة السعودية للبوليمرات 
 

 مطلوب من أطراف ذات عالقة  .2

  

30 
سبتمبر   

2021 

31 
  2020ديسمبر  

 )معدلة( 

    

 - 1,060,475  الشركة السعودية للبوليمرات 

 - 21  شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 

  1,060,496 - 

.  14 رقم  ايضاح انظر أيضاً،   
 

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  .3

 
 

 2021سبتمبر  30
 2020ديسمبر  31

 )معدلة( 

    

 234 617  شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 

.14أيضاً، انظر ايضاح رقم   
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 اإلدارة   موظفي كبار تعويضات (ب)

  
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

  2021 2020 2021 2020 

 ( معدلة)  ( معدلة)   

 5,612 6,309 2,676 1,231  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين 

 552 815 347 156  التزامات منافع الموظفين 

  1,387 3,023 7,124 6,164 

 
 اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفين الرئيسيين للشركة. يمثل كبار موظفي  

 
.  14أيضاً، انظر ايضاح رقم   

 
 النقد وما يماثله  7

 2021سبتمبر  30 

 ديسمبر  31
2020 
 )معدلة( 

   
 7,298 13,936 نقد لدى البنوك 

 375,000 1,222,000 ودائع قصيرة األجل 

 1,235,936 382,298 

 
ر ودائع مرابحة قصيرة األجل لدى بنوك تجارية، وتبلغ فترات استحقاقها ثالث أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع، وتدر إيرادات تمويلية بأسعايتم إيداع  

 (. %0.65إلى  %0.45: من 2020سنوياً ) %0.95إلى  %0.70تجارية تتراوح من 
 

.  14أيضاً، انظر ايضاح رقم   
 

 رأس المال  8
 

يناير  1و  2020ديسمبر  31مليون سهم عادي ) 480، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 2021سبتمبر  30كما في 
 لاير سعودي للسهم.  10مليون سهم عادي( بواقع  480: 2020

 
 الزكاة  9

 
 )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصصات الزكاة على الربح أو الخسارة. تخضع الشركة للزكاة وفقًا لنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

 
 ن الهيئة. تعتقد إدارة الشركة أن المخصص الذي تم رصده في قائمة المركز المالي األولية الموجزة كاٍف لتغطية أي مطلوبات زكاة إضافية قد تنشأ م

 
  لدى   الزكوي  وضعها  الشركة  أنهت  وقد.  2020  حتى"(  الهيئة )"   والجمارك  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  الزكوية  إقراراتها  بتقديمقامت الشركة  

 :التالي النحو على الهيئة  قبل  من اإلضافية الربوط  من عدد إصدار تم وقد 2010 ديسمبر  31 حتى السنوات لجميع  الهيئة
 

  التزام  على   باعتراض  الشركة  وتقدمت .  سعودي   لاير  مليون   95.5  بمبلغ   إضافي   زكاة   التزام  مع   2013  إلى  2011  من  للسنوات   ربوًطا   الهيئة  رفعت
  5.7  بمبلغ  للهيئة   المعدل  الربط  لصالح  نهائيًا  حكًما  األمانة  أصدرت  ، 2020  خالل "(.  األمانة )"  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  إلى  اإلضافي  الزكاة
  التسعة   فترة  خالل  سعودي   لاير  مليون  2.2  البالغ   المتبقي  والرصيد   2020  خالل  سعودي   لاير  مليون  3.5  بدفع   الشركة  قامت.  سعودي  لاير  مليون
 . 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر

 
  التزام   على اعتراًضا الشركة قدمت . سعودي لاير  مليون 204.2 بمبلغ إضافي زكاة التزام مع 2016 إلى 2014 من للسنوات ربوًطا الهيئة رفعت
 ، 2021  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  خالل.  الضريبية  للجان   العامة  األمانة  إلى  القضية  تصعيد  تم   ذلك  وبعد  الهيئة،   إلى  اإلضافية  الزكاة

  تم   وعليه،   جزئيًا،  عليها   الُمعترض  البنود   بقبول  قرارها (  األمانة  من  األول   المستوى)  الضريبية  والنزاعات  المخالفات  في  الفصل   لجنة  أصدرت 
  المخالفات   في  الفصل  لجنة  إلى  اعتراًضا  والهيئة  الشركة  من  كل  قدمت.  سعودي  لاير  مليون  92.5  إلى  السنوات  هذه  عن  الزكوي  االلتزام  تخفيض

  .ذلك في  الحكم ويُنتظر(  الضريبية للجان العامة  األمانة من النهائي  المستوى) الضريبية والمنازعات
 

  باعتراض   الشركة  تقدمت.  سعودي  لاير  مليون  128.9  بمبلغ  إضافي   زكوي   التزام  مع  2018و  2017  للسنتين  الربوط  الهيئة   أصدرت  ، 2020  خالل
. النهائي القرار وينتظر الضريبية   للجان العامة  األمانة لدى  اإلضافي الزكوي  االلتزام ضد
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 قيد المراجعة من الهيئة.  2020و 2019للسنتين ال تزال الربوط  
 

 القطاعات  تقارير 10
 

و  فيما يتعلق بتقييم األداء وتخصيص الموارد، ترى اإلدارة أن جميع أنشطة وعمليات الشركة ومشاريعها المشتركة تشمل قطاع تشغيلي واحد وه
.  ، أي منتج البوليمرات قطاع البتروكيماوياتضمن   

 
 غرافياً على النحو التالي: ج التشغيلي القطاع ايرادأصول التشغيل في المملكة العربية السعودية. يتم توزيع   تتواجد

 

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
  لفترة التسعة أشهر

 سبتمبر  30المنتهية في 

 2021 2020 2021 2020 
     

 % 30 % 21 % 28 % 71 محلية / الشرق األوسط 
 % 48 % 49 % 50 % 51 آسيا 

 % 22 % 30 % 22 % 32 أوروبا / أفريقيا 

 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

 ربحية )خسارة( السهم األساسية والمخفضة  11
 

هم العادية  يتم احتساب ربحية )خسارة( السهم األساسية بقسمة الربحية )الخسارة( للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األس
الربحية )الخسارة( المخفضة للسهم هي نفس الربحية )الخسارة(  المصدرة خالل الفترة. حيث أن الشركة ال تمتلك أي أسهم محتملة مخفضة، فإن  

 األساسية للسهم الواحد. 
 

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
  لفترة التسعة أشهر

 سبتمبر  30المنتهية في 

 2021 2020 2021 2020 
     

 ( 21,752) 1,157,626 116,949 243,788 الربحية )الخسارة( للفترة 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في حساب ربحية  

 480,000 480,000 480,000 480,000 السهم األساسية والمخفضة 
 (0.05) 2.41 0.24 0.51 ربحية )خسارة( السهم 

 
 توزيعات أرباح  12

 
  0.75مليون لاير سعودي )  360.0الشركة على توزيعات أرباح بمبلغ  ، وافق مساهمو  2021سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

لاير سعودي لكل سهم(، والتي    0.50مليون لاير سعودي )  240.0:  2020سبتمبر    30لاير سعودي لكل سهم(، تم سدادها بالكامل خالل الفترة )
 تم سدادها بالكامل خالل الفترة(. 

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  13

 
لاير سعودي   2.4  لغ، كان لدى الشركة مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية بمب2020ديسمبر    31في  

 (. الشئ: 2021سبتمبر  30)
 

 تعديل 14
 

انها تمتلك  ، قامت إدارة الشركة بتوحيد الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع بناًء على حكمها  2020ديسمبر    31حتى  
، أعادت 2021سبتمبر    30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  على كل من الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع. خالل    ةسيطر

ً   المشتركةحق السيطرة  مارست وخلصت إلى أن الشركة  بين الشركاءإدارة الشركة تقييم هذا الحكم في ضوء الترتيبات التعاقدية   لمتطلبات    وفقا
"الترتيبات المشتركة". نتيجة لذلك، قامت    11"القوائم المالية الموحدة" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    10المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

بالمحاسبة عن االستثمارات في الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج كاستثمارات في مشاريع مشترك ة باستخدام  إدارة الشركة 
لملكية العائدة  طريقة حقوق الملكية، وبناًء عليه، أدرجت تعدياًل في هذه القوائم المالية األولية الموجزة. لم يكن للتعديل أي أثر على مجموع حقوق ا

: وصافي الدخل وربحية السهم )األساسي والمخفض(. نتج عن التعديل التغييرات التاليةمساهمين الشركة إلى 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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  في 31 ديسمبر 2020 1يناير 2020

  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت 

 قائمة المركز المالي       
       
 الموجودات       
 موجودات غير  متداولة       

1,034 (14,174,131 )  14,175,165 691 (12,949,710 )  ممتلكات ومصنع ومعدات  12,950,401 

 استثمارات في مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية  - 8,087,372 8,087,372 - 8,017,989 8,017,989

4,265 (134,713 )  138,978 3,524 (130,710 )  موجودات أخرى  134,234 

- (69,280 )  69,280 - (63,266 )  موجودات حق االستخدام  63,266 

 قرض مساند الى مشروع مشترك  - - - - 339,291 339,291

8,362,578 (6,020,844 )  14,383,423 8,091,587 (5,056,314 )  مجموع  الموجودات  الغير  متداولة  13,147,901 

       

 موجودات متداولة       

- (906,097 )  906,097 - (784,883 )  ذمم مدينة تجارية  784,883 

- (917,803 )  917,803 - (1,017,190 )  مخزون 1,017,190 

3,714 (81,843 )  85,557 3,643 (141,000 )  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 144,643 

960 (263,960 )  264,920 - (229,481 )  مطلوب من اطراف ذات عالقة  229,481 

144,066 (2,341,551 )  2,485,617 382,298 (915,229 )  نقد وما يماثله  1,297,527 

148,740 (4,511,254 )  4,659,994 385,941 (3,087,783 )  مجموع  الموجودات  المتداولة  3,473,724 

8,511,319 (10,532,098 )  19,043,417 8,477,528 (8,144,097 )  مجموع  الموجودات  16,621,625 

       

 المطلوبات  وحقوق الملكية       

 حقوق الملكية       

 رأس المال   4,800,000 - 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000

 احتياطي نظامي   438,294 - 438,294 415,317 - 415,317

 ارباح مبقاة   2,877,752 - 2,877,752 2,932,677 - 2,932,677

 حقوق الملكية العائدة  الى مساهمي الشركة الوطنية  للبتروكيماويات  8,116,046 - 8,116,046 8,147,994 - 8,147,994

       

- (4,101,801 )  4,101,801 - (4,165,547 )  حصة غير مسيطرة  4,165,547 

8,147,994 (4,101,801 )  12,249,795 8,116,046 (4,165,547 )  مجموع  حقوق الملكية   12,281,593 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(      

 المطلوبات        

 مطلوبات غير متداولة       

-  )3,435,135( 3,435,135 - (1,493,854 )  قروض طويلة األجل  1,493,854 

-  )52,097( 52,097 - (42,244 )  مطلوبات إيجارية  42,244 

-  )326,273( 326,273 - (298,696 )  مطلوبات ضريبة مؤجلة - بالصافي  298,696 

9,309  )249,547( 258,856 7,094 (311,865 )  التزامات منافع الموظفين  318,959 

 قرض ثانوي من حصة غير مسيطرة  - - - 182,696 )182,696(  -

9,309  )4,245,748( 4,255,057 7,094 (2,146,659 )  مجموع  المطلوبات الغير متداولة  2,153,753 

       

 مطلوبات متداولة        

-  )203,467( 203,467 - (300,975 )  ذمم دائنة تجارية  300,975 

2,785  )335,039( 337,824 2,726 (360,183 )  مستحقات ومطلوبات أخرى  362,909 

1,169  )206,885( 208,054 234 (198,833 )  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  199,067 

-  )1,210,425( 1,210,425 - (743,254 )  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 743,254 

-  )12,917( 12,917 - (23,187 )  الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية 23,187 

350,062  )215,816( 565,878 351,428 (205,459 )  الزكاة وضريبة الدخل  556,887 

354,016  )2,184,549( 2,538,565 354,388 (1,831,891 )  مجموع المطلوبات المتداولة   2,186,279 

       

363,325  )6,430,297( 6,793,622 361,482 (3,978,550 )  مجموع المطلوبات   4,340,032 

       

8,511,319  )10,532,098( 19,043,417 8,477,528 (8,144,097 )  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   16,621,625 

       



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 
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  في 30 يونيو 2021 31 مارس 2021

  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة        
       
 الموجودات       
 موجودات غير  متداولة       

               611     (12,754,161(        12,754,772                 535  (12,554,952 )  ممتلكات ومصنع ومعدات   12,555,487      

 استثمارات في مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية     -                      6,626,887         6,626,887         -                      8,298,179         8,298,179     

            3,188         (126,344(             129,532              3,099  (,470120 )  موجودات أخرى   123,569           

                 -              (57,292(               57,292                   -    (51,317 )  موجودات حق االستخدام   51,317               

 مجموع  الموجودات  الغير  متداولة  12,730,373 )6,099,852)       6,630,521       12,941,596        )4,639,618)       8,301,978     

       

 موجودات  متداولة       

 ذمم مدينة تجارية   1,210,407        )1,210,407)         -                   1,072,999          )1,072,999)         -                 

 مخزون  1,008,923        )1,008,923)         -                   1,014,933          )1,014,933)         -                 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى  153,262           )151,002)          2,260              141,550            )137,109)          4,441            

 مطلوب من اطراف ذات عالقة   248,268            1,214,395         1,462,663       238,648             )238,648)            -                 

 نقد وما يماثله   1,404,969        )551,344)         853,625          1,765,116          )1,264,351)       500,765        

 مجموع  الموجودات  المتداولة   4,025,829        )1,707,281)       2,318,548       4,233,246          )3,728,040)       505,206        

 مجموع  الموجودات   16,756,202      )7,807,133)       8,949,069       17,174,842        )8,367,658)       8,807,184     

       

 المطلوبات  وحقوق الملكية       

 حقوق الملكية       

 رأس المال    4,800,000         -                    4,800,000       4,800,000             -                    4,800,000     

 احتياطي نظامي    438,294             -                    438,294          438,294                -                    438,294        

 ارباح مبقاة    3,431,590           -                    3,431,590       3,188,502             -                    3,188,502     

 حقوق الملكية العائدة  الى مساهمي الشركة الوطنية  للبتروكيماويات   8,669,884         -                    8,669,884       8,426,796             -                    8,426,796     

       

 حصة غير مسيطرة   3,313,652         )3,313,652)         -                   4,262,177          )4,262,177)         -                 

 مجموع  حقوق الملكية    11,983,536      )3,313,652)       8,669,884       12,688,973        )4,262,177)       8,426,796     

 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(      

 المطلوبات        

 مطلوبات غير متداولة       

                 -         (1,495,081( 
           

 قروض طويلة األجل   1,121,310          )1,121,310)         -                    1,495,081

 مطلوبات إيجارية   34,532               )34,532)              -                   37,826                )37,826)              -                 

 مطلوبات ضريبة مؤجلة - بالصافي   318,833             )318,833)            -                   303,795              )303,795)            -                 

 التزامات منافع الموظفين   341,510              )333,761)          7,749               326,324              )319,102)          7,222             

 مجموع  المطلوبات الغير متداولة   1,816,185           )1,808,436)       7,749                  2,163,026          )2,155,804)       7,222             

       

 مطلوبات متداولة        

 ذمم دائنة تجارية   254,567             )254,567)            -                   320,717              )320,717)            -                 

 مستحقات ومطلوبات أخرى   361,221              )358,161)          3,060               413,098              )410,575)          2,523             

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة   1,043,801           )1,043,274)       527                  238,941              )238,504)          437                

 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل  744,475              )744,475)            -                   743,864              )743,864)            -                 

 الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية  12,684                )12,684)              -                   20,940                 )20,940)              -                 

 الزكاة وضريبة الدخل   539,733              )271,884)          267,849           585,283              )215,077)          370,206         

 مجموع المطلوبات المتداولة    2,956,481           )2,685,045)       271,436           2,322,843          )1,949,677)       373,166         

       

 مجموع المطلوبات    4,772,666           )4,493,481)       279,185           4,485,869          )4,105,481)       380,388         

       

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   16,756,202        )7,807,133)       8,949,069        17,174,842        )8,367,658)       8,807,184      

       

 
 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30  سبتمبر 2020 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30  سبتمبر 2020

  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت 

 قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة        
       

-  )4,297,382( 4,297,382 - (1,436,211 )  إيرادات من العقود مع العمالء  1,436,211 

 تكلفة اإليرادات  )1,120,954(  1,120,954 - )3,853,674(  3,853,674 -

-  )443,708( 443,708 - (315,257 )  إجمالي  الربح  315,257 
       

20,973 20,973 - 116,169 116,169 - 
حصة نتائج مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق  

 الملكية 

 مصاريف  بيع وتوزيع  )84,042(  84,042 - )251,538(  251,538 -

(13,411 )  105,275  )118,686(  )3,494( 609,35   مصاريف عمومية وإدارية )39,103(  

7,562  )65,922( 73,484 112,675 (437,79 )  ربح التشغيل  192,112 
       

 تكاليف تمويل  )12,326(  12,326 - )55,208(  55,208 -

733  )8,765( 9,498 - (100 )  إيرادات من استثمارات نقدية   100 

6,616  )14,185( 20,801 2,317 (286,7 )  إيرادات أخرى - بالصافي  9,603 

14,911  )33,664( 48,575 114,992 (497,74 )  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  189,489 
       

(36,663 )  14,541  )51,204( 1,957 764,7  مصروف الزكاة  )5,807(  

 مصروف ضريبة الدخل  )13,917(  13,917 - )26,659(  26,659 -

 مصروف الضريبة المؤجلة  )3,572(  3,572 - )14,174(  14,174 -

(21,752 )  21,710  )43,462( 116,949 (244,49 )  الربح )الخسارة( للفترة  166,193 
       

(21,752 )  21,710  )43,462( 116,949 (244,49 )  مجموع  الدخل )الخسارة( الشاملة  للفترة  166,193 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(      

 مجموع  الدخل )الخسارة( الشامل  للفترة العائد إلى:       

(21,752 )  مساهمي الشركة  الوطنية  للبتروكيماويات 116,949 - 116,949 )21,752(  - 

- 21,710  )21,710( - (49,244 )  الحصة  غير المسيطرة  49,244 

(21,752 )  21,710  )43,462( 116,949 (49,244 )  166,193  

       

 ربحية )خسارة( السهم       

(0,05 )  األساسية والمخفضة  0,24 - 0,24 )0,05(  - 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 
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  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت 

 قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر االولية الموجزة        
       

-  )4,583,659( 4,583,659 - (2,455,720 )  إيرادات من العقود مع  العمالء  2,455,720 

 تكلفة اإليرادات  )1,458,418(  1,458,418 - )2,903,705(  2,903,705 -

-  )1,679,954( 1,679,954 - (997,302 )  إجمالي  الربح  997,302 
       

867,488 867,488 - 534,806 534,806 - 
حصة نتائج مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق  

 الملكية 

 مصاريف بيع وتوزيع  )119,913(  119,913 - )227,933(  227,933 -

(11,406 )   مصاريف عمومية وإدارية )36,261(  28,560 )7,701(  )67,929(  56,523 

856,082  )528,010( 1,384,092 527,105 (314,023 )  ربح التشغيل  841,128 
       

 تكاليف تمويل  )8,047(  8,047 - )16,375(  16,375 -

1,354  )3,407( 4,761 808 (2,328 )  إيرادات من استثمارات نقدية   3,136 

5 2,808  )2,803( - (6,210 )  إيرادات أخرى - بالصافي  6,210 

857,441  )512,234( 1,369,675 527,913 (314,514 )  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  842,427 
       

 مصروف الزكاة  57,923 17,252 75,175 27,066 29,331 56,397

 مصروف ضريبة الدخل  )51,593(  51,593 - )83,007(  83,007 -

 مصروف الضريبة المؤجلة  )15,038(  15,038 - )20,137(  20,137 -

913,838  )379,759( 1,293,597 603,088 (230,631 )  الربح  للفترة  833,719 
       

913,838  )379,759( 1,293,597 603,088 (230,631 )  مجموع  الدخل الشامل ة للفترة  833,719 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 
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 )تتمة(      

 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى:      

 مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات 603,088 - 603,088 913,838 - 913,838

-  )379,759( 379,759 - (230,631 )  الحصة  غير المسيطرة  230,631 

913,838  )379,759( 1,293,597 603,088 (230,631 )  833,719  

      
 

 ربحية السهم 

 األساسية والمخفضة  1.26 - 1.26 1.90 - 1.90
 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 
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 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ُعّدلت مثلما  التعديل  كما أدرجت سابقًا  

    
األولية   اآلخر الشامل والدخل  الخسارة أو الربح قائمة

    الموجزة  
    

 - ( 2,127,939) 2,127,939 إيرادات من العقود مع العمالء 

 - 1,445,287 ( 1,445,287) تكلفة اإليرادات 

 - ( 682,652) 682,652 الربح  إجمالي 
    

المحاسبة عنها باستخدام  حصة نتائج مشاريع مشتركة يتم 
 332,682 332,682 - طريقة حقوق الملكية 

 - 108,020 ( 108,020) مصاريف بيع وتوزيع 

 ( 3.705) 27,963 ( 31,668)  مصاريف عمومية وإدارية

 328,977 ( 213,987) 542,964 التشغيل  ربح
    

 - 8,328 ( 8,328) تكاليف تمويل 

 546 ( 1,079) 1,625 من استثمارات نقدية  إيرادات 

 5 9,018 ( 9,013) بالصافي  -إيرادات أخرى 

 329,528 ( 197,720) 527,248 الدخل  وضريبة الزكاة قبل الربح
    

 ( 18,778) 12,079 ( 30,857) مصروف الزكاة 

 - 31,414 ( 31,414) مصروف ضريبة الدخل 

 - 5,099 ( 5,099) مصروف الضريبة المؤجلة 

 310,750 ( 149,128) 459,878 للفترة   الربح

    

 310,750 ( 149,128) 459,878 للفترة   الشامل الدخل مجموع 

    

    مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى:

 310,750 - 310,750 مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 - ( 149,128) 149,128 غير المسيطرة  ة الحص

 459,878 (149,128 ) 310,750 

 
     السهم ربحية

 0,65 - 0,65 األساسية والمخفضة 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 
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 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 مثلما ُعّدلت  التعديل  كما أدرجت سابقًا  

    

    اآلخر  الشامل والدخل  الخسارة أو الربح قائمة
    

 - ( 6,112,766) 6,112,766 العقود مع العمالء إيرادات من 

 - 5,168,211 ( 5,168,211) تكلفة اإليرادات 

 - ( 944,555) 944,555 الربح  إجمالي 
    

حصة نتائج مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام  
 268,458 268,458 - طريقة حقوق الملكية 

 - 333,263 ( 333,263) مصاريف بيع وتوزيع 

 ( 24,545) 140,872 ( 165,417)  مصاريف عمومية وإدارية

 243,913 ( 201,962) 445,875 التشغيل  ربح
    

 ( 205) 77,803 ( 78,008) تكاليف تمويل 

 9,879 ( 11,803) 21,682 من استثمارات نقدية  إيرادات 

 ( 284) ( 23,985) 23,701 بالصافي  -إيرادات أخرى 

 253,303 ( 159,947) 413,250 الدخل  وضريبة الزكاة قبل الربح
    

 ( 23,532) 10,005 ( 33,537) مصروف الزكاة 

 - 48,075 ( 48,075) مصروف ضريبة الدخل 

 - ( 25,331) 25,331 مصروف الضريبة المؤجلة 

 229,771 ( 127,198) 356,969 للفترة   الربح

    
      اآلخر الشامل الدخل 
 ( 859) 32,093 ( 32,952)   الموظفين منافع التزامات  قياس اعادة

 - ( 2,246) 2,246   مؤجلة ضريبة
  المشتركة للمشاريع اآلخرى الشاملة الخسارة  في حصة ال

 ( 20,860) ( 20,860) -    الملكية حقوق بطريقة المحتسبة

 208,052 ( 118,211) 326,263 للفترة   الشامل الدخل مجموع 

    

    العائد إلى: للسنة مجموع الدخل الشامل  

 208,052 - 208,052 مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 - ( 118,211) 118,211 غير المسيطرة  ة الحص

 326,263 (118,211 ) 208,052 

 
    ربحية السهم 

 0,48 - 0,48 األساسية والمخفضة 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 
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 2020سبتمبر   30التسعة أشهر المنتهية في لفترة  

 مثلما ُعّدلت  التعديل  كما أدرجت سابقًا  

    
    األولية الموجزة  قائمة التدفقات النقدية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 14,911 ( 33,664) 48,575 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

    تعديالت لـ: 
 393 ( 659,524) 659,917 استهالك 

 - ( 389,969) 389,969 االنخفاض في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات 

 - 55 ( 55) أرباح من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ( 733) ( 46,443) 45,710 بالصافي  -تكاليف تمويل 

 ( 5,742) ( 5,742) - الى مشروع مشترك الربح من تعديل قرض ثانوي  

 - 620 ( 620) تعديل قرض ثانوي من حصة غير مسيطرة الربح من 
الحصة في صافي ربح المشاريع المشتركة يتم المحاسبة  

 ( 20,973) ( 20,973) - عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 658 ( 29,581) 30,239 مخصص التزامات منافع الموظفين 

    
     التشغيلية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 - ( 13,425) 13,425 نقص في المخزون
الزيادة في المبالغ المدفوعة مقدماً وموجودات متداولة  

 ( 71) 25,508 ( 25,579) أخرى وقروض لموظفين 

 2,251 ( 54,790) 57,041 النقص في المطلوب من أطراف ذات عالقة 

 - ( 205,085) 205,085  النقص في الذمم المدينة التجارية

 - ( 78,904) 78,904 الزيادة في الذمم الدائنة التجارية 

 1,259 35,780 ( 34,521) النقص في المطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 ( 1,472) 58,852 ( 60,324) النقص في مستحقات ومطلوبات أخرى  

 ( 9,519) ( 1,417,285) 1,407,766 النقد الناتج من العمليات 

 - 45,145 ( 45,145) التمويل المدفوعة تكاليف 

 733 ( 8,704) 9,437 إيرادات تمويل مستلمة 

 ( 22,166) 47,015 ( 69,181) زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

 - 5,621 ( 5,621) التزامات منافع موظفين مدفوعة 

 97,500 97,500 - توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

 66,548 ( 1,230,708) 1,297,256 الواردة من األنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدية 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ( 284) 20,188 ( 20,472) مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات 

 - ( 4,249) 4,249 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات 

 146,250 146,250 - مشروع مشترك مدفوعات محصلة من قرض ثانوي الى 

من األنشطة    ( الواردةالصادرة)صافي التدفقات النقدية 
 145,966 162,189 ( 16,223) االستثمارية 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 - ( 2,980,369) 2,980,369 متحصالت من قروض طويلة األجل 

 - 5,024,038 ( 5,024,038) سداد قروض طويلة األجل 

 - 77,031 ( 77,031) سداد قرض ثانوي من حصة غير مسيطرة 

 ( 240,000) - ( 240,000) توزيعات أرباح مدفوعة 



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 
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 )تتمة(
 

 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 مثلما ُعّدلت  التعديل  كما أدرجت سابقًا  
    

 - 8,095 ( 8,095) العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار 
توزيعات أرباح مدفوعة من شركة تابعة إلى حصة غير  

 - 52,500 ( 52,500)  مسيطرة

 - ( 24,276) 24,276 ضريبة دخل مستردة من قبل حصة غير مسيطرة 

 ( 240,000) 2,157,019 ( 2,397,019) صافي  التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية 

    
 ( 27,486) 1,088,500 ( 1,115,986) صافي النقص في النقد وما يماثله 

 144,066 ( 2,341,551) 2,485,617 نقد وما يماثله في بداية الفترة 

    
 116,580 ( 1,253,051) 1,369,631 نقد وما يماثله في نهاية الفترة 

    
    واستثمارية وتمويلية غير نقدية:أنشطة تشغيلية 

تكلفة التمويل المستحقة على قرض ثانوي من حصة غير  
 - ( 1,992) 1,992 مسيطرة 

 - ( 8,071) 8,071 إطفاء تكاليف المعامالت 

 1,391 1,391 - مشروع مشترك تحويل التزام منافع الموظفين من 

 
 




