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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية  
 الموحدة المختصرة 

 للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات  

   مقدمة 

لشركة الصحراء العالمية المرفقة م 2021مارس  31لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في 
 للبتروكيماويات )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(، المكونة من: 

 
 م. 2021مارس  31قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في   •
 م.2021مارس  31الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الدخل  •
مارس  31قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

 م.2021
 م.2021مارس   31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •
 م. و2021مارس   31قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. •
 

الدولي بة المحاسإن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا لمعيار 
العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية  المملكة في  ( "التقرير المالي األولي" المعتمد 34)

 فحصنا.  إلى األولية الموحدة المختصرة استنادا  

 نطاق الفحص 

المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل ( "فحص 2410لقد  قمنا بالفحص وفقا  للمعيار الدولي الرتباطات الفحص ) 
مراجع الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه  
استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات  

 وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة بها القيام يتم التي من المراجعة نطاقه في  كبير بشكل   أقل الفحص ص أخرى. ويعد فح
السعودية، وبالتالي فإنه ال يمّكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة   العربية في المملكة المعتمدة

 .رأي مراجعة لن نبدي فمراجعة.  وعليه، التي يمكن التعرف عليها خالل عملية 
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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية  
 الموحدة المختصرة 

 

 للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )يتبع( 

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية /عن
 

 
 
 
 
 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم
 394ترخيص رقم: 

 
 

 الخـبر 
 م2021أبريل  29التاريخ: 

 هـ1442رمضان  17الموافـق: 

 االستنتاج

  مارس  31األولية الموحدة المختصرة كما في  القوائم المالية بأن  نعتقد  يجعلنا شيء  فحصنا، فلم ينم إلى علمنا  إلى استنادأ  
 غير معدة، من)"المجموعة"( والشركات التابعة لها )"الشركة"( م المرفقة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 2021
 السعودية. العربية المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد 34الدولي )المحاسبة  الجوهرية، وفقا لمعيار  النواحي جميع
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        معلومات حول الشركة  .1
عودية مسجلة في المملكة إن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أو "الشركة" )سابقا  الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات( هي شركة مساهمة س

 م. 1999ديسمبر  22هـ الموافق 1420ن رمضا 14ريخ  الصادر بتا 1010156910العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 
 

السج وهو مسجل بموجب  التنفيذية،  لإلدارة  الرئيسي  المقر  يوجد  الخبر، حيث  بمدينة  فرع  ولديها  الرياض  بمدينة  للشركة  الرئيسي  المقر  رقم يقع  التجاري  ل 
 2055007570م  ر بمدينة الجبيل الصناعية بموجب السجل التجاري رقم وفرع آخ2000فبراير    6هـ الموافق  1420شوال    30الصادر بتاريخ    2051023922
 م.  2006يونيو  1م الموافق 1427جمادى األولى  4الصادر بتاريخ 

 
الشركة وية. تتكبد  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في امتالك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخصوصا  في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيما

يصبح لكل مشروع شركة مستقلة لها سجلها التجاري. ويتم تحويل التكاليف المتكبدة من قبل الشركة إلى الشركات  تكاليف على مشاريع تحت التطوير وفيما بعد  
 المستقلة عند إنشاءها. 

 
   البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية:

له إلى جائحة عالمية. ونتيجة لذلك، أصبحت أسعار الموجودات  ( وتحو19-فشي فيروس كورونا )كوفيدلصحة العالمية ت، أعلنت منظمة ام2020مارس    11بتاريخ  
، ونتج عنها انخفاض  م2020حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة طويلة األجل في االقتصادات المتقدمة. أثرت هذه الظروف على السنة المالية  أكثر تقلب ا، مع  

 الضرائب والتدفق النقدي الحر والمقاييس المالية األخرى.  صافي الدخل واألرباح قبل خصم الفوائد وعات و المبي في
 

المتعلقة  ف  طبّقت شركة سبكيم،  تقليل المخاطر  ي إطار جهودها لالستجابة لهذه التطورات، برامج وقائية نشطة في مواقعها ووضعت خطط طوارئ تستهدف 
وسالمة موظفيها وعمالئها ومقاوليها والمجتمع بأكمله. خالل الربع األول من سنة  عمال التشغيل التجاري بما يضمن حماية صحة ومواصلة أ  19-بفيروس كوفيد

ب  وائد والضرائم، تعافت سبكيم بشكل جيد من هذه اآلثار وتبدو التوقعات المستقبلية واعدة بخصوص فيما يتعلق بالمبيعات وصافي الدخل واألرباح قبل الف2021
   لمقاييس المالية.والتدفقات النقدية المجانية وغيرها من ا 

 
ذلك، حصلت المجموعة   كما اتخذت شركة سبكيم تدابير لتحسين معدالت اإلنفاق، وهو ما نتج عنه خفض النفقات التشغيلية والرأسمالية خالل الفترة. باإلضافة إلى 

ة المتوقعة والحد من أي تعرض مالي محتمل. عالوة على ال كافية للوفاء بمتطلبات التدفقات النقديعلى تسهيالت ائتمانية إضافية لضمان استمرارية توفر أمو
وغير المالية للمجموعة. وهي ذلك، وضعت اإلدارة في االعتبار اآلثار المحتملة لحاالت عدم اليقين االقتصادي الحالية عند تحديد القيم الدفترية للموجودات المالية  

ابلة للمالحظة في نهاية السنة. كما ساعدت التغيرات في التوزيع الجغرافي لقاعدة عمالء شركة سبكيم،  تقديرات لإلدارة بناء  على المعلومات الق  تستند إلى أفضل
قود الموردين طويلة األجل  . كما تواصل شركة سبكيم متابعة ع19-كوفيد  مقارنة  بالفترة السابقة، اإلدارة على تقليل تحديات الطلب وقابلية االسترداد من فيروس

 حدوث توقف في أعمال التشغيل وضمان تسليم منتجاتها في موعدها.  ممن أجل ضمان عد
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 معلومات حول الشركة )يتبع( .1
 مارس، يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية )ويشار إلى الشركة والشركات التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"(:  31كما في 

      بعة ت التاالشركا
 مارس   31نسبة الملكية الفعلية في 

 م 2020 م 2021  

 % 100 % 100  شركة الصحراء للبتروكيماويات )"الصحراء"( 

 % 65 % 65  الشركة العالمية للميثانول 

 %53.91 %95.65  الشركة العالمية للدايول 

 %89.52 %89.52  (1-1الشركة العالمية لألستيل المحدودة )

 %89.52 %89.52  ( 1-1لخالت الفينيل المحدودة )عالمية الشركة ال

 % 97 % 97  الشركة العالمية للغازات 

 % 100 % 100  شركة سبكيم للتسويق 

 % 100 % 100  شركة الصحراء للتسويق 

 %78.20 %78.20  الشركة العالمية للمنافع 

 % 75 % 75  الشركة العالمية للبوليمرات 

 % 100 % 100  شركة سبكيم للكيماويات 

 % 100 % 100  شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه 

 % 100 % 100    شركة سبكيم أوروبا بي في

 % 100 % 100  شركة سبكيم أوروبا إس إيه )سابقا : شركة أسيترا أس أيه( 

 % 50 % 50  ( 2-1شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ) 

 % 75 % 100  مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة 

 % 100 % 100  (3-1شركة سبكيم آسيا )بي تي أي( )إيضاح رقم 

 % 100 % 100  (4-1شركة سبكيم للتقنيات المتقدمة )

 
ال الكيميائية وامتالك وتنفيذ  المشروعات الصناعية والبتروكيماوية والقطاعات  مشروعات الالزمة تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة الصحراء في االستثمار في 

 كة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع وتسويقها.  لتزويد الشر
 

 م. 2004تصنيع وبيع الميثانول. بدأت الشركة العالمية للميثانول أنشطتها التجارية في سنة إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للميثانول هو 
 

بدأت الشركة العالمية للدايول أنشطتها التجارية   ن.بيوتانديول ورباعي هيدروفيوراتصنيع وبيع ماليك الهيدرايد و إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للدايول هو
% عن طريق شراء حصة من 95.65% إلى  53.91م، زادت حصة الملكية في الشركة العالمية للدايول من  2021خالل الربع األول من سنة  م.  2006في عام  

 شركاء حصة غير مسيطرة. 
 

وخالت الفينيل األحادي على   تصنيع وبيع حامض االستيل  الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة هولعالمية لألستيل المحدودة وإن النشاط الرئيسي للشركة ا
 م.2010التوالي. بدأت الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة أنشطتهما التجارية في سنة  

 
 م. 2010تها التجارية في سنة غازات هو تصنيع وبيع أول أوكسيد الكربون. بدأت الشركة العالمية للغازات أنشطللشركة العالمية للإن النشاط الرئيسي  

 
  جموعة وغيرهاإن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للتسويق وشركة الصحراء للتسويق هو تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل شركات الم

 من المنتجات البتروكيماوية. 
 

 الصناعية لشركات المجموعة. توفير المستلزمات  إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للمنافع هو
 

ركة العالمية  تصنيع وبيع البولي إيثيلين منخفض الكثافة وبولي أسيتات فينيل والبولي فينيل الكحولي. بدأت الش إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للبوليمرات هو
 واالختبار وقبول إجراءات اإلستالم من المقاولين الرئيسيين.  لم، وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغي2015إبريل  1للبوليمرات أنشطتها التجارية في 

 
بدأ مصنع إيثيل األسيتات نشاطه التجاري   تصنيع وبيع إيثيل أسيتات وبيوتيل أسيتات وبولي بيوتيلين ترفثليت. إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للكيماويات هو

 م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم.2018يوليو    1التجاري في  بولي بيوتيلين ترفثليت نشاطه    م بينما بدأ مصنع2013في  
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 معلومات حول الشركة )يتبع( .1

سبكيم أوروبا بي في وشركة سبكيم أوروبا   ل بما في ذلك شركةيو أيه والشركات التابعة المملوكة لها بالكام  إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف
 اس ايه هو تقديم خدمات تسويق وتوزيع للمنتجات البتروكيماوية للشركة. 

 
 مبيعات لمنتجات الشركة.إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم آسيا بي تي إي المحدودة هو القيام بدور وكيل التسويق ومنسق ال

 
لعوازل الكابالت المتقدمة هو تصنيع وبيع البولي إيثيلين متقاطع الربط وواقيات موصالت األسالك الكهربائية. بدأت الشركة إن النشاط الرئيسي لشركة الخليج  

 ءات االستالم من المقاولين الرئيسيين. م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجرا2015يونيو  1أنشطتها التجارية في 
 

تصنيع وبيع القوالب والسبائك والمنتجات ذات الصلة   م، هو2014لمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة، والتي تأسست في عام    إن النشاط الرئيسي
 م.2019يناير  1شغيل التجاري في إلى جانب إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلين. بدأ مصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين الت

 
م بمساهمة أقل من المطلوب في قروض  2009يونيو    22العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة بتاريخ  ساهم أحد مساهمي الشركة   .1.1

ي  . ونتيجة لذلك، فقد زادت نسبة الملكية الفعلية للمجموعة فمن المساهمين، ووافقت شركة سبكيم على المساهمة بأكثر من المستوى المطلوب لدعم المشروع 

في الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة   %11م باالستحواذ على حصص إضافية بنسبة  2016. قامت المجموعة في فبراير  %2.52الشركتين بمعدل  

وعليه، زادت نسبة    مليون لاير سعودي  375.3إيكاروس للصناعات النفطية(، مقابل  العالمية لخالت الفينيل المحدودة من حقوق الملكية غير المسيطرة )شركة  

مليون  339.4. قامت الشركة باالعتراف بانخفاض في حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ %89.52إلى  %78.52الملكية الفعلية للشركة في تلك الشركتين من 

 مليون لاير سعودي. 35.9بلغ لاير سعودي وانخفاض في حقوق ملكية المساهمين بم

  

فقط في شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة. ومع ذلك، وفقاَ التفاقية المساهمين، فإن السيطرة علی األنشطة ذات العالقة    %50لدى المجموعة حصة بنسبة   .1.2

 كة المستثمر فيها على أنها شركة تابعة للمجموعة. وأعمال شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة مع المجموعة. وعليه، تمت المحاسبة عن الشر

 

م. يتمثل النشاط  2013مارس    25هـ الموافق  1434جمادى األولى    13م. وتاريخ عقد تأسيسها هو  2013لشركة المستثمر فيها في سنغافورة في عام  تأسست ا .1.3

 جموعة. الرئيسي للشركة في تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل الم

 

للتق 2019خالل سنة   .1.4 بمبلغ  م، تم سداد رأس مال شركة سبكيم  المتقدمة  المعدات    5,000,000نيات  النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع  لاير سعودي. يتمثل 

للمنتجات المتخصصة إلى الشركة م وتم تحويله من مصنع الشركة السعودية  2016نوفمبر    1المعدنية وقطع الغيار. بدأ مصنع إنتاج األدوات أنشطته التجارية من  

 .م2020في سنة  السعودية للتقنيات المتقدمة 

 

 عملية مشتركة  .1.5

% في شركة الواحة للبتروكيماويات )"الواحة"(، وهي عملية مشتركة يتمثل    75تمتلك الشركة، من خالل الشركة التابعة لها شركة الصحراء، حصة ملكية بنسبة  
 بولي بروبيلين. نشاطها الرئيسي في تصنيع مادة ال

 
 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية   .1.6

"(، وهي مشروع  % في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )"سامابكو  50تمتلك الشركة، من خالل الشركة التابعة لها شركة الصحراء، حصة ملكية بنسبة  
 ريد اإليثلين. وثنائي كلومشترك يتمثل نشاطه الرئيسي في تصنيع إنتاج وبيع الصودا الكاوية 

 
ة في تصنيع منتجات  كما تحتفظ الشركة، من خالل الشركة التابعة لها شركة الصحراء، بحقوق ملكية في الشركات الزميلة التالية والتي تتمثل أنشطتها الرئيسي

 البتروكيماويات: 
 

 مارس  31نسبة الملكية الفعلية في   

 م 2020 م 2021  

 %32.55 %32.55  ( " تي أس أو سي " لألوليفينات )لصحراء شركة التصنيع وا
 %43.16 %43.16  ( " ساك"الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة )

 %30.00 %30.00  شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية )“إنوكيم”( 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2

 المعايير المحاسبية المطبقة  .2.1
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34)الدولي  المحاسبة  معيار  وائم المالية األولية الموحدة المختصرة )"القوائم المالية األولية"( وفقا لهذه الق  تم إعداد

ية للمجموعة ها مع القوائم المالية الموحدة السنو وينبغي قراءتلمحاسبين  للمراجعين واة  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودي
)"القوائم المالية السنوية األخيرة"(. وهي ال تشتمل على جميع المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم   م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في و

احات التفسيرية المحددة )إن وجدت( مدرجة لشرح تغيرات في السياسات المحاسبية واإليضلية للتقرير المالي. ومع ذلك، فإن الالمالية المعدة وفق ا للمعايير الدو
 األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالية سنوية. 

 

 أسس اإلعداد  .2.2

د الجوهرية التالية الواردة في قائمة المركز المالي الموحدة  مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنواألولية الموحدة المختصرة على أساس    تم إعداد هذه القوائم المالية
 المختصرة: 

 استثمارات في بعض األوراق المالية على شكل أسهم وبعض الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة.  •

 طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. و لية لاللتزامات المستقبلية باستخدام تزامات المنافع المحددة بالقيمة الحا يتم االعتراف بمستحقات ال •

 األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.  •

 

 استخدام األحكام والتقديرات   .2.3
أحكام   بوضع  اإلدارة  قامت  األولية،  المالية  القوائم  هذه  إعداد  السياسعند  تطبيق  على  تؤثر  وافتراضات  للموجودات  وتقديرات  المعلنة  والمبالغ  المحاسبية  ات 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.   والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. 
 

في تطبيق السياسات    ، إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة(6باستثناء التغير في التقدير للقيمة قيد االستخدام لبعض الوحدات المولدة للنقد على النحو في إيضاح )
ذلك،  لمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على القوائم المالية السنوية األخيرة. باإلضافة إلى  المحاسبية للمجموعة وا

اء التقديرات واألحكام ها فيها وتتخذ التدابير المناسبة لضمان بقة في جميع األسواق التي تعمل وتبيع منتجاتتواصل اإلدارة متابعتها عن كثب ألي تطورات جوهري
 ستظهر التغيرات الجوهرية )إن وجدت( كجزء من نتائج التشغيل والتدفقات النقدية لفترات التقرير المالي المستقبلية.   في الحدود المعقولة.

 

 أساس التوحيد  .2.4

م. تتحقق السيطرة  2021مارس    31( للفترة المنتهية في  1يضاح  ة الموحدة للشركة والشركات التابعة لها )إم المالية األولية القوائم المالية األوليتتضمن القوائ 

التأثير على تلك العائدات    عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على

 ا على الشركة المستثمر فيها.من خالل سيطرته

 

 تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، عندما يكون لدى المجموعة: 

 األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها(. القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه  •

 متغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و عوائد حقوق الحصول على أو  تعرضال •

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد.  •

 
مجموعة حقوق أقل في أغلبية  سيطرة. لتأييد هذا االفتراض المسبق وعندما يكون لدى البصورة عامة، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى ال

ركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة التصويت أو حقوق مشابهة للش
 المستثمر فيها، بما في ذلك: 

 لمستثمر فيها؛بات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة ا الترتي  •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  •
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .2
 ع( أسس التوحيد )يتب .2.4

ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم  
تابعة وال يتم التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة المشار أليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يكون للمجموعة السيطرة على الشركة ال أكثر من عناصر  

لقوائم المالية األولية  جودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل الفترة في االسيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين مو
لسيطرة على الشركة التابعة. ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الموحدة المختصرة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ فقدان ا

 رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.  خر إلى مساهمي المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة، حتى إذا أدت النتائج إلى عجز فيالدخل الشامل اآل
 

وق  المحاسبية كي تتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قِبل المجموعة. تم استبعاد الموجودات والمطلوبات والحقوعند الضرورة، تُجرى تعديالت على السياسات  
 لتوحيد. والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند ا 

 
ن فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، سينتج عنها ما  يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دو

 : يلي

 استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛ •

 استبعاد القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة؛ •

 المسجلة في حقوق الملكية؛استبعاد فروق التحويل المتراكمة  •

 إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي المستلم؛ •

 ؛إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به •

 إثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة:  •

اح المبقاة، أيهما أنسب. حيث سيكون مطلوبا   إعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثبتة مسبقا  ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرب •

 إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة. 

 

تغيرات الحقة في حصة   استق أي  يُحتسب  االستحواذ.  تاريخ  عليها في  المستحوذ  الشركة  بنسبة حصتها من صافي موجودات  المسيطرة  الملكية غير    حقوق 
 تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامالت حقوق الملكية.   المجموعة في شركة

 
مالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة ألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعايتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة وا 
ا بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة مصلحة المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق  الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيه

 ى انخفاض في القيمة. استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى حد عدم وجود دليل عل  الملكية. ويتم
 

 السياسات المحاسبية الهامة  .2.5

القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية  إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة في 

 .  م2020ديسمبر  31في 
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 بالتغيرات في السياسات المحاسبية الهامة بسبب المعايير الجديدة  ملخص 2.6

 أ. المعايير الجديدة والمعدلة التي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية  
 

المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والفترات  ر المالي المعدلة التالية. لم يكن العتماد هذه المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على  ر الدولية للتقريتم تطبيق المعايي
 السابقة. 

 
 1على الفترات السنوية التي تبدأ في    (، يُطبّق16على المستأجرين )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  19-التخفيضات استجابة لتأثيرات كوفيد -

 أو بعد ذلك التاريخ.  م2020يناير 
( والمعيار الدولي للتقرير المالي  39( والمعيار الدولي للمحاسبة )9)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  2المرحلة    -إصالح معدَّل الفائدة المعياري   -

 أو بعد ذلك التاريخ.  م2020يناير  1في ((، يُطبّق على الفترات التي تبدأ 16والمعيار الدولي للتقرير المالي ) (4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7)
 

 ب. المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم تُطبّق بعد 
م أو ما  2022يناير    1على الفترات السنوية التي تبدأ في  (، يُطبّق  37تكلفة استيفاء غقد )التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة    -العقود المحملة بخسائر   -

 بعدها. 
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2022يناير   1يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في  - م2020-2018ت السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي التحسينا  -
 1التي تبدأ في  فترات السنوية (، يُطبّق على ال40ممتلكات وآالت ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المخصص )التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة  -

 م أو بعد ذلك التاريخ. 2022يناير 
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2022يناير    1الفترات السنوية التي تبدأ في  ((، يُطبّق على  3مرجعيات اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2023يناير  1التأمين"، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في "عقود  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) -
 م أو بعد ذلك التاريخ.2023يناير    1( يطبق على الفترات التي تبدأ في  1للمحاسبة  تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على المعيار الدولي   -
والمعيار الدولي للمحاسبة   10مستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  بيع أو مساهمة في األصول بين ال -

 فيما بعد.  (، سيتم تحديد فترة السريان السنوية 28
 

 ائم المالية للمجموعة.المعايير الدولية للتقرير المالي المذكورة أعاله من غير المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القو
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 اإليرادات من العقود مع العمالء  .3
 لية سنوية. إن أعمال تشغيل ومصادر اإليرادات الرئيسية للمجموعة هي تلك المبينة في آخر قوائم ما

 
 

 توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء  (1
 تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب القطاع الجغرافي الرئيسي والمنتجات وخطوط الخدمة الرئيسية وتوقيت االعتراف باإليرادات. يوضح الجدول التالي  

 

 

 م2021مارس  31  
 )غير مدققة( 

 م2020مارس  31 
 )غير مدققة(

      واق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي األس
 1,904,601   دول أجنبية 

 
 1,135,672 

 126,374   المملكة العربية السعودية 

 
 268,420 

   2,030,975  1,404,092 

      
      

      المنتجات / خطوط الخدمة الرئيسية 
 1,392,052  2,023,573   منتجات البتروكيماويات 

 12,040  7,402   منتجات متخصصة، أدوات وما إلى ذلك  -العقد المنتج حسب 

   2,030,975  1,404,092 

      
      

      توقيت االعتراف باإليرادات 
 1,392,052  2,023,573   المنتج المحول في وقت معين 
 12,040  7,402   منتج محول بمرور الوقت 

   2,030,975  1,404,092 
 
 

 أرصدة عقود  (2
 وموجودات العقد ومطلوبات العقد من العقود المبرمة مع العمالء: يعرض الجدول التالي معلومات عن الذمم المدينة 

 

 
 م2021مارس  31  

  )غير مدققة( 
 م2020ديسمبر  31

 (مدققة)

      
 1,053,388  1,385,052   ذمم مدينـة مدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية  

 7,530  14,685   جة ضمن الذمم المدينة التجارية  موجودات العقود المدر

( 160,560)   مطلوبات عقود    (164,246 )  
 
 

مطلوبات  الي. تتعلق تتعلق موجودات العقود بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في المقابل المادي لألعمال المنجزة ولكن لم تصدر بها فواتير في تاريخ التقرير الم
 ل المادي المدفوع مقدما  من العمالء الذين يتم إثبات إيراده عند استيفاء التزام األداء. العقود بشكل رئيسي بالمقاب
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 معلومات القطاعات  .4

 التالية:  يةقطاعات التشغيل اللدى المجموعة  

 تشمل الميثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون. ، التي المواد الكيميائية األساسية  •

 ، والتي تشمل حمض األسيتيل، مونومرات أسيتات الفينيل، أسيتات اإليثيل، أسيتات البوتيل، ومواد ذات صلة. ة الوسيطة المواد الكيميائي •

يل الكحولي وبيوتيلين تريفثاالت ومصنع منتجات األسالك الكهربائية.  ، التي تشمل البولي إيثيلين منخفض الكثافة، بولي أسيتات فينيل، البولي فين البوليمرات •
ا مادة البولي بروبلين. يشم  ل هذا القطاع أيض 

 (. 1والذي يشمل إيرادات التجارة لشركة سبكيم للتسويق وشركاتها التابعة األجنبية على النحو المبين في إيضاح رقم )التسويق،  •

ا إدارات التمكين وأنشطة الدعم بشركة  ومصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين وأدوات التصنيع. يشمل هذا القطاع أ   ، والتي تشمل سبكيم، شركات وغيرها  • يض 
 الصحراء. 

 
 يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في هذه القوائم المالية الموحدة. 

 

م  2021مارس  31الفترة المنتهية في 
 ( مدققة)غير 

المواد الكيميائية  
 األساسية 

ميائية  المواد الكي
 المجموع  استبعاد عند التوحيد  شركات وغيرها  تسويق  البوليمرات  الوسيطة

        اإليرادات  

 2,030,975 - 7,401 134,450 811,403 528,923 548,798 عمالء خارجيون

( 1,671,929) - 1,322,120 17,387 233,104 99,318 القطاعاتبين   - 

,790828 762,027 648,116 مجموع اإليرادات   1,456,570 7,401 (1,671,929 )  2,030,975 

( 3,488) 61,566 310,694 233,107 381,884 إجمالي الربح/ )الخسارة(   (27,703 )  956,060 

( 21,935) 48,149 245,633 172,470 310,275 )خسارة( التشغيل  /ربح   (21,322 )  733,270 

الحصة في الربح من شركات زميلة 
 ومشروع مشترك

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
85,887 

 
- 

 
85,887 

( 48,093) 152,247 290,523 )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة  /الربح   48,246 146,679 (96,542 )  493,060 

( 19,260,927) 25,231,640 1,735,393 7,229,776 5,447,042 3,999,330 مجموع الموجودات  24,382,254 

63,230,10 2,400,313 2,766,146 مجموع المطلوبات   1,284,973 5,460,921 (4,961,908 )  10,180,551 

 111.956 - 28,001 2 10,382 57,781 15,790 نفقات رأسمالية

        

        

  مارس 31الفترة المنتهية في 
 )غير مدققة(  م2020

المواد الكيميائية  
 األساسية 

المواد الكيميائية  
 الوسيطة 

 
 البوليمرات 

 
 اد عند التوحيد استبع شركات وغيرها تسويق 

 
 المجموع 

        اإليرادات  

 1,404,092 - 12,040 203,689 492,647 353,149 342,567 عمالء خارجيون

(1,193,952) - 818,775 14,157 238,267 122,753 القطاعات بين   - 

(1,193,952) 12,040 1,022,464 506,804 591,416 465,320 مجموع اإليرادات   1,404,092 

(3,359) 32,853 28,617 10,256 198,645 ي الربح / )الخسارة( إجمال   5,380 272,392 

( 52,310) 128,029 )خسارة( التشغيل  /ربح   (23,482 )  18,946 (17,339 )  12,501 66,345 

الحصة في الخسارة من شركات زميلة  
( 10,153) - - - - ومشروع مشترك  - (10,153 )  

( 56,926) 124,213 10,857 لضريبة )الخسارة( قبل الزكاة وا /الربح   19,894 (204,016)  5,863 (100,115)  

( 16,684,239) 23,118,688 1,178,755 7,344,612 5,499,722 3,955,249 مجموع الموجودات   24,412,787 

(3,633,190) 5,462,111 802,866 3,415,604 2,188,101 1,979,594 مجموع المطلوبات   10,215,086 

 109,973 - 23,299 - 37,586 10,951 38,137 ليةنفقات رأسما
 

 الجغرافية:اإليرادات بناًء على المعلومات 
المملكة العربية   

 السعودية 
 المجموع  دول أجنبية 

    إيرادات من عمالء خارجيين 

 126,374 م2021مارس  31
 

1,904,601 
 

2,030,975 

   1,404,092  1,135,672 268,420 م 2020مارس  31
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 معلومات القطاعات )يتبع(  .4
 المنطقة الجغرافية والقطاع اإليرادات حسب 

 )غير مدققة(   م 2021مارس  31للفترة المنتهية في  

المواد الكيميائية   
 األساسية 

المواد الكيميائية  
 شركات وغيرها  تسويق   البوليمرات  الوسيطة

 
 المجموع 

       اإليرادات: 

5,46679 528,923   466,754  دول أجنبية   106,057  7,401  1,904,601 
 

 126,374  -  28,393   15,937   -    82,044  المملكة العربية السعودية
 

   2,030,975    7,401    134,450  811,403 528,923   548,798  مجموع اإليرادات 
 

 )غير مدققة( م2020مارس  31للفترة المنتهية في  

المواد الكيميائية   
 األساسية 

الكيميائية  د الموا
 شركات وغيرها تسويق   البوليمرات  الوسيطة 

 
 المجموع 

       اإليرادات: 

   1,135,672  - 106,576   414,504    297,734    316,858  دول أجنبية 

   268,420    12,040    97,113    78,143    55,415   25,709   المملكة العربية السعودية

   1,404,092    12,040  203,689   492,647    ,149353    342,567  مجموع اإليرادات 
 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  .5

 ربوط قائمة 
 م 2020ديسمبر    31قوائم مالية سنوية للمجموعة للسنة المنتهية في    آخر إن تفاصيل الربوط القائمة للمجموعة هي نفس التفاصيل التي تم اإلفصاح عنها في  

 باستثناء ما يلي: 
 

 ية للبتروكيماويات )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(شركة الصحراء العالم

م، تسلمت سبكيم إخطار من األمانة العامة للجان الضريبية بحضور جلسة استئناف للعتراض على الربوط الزكوية المعدلة  2021ألول من سنة  خالل الربع ا

 م. 2014م إلى سنة 2011م. يتعلق هذا األمر بربوط السنوات من سنة 2021في أبريل الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل والمقرر عقدها 

 

مليون لاير سعودي. قدمت سبكيم اعترضا  على  6.9ربطا  معدال  من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتزام قدره  م، تسلمت سبكيم2021الربع األول من سنة  خالل

م إلى سنة  2015األمر بربوط السنوات من سنة ن الضريبية. ولم يصدر قرار األمانة العامة للجان الضريبية بعد. يتعلق هذا الربط المعدل إلى األمانة العامة للجا

 م.2018

 

 الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة 

بية بقبول جزئي لالعتراض. فرفعت الشركة م، تسلمت الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة قرار األمانة العامة للجان الضري2021خالل الربع األول من سنة  

ولم يصدر بعد   الثانية في األمانة العامة للجان الضريبية لمراجعة قضية البنود التي لم تصدر لصالح الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة.االستئناف إلى الدرجة  

 . م2008م إلى سنة 2006ة. يتعلق هذا األمر بربوط السنوات من سنة  قرار إعادة النظر أمام اللدرجة الثانية في األمانة العامة للجان الضريبي

 

بعد أن ُعقدت جلسة    م، عقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل جلسة استماع لمناقشة اعتراض الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة.2021خالل الربع األول من سنة  

عالمية لألسيتيل المحدودة قد دفعته بالفعل. ألف لاير سعودي كانت الشركة ال 153معدال  بالتزام زكاة بمبلغ االستماع، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا  

 م نهائية ومقفلة.  2014م إلى سنة 2011م. وعليه، تعتبر ربوط السنوات من سنة 2014م إلى سنة 2011يتعلق هذا األمر بربوط السنوات من سنة 

 

 يل المحدودة الشركة العالمية لخالت الفين

المية لخالت الفينيل المحدودة قرار األمانة العامة للجان الضريبية برفض االعتراض. فرفعت الشركة م، تسلمت الشركة الع2021خالل الربع األول من سنة  

درجة الثانية في األمانة العامة للجان  ظر أمام ال ولم يصدر بعد قرار إعادة الن   االستئناف إلى الدرجة الثانية في األمانة العامة للجان الضريبية لمراجعة القضية. 

 م.2012م إلى سنة 2011تعلق هذا األمر بربوط السنوات من سنة الضريبية. ي

 

لمعدل االستئناف إلى األمانة العامة للجان الضريبية لالعتراض على الربط ا م، رفعت الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة2021خالل الربع األول من سنة 

ن الضريبية من الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة تقديم مذكرة استئناف إضافية ضد وجهة نظر الهيئة  طلبت األمانة العامة للجا  للهيئة العامة للزكاة والدخل.

م إلى سنة  2013مر بربوط السنوات من سنة  يتعلق هذا األ  م.2021إن الشركة بصدد صياغة المذكرة وستقدمها في موعدها في إبريل    العامة للزكاة والدخل. 

 م.2014

 

فرفعت الشركة   م، تسلمت الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة إخطارا  برفض االستئناف من الهيئة العامة للزكاة والدخل.2021ألول من سنة  خالل الربع ا

بربط ضريبة أرباح رأسمالية   ادة النظر من األمانة العامة للجان الضريبية. يتعلق هذا األمرولم يصدر بعد قرار إع  االستئناف إلى األمانة العامة للجان الضريبية.

   م.2015لسنة 

 

فرفضت    م، قدمت الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة استئناف ا إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتراضا  على ربط الضريبة.2021خالل الربع األول من سنة  

العامة للجان الضريبية. العامة للزكاة والدخل استئناف الشركة العالمية لخالت الفينيل  الهيئة   ومازالت    المحدودة. الحقا ، رفعت الشركة االستئناف إلى األمانة 

   م.2015الشركة في انتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية. يتعلق هذا األمر بربط ضريبة الدخل لسنة 
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 الدخل )يتبع( الزكاة وضريبة .5

 مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة 

مليون   0.85ربطا  معدال  من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتزام قدره    م، تسلمت مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة2021خالل الربع األول من سنة  

هذا األمر   ومازالت الشركة في انتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية. يتعلق  الضريبية.   لاير سعودي. فرفعت الشركة االستئناف إلى األمانة العامة للجان

 م.2018م إلى سنة 2017بربوط السنوات من سنة 
 

 شركة الواحة للبتروكيماويات )"الواحة"( 

مليون   4.3لدخل بالتزام زكاة وضريبة وغرامة تأخير بمبلغ  نهائية من الهيئة العامة للزكاة وا  ربوط  شركة الواحةلمت  م، تس2021خالل الربع األول من سنة  

 م.2018م إلى سنة 2015يتعلق هذا األمر بربوط السنوات من سنة   حالي ا بمراجعة الربط وتعتزم تقديم اعتراض. لاير سعودي. تقوم الشركة
 

 ممتلكات وآالت ومعدات  .6
 استحواذات واستبعادات  .أ

مليون لاير سعودي )فترة الثالثة أشهر المنتهية   111.9م، استحوذت المجموعة على موجودات بتكلفة 2021مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •
 مليون لاير سعودي(.   109.9: م2020مارس  31في 

ن النفيسة )فترة الثالثة أشهر مليون لاير سعودي من بيع بعض المعاد 14.2م، تم تحقيق مكاسب بقيمة 2021مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •
 لاير سعودي(.  206.1: م2020مارس  31المنتهية في 

مارس   31مليون لاير سعودي )فترة الثالثة أشهر المنتهية في    0.6م، تم شطب موجودات بقيمة دفترية  2021مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في   •
  شيء لاير سعودي(. : الم2020

 

 تحت التنفيذأعمال رأسمالية  .ب
مليون لاير    577.3:  م2020مارس    31مليون لاير سعودي )  602.9م مبلغ  2021مارس    31تبلغ قيمة األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ للمجموعة كما في  

ة مشروعات لتحسين  المتعلقة بعد سعودي( وهي تتألف بشكل رئيسي من تكلفة متعلقة بمشروع مكتب إدارة التكامل، وتكاليف الصيانة الدورية والتكاليف األخرى  
 مصانع التشغيل. 

 

 االنخفاض في القيمة  .ج
 مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة 

السيولة واال أفضل مستوى من  إلى  العمليات وضمان الوصول  الربحية وكفاءة  بتحسين  التي تقضي  المجموعة، وفقا  الستراتيجيتها  إدارة  القيام ستقررت    قرار، 
تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد بناء  على حسابات    بتخفيض قيمة الوحدات المولدة للنقد لمصنع بولي بيوتيلين ترفثليت وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة.

نتيجة لهذا االختبار، قررت المجموعة أن   . ت لخمس سنواتالقيمة المستخدمة والتي استخدمت توقعات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية المراجعة وتوقعا
وعليه، تم االعتراف    ها الدفترية.المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد لمصنع بولي بيوتيلين ترفثليت وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة أقل من قيمت

المالية لسنة    100مبلغ  لاير سعودي ومليون    160بخسارة انخفاض في القيمة إضافية بمبلغ   م في مصنع بولي بيوتيلين  2021مليون لاير سعودي في النتائج 
 ترفثليت وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة على الترتيب. 

 
ها سابقا  في النتائج المالية السنوية لسنة  مليون لاير سعودي في مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت المعترف ب 150هذا باإلضافة إلى خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 

م. لم يُسّجل أي انخفاض قيمة سابق  2016مليون لاير سعودي في مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت المعترف بها سابقا  في النتائج المالية لسنة    300م ومبلغ  2019
 بخصوص مصنع شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة.  

 
 يول الشركة العالمية للدا
نقد  ( والتوقعات االقتصادية على المدى القريب، أعادت اإلدارة تقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة ل 19-، بعد تفشي )كوفيدم2020خالل السنة المالية  

مليون لاير سعودي في نتائج الربع    100بمبلغ  ، وتم االعتراف بخسارة انخفاض قيمة إضافية  م2020مارس    31للشركة العالمية للدايول خالل الفترة المنتهية في  
ية للدايول وكما في اريخ نهاية الفترة، ترى م، أعادت اإلدارة تقييم أداء الشركة العالم2021مارس    31. بالنسبة للفترة الحالية المنتهية في  م2020األول من سنة  

 ة للنقد للشركة العالمية للدايول.  المولد  اإلدارة أنه ال يلزم انخفاض قيمة إضافي في القيمة في الوحدة 
 

م ومبلغ  2019ج المالية السنوية لسنة  مليون لاير سعودي في النتائ  256في السابق بالنسبة للشركة العالمية للدايول، تم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  
 م.  2016مليون لاير سعودي في النتائج المالية لسنة  400

 
ابالت  ات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة قيد االستخدام للوحدات المولدة للنقد لمصنع بولي بيوتيلين ترفثليت وشركة الخليج لعوازل الكفيما يلي االفتراض 

 والشركة العالمية للدايول: المتقدمة 

 م 2020  م 2021   

% 10  معدل الخصم    10 %  
%2  معدل نمو القيمة النهائية    2%  

 
الرأسمالية الحتساب تكلفة حقوق  بل الضريبة قد تم احتسابه بناء  على متوسط التكلفة المرجح لرأس المال باستخدام نموذج تقييم األصول  كان معدل الخصم ق 

والمخاطر   كل عامالملكية. تم تعديل نموذج تقييم األصول الرأسمالية بحيث تعكس عالوة تحمل المخاطر كال  من زيادة مخاطر االستثمار في حقوق الملكية بش
 %2فقات النقدية المخصومة وتم تحديد معدل نمو القيمة النهائية وهو  المنتظمة لوحدة مولدة للنقد محددة. تم إدراج خمس سنوات من التدفقات النقدية في نظام التد

عمل فيه الوحدة المولدة للنقد. بعد خسارة انخفاض القيمة م بالرجوع إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي في المملكة العربية السعودية، أي البلد الذي ت2025من سنة  
ولذلك، فإن أي حركة في االفتراضات    وعة، على النحو المبين أعاله، كان المبلغ القابل لالسترداد يساوي القيمة الدفترية.المعترف بها في الوحدة المولدة للنقد للمجم

القيمة. عالوة على ذلك، تم تحليل الوحدات المولدة للنقد األخرى من قبل اإلدارة مع مراعاة الوضع  الرئيسية سوف تتسبب في مزيد من خسارة االنخفاض في  
الي وتوقعات الركود وعدم وجود أي انخفاض في قيمة الوحدات المولدة للنقد األخرى. الح
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 استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة  .7

 

 إيضاح    
 م2021مارس  31 

 )غير مدققة(  
 م2020 ديسمبر 31 

 (مدققة)

 120,628  135,725    استثمار في مشروع مشترك 

 3,372,686  3,443,476  7.1  استثمار في شركات زميلة 

    3,579,201  3,493,314 

 
 استثمار في شركات زميلة  .7.1

 

 م2021مارس  31 
 )غير مدققة(  

 م2020ديسمبر  31 
 (مدققة)

     استثمار في شركات زميلة: 

 3,178,072  3,249,857  صنيع والصحراء لألوليفانات شركة ت

 194,614  193,619  شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية  

  3,443,476  3,372,686 

 
 المخزون  .8

مليون  10.9: م2020مارس  31م، قامت المجموعة بتخفيض قيمة مخزون البضاعة تامة الصنع بمبلغ الشيء لاير سعودي )كما في 2021مارس  31كما في 
مة الدخل الموحدة  ئلاير سعودي( بسبب الزيادة في تكلفة إنتاج بعض البضاعة تامة الصنع التي تتجاوز أسعار البيع. أُدرج الخفض في "تكلفة المبيعات" في قا 

 المختصرة. 
 

 قروض وسلف  .9
 

 
 

م )غير 2021مارس  31
 مدققة(  

 م2020ديسمبر  31 
 (مدققة)

     قروض وسلف متداولة 

 692,303  634,529  قروض متوافقة مع الشريعة 

 331,500  313,661  صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 54,208  -  قروض صندوق االستثمارات العامة 

  948,190  1,078,011 

 987,773  987,909  صكوك مرابحة إسالمية 

 2,065,784  1,936,099  مجموع القروض والسلف المتداولة 

     روض والسلف غير المتداولة الق

 4,909,272  5,200,008  قروض متوافقة مع الشريعة 

 132,523  -  صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 298,121  -  االستثمارات العامة قروض صندوق  

  5,200,008  5,339,916 

     قروض غير متداولة أخرى

 53,326  53,957  قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة 

 5,393,242  5,253,965  مجموع القروض والسلف غير المتداولة 

 7,459,026  7,190,064  مجموع القروض والسلف 

 
 مارس   31ية في  يحمل القرض مصروفات تمويلية بسعر اإلقراض بين البنوك السعودية )"السيبور"( زائدا  هامش ثابت ومحدد. خالل فترة الثالثة أشهر المنته

لة بفوائد  مليون لاير سعودي( محم  450:  م 2020مارس    31مليون لاير سعودي )  700م، حصلت المجموعة على قروض متوافقة مع الشريعة بقيمة  2021
شريعة مليون لاير سعودي( تتعلق بقروض متوافقة مع ال  206:  م2020مارس    31مليون لاير سعودي )  962باألسعار السائدة في السوق، وقامت بسداد مبلغ  

   اإلسالمية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق االستثمارات العامة.
 

يلين ترفثليت اشتراطات االحتفاظ بالنسبة الجارية ونسبة الرافعة المالية لقرض صندوق التنمية الصناعية  م، خالف مصنع بولي بيوت 2021مارس    31كما في  
 لتنمية الصناعية السعودي القائم بالكامل المتعلق بمصنع بولي بيوتيلين ترفثليت ضمن المطلوبات المتداولة. السعودي. تبعا  لذلك، ُصنّف التزام صندوق ا
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 األدوات المالية  .10
المدينة التجارية واستثمارات طويلة األجل وبعض الذمم  المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة  ال  تتضمن الموجودات  تي تنشأ  األخرى 

وسلف قصيرة وطويلة األجل وقروض من الشركاء وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة    مباشرة من عملياتها. تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة قروض
 أخرى. إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة.

 
 تسلسل القيمة العادلة 
قياس القيمة العادلة، مما يضاعف من استخدام المدخالت الملحوظة  طرق تقييم تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية ل  تستخدم المجموعة

االفصاح عنها في القوائم    ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو
وبيان ذلك كما يلي بناء  على أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة    ت القيمة العادلة المالية األولية الموحدة المختصرة مصنفة ضمن مستويا 

 العادلة ككل: 

 مطلوبات متماثلة. األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو  - 1المستوى  •

 الهامة لقياس القيمة العادلة قابال  للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.   أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت - 2المستوى  •

 أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.   -3المستوى  •
 

ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.  ح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية، بما في  يوض
 القيمة الدفترية هي القيمة المعقولة للقيمة العادلة:   وهو ال يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت

  
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة  الدفترية القيمة 

 م )غير مدققة(2021مارس  31كما في   

       استثمارات قصيرة األجل 
 - - 20,074 20,074 20,074  أسهم   أوراق مالية على شكل

       
       األجل  استثمارات طويلة

 - - 65,550 65,550 65,550  صندوق استثمار مدرج 
 - 115,703 - 115,703 115,703  صندوق استثمار غير مدرج 

 - - 15,967 15,967 15,967  أسهم الملكية 

 - 115,703 101,591 217,294 217,294  المجموع 
 

  القيمة الدفترية   
 القيمة العادلة 

 
 1المستوى 

 
 2ى المستو

 
 3المستوى 

 ( مدققة) م2020ديسمبر  31كما في   

       استثمارات قصيرة األجل 

 - - 20,036 20,036 20,036  أوراق مالية على شكل أسهم 

       

       استثمارات طويلة األجل 

 - - 63,750 63,750 63,750  صندوق استثمار مدرج

 - 121,095 - 121,095 121,095  صندوق استثمار غير مدرج

 - - 15,522 15,522 15,522  أسهم الملكية 

 - 121,095 99,308 220,403 220,403  المجموع 

 
 التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة  .11

 التزامات 

  
 م 2021مارس  31

 )غير مدققة(  
 م2020ديسمبر  31 

 (مدققة) 

 250,522  304,336  التزامات رأسمالية 

 
 ارتباطات محتملة  

  
 م 2021مارس  31

 )غير مدققة(  
  م2020ديسمبر  31 

 (مدققة)

 640,260  647,417  خطابات ضمان واعتمادات مستندية 
 

 االلتزامات المحتملة 
من   (5)م، باستثناء تلك المفصح عنها في اإليضاح  2021مارس    31للفترة المنتهية في  جوهرية  باإلضافة إلى ذلك، ليس لدى المجموعة أي التزامات محتملة  

 المالية األولية الموحدة المختصرة. احات حول القوائم  اإليض 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  .12
س اإلدارة والمنشآت  تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المعامالت مع المساهمين بالشركة والشركات الزميلة وشركاءها وأعضاء اإلدارة العليا ومجل

 أو مشـتركة أو تأثير جوهري من قبل تلك األطراف. خالل الفترة، قامت المجموعة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية: يطـرة كامـلة التي تخضـع لس 
 

 العالقة  االسم 

 مساهم في شركة تابعة  الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة )"جامك"( 

 في شركة تابعة مساهم  عربية( وشركاه كي جي )هيلم الشركة هيلم العربية جي ام بي اتش 

 في شركة تابعة مساهم  شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي )"شركة هانوا"(

 مشروع مشترك لشركة تابعة  سامابكو 

 مساهم في عمليات مشتركة لشركة تابعة ليوندل باسل 

 شركة زميلة  ساك

 ة شركة زميل لإليثيلين والبولي إيثيلينالشركة السعودية 
 

 المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة بخالف أعضاء اإلدارة العليا:  (أ
 فيما يلي بيان بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة: 

 

 طبيعة المعاملة   الطرف ذو العالقة  

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
م 2021مارس  31في 

  )غير مدققة( 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
 م2020مارس  31في 

 مدققة()غير 

 125,186  185,668 مبيعات إلى شركة هانوا  شركة هانوا 

     

 56,087  82,893 مبيعات إلى شركة جامك  جامك

     

 23,162  38,475   تكلفة خدمات مشتركة محملة على شركة سامابكو سامابكو 

     

 44,728  100,923 مبيعات إلى شركة ليوندل باسل   ليوندل باسل 

 7,621  8,439 مشتركة محملة على ليوندل باسل   تكلفة خدمات  

     

الشركة السعودية لإليثيلين  
 والبولي إيثيلين 

 6,219  5,030 شراء إيثيلين من شركة الواحة 

 86,930  74,240 المحدودة شراء إيثيلين من قبل الشركة العالمية لخالت الفينيل 

 
 المكفولة التالية مع أطراف ذات عالقة: نتج عن المعامالت المذكورة أعاله األرصدة غير  

 
 ذمم مدينة تجارية  (1

  
 م2021مارس  31

  )غير مدققة( 
 م2020ديسمبر  31

 (مدققة)

 194,815  218,536  ليوندل باسل وشركات زميلة لها 

 100,037  136,170  ماليزيا اس دي أن بي اتش دي شركة هانوا كيميكال 

 44,446  49,720  المحدودة   الشركة اليابانية العربية للميثانول

  404,426  339,298 

 
 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى (2

  
 م 2021مارس  31

 )غير مدققة(  
  م2020ديسمبر  31 

 (مدققة)

 34,465  100,189  سامابكو 

 4,429  21,318  ليوندل باسل 

  121,507  38,894 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع(  .12
 )يتبع(  المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة بخالف أعضاء اإلدارة العليا: (أ

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى (3

  
 م2021مارس  31
 )غير مدققة(   

  م2020ديسمبر  31 
 (مدققة)

 35,611  13,682  سامابكو 

 40,866  90,591  ليوندل باسل 

 5,619  5,706  شركة هانوا 

 5,523  -  العربية شركة هيلم 

  109,979  87,619 

 
 أعضاء اإلدارة العليا  (ب

واألعضاء الرئيسيين باإلدارة الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومتابعة أنشطة  يتكون أعضاء اإلدارة العليا بالمجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة  
 الشركة. فيما يلي مكافآت أعضاء اإلدارة العليا: 

  
 م 2021مارس  31

 )غير مدققة(  
  م2020مارس  31 

 )غير مدققة( 

 3,075  2,513  منافع الموظفين قصيرة األجل 

 241  921  مكافأة نهاية الخدمة 

 107  285  برنامج االدخار 

 6  35  معامالت دفع على شكل أسهم 

 3,429  3,754  مجموع المكافآت المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا 

 
 فات(/ وإيرادات أخرى، بالصافي )مصرو  .13

 إيضاحات  
 م 2021مارس  31 

 )غير مدققة(  
  م2020مارس  31 

 )غير مدققة( 

 211,796  25,419  13.1 ايرادات اخرى 
( 264,390)  13.2 مصروفات أخرى   (283,653 )  

   (238,971 )   (71,857 )  

 
 إيرادات أخرى .13.1

 
 إيضاحات 

 م 2021مارس  31 
 )غير مدققة(  

 م2020مارس  31 
 )غير مدققة(  

 206,142  14,247  13.1.1 ريح عن معادن ثمينة 
 5,654  11,172   أخرى

   25,419  211,796 

 
ادن  بيع بعض المع  أرباح مليون لاير سعودي(    206.1:  م2020مارس    31مليون لاير سعودي )فترة الثالثة أشهر المنتهية في    14.2تمثل اإليرادات بمبلغ    .13.1.1

 ها ملكية مباشرة. اختارت المجموعة استئجار هذه األحجار الكريمة بدال  من تملك  النفيسة المستخدمة كمواد حفازة في بعض المصانع.
 

 مصروفات أخرى 13-2
 

 إيضاحات 
 م 2021مارس  31 

 )غير مدققة(  
  م2020مارس  31 

 )غير مدققة( 

( 260,000)  13.2.1 خسارة انخفاض القيمة    (00280,0 )  
( 4,390)   أخرى   (3,653 )  

   (264,390 )   (283,653 )  

 
  280:  م2020مارس    31مليون لاير سعودي )فترة الثالثة أشهر المنتهية في    260تم تكبد خسارة من االنخفاض في قيمة بعض الوحدات المولدة للنقد بمبلغ    .13.2.1

 (. 6إيضاح )لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى   -مليون لاير سعودي( 
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 ربحية السهم  .14
 المرجح لعدد األسهم العادية القائمة: استند حساب ربحية السهم إلى الربح التالي العائد لمساهمي الشركة والمتوسط 

 

 

 أرقام المقارنة  .15

 الجارية.   بالفترةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية الخاصة  

 

 أحداث الحقة  .16

م وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة قد يكون لها 2021مارس    31لم تقع أحداث تستدعي إدخال تعديالت بين  
 على هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.  تأثير 

 
 م 2021مارس  31 

 )غير مدققة( 

 م2020مارس  31 
 )غير مدققة( 

( ,82552)    411,465   بالشركةالربح/ )الخسارة( العائد إلى الشركاء    

 733,127  727,162  المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المتوسط 
(0.07)  0.57  نصيب السهم األساسي والمخفض من الربح/ )الخسارة( العائدة إلى مساهمي الشركة   
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