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  تقرير المراجع المستقل
   المحترمين     السعودية لالستثمار الصناعي المجموعةمساهمي شركة  / إلى السادة

 
  الموحدة  تقرير حول مراجعة القوائم المالية

 
   رأينا

المجموعة السعودية لشركة الموحد تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحدة في رأينا، أن القوائم المالية 
للسنة الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحد وأداءها المالي  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في وشركتها التابعة ("المجموعة") ("الشركة")  لالستثمار الصناعي

المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن و ،وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعوديةالمنتهية في ذلك التاريخ 
  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
  ما قمنا بمراجعته

  مما يلي: للمجموعةالموحدة تتألف القوائم المالية 
  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي الموحدة كما في. 
  ذلك التاريخللسنة المنتهية في  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةقائمة.  
 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. الموحدة قائمة التغيرات في حقوق الملكية  
  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.الموحدة قائمة التدفقات النقدية  
  التفسيريةوغيرها من المعلومات  ، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامةالموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم.   

 

   أساس الرأي
ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو ضيحها في لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

   .الموحدة مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةم تقريرنا بالتفصيل ضمن قس
 

   نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.
 

  االستقالل
، كما الموحدة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية المجموعةإننا مستقلون عن 

   التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.
 

   منهجنا في المراجعة
 

  نظرة عامة

 
 بعين أخذنا وبالتحديد،. الموحدة في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية

ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع افتراضات في ، اإلدارة، على سبيل المثال اتخذتهاالتي  موضوعيةاالعتبار األحكام ال
تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية،  تنا،مراجععمليات ومراعاة لألحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع 

  .يمثل مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غشأخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي  ويشمل ذلك من بين أمور
 

ككل، مع األخذ بعين االعتبار  الموحدة رأي حول القوائم المالية إبداءبهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من  تنالقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجع
  نشاطها فيه. المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعةهيكل 

 
 
 
 
 
 

  الممتلكات والمصنع والمعدات وموجودات حق اإلستخدامقيمة في تقييم االنخفاض    األمور الرئيسية للمراجعة
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٣ 

  تقرير المراجع المستقل
   (تتمة)المحترمين     إلى السادة / مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

  األمور الرئيسية للمراجعة
 

ً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية  للفترة الموحدة إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقا
منفصالً حول هذه  ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً الموحدة الحالية. وتم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية 

  األمور.
 

  كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة

وموجودات  الممتلكات والمصنع والمعداتقيمة في تقييم االنخفاض 
   حق االستخدام

 
وما بعد مخصص االنخفاض فيما يتعلق  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

لدى ، ٤بمرافق انتاج البوليستيرين كما هو مفصح عنه في إيضاح رقم 
 ١٣٬٠بمبلغ ) ٤(إيضاح رقم  ممتلكات ومصنع ومعدات المجموعة

بمبلغ ) ٥(إيضاح رقم وموجودات حق االستخدام  مليار لایر سعودي
   .مليون لایر سعودي ٦٣٬٣

  
وم المجموعة بمراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير، تق

عندما تشير األحداث أو التغيرات في  الموجوداتالدفترية لهذه 
  الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

  
ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة ألغراض إعداد القوائم المالية

، حددت اإلدارة وحداتها لتوليد النقد وأجرت تقييماً خلص إلى ٢٠٢٠
بناًء على ذلك، أجرت اإلدارة تقييماً انخفاض. أنه توجد مؤشرات 

ساب المبالغ القابلة تحاالقيمة عن طريق في نخفاض المفصالً ل
ما بعد  لالسترداد لوحدات توليد النقد ومقارنتها بالقيمة الدفترية

  يتعلق بمرافق انتاج البوليستيرين. مخصص االنخفاض فيما
 

قيد قيمة العند تحديد المبالغ القابلة لالسترداد، قامت اإلدارة بتقييم 
االستخدام إلى وجهة  قيد قيمةالاالستخدام لوحدات توليد النقد. تستند 

ة وكذلك رئيسيالالداخلية القيمة  حفزاتنظر اإلدارة حول مدخالت م
عار المنتجات المستقبلية كما هو ظروف السوق الخارجية مثل أس

طلب من اإلدارة وضع تموضح في خطط العمل المعتمدة. كما ي
تقديرات لمعدالت النمو بعد فترة خطة العمل المعتمدة وتحديد معدل 

  الخصم األنسب.
 
خلصت اإلدارة إلى أن المبالغ القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد 

إلى عدم إثبات خسائر االنخفاض في  القيمة الدفترية مما أدىتتجاوز 
   .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القيمة للسنة المنتهية في 

 
لقد اعتبرنا هذا أحد األمور الرئيسية للمراجعة حيث أن تقييم القيمة 
القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد يتطلب تقديرات وأحكاًما بشأن 

المستقبلية ومعدالت أسعار المنتجات والظروف االقتصادية والسوقية 
  .النمو والخصم

 
 
 

 للقيمة القابلة لالسترداد تضمنت إجراءاتنا المتعلقة بتقييم اإلدارة
  :ممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام ما يليلل
 
 .فهم وتقييم مدى مالئمة تحديد اإلدارة لوحدات توليد النقد  

 
  تقييم تحديد اإلدارة لمؤشرات االنخفاض في القيمة، بما في ذلك

حصلنا على فهم لتصميم كما االستنتاجات التي تم التوصل إليها. 
عملية تقييم االنخفاض في القيمة  حولوتنفيذ الضوابط الرئيسية 

التي تشمل تحديد مؤشر االنخفاض في القيمة وتقدير المبالغ القابلة 
  لالسترداد.

 
  تقييم مدى معقولية افتراضات وتقديرات اإلدارة المستخدمة لتحديد

  القيمة القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد. هذا يشمل:
 

 

قيد قيمة التقييم المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة لتقدير   )أ(
ومالءمة بيانات التحقق من دقة االستخدام عن طريق 

الوثائق  إلىلمخصوم المدخالت في نموذج التدفق النقدي ا
الداعمة، مثل خطط العمل المعتمدة. لقد أخذنا في االعتبار مدى 
معقولية خطط العمل من خالل مقارنتها بالنتائج السابقة 

كما . وبيانات السوق، خاصة فيما يتعلق بتسعير المبيعات
حصلنا على فهم ألساس االفتراضات المستخدمة من قبل 

  .اإلدارة في خطط العمل

    



 

٤  

  تقرير المراجع المستقل
  المحترمين (تتمة)   إلى السادة / مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

  األمور الرئيسية للمراجعة
 

  كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة

 
المرفقة للسياسة الموحدة حول القوائم المالية  ٦- ٢راجع اإليضاح رقم 

الممتلكات والمصنع قيمة هذه في نخفاض الالمحاسبية المتعلقة با
  والمعدات وموجودات حق االستخدام.

 

للتدفقات النفقدية في حساب معدالت الخصم  مالءمةتقييم مدى   )ب(
القيمة قيد االستخدام واختبار معقولية معدل الخصم ومعدل 

ت االستعانة بخبراء التقييم الداخلي لدينا لمساعدتنا في تمالنمو. 
مراجعة المنهجية التي تقوم عليها حسابات القيمة قيد االستخدام 

  ؛وولتقييم مدى معقولية معدالت الخصم ومعدالت النم

 

اختبار نماذج التدفقات النقدية المخصومة من اإلدارة   )د(
االستخدام من أجل الدقة  قيد قيمةالالمستخدمة في حساب 

  و ;ذات الصلة ساباتتحالحسابية والنزاهة المنطقية لال

 

ساب تحاإجراء تحليل الحساسية على االفتراضات الرئيسية في (هـ) 
االستخدام من أجل تقييم التأثير المحتمل لمجموعة  قيد قيمةال

   .مكنةمن النتائج الم

 
  تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم

  المرفقة.الموحدة  المالية 
 
 

 
  معلومات أخرى

 
المعلومات المتضمنة في تقرير المجموعة السنوي إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من 

  وتقريرنا حولها، والذي من المتوقع توفيره لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا. الموحدة ، لكنها ال تتضمن القوائم المالية٢٠٢٠لسنة 
 

   ال يغطي المعلومات األخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع اتأكيد عليها.الموحدة ائم المالية إن رأينا حول القو
 

، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله وعند قرائتها نأخذ بعين االعتبار ما الموحدة وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية
أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء مراجعتنا أو الموحدة وافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية إذا كانت المعلومات األخرى ال تت

  خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.
 

أنها تحتوي على تحريفات جوهرية، فيجب علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بهذا  ٢٠٢٠المجموعة السنوي لسنة فيما لو استنتجنا، عند قراءة تقرير 
 األمر.

  

  الموحدة مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية الموحدة إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية  وفقا
للشركة، وعن نظام والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي 

ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية  خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو موحدة الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريا
   خطأ.

 
عن  - عند الضرورة  - واإلفصاح  على االستمرار في أعمالها المجموعة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الموحدة عند إعداد القوائم المالية

أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل  المجموعةاألمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية 
   حقيقي بخالف ذلك.

 
  .موعةللمجإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية 

 
 
 
 
 
 
 



 

٥  

  تقرير المراجع المستقل
 إلى السادة / مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي المحترمين (تتمة)

  الموحدة مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
 

ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الموحدة تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية 
ة التي تم غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجع

ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أ ن تنتج القيام بها وفقا
االقتصادية التي  التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات

   .الموحدة يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية
 

ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم ا لمهني ونحافظ وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا
  المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:على الشك المهني خالل عملية 

 
 سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات الموحدة تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية ،

شاف أي تحريفات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكت
جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات 

   مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
 اجعة مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مر

   .للمجموعةرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية 
 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة   
 تمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االس

على االستمرار في أعمالها. وإذا  المجموعةعدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة 
، أو تعديل الموحدة في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه

فإن رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، 
   في أعمالها. المجموعة األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار

 تمثل الموحدة ، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية
  المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

  كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول  مراجعةالحصول على أدلة
 المراجعةالمجموعة. نحن ال نزال مسؤولين وحدنا عن رأي  مراجعةالمالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء  القوائم

  .الخاص بنا
  

بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي  - من بين أمور أخرى  - ن بالحوكمة نقوم بإبالغ المكلفي
   أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.

 
بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغهم بجميع العالقات كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا 

  واألمور األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا، وسبل الحماية لها إن لزم األمر.
 

 مراجعة القوائم الماليةكبيرة خالل عملية مور التي كانت لها أهمية تلك األ التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديدومن بين األمور 
تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات اإلفصاح توضيح هذه األمور في ، تم ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعةللفترة الحالية  الموحدة

ألنه من المتوقع إلى حد معقول بأن االفصاح عن أن أمرا ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا  -  جًدافي حاالت نادرة  - أو إذا قررنا عنه العام 
  هذا األمر سوف يؤدي إلى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا االفصاح.

 
  برايس وترهاوس كوبرز

 
 
 
 

  بدر إبراهيم بن محارب
  ٤٧١ترخيص رقم 

  
  هـ١٤٤٢رجب  ٢٧

  ) ٢٠٢١مارس  ١١(
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  وشركتها التابعة شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

  (شركة مساهمة سعودية)
  قائمة المركز المالي الموحدة 

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

ديسمبر ٣١ في كما  إيضاح    
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 ١٤٬١٧٥٬٨٩٧ ١٢٬٩٥١٬٢٤٩  ٤  ومعدات مصنعممتلكات و
 ٦٩٬٢٨٠ ٦٣٬٢٦٦  ٥  موجودات حق االستخدام

  استثمارات في مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها
 ٢٬٠١٠٬٦٤٢ ١٬٢٩٠٬٩٤٦  ٦  باستخدام طريقة حقوق الملكية   

 ١٤٠٬٩٨٠ ١٣٥٬٩٠٥  ٧  اخرى موجودات
 ١٦٬٣٩٦٬٧٩٩ ١٤٬٤٤١٬٣٦٦   مجموع الموجودات غير المتداولة

    
     موجودات متداولة

 ٩١٥٬٠٥٣ ١٬٠١٣٬٣٩٠  ٨  مخزون
 ٩٣٬٧٤٥ ١٤٧٬٦٢١  ٩  وموجودات متداولة أخرىمدفوعات مقدمة 

 ٢٦٤٬٩٢٠ ٨٣٨٬٢٣١  ٢٠,٣٤  من أطراف ذات عالقة مطلوب
 ٩٠٦٬٠٩٧ ٧٨٤٬٨٨٣ ١٠  ذمم مدينة تجارية

 ٣٬٦٥٨٬٣٨٤ ٢٬٠٨٠٬٩٧١  ١١  يماثله ومانقد 
 ٥٬٨٣٨٬١٩٩ ٤٬٨٦٥٬٠٩٦    مجموع الموجودات المتداولة

    
 ٢٢٬٢٣٤٬٩٩٨ ١٩٬٣٠٦٬٤٦٢   مجموع الموجودات

    
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٢   رأس المال

 ٨٩٧٬١٣٦ ٩٠٦٬٣٠١ ١٣  احتياطي نظامي
 ١٬٣٩٦٬٧٨٩ ١٬٠٠٥٬٣٥٩   أرباح مبقاة

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار 
 ٦٬٧٩٣٬٩٢٥ ٦٬٤١١٬٦٦٠   الصناعي

     
 ٨٬١٧٤٬٤٢٢ ٨٬٢٢١٬٦٧٠ ٦  مسيطرةالحصص غير ال

 ١٤٬٩٦٨٬٣٤٧ ١٤٬٦٣٣٬٣٣٠   مجموع حقوق الملكية
     

    المطلوبات
     مطلوبات غير متداولة

 ٣٬٤٣٥٬١٣٥ ١٬٤٩٣٬٨٥٤ ١٤  طويلة األجل قروض
 ٥٢٬٠٩٧ ٤٢٬٢٤٤  ١٥  عقود اإليجار مطلوبات

 ٣٢٦٬٢٧٣ ٢٩٨٬٦٩٦  ١٩  صافي –مطلوبات ضريبة مؤجلة 
 ٢٧٠٬٠٩٤ ٣٣٠٬٤١٦ ٣٤٬١٦   منافع الموظفينالتزامات 

 ١٨٢٬٦٩٦ -  ١٨  عالقة ذي طرفقرض مساند من 
 ٤٬٢٦٦٬٢٩٥ ٢٬١٦٥٬٢١٠    مجموع المطلوبات غير المتداولة
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 عامة معلومات 1
 

بموجب الرياض، بالمملكة العربية السعودية  فيإن شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة 
 ، 99833(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب. 1996يناير  1هـ )الموافق  1416شعبان  10بتاريخ  1010139946السجل التجاري رقم 

 المملكة العربية السعودية. ، رياضال
 

ً  اليهاالمالية الموحدة المرفقة على أنشطة الشركة وشركتها التابعة المباشرة وشركتين تابعتين لشركتها التابعة )يُشار  القوائمتشمل هذه  بـ معا
 "المجموعة"( على النحو التالي:

التأسيس بلد   ديسمبر 31 في الفعلية الملكية نسبة 
  2020 2019 
    

( سعودية مساهمة شركة) للبتروكيماويات الوطنية الشركة
"(بتروكيم)"  % 50 المملكة العربية السعودية   50 %  
    
    :بتروكيم لشركة التابعة الشركات يلي فيما

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

بشكل رئيسي في تطوير القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية، وخاصة الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاالت التصدير  الشركةتعمل 
بعد الحصول على التراخيص   وذلك  لألسواق الخارجية والسماح للقطاع الخاص بدخول الصناعات األخرى باستخدام منتجات الصناعات البتروكيماوية

 لجهات المختصة.الالزمة من ا
 
 1429 األول ربيع 8 بتاريخ بالرياض صادر 1010246363 رقم التجاري السجل بموجب مسجلة سعودية مساهمة شركة هي بتروكيم شركة إن
 (.2008 فبراير 23)الموافق  هـ 1429 صفر 16 بتاريخ 53/ق رقم التجارة وزارة قرار بموجب تأسيسها تم وقد(، 2008 مارس 16)الموافق  هـ
 
 رقم التجاري السجل بموجب السعودية العربية المملكة الجبيل، في مسجلة محدودة مسؤولية ذات شركة هي للبوليمرات السعودية الشركة إن

 . 2055009065 رقم التجاري السجل بموجب الجبيل في فرع ولها ، ( 2007 ديسمبر 9 الموافق) هـ 1428 القعدة ذي 29 بتاريخ 2055008886
 

 لاير مليار 1,4 إلى سعودي لاير مليار 4,8 من الشركة مال رأس تخفيض للبوليمرات السعودية الشركة في مساهميال قرر ، 2019 سنة خالل
 .2020 ديسمبر 31 في كما المال رأس لتخفيض النظامية اإلجراءات كمالإ يتم لم. سعودي

 
 بمطار  الحرة المنطقة من تجارية رخصة بموجب 2011 فبراير 15 في دبي بمطار الحرة المنطقة في للتوزيع الخليج بوليمرات شركة تأسيس تم

 .المتحدة العربية  اإلماراتب  دبي  ،420  أيه  إي 6  رقم  مكتب  دبي،   بمطار  الحرة  المنطقة  هو للتوزيع الخليج  بوليمرات لشركة  المسجل العنوان إن.  دبي
 

 تلك في واالقتصادية االجتماعية لألنشطة تعطل من ذلك على يترتب وما المجموعة فيها تعمل التي المناطق في 19-كوفيد وباء النتشار استجابة
 : والوقائية االستباقية اإلجراءات من مجموعة واتخذت عملياتها على آثارها بتقييم استباقي بشكل المجموعة إدارة قامت األسواق، 

 
  موظفيها وسالمة صحة لضمان -
 . للعمالء المنتجات وتوريد عملياتها على الوباء أثر من وتقليل -

 
 من عام بشكل يةوكيمابتروال المواد صناعة استثناء تم حيث كبير حد إلى متأثرة غير التجارية الشركة عمليات تزال ال التحديات،  هذه من الرغم على
 كورونا فيروس وباء أن المجموعة إدارة تعتقد. البضائع شحن قيود ذلك في بما التنظيمية المحلية السلطات تفرضها التي المختلفة والمعوقات القيود

  ومع .  2020  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  المجموعة  تقرير  في  المدرجة  النتائج  على  محدودة  مباشرة  جوهرية آثار  له  بمفرده،   ، (19-كوفيد)  المستجد
 .اإلمكان قدر اضطرابات أي من التخفيف أجل من كثب عن الوضع مراقبة المجموعة إدارة تواصل ذلك، 
 
 10 بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من األخرى التفسيرية والمعلومات اإليضاحات تتضمن والتي الموحدة المالية القوائم إصدار على والموافقة اعتماد تم

 .2021مارس 
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 الهامة المحاسبية السياسات ملخص 2
 

 السنوات  جميع  على  منتظم  بشكل  السياسات  هذه  تطبيق  تم.  أدناه  مبينة  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  في  المطبقة  الهامة  المحاسبية  السياسات  إن
 .ذلك غير يذكر لم ما المعروضة، 

 
 اإلعداد أسس 1- 2

 
 االلتزام بيان (أ)
 

ً   للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  هذه  أعدت  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  طبقا
 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة

 
 التاريخية التكلفة مبدأ (ب)
 

ً  الموحدة المالية القوائم هذه أعدت  .التالية المحاسبية السياسات في مبين هو ما باستثناء التاريخية التكلفة لمبدأ طبقا
 
 والتفسير المعايير وتعديل جديدة معايير     (ج)
 

 تقاريرها  اعداد  لفترات  األولى  للمرة  المعايير  على  التالية  التعديالت  المجموعة  طبقت  ذلك،   ومع  المجموعة،  على  للتطبيق  قابلة  جديدة  معايير  هناك  ليس
 . 2020 يناير 1 بعد او من تبدأ التي
 

 إصالحات 7 رقم المالي للتقرير ليدولا رلمعياا على و 39 مقر ليدولا المحاسبة رمعيا علی و 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت
 الفائدة سعر مؤشر على
 

 على تأثير له ويكون التحوط بمحاسبة يتعلق الذي التخفيف. البنوك بين الفائدة سعر مؤشر بإصالح تتعلق التي التخفيفات بعض التعديالت هذه توفر
 غير تحوطات أي تسجيل في االستمرار ينبغي ذلك،  ومع. التحوط محاسبة عام بشكل ينهي ال ان ينبغي البنوك بين الفائدة سعر معيار اصالح ان

ً  انظر) األخر الشامل الدخل أو أوالخسارة الربح قائمة في فعالة  .(14 رقم إيضاح أيضا
 

  المعايير على أخرى تعديالت
 

 إجراء أو المحاسبية سياساتها تغيير المجموعة على يكن لم. الحالية التقارير إعداد لفترة للتطبيق قابلة المعايير على التعديالت بعض أصبحت
 :المعايير على التعديالت هذه لتطبيق نتيجة رجعي بأثر تعديالت

 
 مراجعة التعديالت هذه تضمنت.  2020 يناير 1 من اعتباًرا" األعمال تجميع"  ،  3 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت •

 .لألعمال التعريف
 

 والتغييرات  المحاسبية  السياسات"  ،  8  رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار"  المالية  القوائم  عرض"   ، 1  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت •
 لألهمية  متسق  تعريف  استخدام  حول  إرشادات  على  التعديالت  هذه  تحتوي.    2020  يناير  1  من  اعتباًرا"  واألخطاء  المحاسبية  تالتقديرا  في

 بعض ودمج جوهري تعريف شرح وتوضيح المالية التقارير إعداد مفاهيم وإطار المالي التقرير إلعداد الدولية المعايير جميع في النسبية
 .الجوهرية غير المعلومات حول 1 رقم الدولي المحاسبة معيار في الواردة اإلرشادات

 

 .المعدل المالية التقارير إعداد مفاهيم إطار •
 
 تأثير لها يكون أن المتوقع من و بعد نافذة ليست التي المالي للتقرير الدولية للمعايير تفسيرات أو المالي للتقرير أخرى دولية معايير توجد ال

 .المجموعة على جوهري
 
بعد المفعول سارية تصبح لم ولكنها الصادرة المعايير( د)  
 

 قبل من مبكر بشكل تطبيقها يتم ولم 2020 ديسمبر 31 في التقرير لفترات إلزامية تعد ال التي الجديدة المحاسبية والتفسيرات المعايير بعض نشر تم
 المعامالت وعلى المستقبلية أو الحالية التقارير فترات في المجموعة على اً جوهري اً تأثير المعايير لهذه يكون أن المتوقع غير من انه. المجموعة
 .المنظورة المستقبلية

 
 الملكية حقوق ومحاسبةأسس التوحيد  2- 2
 
 التابعة الشركات (أ)
 

 سيطرة المجموعة لدى التي المنشآت وهي التابعة الشركات. التابعة وشركاتها للشركة المالية القوائم على للمجموعة الموحدة المالية القوائم تشمل
 المنشأة في مشاركتها نتيجة متغيرة عوائد في حقوق لديها أو متغيرة لعوائد معّرضة المجموعة تكون عندما ما منشأة على المجموعة تسيطر. عليها

 على  المجموعة  وتسيطر  .فيها  المستثمر  المنشأة  على  تمارسها  التي  السلطة  خالل  من  العوائد  هذه  على  التأثير  على  القدرة  لديها  يكون  كما  فيها  المستثمر
 :التالية الشروط المجموعة استوفت حال في فقط فيها المستثمر المنشأة على التحديد وجه
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 (تتمة)السياسات المحاسبية  2
 
 )تتمة(الملكية  حقوق ومحاسبةأسس التوحيد  2- 2
 
 (تتمة) التابعة  الشركات (أ)

 
 بالمنشأة المتعلقة األنشطة توجيه على الحالية القدرة تمنحها التي الحالية الحقوق المثال سبيل على) فيها المستثمر المنشأة على سيطرة ●

 (فيها المستثمر
 و ، فيها المستثمر المنشأة في مشاركتها خالل من متغيرة عوائد على الحصول في الحق أو تعرض ●
 عوائدها على للتأثير فيها المستثمر المنشأة على سلطتها استخدام على قدرةال ●

 
 حقوق  أغلبية من أقل نسبة للمجموعة كان حال وفي االفتراض هذا ولدعم. سيطرة عنها ينتج التصويت حقوق أغلبية بأن افتراض هناك عام،  وبشكل

 نفوذ  لديها  كان  إذا  ما  تقييم  عند  الصلة  ذات  والظروف  الحقائق  جميع  الحسبان  في  المجموعة  تأخذ  فيها،  المستثمر  المنشأة  في  مماثلة  حقوق  أو  التصويت
 :ذلك في بما فيها المستثمر المنشأة على
 
 فيها المستثمر المنشأة في اآلخرين التصويت حقوق أصحاب مع التعاقدية الترتيبات ●
  األخرى التعاقدية الترتيبات عن الناتجة الحقوق ●
 للمجموعة المحتملة التصويت وحقوق التصويت حقوق ●
 

 أكثر أو واحد عنصر على تغييرات وجود إلى والظروف الوقائع تشير عندما فيها المستثمر المنشأة على سيطرتها مدى تقييم بإعادة المجموعة تقوم
 تفقد عندما ويتوقف التابعة الشركة على السيطرة حق على المجموعة تحصل عندما التابعة الشركة توحيد يبدأ. السيطرة لتقييم الثالثة العناصر من

 المستبعدة أو عليها المستحوذ التابعة بالشركة الخاصة والمصاريف واإليرادات والمطلوبات الموجودات إن. التابعة الشركة على السيطرة المجموعة
 انتهاء  تاريخ  حتى  التابعة  الشركة  على  السيطرة  حق  المجموعة  فيه  تكتسب  الذي  التاريخ  من  اعتباراً   الموحدة  المالية  القوائم  في  إدراجها  يتم  السنة  خالل
  .عليها المجموعة سيطرة

 
 غير الحصص أصحاب وإلى للمجموعة األم الشركة في الملكية حقوق حملة إلى اآلخر الشامل الدخل مكونات من وكل الخسارة أو الربح يكون

 المالية  القوائم على  تعديالت  إجراء يتم  الضرورة،  وعند.  المسيطرة  غير الحصص  أصحاب  لدى  عجز  وجود  إلى يؤدي  ذلك  كان  وإن  حتى  المسيطرة،
 وحقوق والمطلوبات الموجودات جميع استبعاد يتم. المجموعة قبل من المستخدمة تلك مع المحاسبية سياساتها تتماشى حتى وذلك التابعة للشركات
 .بالكامل المالية القوائم توحيد عند المجموعة أعضاء بين بالمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات المجموعة شركات بين والمصاريف والدخل الملكية

 
 التابعة،   الشركة  على  السيطرة  المجموعة  فقدت  إذا.  ملكية  حقوق  كمعاملة  السيطرة  فقدان  دون  تابعة  شركة  في  الملكية  حصة  في  التغير  عن  المحاسبة  تتم
 :يلي بما تقوم
 
 التابعة الشركة ومطلوبات( الشهرة ذلك في بما) موجودات إثبات إلغاء ●
  المسيطرة غير للحصص الدفترية القيمة إثبات إلغاء ●
 الملكية حقوق في المسجلة المتراكمة التحويل فروقات إثبات إلغاء ●
 المستلم للعوض العادلة القيمة إثبات ●
  به محتفظ استثمار ألي العادلة القيمة إثبات ●
  الخسارة أو الربح في عجز او فائض أي إثبات ●
 ما حسب المبقاة، األرباح في أو الخسارة أو الربح إلى اآلخر الشامل الدخل في سابقًا المقيدة البنود من األم الشركة حصة تصنيف إعادة ●

 .الصلة ذات المطلوبات أو الموجودات باستبعاد مباشرة المجموعة تقوم عندما ذلك ويجب مالئم،  هو
 
 زميلة شركات في استثمارات (ب)
 
 بأنشطة  للقيام  أكثر  أو  واحد  طرف  مع(  والتزامات  حقوق)  تعاقدي  ترتيب  للمجموعة  يكون  حيث  المشتركة  الترتيبات  من  نوع  هو  المشترك  المشروع  يعد

 للسيطرة  تعاقديًا  عليها  المتفق  المشاركة  هي  المشتركة  السيطرة.  مشتركة  لسيطرة  يخضع  قانوني  كيان  خالل  من  بالضرورة،   ليس  ولكن  نموذجي،   بشكل
 .السيطرة في المشاركة األطراف من جماعية موافقة العالقة ذات العمليات بشأن القرارات تتطلب عندما إال توجد ال حيث الترتيب،  على
 
. بالتكلفة مبدئيًا وتقيد( الملكية حقوق بطريقة فيها مستثمر منشآت) الملكية حقوق طريقة باستخدام الزميلة الشركات في االستثمارات عن المحاسبة تتم

 من المجموعة وحصة الموحدة،  الخسارة أو الربح في فيها المستثمر المنشأة خسائر أو أرباح من المجموعة حصة الموحدة المالية القوائم تتضمن
 سياسات مع لتتماشى المحاسبية السياسات تعديل بعد الموحدة،  اآلخر الشامل الدخل قائمة في فيها المستثمر للمنشأة اآلخر الشامل الدخل حركات

 شركة من المدينة أو المستلمة األرباح توزيعات إثبات يتم. الجوهري التأثير ذلك انتهاء تاريخ حتى الجوهري التأثير ذلك بدء تاريخ من المجموعة، 
 .األرباح توزيعات استالم حق إثبات عند لالستثمار الدفترية القيمة في كتخفيض زميلة
 

 في لالستثمار الدفترية القيمة مبلغ تخفيض يتم الملكية،  حقوق بطريقة بها مستثمر شركة في حصتها عن الخسائر من المجموعة حصة تزيد عندما
 من المجموعة تتحمله الذي بالقدر إال اإلضافية الخسائر قيد عن التوقف ويتم الصفر، إلى األجل، طويلة استثمارات أي ذلك في بما زميلة،  شركة

 .فيها مرثالمست الشركة عن نيابة بدفعه قامت ما أو التزامات
 
 



 التابعة وشركتها الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة شركة
  (سعودية مساهمة شركة)

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)

15 
 

 (تتمة) المحاسبية السياسات2
 
 )تتمة(الملكية  حقوق ومحاسبةأسس التوحيد  2- 2
  
 المعامالت المستبعدة عند التوحيد ( ج)
 

 قيمته انخفضت قد مشترك مشروع في االستثمار كان إذا ما لتحديد" األصول قيمة انخفاض"  36 رقم الدولي المحاسبي المعيار المجموعة تطبق
 .محددة انخفاض خسارة أي وحساب

 
. الموحدة  المالية القوائم  إعداد  عند  المجموعة  شركات  بين  المعامالت  عن  ناتجة  محققة  غير  ومصاريف  إيرادات  وأي  والمعامالت  األرصدة استبعاد  يتم
 المجموعة  حصة  مستوى  إلى  االستثمار  مقابل  الملكية  حقوق  بطريقة  فيها  المستثمر  المنشآت  مع  المعامالت  من  الناتجة  المحققة  غير  األرباح  استبعاد  يتم
 .فيها المستثمر المنشأة في
 
 .القيمة انخفاض على دليل وجود عدم بقدر فقط ولكن المحققة،  غير األرباح استبعاد بها يتم التي الطريقة بنفس المحققة غير الخسائر استبعاد يتم
 
 ومعدات ومصنع ممتلكات  3- 2
 

ً  التاريخية بالتكلفة والمعدات والمصنع الممتلكات تظهر  وتتضمن. وجدت إن القيمة،  في لالنخفاض المتراكمة والخسائر المتراكم االستهالك ناقصا
 .البنود القتناء مباشرة العائدة النفقات التاريخية التكلفة

 
 إلى تتدفق أن المحتمل من يكون عندما فقط ، مالئم هو ما حسب منفصل،  كأصل   احتسابها أو لألصل الدفترية القيمة في الالحقة التكاليف درجت

 محتسب عنصر ألي الدفترية القيمة إثبات يُلغى. به موثوق بشكل   البند تكلفة قياس باإلمكان ويكون بالبند مرتبطة مستقبلية اقتصادية منافع المجموعة
 .فيها تكبدها يتم التي المالية الفترة خالل الخسارة أو الربح على األخرى والصيانة اإلصالحات تكاليف تحميل ويتم. استبداله عند منفصل كأصل

 
 األعمار مدى على الثابت القسط أساس على تكلفتها لتوزيع المقدرة المتبقية قيمتها خصم بعد والمعّدات والمصنع الممتلكات استهالك حساب يتم

 و واالالت الممتلكات وظيفة مع يتفق بما المصاريف فئة في الخسارة أو الربح في االستهالك بمصروف االعتراف يتم .للموجودات المقدرة اإلنتاجية
 المعدات

 
 .االستخدام مع األصول هذه قيمة تقل وال ثمين معدن البالتين ألن البالتين استهالك يتم ال
 
 حدوث حالة في و. لها المخطط القادم التحول تاريخ حتى الفترة مدار على واستهالكها لها المخطط الدورية للصيانة التحول تكاليف تأجيل يتم و

 التحول تكاليف استهالك ويتم الفور على سابقًا المستهلكة غير التكاليف صرف يتم له،  المخطط للتحول سابقًا المتوقع التاريخ قبل متوقع غير تحول
 .لها المخطط القادمة التحول تاريخ حتى الفترة مدار على الجديدة

 
ً  ذلك كان إذا وتعديلها للموجودات اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيم مراجعة تتم  الدفترية القيمة تخفيض يتم. سنوية تقرير فترة كل نهاية في مناسبا

 .لالسترداد القابلة المقدرة قيمته عن لألصل الدفترية القيمة زيادة حالة في وذلك لالسترداد، القابل المبلغ إلى الفور على لألصل
 

 ضمن إلثباتها مؤهلة الرئيسية الغيار قطع إن. الخسارة أو الربح في وتدرج. الدفترية القيم مع المتحصالت بمقارنة االستبعادات وخسائر أرباح تحدد
 الصلة ذات التشغيلية الموجودات فئة إلى التحويل يتم. سنة من أكثر خالل استخدامها يتم أن المجموعة تتوقع عندما والمعّدات والمصنع الممتلكات

 .لالستخدام متاحة البنود هذه تكون عندما
 
 المناسبة  الفئة  إلى  التطوير  أو  اإلنشاء  قيد  الموجودات  نقل  ويتم.  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  حساب  في  التطوير  أو  اإلنشاء  قيد  الموجودات  رسملة  تتم

 قبل من منها المقصود الوجه على الستخدامها الالزمين وضعها أو/  و موقعها إلى الموجودات إيصال عند وذلك والمعدات،  والمصنع للممتلكات
 إلى مباشرة عائدة أخرى تكاليف وأي التطوير /اإلنشاء وتكاليف الشراء سعر تشمل التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال بنود من بند أي تكلفة إن. اإلدارة
 األعمال  على  االستهالك  تحميل  يتم  وال.  اإلدارة  قبل  من  المقصود  الوجه  على  الستخدامها  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  بنود  من  بند  أي  اقتناء  أو  إنشاء

 .التنفيذ قيد الرأسمالية
 
 اإليجار عقود 4- 2
 

 اإليجار والتزام االستخدام حق موجودات بإثبات المجموعة وتقوم. العقد بدء عند إيجار،  عقد يتضمن،  أو يُعد،  العقد كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم
فة) األجل قصيرة اإليجار عقود باستثناء المستأجر،  هي المجموعة فيها تكون التي اإليجار اتفاقيات بجميع يتعلق فيما المقابل  عقود أنها على المعرَّ
 اإليجار مدفوعات المجموعة تثبت هذه،  راإليجا لعقود بالنسبة. المنخفضة القيمة ذات الموجودات إيجار وعقود( أقل أو شهراً  12 مدتها إيجار

 فيه يتم الذي الزمني للنمط تمثيال أكثر آخر منتظم أساس هناك يكن لم ما اإليجار عقد فترة مدى على الثابت القسط أساس على تشغيلية كمصاريف
 .المؤجرة الموجودات من االقتصادية المنافع استهالك

 
 اإليجار عقود مطلوبات

 
 باستخدام  اإليجار  مدفوعات  خصم  يتم.  البدء  تاريخ  في  دفعها  يتم  لم  التي  اإليجار  لمدفوعات  الحالية  القيمة  بصافي  مبدئيًا  اإليجار  عقود  مطلوبات  قياس  يتم

 عندها المجموعة،  في اإليجار لعقود بالنسبة عامةً  الوضع هو كما بسهولة،  تحديده يمكن ال المعدل هذا كان إذا. اإليجار عقد في الضمني الفائدة معدل
 للحصول الضرورية المبالغ القتراض سداده الفردي المستأجر على يجب الذي المعدل يمثل حيث للمستأجر،  اإلضافي االقتراض معدل استخدام يتم
 .مماثلة وشروط وضمان بأحكام مماثلة اقتصادية بيئة في االستخدام حق لموجودات مماثلة قيمة ذات موجودات على
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 (تتمة) المحاسبية السياسات2
 
 (تتمة) اإليجار عقود2-4
 

 (تتمة) عقود اإليجار مطلوبات
 

 :المجموعة تقوم اإلضافي،  االقتراض معدل لتحديد
 

 التمويل  شروط  في  التغيرات  ليعكس  تعديله  ويتم  بداية،   كنقطة  الفردي  المستأجر  عليه  حصل  ثالث  طرف  من  حديثًا  تموياًل   استخدام  -  أمكن  حيثما  •
 .الثالث الطرف تمويل استالم منذ

ً  استخدام • ً تراكم نهجا  الفردي،  المستأجر بها يحتفظ التي اإليجار بعقود الخاصة االئتمان لمخاطر تعديله يتم المخاطر من خالي فائدة بسعر يبدأ يا
 .ثالث طرف من حديثًا تموياًل  تملك ال والتي

 .والضمان والعملة والبلد اإليجار مدة المثال سبيل على اإليجار،  بعقد خاصة تعديالت إجراء •
 

 :التالية اإليجار لمدفوعات الحالية القيمة صافي اإليجارية المطلوبات تتضمن
 

ً  ثابتة،  إيجار مدفوعات •   .القبض مستحقة إيجار حوافز أي ناقصا

  .اإليجار عقد بداية تاريخ في كما المعدل أو المؤشر باستخدام مبدئيًا وتقاس معدل أو مؤشر على تعتمد التي المتغيرة اإليجار مدفوعات •

  .المتبقية القيمة ضمانات بموجب المستأجر من الدفع مستحقة تكون أن المتوقع المبالغ •

 .الخيارات هذه ممارسة من معقول بشكل متأكداً  المستأجر كان إذا الشراء خيارات ممارسة سعر •

 .العقد إنهاء خيار ممارسة تعكس اإليجار مدة كانت إذا اإليجار،  عقد بإنهاء الخاصة الغرامات مدفوعات •
  
 .االلتزام قياس في معقول بشكل معينة تمديد خيارات بموجب إجراؤها يتم التي اإليجار مدفوعات تضمين أيًضا يتم
 

 الدفترية  القيمة  وخفض(  الفعلي  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام)  اإليجارية  المطلوبات  على  الفائدة  لتعكس  الدفترية  القيمة  بزيادة  الحقًا  اإليجار  التزام  يقاس
 .المقدمة اإليجار مدفوعات لتعكس

 
 :عندما( العالقة ذي االستخدام حق ألصل مقابل تعديل بعمل وتقوم) اإليجار التزام قياس بإعادة المجموعة تقوم
 

 مدفوعات  خصم  طريق  عن  اإليجار  التزام  قياس  إعادة  يتم  الحالة  هذه  وفي  الشراء،   خيار  ممارسة  تقييم  في  تغيير  يحدث  أو  اإليجار  عقد  مدة  تتغير •
  .معدل خصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار

 الحالة هذه وفي مضمونة،  متبقية قيمة بموجب المتوقعة المدفوعات في تغيير أو معدل أو مؤشر في التغييرات بسبب اإليجار مدفوعات تتغير •
 بسبب اإليجار مدفوعات تتغير لم ما) األولي الخصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات خصم طريق عن اإليجار التزام قياس إعادة يتم

 (.المعدل الخصم معدل استخدام يتم الحالة هذه وفي العائم، الفائدة سعر في تغيير

 طريق  عن  اإليجار  التزام  قياس  إعادة  يتم  الحالة  هذه وفي  منفصل،  إيجار  كعقد  اإليجار عقد  تعديل  عن  المحاسبة  يتم  وال  اإليجار،  عقد  تعديل يتم •
 .معدل خصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات خصم

 
 االستخدام حق موجودات

 
 مباشرة تكاليف وأي البدء يوم قبل أو في تمت التي اإليجار ومدفوعات المقابل،  اإليجار اللتزام األولي القياس على االستخدام حق موجودات تشتمل
  .وجدت إن القيمة،  في االنخفاض وخسائر المتراكم االستهالك ناقًصا بالتكلفة الحقًا قياسها يتم. أولية
 

 المطلوبة  الحالة  إلى  األساسي  األصل  استعادة  أو  عليه  توجد  الذي  الموقع  استعادة  أو  مؤجر،   أصل  وإزالة  تفكيك  بتكاليف  التزاًما  المجموعة  تتحمل  عندما
 المحتملة والمطلوبات المخصصات"  ، 37 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا وقياسه المخصص إثبات يتم اإليجار،  عقد وأحكام شروط بموجب

  .المخزون إلنتاج التكاليف هذه تكبد يتم لم ما العالقة،  ذي االستخدام حق تموجودا في التكاليف تضمين يتم". المحتملة والموجودات
 
 ينقل اإليجار عقد كان إذا. أقل أيهما األساسي،  لألصل االقتصادي اإلنتاجي العمر أو اإليجار فترة مدى على االستخدام حق موجودات استهالك يتم

 ذات االستخدام حق موجودات استهالك يتم الشراء، خيار ممارسة المجموعة توقع تعكس االستخدام حق موجودات تكلفة أو األساسي األصل ملكية
 .اإليجار عقد بدء تاريخ في االستهالك يبدأ. األساسي لألصل اإلنتاجي العمر مدى على الصلة

 
 وتقوم قيمته انخفضت قد االستخدام حق أصل كان إذا ما لتحديد" الموجودات قيمة في االنخفاض" 36 رقم الدولي المحاسبة معيار المجموعة تطبق

 .القيمة في لالنخفاض محددة خسائر أي بتسجيل
 
  المالية األدوات 5- 2
 

 المالية لموجوداتا   2-5-1 
 
  التصنيف ( 1)
 

 النقدية التدفقات تحصيل بغرض بالموجودات لالحتفاظ األعمال نموذج ضمن تكون عندما المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات بقياس المجموعة تقوم
.القائم األصل على والفائدة الدين أصل مدفوعات على تقتصر بحيث محددة تواريخ في نقدية تدفقات وجود إلى التعاقدية األحكام وتؤدي التعاقدية،
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 (تتمة) المحاسبية السياسات 2
 

 (تتمة) المالية األدوات 5- 2
 
 )تتمة( المالية الموجودات   2-5-1
 
  اإلثبات وإلغاء اإلثبات ( 2)
 
 أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسه يتم لم الذي المالي األصل حالة وفي العادلة،  بقيمتها المالية الموجودات المجموعة تقيس المبدئي،  اإلثبات عند

 خالل  من  العادلة  بالقيمة  المسجلة المالية للموجودات  المعاملة تكاليف  تُحتسب.  المالي  األصل  باقتناء  مباشرة  المتعلقة  المعاملة  تكاليف  تضاف الخسارة، 
  .الخسارة أو الربح في كمصاريف الخسارة أو الربح
 

 بتحويل  تقوم عندما  أو  الموجودات  تلك  من  النقدية التدفقات على  بالحصول التعاقدية  الحقوق  انتهاء عند  المالية  الموجودات إثبات  بإلغاء المجموعة  تقوم
 للموجودات الملكية ومنافع مخاطر كافة تحويل خاللها يتم ما معاملة في المالية الموجودات من التعاقدية النقدية التدفقات على الحصول في الحقوق
 .منفصلة  مطلوبات  أو  كموجودات  بها  االحتفاظ  أو  نشائهابإ  المجموعة  تقوم  التي  المحولة  المالية  الموجودات  من  فوائد  أي  إثبات  يتم.  فعلية  بصورة  المالية

 
  القياس ( 3)
 

 :المالية للموجودات الالحق القياس يلي وفيما
 
 باستخدام التمويل إيرادات ضمن المالية الموجودات هذه من الفائدة إيرادات تدرج. المطفأة بالتكلفة للمجموعة المالية للموجودات الالحق القياس يتم

ً  قياسها يتم التي المالية األداة من الخسارة أو الربح االعتراف يتم. الفعلي الفائدة معدل طريقة  عالقة من جزءاً  تشكل ال والتي المطفأة بالتكلفة الحقا
 الربح في منفصل كبند القيمة في االنخفاض خسائر عرض يتم .قيمته تنخفض عندما أو األصل إثبات إلغاء يتم عندما الخسارة أو الربح في التحوط

 .الخسارة أو
 
 المالية المطلوبات   2-5-2
 

ً   المجموعة  فيه تصبح  الذي الوقت  في  المالية  المطلوبات  جميع  إثبات يتم  بالقيمة  مبدئياً   المالية المطلوبات إثبات  ويتم.  لألداة  التعاقدية  الشروط  في طرفا
 معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة المطلوبات هذه تقاس المبدئي،  اإلثبات وبعد. بالمعامالت تتعلق مباشرة عائدة تكاليف أية خصم بعد العادلة
 .الفعلي الفائدة

 

 نفس من بآخر حالي مالي التزام استبدال يتم عندما. أجله انقضاء أو إلغائه أو بالمطلوبات المتعلق بااللتزام الوفاء عند المالية المطلوبات استبعاد تمي
 االستبدال هذا معاملة تتم كامل،  بشكل   الحالي االلتزام شروط تعديل يتم عندما أو جوهري بشكل   السابقة عن مختلفة جديدة شروط على بناءً  الُمقرض

 .الخسارة أو الربح في الصلة ذات الدفترية القيم بين الفرق ويدرج. جديد اللتزام وإثبات األصلي لاللتزام استبعاد بمثابة التعديل أو
 
 المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة   2-5-3
 

 إجراء في قانوني حق المجموعة لدى يكون عندما الموحدة المالية بالقوائم الصافي وإثبات المالية والمطلوبات الموجودات بين المقاصة إجراء يتم
 .الوقت نفس في والمطلوبات الموجودات إثبات أو الصافي أساس على للتسوية إما والنية المقاصة

 
 المالية وغير المالية الموجودات قيمة في االنخفاض 6- 2
 
 المالية غير الموجودات قيمة في االنخفاض   2-6-1
 

 وجود حالة وفي. قيمتها في النخفاض المالي غير األصل تعّرض احتمال على مؤشر أي هناك كان إذا ما بتقييم تقرير كل تاريخ في المجموعة تقوم
 األصل قيمة وتتمثل. لألصل لالسترداد القابلة القيمة المجموعة تُقدر سنويا،  لألصل القيمة انخفاض فحص األمر يستدعي عندما أو المؤشر، هذا مثل
 على أصل لكل تحديدها ويتم أعلى، أيهما االستخدام،  من القيمة أو البيع تكاليف ناقصا النقد توليد لوحدة أو لألصل العادلة القيمة في لالسترداد القابلة
. الموجودات من مجموعة أو األخرى للموجودات النقدية التدفقات عن كبير حد إلى ومستقلة واردة نقدية تدفقات يحقق ال األصل كان إذا إال حدة،
. لالسترداد  القابلة  قيمته  إلى  تخفيضه  ويتم  القيمة  منخفض  األصل  يعتبر  لالسترداد،  القابلة  القيمة  النقد  توليد  وحدة  أو  لألصل  الدفترية  القيمة  تتجاوز  عندما
 تقييمات يعكس الضريبة قبل خصم معدل باستخدام الحالية قيمتها إلى المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات خصم يتم فإنه االستخدام،  من القيمة ولتقدير
  .مناسبة تقييم طريق تستخدم البيع،  تكاليف ناقصا العادلة القيمة تحديد وعند. لألصل المصاحبة والمخاطر للمال الزمنية للقيمة الحالية السوق

 

 التي الموجودات وظيفة مع يتوافق بما المصاريف فئات ضمن الخسارة أو الربح في المستمرة العمليات من القيمة في االنخفاض خسائر إثبات يتم
 .قيمتها انخفضت

 

ً  المثبتة القيمة في االنخفاض خسائر أن على مؤشر أي هناك كان إذا ما تقييم تقرير كل تاريخ في يتم الشهرة،  بخالف للموجودات بالنسبة  تعد لم سابقا
 خسارة عكس يتم وال. النقد توليد لوحدة أو لألصل لالسترداد القابلة القيمة بتقدير المجموعة تقوم المؤشر،  هذا مثل وجد فإذا. قيمتها قلت أو موجودة

ً  المثبتة القيمة في االنخفاض  خسارة آخر إثبات منذ لالسترداد القابلة األصل قيمة لتحديد المستخدمة االفتراضات في تغيير هناك كان إذا إال سابقا
 الممكن من كان التي الدفترية قيمته أو لالسترداد القابلة قيمته لألصل الدفترية القيمة تتجاوز ال بحيث محدودا العكس هذا يكون. القيمة في انخفاض
 أو  الربح  في العكس هذا إثبات  ويتم.  السابقة  السنوات  خالل  األصل  قيمة  في  االنخفاض  عن  خسارة  أي إثبات  يتم  لم  لو االستهالك،  خصم  بعد  تحديدها،
 .الخسارة
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 المالية الموجودات قيمة في االنخفاض   2-6-2
 
 

 المطبقة القيمة في االنخفاض طريقة تعتمد. المستقبل استطالع أساس على المالية بموجوداتها المتعلقة المتوقعة االئتمان خسائر بتقييم المجموعة تقوم
  .االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة هناك كانت إذا ما على

  
 ،9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار به يسمح الذي المبسط النهج المجموعة تطبق ، عالقة ذي أطراف من ومطلوب التجارية المدينة للذمم بالنسبة
 الربح  على  الخسارة  مبلغ  يحمل.  الصلة  ذي  المالي  لألصل  المبدئي  اإلثبات  من  اعتباراً   اإلنتاجي  العمر  مدى  على  المتوقعة  الخسائر  إثبات  يشترط  والذي

 االئتمانية  الخسائر  تقدير  بغرض  التجارية  المدينة  الذمم  من  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  حساب  في  المخصصات  مصفوفة  المجموعة  تستخدم.  الخسارة  أو
 تطوير تم. العالقة ذات التعاقدية السداد متأخرة الديون أعمار فترات على خصصالم معدالت بعض وتطبيق اإلنتاجي العمر مدى على المتوقعة
 المجموعة لعمالء االئتماني والتصنيف التاريخية التحصيل اتجاهات على بناءً  السداد عن التخلف احتمالية االعتبار في باألخذ المخصصات مصفوفة

 الحالية المعلومات لتعكس الخسارة معدالت تعديل يتم. السداد عن التخلف عن الناجمة والخسارة حسنة سمعة ذات ائتمان تصنيف وكاالت قبل من
 التضخم  ومعدل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  المجموعة  حددت.  المدينة  الذمم  لتسوية  العمالء  قدرة  على  تؤثر  التي  الكلية  االقتصادية  العوامل  على  والمستقبلية
 التغيرات  على  بناءً   الخسارة  معدالت  بتعديل  تقوم  وعليه  مالءمة،  األكثر  العوامل تكون  لكي  وآسيا  وأوروبا  األوسط  والشرق  السعودية  العربية  بالمملكة
 .العوامل هذه في المتوقعة

 

 لالسترداد،  معقولة  توقعات  وجود  عدم  إلى  تشير  التي  المؤشرات  وتتضمن.  الستردادها  معقول  توقع  أي  يوجد  ال  عندما  التجارية  المدينة  الذمم  شطب  يتم
 المدفوعات  سداد  في  والفشل  المجموعة  مع  سداد  خطة  على  االتفاق  في  العميل  وفشل  للعميل  االئتمانية  الجدارة  في  الكبير  االنخفاض  أخرى،   أمور  بين  من

ً   365تتجاوز لفترة التعاقدية  أو الربح في أخرى كإيرادات المستردات إثبات يتم الشطب،  وبعد باالسترداد،  القيام عند. استحقاقها تاريخ من يوما
  .الخسارة
  

ً   تخضع  األخرى  المدينة  الذمم  و  الموظفين  قروض  و  األجل  قصيرة  المرابحة  ودائعو  يماثله  وما  النقد  إن  المعيار  في  القيمة  في  االنخفاض  لمتطلبات  أيضا
 .جوهرية القيمة في االنخفاض خسارة تكون أن المتوقع من وليس المخاطر منخفضة وتعتبر ،9 رقم المالي للتقرير الدولي
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 .المرجح المتوسط طريقة باستخدام التكلفة تحدد. أقل أيهما للتحقق، القابلة القيمة صافي أو التكلفة سعر أساس على المخزون يظهر
 

 االستيعابية الطاقة أساس على المباشرة غير للنفقات مالئم وتوزيع العاملة واأليدي المواد تكلفة التنفيذ قيد واألعمال الجاهزة البضائع تكلفة تتضمن
 .والخصومات الكمية خصومات خصم بعد شراؤه تم الذي المخزون تكاليف تحديد يتم. االعتيادية التشغيلية

 
 الالزمة المقدرة والتكاليف العملية الستكمال المقدرة التكاليف ناقًصا االعتيادية األعمال سياق في المقدر البيع سعر هو للتحقق القابلة القيمة صافي
 واالستعمال  المخزون  بنود  أعمال  ذلك  في  بما  متعددة  عوامل  االعتبار  بعين  األخذ  بعد  ومتقادم  الحركة  بطيء  مخزون  مخصص  رصد  يتم.  البيع  إلكمال

 .المستقبل في المتوقع واالستخدام التاريخي
 

 المواد على المستهلكة المواد هذه تشمل وقد. الصنع والتامة المصنعة شبة المنتجات نتاجإ في تستهلك التي المساعدة المواد المستهلكة المواد تمثل
 . المحفزات وبعض واحدة مرة تستعمل لتي والتغليف التعبئة ومواد الهندسية

 
 والمعدات  المصانع  وتوضيب  وإصالح  لدعم  الروتينية  الصيانة  لدعم  ضرورية  تعتبر  التي  والمعدات  المصانع  من  للتبديل  القابلة  األجزاء  الغيار  قطع  تمثل
 : التالية الغيار قطع من مختلفة بأنواع المجموعة تحتفظ. إلصالحات الطوارئ حاالت في استخدمها أو
 
 خط أو معين بمصنع مرتبطة ولكنها الحقاً  شرائها يتم التي أو اإلنتاج خط/  المصنع مع عليها الحصول يتم التي االحتياطية المعدات بنود تٌعد •

 الممتلكات من كجزء نودبال هذه ةرسمل تتم. األوقات جميع في متوفرة تكون أن ويجب المصنع لتشغيل ضرورية تكون ما ونادراً  معين،  إنتاج
 في استخدامها سيتم الذي للمصنع المتبقي اإلنتاجي العمر او للبند اإلنتاجي العمر مدى على الشراء تاريخ من استهالكها ويتم والمعدات واآلالت
 .والمعدات واآلالت الممتلكات بموجب الرسملة معايير استيفاء بشرط المخزون،  من جزءاً  هذه تشكل الو. المصنع

 
 أثناء غالبًا) متكرر بشكل وتجديدها استبدالها وسيتم ويلةط زمنية فترات تستغرق والتي اإلنتاج خط/  بالمصنع الخاصة لإلصالح القابلة البنود •

 من االستهالك يبدأ. الرسملة معايير استيفاء يتم حيث والمعدات واآلالت الممتلكات من كجزء البنود هذه ةرسمل تتم .(الدورية الصيانة فترات
 والمعدات نعاللمص المتبقي اإلنتاجي العمر وأ للبند اإلنتاجي فترة هي االستهالك فترة تكونو المصنع، في البنود هذه تركيب فيه يتم الذي يوم
 .المخزون من جزءك البنود هذه تعتبر ال هذه. فيها تركيبها تم التي

 
 عمليات لتسهيل وقت أي في استخدامها ويمكن محدد بالمصنع خاصة ليست األخرى االستهالكية والمواد العامة الرأسمالية الغيار قطع ان •

 اكثر إنتاجي عمر ولها الرسملة مستوى تتجاوز لم ما المخزون ضمن''  استهالكية ومواد غيار قطع"  أنها على عموًما تصنيفها يتم. لمصنعا
 الغيار  قطع  تخضع(.  لإلصالح  القابلة  البنود  مثل  استهالكها  ويتم)  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  ضمن  تسجيلها  يتم  الحالة  هذه  وفي  واحد،   سنة  من

 على المخصص يعتمد. استخدامها أو تركيبها عند الخسارة أو الربح على وتحمل التقادم مخصص لتقدير المخزون ضمن االستهالكية والمواد
 معايير  البنود  هذه  تستوفي  عندما.  ذلك  إلى  وما  الفعلي،   المادي  والتلف  واالستخدام  األعمار  وكذلك  اإلدارة  تقديرات  على  بناءً   منتظم  و  ثابت  اساس

 .أعاله مذكور هو كما ،  لإلصالح القابلة للبنود مماثلة استهالكها طريقة تكون الرسملة،
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 تجارية مدينة ذمم 8- 2
 

 المتوقع من كان فإذا. االعتيادي العمل سياق في المقدمة والخدمات المباعة المنتجات نظير العمالء من المستحقة المبالغ هي التجارية المدينة الذمم
ً   متداولة،   كموجودات  تصنيفها  يتم  أقل،   أو  واحدة  سنة  غضون  في  الذمم  هذه  تحصيل  الذمم  إثبات  يتم.  متداولة  غير  كموجودات  عرضها  يتم  لذلك  وخالفا
ً  التجارية المدينة ً  وتقاس العادلة ةبالقيم مبدئيا ً  الفعلي،  الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا  .القيمة في االنخفاض مخصص ناقصا

 
 يماثله وما نقد 9- 2
 

 االستثمارات  جانب  إلى  البنوك،   لدى  الطلب  تحت  والودائع  الصندوق  في  النقد  على  يماثله  وما  النقد  يشتمل  الموحدة،   المالي  المركز  قائمة  عرض  لغرض
 معلومة نقدية مبالغ إلى للتحويل جاهزة تكون والتي أقل أو أشهر ثالثة األصلية استحقاقها فترات تبلغ التي العالية السيولة ذات األجل قصيرة األخرى
 .القيمة في التغير بمخاطر كبيراً  تأثراً  تتأثر ال والتي

  
 إلى البنوك،  لدى الطلب تحت بها المحتفظ والودائع الصندوق في النقد على يماثله وما النقد يشتمل الموحدة، النقدية التدفقات قائمة عرض لغرض
 إلى للتحويل جاهزة تكون والتي أقل أو أشهر ثالثة األصلية استحقاقها فترات تبلغ التي العالية السيولة ذات األجل قصيرة األخرى االستثمارات جانب
 على البنكية السحوبات بيان يتم. المكشوف على البنكية والسحوبات القيمة في التغير جراء من جوهرية لمخاطر تتعرض ال والتي معلومة نقدية مبالغ

 .الموحدة المالي المركز قائمة في المتداولة المطلوبات في القروض ضمن وجدت، إن المكشوف، 
 
 المال رأس 10- 2
 

 من كخصم الملكية حقوق في الجديدة األسهم إصدار إلى مباشرة المنسوبة المعاملة تكاليف إظهار تم .ملكية كحقوق العادية الحصص تصنف
 .المتحصالت

 
 األرباح توزيعات 11- 2

 
 .الشركة في الشركاء قبل من عليها الموافقة يتم التي الفترة في الموحدة المالية القوائم في األرباح توزيعات تسجيل يتم
 
 الموظفين منافع التزامات 12- 2
 
 محددة منافع خطة (أ)
 

 اإلمارات  في  مباشرة  والغير  المباشرة  التابعة  وشركاتها  السعودية  العربية  المملكة  في  تقع  التي  مباشرة،  والغير  المباشرة  التابعة  وشركاتها  الشركة،  تطبق
 مع  راتب  اخر  اساس  على  المتحدة  العربية واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  في  العمل نظام  متطلبات  مع  تتوافق محددة  منافع  خطة  المتحدة العربية
 .  الخدمة السنوات عدد

 
 طريقة على بناء مستقل اكتواري خبير قبل من تنفيذها يتم الخطط بموجب االلتزامات تقييمات فإن وبالتالي، . الخدمة نهاية منافع طخط تمويل يتم ال

 من سنة كل في متساو أساس على وذلك المنسوبة للمنافع الحالية القيمة من أساسا تتكون الخطط بهذه المتعلقة التكاليف إن. المتوقعة االئتمان وحدة
  .السابقة السنوات في الموظف بخدمة يتعلق فيما االلتزام هذا على والفائدة الخدمة سنوات

 
 بمعدالت االلتزام عكس تسجيل يتم حين في الخسارة أو الربح في الفور على الخدمة نهاية بمنافع المتعلقة والسابقة الحالية الخدمة تكاليف إثبات يتم

 في قياس كإعادة االفتراضات في والتغيرات االكتواري التقييم بسبب االلتزام صافي في تغييرات أي تعتبر. الخسارة أو الربح في المستخدمة الخصم
 .اآلخر الشامل الدخل

 
 في مباشرة فيها،  تحدث التي الفترة في االكتوارية االفتراضات في والتغيرات الخبرة تعديالت من تنشأ التي والخسائر األرباح قياس إعادة إثبات يتم

 .فيها تحدث التي الفترة في الموحدة الملكية حقوق في التغيرات قائمة في المبقاة األرباح الى تحويلها ويتم. اآلخر الشامل الدخل
 
 خدمة كتكاليف الخسارة أو الربح في فوراً  النظام تقليصات أو تعديالت من الناتجة المحددة المنافع اللتزامات الحالية القيمة في التغيرات إثبات يتم

 المملكة في العمل نظام في موضح هو كما المتراكمة،  الخدمة وسنوات والبدالت النهائية الموظفين رواتب على الخدمة نهاية مدفوعات تعتمد. سابقة
 .المتحدة العربية واالمارات السعودية العربية

 
 للموظفين ادخار خطة (ب)
 

 الموظفون يساهم. تقاعدهم أجل من االدخار على الموظفين وتشجيع بهم واالحتفاظ الموظفين جذب أجل من لموظفيها ادخار خطة المجموعة تقدم
 يساهم الذي  المعادل  المبلغ  المجموعة  وتطابق"(  الموظف مساهمة)"   األساسي راتبهم  من  أقصى  كحد%  10  و  أدنى كحد%  1  بين تتراوح  شهرية  بنسبة
 "(.العمل صاحب مساهمة)"  للموظف األساسي الراتب من% 5 أقصى بحد مقيًدا الموظف،  به
 

 المجموعة  مساهمة  نسبة  تزداد  تالية  سنة  كل  وفي  االدخار،   خطة  من  األولى  السنة  إتمام  بعد  المجموعة  مساهمة  من%  10  على  الحصول  للموظف  يحق
 .االدخار خطة من العاشرة السنة في% 100 إلى تصل حتى% 10 بنسبة للموظف المؤهلة
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 )تتمة( الموظفين منافع التزامات  2-12
 
 )تتمة( للموظفين ادخار خطة (ب)
 
 بهذه  المتعلقة  التكاليف  تتكون.  المتوقعة  االئتمان  وحدة  طريقة  على  بناءً   مستقل  اكتواري  خبير  بواسطة  التوفير  خطة  بموجب  االلتزام  تقييمات  إجراء  يتم

 التسجيل ءأثنا السابقة السنوات في الموظف بخدمة يتعلق فيما االلتزام هذا على والفائدة العمل وصاحب الموظف مساهمات من أساسي بشكل الخطط
 .االدخار خطة في
 
 االكتوارية  التقييمات  بسبب  االلتزام  صافي  في  تغييرات  وأي  المستخدمة  الخصم  بأسعار  االلتزام  وإلغاء  والموظفين  العمل  صاحب  مساهمات  تسجيل  يتم

 .الخسارة أو الربح قائمة في االفتراضات في والتغيرات
 
 للموظف المنزل ملكية برنامج 13- 2
 

 باسم العقار رهن طريق عن سكنية عقارات بناء أو شراء لغرض السعوديين ينللموظف فائدة بدون قروض المجموعة قدمت ، 2020 سبتمبر حتى
 .شهرية أقساط على الموظف راتب من خصم طريق عن القرض سداد يتم و. كضمان المجموعة

 
ً   المجموعة  قدمت  ، 2020  سبتمبر  بعد  أو  لشراء  إما  التجارية  للبنوك  التمويل  تكاليف  بتسديد  القرض  على  للحصول  المؤهلين  السعوديين  للموظفين  دعما
 . سكنية عقارات بناء
 

 .التمويل  تكلفة  من  كجزء  صرفها ويتم  المعتمد، المنزل  ملكية  لبرنامج  وفقًا  الموظف  منزل  بناء  أو  شراء  بتمويل المتعلقة  الفائدة  تكلفة  المجموعة تتحمل
 
 تجارية دائنة ذمم 14- 2
 
. الموردين من االعتيادي العمل سياق في عليها الحصول يتم التي الخدمات أو البضائع قيمة بسداد التزامات عن عبارة هي التجارية الدائنة الذمم إن
ً   أقل،  أو  واحدة  سنة خالل السداد  مستحقة  الذمم  هذه كانت  إذا  متداولة  كمطلوبات  التجارية الدائنة  الذمم  تصنيف يتم  كمطلوبات  عرضها  يتم  لذلك  وخالفا
ً  التجارية الدائنة الذمم إثبات يتم. متداولة غير ً  وتُقاس العادلة بالقيمة مبدئيا  .الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا

 
 مخصصات 15- 2
 
 تكبد األمر يستدعي أن المحتمل من ويكون سابقة ألحداث نتيجة متوقع أو حالي نظامي التزام المجموعة لدى يكون عندما المخصصات إثبات يتم

 إلى  الحاجة  احتمالية  تحديد  يتم  المماثلة،  االلتزامات  من  عدد  هناك  كان  إذا.  فيه  موثوق  بشكل    االلتزام  قيمة  تقدير  باإلمكان  ويكون  االلتزام  لتسوية  موارد
 ألحد بالنسبة الصادر التدفق احتمال كان إن حتى المخصص إثبات ويتم. ككل االلتزامات تصنيف في النظر عبر االلتزامات هذه لتسوية صادر تدفق
 الضريبة قبل الحالي الخصم معدل باستخدام المخصصات خصم يتم هاًما،  للنقود الزمنية القيمة أثر كان إذا. ضئيالً  التصنيف ذات في المدرجة البنود
 .بالمطلوبات المرتبطة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات يعكس والذي

 
 القروض 16- 2
 
ً  القروض إثبات يتم  المبدئي،  اإلثبات وعقب. وجدت إن المتكبدة، المعاملة تكاليف من صافية( استالمها تم متحصالت باعتبارها) العادلة بالقيمة مبدئيا

 والقيمة(  المعاملة  تكاليف  من  صافية)  المتحصالت  بين  فرق  أي  احتساب  يتم.  الفعلي  الفائدة  معدل  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  األجل  طويلة  القروض  تقاس
  .الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام االقتراضات فترة مدى على الخسارة أو الربح في المستردة

 
 في. التسهيالت كل أو بعض سحب فيه يحتمل الذي الحد إلى للقرض معاملة كتكاليف القرض تسهيالت إنشاء عند المدفوعة بالرسوم االعتراف يتم
 .بها المتعلقة التسهيالت فترة مدى على الرسوم إطفاء يتم الحالة،  هذه
 

 الدفترية القيمة بين الفرق إثبات ويتم. إلغائه أو به الوفاء أو العقد في المحدد االلتزام انقضاء عند الموحدة المالي المركز قائمة من القروض تُستبعد
 أو الربح المحّملة،  المطلوبات أو المحولة النقدية غير الموجودات فيه بما المدفوع، والمقابل آخر طرف إلى تحويله أو إنهاؤه تم الذي المالي لاللتزام
 .مالية تكاليف أو أخرى كإيرادات الخسارة

 
 فترة بعد شهراً  12 عن تقل ال لفترة االلتزام تسوية بتأجيل مشروط غير حق المجموعة لدى يكن لم ما متداولة كمطلوبات القروض تصنيف يتم

 .التقرير
 
 القروض تكاليف 17- 2
 
 المطلوبة الزمنية الفترة خالل رسملتها تتم المؤهلة الموجودات إنتاج أو تشييد أو اقتناء إلى مباشرةً  العائدة والمحددة العامة االقتراض تكاليف إن

 تصبح  لكي  كبيرة  زمنية  فترة  بالضرورة  تستغرق  التي  الموجودات  هي المؤهلة  الموجودات. بيعه  أو  منه  المقصود  لالستخدام  األصل  وإعداد  الستكمال
 الموجودات على إنفاقها يتم ريثما محددة لقروض المؤقت االستثمار من المتحقق االستثمار دخل خصم يتم. بيعها أو منها المرجو لالستخدام جاهزة
 أو الربح في فيها تكبدها يتم التي السنة في المصاريف ضمن األخرى القروض تكاليف تدرج. للرسملة المؤهلة االقتراض تكاليف من وذلك المؤهلة
 .الخسارة
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 العمالء مع العقود من اإليرادات 18- 2
 
 الطرف عن نيابة تحصيلها يتم التي والمبالغ الخصومات ذلك من ىويستثن. العميل مع المبرم العقد في المحدد المقابل على بناء اإليرادات قياس يتم

 .وجدت إن ، الثالث
 

 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار في المبين النحو على خطوات خمس من نموذج على بناءً  العمالء مع العقود من اإليرادات بإثبات المجموعة تقوم
15:  
 

 الوفاء  يجب  معايير  وتضع  النفاذ  واجبة  والتزامات  حقوقًا  تؤسس  أكثر  أو  طرفين  بين  تُعقد  اتفاقية  هو  العقد:  العمالء  مع(  العقود)  العقد  تحديد  -  1  الخطوة
  .عقد لكل بها
 

  .العميل إلى خدمات أو بضائع بتحويل العميل مع العقد في وعد هو األداء التزام إن: العقد في األداء التزامات تحديد - 2 الخطوة
 

 إلى  بها  المتعهد  الخدمات  أو  البضائع  تحويل  مقابل  المجموعة  تستحقه  أن  يتوقع الذي  المالي  المقابل  هو  المعاملة  سعر:  المعاملة  سعر  تحديد  -  3  الخطوة
  .الغير عن نيابة المحصلة المبالغ باستثناء العميل، 

 
 سعر المجموعة تخصص واحد،  أداء التزام من أكثر على ينطوي الذي العقد في: العقد في األداء اللتزامات المعاملة سعر تخصيص - 4 الخطوة
  .أداء التزام بكل الوفاء مقابل المجموعة تستحقه أن يتوقع الذي المالي المقابل يساوي بمبلغ أداء التزام لكل المعاملة

 
 .أداء بالتزام المجموعة تفي عندما اإليراد إثبات - 5 الخطوة

 
  :التالية الشروط بأحد الوفاء عند الوقت، بمرور اإليراد بإثبات وتقوم األداء التزام المجموعة تفي
 
  مقابل األداء المنجز حتى تاريخه. للدفعاتأداء المجموعة ال يُنشئ أي أصل له استخدام بديل للمجموعة، وللمجموعة حق واجب النفاذ  •

 أداء المجموعة يُنشئ أو يحّسن األصل الخاضع لسيطرة العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه. •
  هلكها في الوقت نفسه حال قيام المجموعة باألداء.العميل يتلقى المنافع التي يقدمها أداء المجموعة ويست •
 

  .األداء بالتزام الوفاء وقت الزمن من نقطة عند اإليراد إثبات يتم أعاله،  الشروط من أي تستوفي ال التي األداء اللتزامات بالنسبة
 

 .البتروكيماوية المنتجات وتسليم بيع بإيرادات المجموعة تعترف
 

 البضائع بيع من إيرادات
 

 تقوم. االعتيادية المجموعة أنشطة سياق في للتحصيل القابل أو تحصيله تم الذي النقدي للمقابل العادلة بالقيمة البضائع مبيعات من اإليرادات تقاس
 اختيار في الحرية بمطلق العميل ويتمتع العميل،  إلى المنتجات تسليم يتم عندما أو البضائع،  على السيطرة نقل يتم عندما اإليرادات بإثبات المجموعة

 الموقع إلى البضائع تسليم يتم عندما التسليم ويتم. البضائع العميل قبول على يؤثر بما مستوفى غير التزام هناك يكون وأال البضائع،  بيع وسعر منفذ
 أن  أو  القبول  أحكام  انقضاء  مع  أو البيع لعقد  وفقاً   البضائع العميل يقبل  أن  وإما  العميل،  إلى  والخسائر  التقادم  مخاطر  وتحويل  العقد  لشروط  وفقًا  المحدد
 .القبول معايير جميع استيفاء على موضوعي دليل المجموعة لدى يكون

 

 سوى  يلزم ال  ألنه  مشروط،  غير  المقابل العوض  هذا  فيها  يكون  التي  الزمنية  النقطة  هي هذه  أن  حيث  البضائع،   تسليم يتم  عندما  المدينة  الذمم  إثبات  يتم
 .الدفعة تُستحق أن قبل الوقت مرور

 

  الشحن خدمات من إيرادات
 
 المقدمة  الفعلية  الخدمة إلى  استناداً   اإليرادات إثبات  يتم. الخدمات  تقديم  فيها  يتم التي  المحاسبية  الفترة  في  الشحن  الخدمات  تقديم من  اإليرادات  إثبات  يتم
 .واحد وقت في المنافع ويستخدم يتلقى العميل ألن تقديمها يتعين التي الخدمات مجموع من كنسبة التقرير فترة نهاية في
 

 فإن وبالتالي،  الدولية التجارة شروط حسب والشحن التأمين تكلفة و والشحن التكلفة على بناءاً  بضاعتها من من كبير جزء ببيع المجموعة تقوم
 وبالتالي. التحميل ميناء في العميل إلى الموعودة البضاعة على السيطرة فيه تنقل الذي التاريخ بعد الشحن خدمات تقديم عن مسؤولة تعتبر المجموعة

 :كالتالي اإليرادات إثبات ويتم العمالء مع والشحن التأمين وتكلفة والشحن التكلفة عقود بموجب أداء إلتزامي تلبية عن مسؤولة المجموعة فإن
 

 على الصلة ذات اإليرادات واثبات العميل إلى الموعودة البضائع هذه على السيطرة نقل إلى يؤدي مما التحميل ميناء في البضائع وتسليم بيع •
  و معين زمني توقيت أساس

 

 .الخدمة من اإلتمام لمرحلة المعادل الوقت أساس على الصلة ذات اإليرادات واثبات العميل ميناء إلى الموعودة البضائع لتسليم الشحن خدمات •
 

 .المستقل البيع سعر على بناءً  المنفصلة األداء التزامات بين التفصيل يتم
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 وتوزيع بيع مصاريف 19- 2
 

 والمصاريف التسويق ورسوم اإلعالن مصاريف وتشمل المجموعة منتجات ونقل وتسويق بيع تكاليف جميع من والتوزيع البيع مصاريف تتكون
 بطريقة ، األمر تطلب إن اإليرادات،  وتكلفة ةواإلداري والعمومية والتوزيع البيع مصاريف بين المصاريف توزيع يتم. بالمبيعات المتعلقة األخرى
 .منتظمة

 
 وإدارية عمومية مصاريف 20- 2
 

 يتم. التوزيع و أوالبيع اإلنتاج تكلفة من جزءاً  بالضرورة تكون ال التي المباشرة وغير المباشرة التكاليف على واإلدارية العمومية المصاريـف تشتمل
 .منتظمة بطريقة األمر،  تطلب إن ،اإليرادات تكلفة و والتوزيع والبيع واإلدارية العمومية المصاريف بين المصاريف توزيع

 
 االجنبية العمالت 21- 2
 

 العرض وعملة الوظيفية العملة (أ)
 

 المنشأة فيها تعمل التي الرئيسية االقتصادية البيئة عملة باستخدام قياسها يتم المجموعة منشآت من منشأة لكل المالية القوائم في المدرجة البنود إن
 األمريكي الدوالر من الموحدة المالية القوائم في متحويله يتم للتوزيع الخليج بوليمرات وشركة للبوليمرات السعودية الشركة إن"(. الوظيفية العملة)" 
 يذكر لم  ما  السعودي،   اللاير  من ألف  أقرب  إلى  القيم  جميع  تقريب يتم.  أمريكي  دوالر  1  إلى  سعودي  لاير  3.75  قدره  ثابت بمعدل  السعودي  اللاير  إلى

 .للشركة الوظيفية العملة أيًضا وهو السعودي،  باللاير الموحدة المالية القوائم عرض تم .ذلك خالف
 
  وأرصدة معامالت (ب)
 

 أرباح  إثبات  يتم.  المعامالت  تلك  تواريخ  في  السائدة  الصـرف  أسعـار  أساس  على  السعودي  الريـال  إلى  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  تحويل  يتم
 عدا األجنبية بالعمالت النقدية والمطلوبات الموجودات تحويل عن الناتجة وكذلك المعامالت تلك تسوية عن الناتجة األجنبية العمالت صرف وخسائر

  .الخسارة أو الربح ضمن الفترة نهاية في كما السائدة العمالت صرف أسعار أساس على السعودي اللاير عن
 

 الفروقات إدراج يتم. العادلة القيمة تحديد بتاريخ الصرف أسعار باستخدام أجنبية بعملة العادلة بالقيمة قياسها تمّ  التي النقدية غير البنود تحويل يتم
 الفروقات إثبات يتم المثال،  سبيل على. العادلة القيمة خسارة أو ربح من كجزء العادلة بالقيمة المدرجة والمطلوبات الموجودات تحويل عن الناشئة
 أو الربح ضمن الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة بها الُمحتفظ الملكية حقوق مثل النقدية غير والمطلوبات الموجودات تحويل عن الناتجة
 كأسهم  المصنفة  الملكية  حقوق  أسهم  مثل  النقدية،   غير  الموجودات  تحويل  من  الفروقات  إثبات  يتم  بينما  العادلة،  القيمة  خسارة  أو  ربح  من  كجزء  الخسارة
 .اآلخر الشامل الدخل في اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة

 
 المجموعة شركات     ( ج)
 
  :التالي النحو على السعودي اللاير إلى السعودي اللاير غير عمالت لها التي األجنبية التابعة للشركة المالي والمركز النتائج تحويل يتم
 

 تلك؛ المالي المركز قائمة تاريخ في النهائي الصرف بسعر معروض ماليال مركزال قائمة في المعروضة المطلوباتو الموجودات تحويل يتم ( 1)
 و. الصرف أسعار بمتوسط خسارةال أو ربحال قائمة في والمصروفات اإليرادات تحويل يتم ( 2)
 .الصلة ذات البنود إنشاء فيها تم التي التواريخ في السارية الصرف بأسعار الملكية حقوق حسابات مكونات تحويل يتم ( 3)

 
 .الموحد الشامل الدخل قائمة في السعودي اللاير إلى األجنبية التابعة للشركات المالية القوائم تحويل عن الناتجة المتراكمة بالتعديالت االعتراف يتم
 
 الربح في اآلخر  الشامل  الدخل  قائمة في تسجيلها  تم  التي العمالت  تحويل بفروق االعتراف يتم  أجنبية،  تابعة  شركات في  االستثمار  بيع أو استبعاد  عند
 .البيع عند الخسارة أو الربح من كجزء الخسارة أو
 
 مالية إيرادات 22- 2
 

 المتوقع العمر مدى على المقدرة المستقبلية النقدية المقبوضات بدقة يخصم الذي المعدل وهو الفعلي،  الفائدة معدل باستخدام المالية اإليرادات تقاس
 .المالية للموجودات الدفترية القيمة صافي إلى أنسب،  أيهما أقصر،  فترة مدى على أو المالي لألصل

 
 المضافة القيمة وضريبة الدخل وضرائب زكاةال 23- 2
 

 للشركة الزكاة احتساب  يتم.السعودية  العربية  المملكة  في"( الهيئة)"   والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  ألنظمة  وفقاً   الدخل ضريبة  و  للزكاة  المجموعة  تخضع
 األرباح  حصة  على  الدخل  ضريبة  تحميل  يتم.  الخسارة  أو  الربح  على  وتحمل  المعدلة،   واألرباح  التقريبي  الزكاة  وعاء  أساس  على  لها  التابعة  والشركات
 من االنتهاء عند وجدت،  إن الدفع،  المستحقة اإلضافية المبالغ. الخسارة أو الربح على ابعةالت الشركات في األجانب بالمساهمين المتعلقة المعدلة

 .المبالغ هذه تحديد عند احتسابها يتم النهائية التقييمات
 
ً   وذلك  السعودية  العربية  المملكة  في  المقيمين  غير  األطراف  مع  المعامالت  بعض  على ضرائب باستقطاع  المجموعة  تقوم  كما  الدخل  ضريبة  لنظام  وفقا

 .السعودي
 
.الدخل ضريبة من معفاة بدبي الحرة بالمنطقة المسجلة للتوزيع الخليج بوليمرات شركة إن
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 (تتمة) المحاسبية السياسات 2

 
 )تتمة( المضافة القيمة وضريبة الدخل وضرائب زكاةال 2-23
 
 المؤقتة  بالفروقات  المتعلقة  المؤجلة الضريبية والمطلوبات  الموجودات  في  بالتغيرات  المطبق الدخل ضريبة  معدل  أساس  على  الدخل  ضريبة  تعديل  يتم

 الناشئة  المؤقتة  الفروقات  على  المطلوبات،  طريقة  باستخدام  بالكامل،  المؤجلة  الدخل  ضريبة  مخصص  تجنيب  ويتم.  المستخدمة  غير  الضريبية  والخسائر
 الدخل ضريبة  إثبات  يتم  ال ذلك،   مع.  الموحدة  المالية  القوائم  في  الخسائر ترحيل و  الدفترية  وقيمها  والمطلوبات للموجودات الضريبية  األوعية  بين  فيما

 على المعاملة،  وقت خالل تؤثر،  ال والتي المنشآت تجميع معامالت غير معاملة في التزام أو بأصل المبدئي اإلثبات عن ناشئة كانت إذا المؤجلة
 الضرائب معدالت باستخدام المؤجلة الدخل ضريبة تحديد يتم. للضريبة الخاضعة الخسائر أو األرباح أو المحاسبية لألغراض الخسائر أو األرباح

ً   المطبقة  أو  سنها  يتم  التي(  واألنظمة)  تسوية  أو  المؤجلة  الدخل  بضريبة  الصلة  ذي  األصل  بيع  حالة  في  سريانها  يتوقع  والتي  التقرير  فترة  نهاية  في  فعليا
 .المؤجلة الدخل ضريبة التزام

 
 يمكن التي المؤقتة الفروق مقابل مستقبلية ضريبية أرباح توفر المحتمل من فيه يكون الذي الحد إلى فقط المؤجلة الدخل ضريبة موجودات إثبات يتم

 .استخدامها
 
 مطلوبات مقابل الحالية الضريبة موجودات بمقاصة النفاذ واجب قانوني حق وجود عند المؤجلة الدخل ضريبة ومطلوبات موجودات مقاصة متت

 المنشأة نفس على الضرائب سلطات نفس تفرضها التي الدخل بضرائب المؤجلة الدخل ضريبة ومطلوبات موجودات تتعلق وعندما الحالية،  الضريبة
 .الصافي أساس على األرصدة لتسوية نية هناك وتكون للضريبة، الخاضعة المنشآت من غيرها أو للضريبة الخاضعة

 
 :باستثناء المضافة،  القيمة ضريبة مبلغ من الصافية واألصول المصروفات اثبات يتم
 
 هذه وفي والدخل،  للزكاة العامة الهيئة من لالسترداد قابلة غير الخدمات أو األصول شراء على المتكبدة المضافة القيمة ضريبة تكون عندما •

 .التوالي على المصاريف، بند من كجزء أو األصل اقتناء تكلفة من كجزء المضافة القيمة بضريبة االعتراف يتم الحالة، 
 

 من المضافة القيمة ضريبة من المسترد المبلغ صافي ضمان يتم. المضافة القيمة ضريبة مبلغ ضمان مع والدائنة المدينة الذمم إثبات يتم عندما •
 .الموحد المالي المركز قائمة في ، التوالي على الدائنة،  أو المدينة الذمم من كجزء والدخل للزكاة العامة الهيئة إلى الدفع المستحق أو

 
 القطاعية التقارير 24- 2
 

 اإليرادات ذلك في بما مصاريف،  عنها ويتكبد إيرادات منها يتحقق قد أعمال أنشطة في يشارك الذي المجموعة مكونات أحد هو التشغيل قطاع
 مسؤول  قبل  من  بانتظام  التشغيل  قطاعات  لجميع  التشغيلية  النتائج  مراجعة  تتم.  األخرى  المجموعة  مكونات  من  أي  مع  بالمعامالت  المتعلقة  والمصاريف

 .منفصلة مالية معلومات بشأنها تتوفر والتي أدائه،  ولتقييم للقطاع تخصيصها سيتم التي الموارد بشأن قرارات التخاذ للمجموعة الرئيسي التشغيل
 
 المسؤول  باعتباره  اإلدارة  مجلس  تحديد  وتم.  االستراتيجية  القرارات  واتخاذ  للمجموعة،   المالي  والمركز  المالي  األداء  بتقييم  الشركة  إدارة  مجلس  قام  وقد

 .التشغيلية القرارات اتخاذ عن الرئيسي
 

 القطاعات أحد إلى مباشرة تنتمي أن يمكن التي العناصر للمجموعة،  الرئيسي التشغيل مسؤول إلى عنها اإلبالغ يتم التي القطاعات نتائج تتضمن
 .معقول أساس على تخصيصها يمكن التي تلك إلى باإلضافة

 
 السهم ربحية 25- 2
 
 بخالف الملكية حقوق خدمات تكاليف أي باستثناء الشركة،  في مساهمي إلى العائد السنة ربح قسمة خالل من األساسية السهم ربحية احتساب يتم

  .المالية السنة خالل القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط على العادية،  األسهم
 

 الفوائد على المترتبة الفوائد بعد الدخل ضريبة أثر لمراعاة األساسي السهم ربحية تحديد في المستخدمة األرقام بتعديل المخفضة السهم ربحية تقوم
 قائمة  تكون  أن  شأنها  من  التي  اإلضافية  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  والمتوسط  المخفضة،   المحتملة  العادية  باألسهم  المرتبطة  األخرى  التمويل  وتكاليف

 .المخفضة المحتملة العادية األسهم جميع تحويل افتراض على
 
 مؤثرة محاسبية وافتراضات تقديرات 3

  
 األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية العربية المملكة في المعتمدة للتقريرالمالي الدولية المعايير متطلبات مع الموحدة المالية القوائم إعداد إن

 المدرجة المبالغ على تؤثر التي الهامة واالفتراضات المحاسبية التقديرات بعض استخدام يتطلب القانونيين للمحاسيبن السعودية الهيئة عن الصادرة
 والمصاريف  لإليرادات  المدرجة  المبالغ  وكذلك  المالية،   القوائم  تاريخ  في  كما  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  عن  واإلفصاح  والمطلوبات،   للموجودات

 المستقبلية باألحداث توقعات تتضمن أخرى،  وعوامل السابقة الخبرة على بناءً  مستمر بشكل واألحكام التقديرات تقييم يتم. المالية القوائم فترة خالل
 وفقاً  المحاسبية، التقديرات نتائج تتساوى ما نادًرا. بالمستقبل تتعلق وافتراضات تقديرات بعمل المجموعة تقوم. للظروف مناسبة تكون أن يعتقد التي

 الدفترية  القيم  على  جوهري  تعديل  حدوث  مخاطر  على  تنطوي  التي  القروضو  التقديرات  في  اختالفات  توجد  ال.  بها  المتعلقة  ةالفعلي  النتائج  مع  لتعريفها، 
 .التالية شهًرا عشر االثني فترة خالل والمطلوبات للموجودات

 
 19 -كوفيد المستجد كورونا فيروس وباء تسبب احتمالية بتقييم استباقي بشكل المجموعة إدارة قامت ، 1 رقم اإليضاح في مبين هو وكما ذلك،  ومع
 التوريد سلسلة على سلبًا تؤثر أن يمكن والتي المجموعة فيها تعمل التي األسواق وفي المحلي الصعيد على أخرى وحكومية تنظيمية قيود فرض في

. المالي األداء على سلبًا تؤثر أن يمكن التي المبيعات توزيع شبكة إلى باإلضافة منتجاتها،  على والطلب اإلنتاج وقدرات بالمجموعة الخاصة



 التابعة وشركتها الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة شركة
  (سعودية مساهمة شركة)

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)

24 
 

 
 
 (تتمة)  مؤثرة محاسبية وافتراضات تقديرات   3
 

 المالية  القوائم  هذة  إعداد  لغرض  الحالية  الظروف  في مناسبة  تظل  المؤثرة  المحاسبية  وافتراضاتها  المجموعة  وتقديرات  أحكام  أن  إلى اإلدارة وخلصت
 التطورات على بناءً  اآلثار تقييم في اإلدارة ستستمر المستقبلية،  الشكوك ظل في سريعًا تطوًرا الوضع لتطور ونظًرا ذلك،  إلى باإلضافة. الموحدة
 .المستقبلية

 
 ومعدات مصنعممتلكات و 4

 
31 ديسمبر 

2020 
إنخفاض في 

 القيمة
 

 إضافات استبعادات تحويالت
يناير  1  

2020  
       
 التكلفة      
 مباني المكتب 683,425 2,930 - 1,407 - 687,762

19,508,574 - 6,656 (7,759 ) ومعدات مصنعممتلكات و 19,503,036 6,641   
 أثاث ومعدات مكتبية 189,753 91 - 11 - 189,855
29,097 - - (2,011 )  سيارات 31,108 - 
محفزة مواد 18,877 - - - - 18,877  
56,201 - (8,074 ) قيد التنفيذ مالية رأسأعمال  48,476 15,799 -   

20,490,366 - - (9,770 )  25,461 20,474,675  

       

      
 االستهالك المتراكم 

  
(226,283 )  - - - (27,701 )  مباني المكتب )198,582(  
(67,119,18 )  (389,969 )  - 3,203 (820,855 )  (565,9115, ) ومعدات مصنعممتلكات و   
(165,287 )  - - - (6,232 )  (159,055 )  أثاث ومعدات مكتبية 
(28,361 )  - - 1,929 (714 )  (29,576 )  سيارات 
(7,539,117 )  (389,969 )  - 5,132 (855,502 )  (6,298,778 )   

 صافي القيمة الدفترية 14,175,897     12,951,249

 
 

31 ديسمبر 
2019 

إنخفاض في 
 القيمة

 
 إضافات استبعادات تحويالت

يناير  1  
2019  

       
 التكلفة      
 مباني المكتب 683,425 - - - - 683,425

ومعدات مصنعممتلكات و 19,395,107 13,249 (210) 94,890 - 19,503,036  
 أثاث ومعدات مكتبية 188,164 29 - 1,560 - 189,753
 سيارات 31,108 - - - - 31,108
محفزة مواد 29,951 - (11,074) - - 18,877  
قيد التنفيذ مالية رأسأعمال  125,230 19,696 - (96,450) - 48,476  

20,474,675 - - (11,284) 32,974 20,452,985  

       

      
 االستهالك المتراكم 

  
 مباني المكتب (170,756) (27,826) - - - (198,582)

ومعدات مصنعممتلكات و (5,079,790) (831,830) 55 - - (5,911,565)  
 أثاث ومعدات مكتبية (152,721) (6,334) - - - (159,055)
 سيارات (28,973) (603) - - - (29,576)

(6,298,778) - - 55 (866,593) (5,432,240)  

 صافي القيمة الدفترية 15,020,745     14,175,897

 
ً  30عقد اإليجار لمدة مدة  انوالمصنع على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع.  المكتبمباني  بناء تم (أ)  29تبدأ من والتي  مبدئيا عاما

 ( ويمكن تجديده لفترات أخرى بعد ذلك.2007ديسمبر  9هـ )الموافق  1428ذو القعدة 
 

 معينة. معداتوبناء  شراء في المتكبدة التكاليفرئيسي من  بشكل 2020ديسمبر  31في  كمااألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  تمثل (ب)
 

. وبناًء عليه، قامت البولي ستايرين، قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للبوليمرات وقف إنتاج منتج 2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل  ( ج)
مليون لاير سعودي مقابل صافي القيمة الدفترية لمرافق اإلنتاج   390.0خسائر إنخفاض في القيمة بمبلغ    بتسجيلإدارة الشركة السعودية للبوليمرات  

الربح أو الخسارة   قائمةخسارة انخفاض القيمة ضمن بند "تكلفة المبيعات" في    تصنيفتم    .2020ديسمبر  31كما في    ايرينالبولي ستالمتعلقة بمنتج  
.الموحدة روالدخل الشامل اآلخ
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 )تتمة( ومعدات مصنعممتلكات و 4

 
( برهونات مقابل 1) مضمونة لاير سعودي مليار 12.2بمبلغ  ومعداتها ومصنعها، كان جزء من ممتلكات المجموعة 2019ديسمبر  31كما في  (د)

 ومحليةقروض من اتحاد بنوك تجارية    تسهيالت( وبالتنازل عن المتحصالت المتبقية مقابل  2قرض ألجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي )
ً   2020  ديسمبر  31المنتهية في    السنةأرصدة هذه القروض بالكامل خالل   سداد تموصندوق االستثمارات العامة. وقد   إيضاح رقم   الى )انظر أيضا

14.) 
 
 تحميل اإلستهالك على الربح او الخسارة على مدى اإلعمار اإلنتاجية االقتصادية المقدرة على النحو التالي:  يتم
 

  السنوات عدد   

    

 25   مباني المكتب •

 25 – 10   ومعدات مصنعممتلكات و •

  10 – 4   أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية •

 5   السيارات •
 
 :التالي النحو على ديسمبر 31 في المنتهية للسنوات اإلستهالك توزيع تم

 

  2020 2019 

    

 856,792 846,258  اإليرادات تكلفة

 9,801 9,244  وإدارية عمومية مصاريف

  855,502 866,593 

  االستخدام حق موجودات 5
 

 
 يناير  1
 استهالك إضافات 2020 

 ديسمبر 31
 2020 

2020 
  

 
  

 28,962 ( 1,729) - 30,691 أرض

 18,387 ( 17,633) - 36,020  مستودعات

 14,822 ( 1,075) 15,529 368 معدات

 1,095 ( 1,106) - 2,201 وسيارات مكاتب

 69,280 15,529 (21,543 ) 63,266 

 

 
 يناير  1
 استهالك إضافات 2019 

 ديسمبر 31
 2019   

2019 
  

 
  

 30,691 (1,972) - 32,663 أرض

 36,020 (17,170) - 53,190  مستودعات

 368 (123) - 491 معدات

 2,201 (1,114) 623 2,692 وسيارات مكاتب

 89,036 623 (20,379) 69,280 
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 أخرى منشآت في حصص 6
 
 تابعة شركات  1- 6
 
في الشركة الوطنية للبتروكيماويات   %50هي الشركة الوطنية للبتروكيماويات وتمتلك الشركة حصة ملكية بنسبة    الرئيسية  التشغيلية  التابعة  الشركة  إن
موضحة  2019و 2020 ديسمبر 31 فيشركة الوطنية للبتروكيماويات لل الرئيسية التشغيليةالشركات التابعة  إن.  2019و 2020ديسمبر  31في 
 نسبة وتتساوى الشركة الوطنية للبتروكيماويات قبل من مباشرة مملوكة عادية حصص من فقط يتكون مال رأس التابعة الشركات هذه لدى أدناه.

ً  هو التسجيل أو التأسيس بلد إن. ذلك غير يذكر لم ماالشركة الوطنية للبتروكيماويات  بها تحتفظ التي التصويت حقوق مع الملكية حصص  مقر أيضا
 :الرئيسي العمل
 

 
 المنشأة اسم

 بلد/  العمل مقر
 التأسيس

 المحتفظ الملكّية حصة
الشركة  قبل من بها

 الوطنية للبتروكيماويات

 المحتفظ الملكّية حصة
 الحصص قبل من بها

 الرئيسية األنشطة المسيطرة غير

  2020 2019 2020 2019  

       

  للبوليمرات السعودية الشركة
 العربية المملكة

 % 35 % 35 %   65 %   65 السعودية
 المنتجات بيعتصنيع و

 .البتروكيماوية

 للتوزيع الخليج بوليمرات شركة
 العربية اإلمارات

 % 35 % 35 %   65 %   65 المتحدة
 المنتجات بيع

 .البتروكيماوية
 
 
 مسيطرة غير حصص  2- 6
 

 بين الشركات.  االستبعاداتأدناه ملخص للمعلومات المالية لكل شركة تابعة لها حصص غير مسيطرة. المبالغ المفصح عنها لكل شركة تابعة هي قبل 
 

للبتروكيماويات الوطنية الشركة المختصرة الموحدة المالي المركز قائمة للبوليمرات السعودية الشركة   
  الخليج بوليمرات شركة

 للتوزيع

 2020 2019 2020 2019 2020 2019  

        

  1,325,035 1,069,155 3,401,412 2,118,548 148,740 385,941 متداولة موجودات

  (257,575) ( 155,171) (2,096,725) ( 1,720,098) (354,016) ( 354,388) متداولة مطلوبات

  1,067,460 913,984 1,304,687 398,450 (205,276) 31,553 )المطلوبات( المتداولة الموجودات صافي

        

  2,482 1,376 14,375,642 13,142,310 8,362,579 8,091,587 متداولة غير موجودات

  (2,966) ( 979) (4,582,073) ( 2,145,680) (9,309) ( 7,094) متداولة غير مطلوبات

  (484) 397 9,793,569 10,996,630 8,353,270 8,084,493 )المطلوبات( المتداولة غير الموجودات صافي

        

  1,066,976 914,381 11,098,256 11,395,080 8,147,994 8,116,046 الموجودات صافي

        

  373,442 320,033 3,744,263 3,865,303 4,073,997 4,058,023  مسيطرة الغير المتراكمة الحصص

 
 اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة

للبتروكيماويات الوطنية الشركة المختصرة الموحدة للبوليمرات السعودية الشركة   
الخليج بوليمرات شركة  

للتوزيع   

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

       

 6,265,331 4,944,986 6,774,430 5,532,143 - - العمالء مع عقود من  إيرادات

       
 139,701 147,405 870,627 259,353 674,470 229,771 للسنة الربح

( 21,719) للسنة االخرى الشاملة الخسارة  (26,657) (29,847 ) (37,178) - - 

 139,701 147,405 833,449 229,506 647,813 208,052 للسنة الشامل الدخل مجموع

       
 على الموزع للسنة الربح

 48,895 51,592 273,243 79,492 337,235 114,886 المسيطرة غير الحصص

 على الموزعة للسنة االخرى الشاملة الخسارة
( 10,860) مسيطرة الغير الحصص  (92313, )  (8,987 )  (11,194) - - 
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 )تتمة( أخرى  منشآت في حصص 6
 
 )تتمة( مسيطرة غير حصص  6-2

للبتروكيماويات الوطنية الشركة المختصرة الموحدة النقدية التدفقات قائمة للبوليمرات السعودية الشركة   
الخليج بوليمرات شركة  

للتوزيع   

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
       

( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات
( 54,717) التشغيلية األنشطة  (19,236) 1,596,703 2,090,600 181,534 148,088 
( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات

( 191) اإلستثمارية األنشطة  (221) (17,884 )  2,374 - - 
( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات

( 2,884,616) (895,626) 293,140 التمويلية األنشطة  (2,091,760) (302,059 )  (139 )  

       
( 915,083) 238,232 يعادله وما النقد في الزيادة( النقص) صافي  (1,305,797 )  1,214 (120,525 )  147,949 

 

للبتروكيماويات الوطنية الشركة أخرى معلومات للبوليمرات السعودية الشركة   
الخليج بوليمرات شركة  

للتوزيع   

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
       

 الغير الحصص الى مدفوعة أرباح توزيعات
( 120,000)  مسيطرة  (120,000 )  - - (105,000 )  - 

 الحصص بواسطة الدخل ضريبة تعويضات
 - - 123,671 50,535 - - مسيطرة الغير

 
 
 الملكيةاستثمارات في مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق   3- 6
 

. الشركات المدرجة أدناه لديها رأس مال يتكون فقط من أسهم عادية 2019و  2020ديسمبر  31أدناه هي المشاريع المشتركة للمجموعة كما في 
، ونسبة الملكية هي نفس نسبة حقوق التصويت المملوكة.المركزالرئيسي رة. بلد التأسيس أو التسجيل هو أيًضامملوكة للمجموعة مباش  

 
 المنشأة اسم

/  العمل مقر  
التأسيس بلد  

 بها المحتفظ الملكّية حصة
المجموعة قبل من الدفترية القيمة   

  2020 2019 2020 2019 

      

      مشتركة مشاريع في استثمارات

السعودية العربية المملكة السعوديةشركة شيفرون فيليبس   50 %  50 %  536,698 744,390 

السعودية العربية المملكة شركة الجبيل شيفرون فيليبس  50 %  50 %  699,739 1,266,252 
 حرة منطقةاروماتيكس ديستربيوشن كومباني )شركة 

% 50 اإلمارات العربية المتحدة (محدودة مسؤلية ذات  - 54,509 - 

    1,290,946 2,010,642 

 
المواد الكيميائية العضوية األساسية والغازات األولية والوقود وتتمثل أنشطة شركة شيفرون فيليبس السعودية بشكل رئيسي في إنتاج غاز الوقود   (أ)

العربية السعودية بموجب سجل تجاري شركة شيفرون فيليبس السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل بالمملكة  إن  .  الغازي
(، ولديها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم 1996يوليو  8هـ )الموافق  1417صفر  22بتاريخ  2055003839رقم 

2055009584.  
 

مليون لاير سعودي بموجب القرار  411بمبلغ   الشركة قرر شركاء شركة شيفرون فيليبس السعودية تخفيض رأسمال، 2018سنة  خالل
 31المنتهية في    السنةخالل    بذلكالمتعلقة    النظاميةاإلجراءات    استكمالهـ(. تم    1439ذو الحجة    24)الموافق    2018سبتمبر    4الصادر بتاريخ  

شركة شيفرون فيليبس السعودية وفقًا  إلى شركاء تحت الطلبة مستحق دائنةذمم رأس المال هو  فيهذا التخفيض يعتبر . 2020 ديسمبر
 (.20 رقم يضاحإل)انظر أيًضا في شركة شيفرون فيليبس السعودية المالية، وتم عرضها تحت بند المطلوبات المتداولة  هامكانياتإل
 

إن البنزين العطري وزيت الوقود. ط ووالموغاز المختلتتمثل أنشطة شركة الجبيل شيفرون فيليبس بشكل رئيسي في إنتاج وبيع ُمركب ستايرين   (ب)
شركة الجبيل شيفرون فيليبس هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

  (.2003أغسطس  23هـ )الموافق  1424 اآلخرةجمادى  25بتاريخ  2055005901
 

مليون لاير سعودي بموجب القرار الصادر  994بمبلغ  الشركة مالقرر شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس تخفيض رأس، 2018سنة  خالل
هـ(.  1439ذو الحجة  24)الموافق  2018سبتمبر  4بتاريخ 
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تحت الطلب  مستحقة . يعتبر هذا التخفيض ذمم دائنة2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنةتم استكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك خالل  

ليبس إلى شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس وفقًا إلمكانياتها المالية، وتم عرضها تحت بند المطلوبات المتداولة في شركة الجبيل شيفرون في
 (.20يضاح رقم إل)انظر أيًضا 

 
، سيكلوهكسان، بروبان وبنزين( التي تنتجها تتمثل أنشطة اروماتيكس ديستربيوشن كومباني بشكل رئيسي في توزيع المنتجات العطرية )ستايرين ( ج)

 الشركةشركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة شيفرون فيليبس السعودية. تخضع اروماتيكس ديستربيوشن كومباني لسيطرة مشتركة من قبل 
في   المنتهية  السنةتأسيسها خالل  وقد تم    لاير سعودي لكل منهما  51,000وشركة شيفرون فيليبس بتروكميكال العربية المحدودة برأس مال يبلغ  

رقم ، اإلمارات العربية المتحدة بموجب رخصة . اروماتيكس ديستربيوشن كومباني مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي2020 ديسمبر 31
 وما بعد هذا التاريخ. 2020من شهر مارس  التجارية ها التشغيليةبدأت عملياتقد و 4105

 

    2020 2019 

 
شركة شيفرون 
 فيليبس السعودية

شركة الجبيل 
 شيفرون فيليبس

اروماتيكس 
ديستربيوشن 
   كومباني

      

      

 2,175,980 2,010,642 - 1,266,252 744,390 يناير 1

 273,996 ( 14,944) 54,458 (71,190)   1,788 )الخسارة( الربح صافي في الحصة
 ةالشامل الخسارة في الحصة
 - ( 4,714) ( 8,340) ىاآلخر

 
(13,054 ) (19,361) 

 - ( 702,500) - (496,875)     (205,625)     المال رأس في نقص

 - 51 51 - - المال رأس في مساهمة
 من محصلة أرباح توزيعات
 - - - مشتركة مشاريع

 
- (431,250) 

 مشاريع الى مسترجعة زكاة
 - 6,266 4,485 مشتركة

 
10,751 11,277 

 2,010,642 1,290,946 54,509 699,739 536,698 ديسمبر 31

 
المالية للمشروع  القوائميتم توفير المعلومات المالية الملخصة للمشاريع المشتركة أدناه. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في 

 المشترك وليس حصة المجموعة في تلك المبالغ.

الجبيل شيفرون فيليبسشركة  شركة شيفرون فيليبس السعودية المختصرة  الموحدة المالي المركز قائمة  
اروماتيكس ديستربيوشن 

 كومباني

 2020 2019 2020 2019 2020 2019  

        

        متداولة موجودات

  - 82,639 337,907 313,478 472,895 635,618 يماثلة وما النقد

  - 448,961 858,531 1,028,190 989,135 938,498  اخرى متداولة موجودات

  - 531,600 1,196,438 1,341,668 1,462,030 1,574,116 المتداولة الموجودات مجموع

        

  - - 2,111,739 1,849,436 1,066,168 970,688 متداولة غير موجودات
 

        متداولة مطلوبات

( 924,804) (التجارية الدائنة الذمم عدا ما) مالية مطلوبات  (635,329) (1,395,922 )  (476,028) (422,513 )  -  

( 178,339)  اخرى متداولة مطلوبات  (108,761) (283,665 )  (225,386) - -  

( 1,103,143)  المتداولة المطلوبات مجموع  (744,090) (1,679,587 )  (701,414) (422,513 )  -  

        

        متداولة غير مطلوبات

( 9,176) (التجارية الدائنة الذمم عدا ما) مالية مطلوبات  (4,640) (5,685 )  (6,642) - -  

( 201,480)  اخرى متداولة غير مطلوبات  (178,576) (121,673 )  (121,307) (71 )  -  

( 210,656)  المتداولة غير المطلوبات مجموع  (183,216) (127,358 )  (127,949) (71 )  -  

   - 109,016 2,478,814 1,384,159 1,600,892 1,231,005  الموجودات صافي
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  أخرى  جوداتمو 7
  
برهون عقارية القروض    ويتم تأمين.  المؤهلينمقدمة للموظفين السعوديين  التي تكون    اإلعاناتفوائد و  بدون  قروض اإلسكان  األصول األخرى  تشمل

 سنة. 15يتم سداد القروض على أقساط شهرية خالل مدة أقصاها و بموجب برنامج ملكية منازل الموظفين اقتناؤها يتم التيعلى الممتلكات 
 

مليون لاير سعودي من  0.2مبلغ ب الموظف بدعم المجموعة تقوم، او حصول الموظف على قرض من بنك تجاري عند صرف قرض للموظف
 قائمةسنوات على أساس القسط الثابت ويتم االعتراف به كمصروف في  8. يتم إطفاء هذا الدعم على مدى فترة هإجمالي مبلغ القرض الممنوح ل

 . الموحدةاآلخر  الدخل الشامل قائمةالربح أو الخسارة و
 

 يتم تضمين األقساط المستحقة خالل سنة واحدة والمبلغ المدعوم المتوقع إطفاءه خالل سنة واحدة في "الدفعات المقدمة واألصول المتداولة
 األخرى" ضمن األصول المتداولة. يتم عرض القيمة الدفترية في تاريخ التقرير على النحو التالي:

 
 

 2019 2020 إيضاح 

    

    :للموظفين قروض

 95,656 114,430   األخرى الموجودات ضمن المدرج متداول الغير الجزء

  17,036 13,777 9 االخرى المتداولة والموجودات المقدمة المدفوعات ضمن المدرج المتداول الجزء

  128,207 112,692 

    :الدعم

 45,324 21,475   األخرى الموجودات ضمن المدرج متداول الغير الجزء

 8,840 7,136 9 االخرى المتداولة والموجودات المقدمة المدفوعات ضمن المدرج المتداول الجزء

  28,611 54,164 

 
  مخزون 8
 

 2020 2019 

   

 428,374 422,659 واستهالك قطع غيار

 301,301 406,316 بضائع جاهزة

 129,949 136,718 محفزات ومواد كيميائية وإضافات

 53,730 46,099 الطريق في بضائع

 1,699 1,598 مواد أولية

 1,013,390 915,053 

 
 تشتري المجموعة المواد الخام بشكل أساسي من ثالثة موردين بما في ذلك مشروعان مشتركان للمجموعة في المملكة العربية السعودية.

 
 منتج بإنتاج متعلق قطع غيار الشركة السعودية للبوليمرات بشطب مخزون فيالمدراء  مجلس، قام 2020 رديسمب 31خالل الفترة المنتهية في 

(.4مليون لاير سعودي )انظر أيضاً إليضاح رقم  601.بقيمة  البولي ستايرين  
 
 

 الشامل والدخل  الخسارة أو الربح قائمة
 اروماتيكس ديستربيوشن كومباني شركة الجبيل شيفرون فيليبس شركة شيفرون فيليبس السعودية المختصرة الموحدة اآلخر

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

       

 - 1,798,301 5,503,724 3,876,885 4,051,109 2,703,428  العمالء مع عقود من إيرادات

 - - 9,793 3,814 11,228 7,590  تمويل ايرادات

( 139,643) االستهالك  (240,720) (293,479 )  (299,959) - - 

( 9,105)  المالية التكاليف  (9,634) (2,711 )  (5,261) - - 

( 7,676) الدخل ضريبة الزكاة مصروف  (28,778) (6,817 )  (33,776) - - 

( 122,126) 261,569 23,085 للسنة الربح  250,992 108,915 - 

( 16,680) للسنة االخرى الشاملة الخسارة  (24,474) (8,486 )  (10,376) - - 

( 130,612) 237,095 6,405 للسنة الشامل الدخل مجموع  240,616 108,915 - 
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 وموجودات متداولة أخرىمدفوعات مقدمة  9

  

 2019 2020 إيضاح 

    

بالصافي ، ضريبة القيمة المضافة المدينة    72,829 17,321 

 41,984 37,984  مدفوعات مقدمة

 17,036 13,777 7 الجزء المتداول  -  قروض موظفين

 - 12,013 19 مقدمة دخل ضريبة

 5,959 5,111  موردين الى مقدمة دفعات

 2,264 2,264  نقدي مقابل ضمان بنكيهامش 

 7,444 2,240  المستحقة الفوائد إيرادات

 1,737 1,403  أخرى مدينة ذمم

  147,621 93,745 

 
المتداولة األخرى على أصول انخفضت قيمتها. الحد األقصى للتعرض  الموجوداتعات المقدمة ودفمالفئات المذكورة أعاله ضمن ال تتضمنال 

.هلمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من الذمم المدينة المذكورة أعال  
 
 ذمم مدينة تجارية 10
 

 
موعد   مضىيوًما وبعد ذلك تعتبر الذمم المدينة التجارية قد    90-30الذمم المدينة التجارية ال تحمل فائدة وتبلغ فترة االئتمان القياسية للمجموعة   (أ)

لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص  9 رقم المالي للتقريرتطبق المجموعة النهج المبسط للمعيار الدولي  .هااستحقاق
لى خصائص خسارة متوقعة على مدى العمر للذمم المدينة التجارية. لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية بناًء ع

عة أي ذمم مدينة تجارية متأخرة السداد ألكثر من عام على أنها مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي تجاوزت استحقاقها. تعتبر المجمو
، كان  2019و  2020ديسمبر  31المتبقية ضئيلة. في  األعمارمتخلفة عن السداد وبالتالي يتم احتسابها. كانت معدالت الخسارة لمجموعات 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية غير جوهري.
 

  :التجارية المدينة الذمم أعمار تحليل يلي يماف (ب)
 

  2020 2019 

    

 903,510 784,099  يوم 30 إلى متداولة

 2,482 777  يوم 60 الى 31

 105 7  يوم 90 الى 61

  784,883 906,097 
 

 .األمريكي بالدوالر مقومة للمجموعة التجارية المدينة للذمم الدفترية القيم صافي ( ج)
 

 . التجارية المدينة للذمم كضمان رهن بأي المجموعة تحتفظ ال (د)
 

 يماثله وما نقد 11
 

  2020 2019 

    

 2,368,634 905,030  نقد لدى البنوك

 - 20  الصندوق في نقد

 1,289,750 1,175,921  ودائع قصيرة األجل

  2,080,971 3,658,384 

 
 لاير  مليون  50.0  و  الشئ(:مليار لاير سعودي    1.3:  2019)  سعودي لاير  مليار  1.1  بمبلغ  أخرى  وودائع  مرابحة  ودائع  تمثل  األجل  قصيرة  الودائع
 إيرادات وتدر اإليداع تاريخ من أقل أو أشهر ثالث استحقاقها فترة تبلغ والتي تجارية بنوك لدى األجل قصيرة ودائع إيداع يتمو التوالي على سعودي
 (سنويا% . 2.53 الى%  2,20 من: 2019) سنويا%  0.85 الى%  0.45 من يترواح بمعدل بأسعارتجارية تمويلية

 

مليار لاير سعودي تم تخصيصه كضمان مقابل قروض من اتحاد بنوك تجارية   2.1للمجموعة بمبلغ    هيماثل، كان النقد وما  2019ديسمبر    31كما في  
مليار لاير سعودي تتعلق بحساب خدمة ديون المجموعة لسداد تسهيالت  1.2كما تضمنت قيوًدا نقدية تصل إلى و وصندوق االستثمارات العامة

(.14يضاح رقم إل)انظر أيضاً  2020 مبرديس 31في  المنتهية السنةخالل القروض هذه  تسهيالتُسددت  القروض هذه.
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 المال رأس 12
  

لاير سعودي  10بمبلغ  2019و 2020 ديسمبر 31مليون سهم عادي كما في  450يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 لكل سهم.

 
 نظامي إحتياطي 13
 

 الى للسنة الربح صافي من %10 تحول أن الشركة على يجب السعودية،  العربية المملكة في الشركات ونظام الشركة تأسيس عقد أحكام بموجب
 هو المرفقة الموحدة المالية القوائم في المدرج النظامي االحتياطي إن. مالها رأس من% 30 النظامي اإلحتياطي يعادل أن الى النظامي اإلحتياطي
ً  الشركة في الشركاء على للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا إن. للشركة الخاص النظامي االحتياطي  .حاليا

 
 األجل طويلة قروض 14
 

2019 2020   

    
 بنوك تجارية محلية  2,250,000 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي  - 100,000
 صندوق اإلستثمارات العامة  - 391,779

 إتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية  - 4,157,259

4,649,038 2,250,000   
    

( 478,3 ) (12,892 )  ناقص: تكاليف المعامالت غير المطفأة  

4,645,560 2,237,108   

    
على النحو التالي:قائمة المركز المالي الموحدة يتم عرض القروض طويلة األجل في   

    
 قروض طويلة األجل  1,493,854 3,435,135
األجل طويلة القروض منالجزء المتداول   743,254 1,210,425  

4,645,560 2,237,108   

 
 :األجل طويلة القروض في الحركة ليي مايف
 

 2019 2020 ايضاح 

    

 6,225,692 4,645,560   يناير 1 في 

 - 2,980,369                                             األجل طويلة قروض من متحصالت

 174,383 56,545      للسنة تمويل تكاليف

 (1,583,291) )5,399,038(   الدين أصل سداد: ناقصاً 

 (171,224) )46,328(  25  مدفوعة تمويل تكاليف: ناقصاً 

 4,645,560 2,237,108  ديسمبر  31 في

 
 :مطفأه الغير المعامالت تكاليف في الحركة ليي مايف

 2019 2020 ايضاح 

    

 6,637 3,478   يناير 1

 - 19,631  إضافات

 (3,159) )10,217(  25                                                                    إطفاء: ناقصاً 

 3,478 12,892  ديسمبر 31

 
مليار لاير سعودي من بنوك تجارية محلية إلعادة تمويل   3,0، حصلت المجموعة على قرض ألجل بمبلغ  2020  ديسمبر  31في    المنتهية  ةالسنخالل  

، ويحمل سعر فائدة 2020يونيو 30أقساط متساوية نصف سنوية ابتداًء من  8القرض على  سداد يتموتسوية سندات الدين الرئيسية القائمة بالكامل. 
 31بعد  المستحق% ومضمون بسند رئيسي. تم تصنيف الجزء من القرض 0.9زائًدا  معدل سعر الفائدة بين البنوك في لندن )"اليبور"(على أساس 

ظ على بعض تتطلب تعهدات القرض من المجموعة الحفايعرض القرض بالدوالر االمريكي،  ضمن المطلوبات غير المتداولة.  2021 ديسمبر
، التزمت المجموعة 2020 ديسمبر 31وبعض األمور األخرى. كما في  المساهمين على التوزيعات على مشروطة قيود ووضعالمستويات المالية 

 بهذه التعهدات.
 

 الصناعية التنمية وصندوق العامة االستثمارات وصندوق وأجنبية محلية تجارية بنوك اتحاد من عليها الحصول تم التي ألجل القروض تسوية تم
 البنكية والحسابات المعدات على رهن ذلك في بما مختلفة بضمانات مضمونة كانت والتي ، 2020 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل السعودي
.للمجموعة
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 )تتمة( األجل طويلة قروض 14
 

. 2021أنه سيتم إيقاف معدل الفائدة القياسي بعد عام    الاليبورنظم معدل سعر  تي  تالمالي في المملكة المتحدة، وال  السلوك  هيئة  ت، أعلن2017في يوليو  
 يعتبر اليبور أحد أهم القياسات الشائعة لمعدالت الفائدة.

 
ية ومن المحتمل أن تؤثر على بعض األدوات المالية. استراتيجية إدارة مخاطر المجموعة الحال ىإن إعادة هيكلة اليبور وتوقعات إيقافه سوف تأثر عل

 .2020 ديسمبر 31ليس لدى المجموعة أي أدوات مالية أخرى غير القروض ألجل والتي تتعرض لتأثير اليبور كما في 
 

 اليبور إلى معدالت مقياس جديدة.تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر إعادة هيكلة اليبور وتحدد الخطوات التالية لتتأكد من تحويل ممهد من 
 

األجل طويلة القروض إستحقاق  
 

  2020 2019 

    :ديسمبر 31 في المنتهية السنوات

2020  - 1,210,425 

2021  750,000 762,896 

2022  750,000 931,500 

2023  750,000 1,744,217 

  2,250,000 4,649,038 

 
 اإليجار عقود مطلوبات 15

 

 2019 2020 ايضاح 

    

 77,017 65,014   يناير 1 في 

 510 15,529  إضافات

 2,072 7,950 25  تمويل تكاليف

 )14,585(  )23,062(    سداد

ديسمبر  31 في   65,431 65,014 

 
 

على النحو التالي: ةالمركز المالي الموحد قائمةاإليجار في  عقوديتم عرض مطلوبات   

 52,097 42,244  اإليجار عقود مطلوبات

 12,917 23,187   اإليجار عقود مطلوبات من المتداول الجزء

  65,431 65,014 

 
  لمجموعةل التأجير أنشطة عن إضافية معلومات

 
 . وأرض وسيارات ومكاتب ومعدات مستودعات بعدة يتعلق فيما إيجار عقود المجموعة لدى
 

  .أدناه مبين هو كما التمديد خيار لها يكون قد ولكن ثابتة لفترات اإليجار عقود تكون ما عادة
 

 تعهدات،   أي  اإليجار  اتفاقيات  تفرض  ال.  المختلفة  واألحكام  الشروط  من  واسعة  مجموعة  على  وتحتوي  حدة  على  كألً   اإليجار  شروط  على  التفاوض  يتم
 .القروض ألغراض كضمان المؤجرة الموجودات استخدام يجوز وال

 
 خيارات  غالبية  ممارسة  تتم  ال.  المجموعة  عمليات  في  تستخدم  التي  الموجودات  إدارة  حيث  من  التشغيلية  المرونة  لزيادة  واإلنهاء  التمديد  خيارات  تتوفر
 .المعني والمؤجر المجموعة بين المتبادل باالتفاق إال الموجودة التمديد

 
 الموظفين منافع التزامات 16
 

 2019 2020 ايضاح 

    

 242,400 300,056 16,2 محددة منافع خطة

 27,694 30,360 16,7 للموظفين  إدخار خطة

  330,416 270,094 
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 (تتمة) الموظفين منافع التزامات 16
 
 منافع الموظفين لخطة عام وصف1- 16

 
 اإلمارات  في  المباشرة  غير  و  المباشرة  التابعة  وشركتها  السعودية  العربية  المملكة  في  تقع  التي  المباشرة،   وغير  المباشرة  التابعة  وشركتها  الشركة،   تطبق
 راتب اخر اساس على المتحدة العربية اإلمارات و السعودية العربية المملكة في العمل نظام متطلبات مع تتوافق محددة منافع خطة المتحدة العربية

 اإلمارات في العمال وقوانين العمل بقوانين المتمثلة المحددة المنافع لخطط الخدمة انتهاء بعد لما مماثلة منافع خطة تطبق. الخدمة السنوات عدد مع
 خدماتهم سنوات وعدد األخيرة الموظفين وبدالت رواتب أساس على الخطة بموجب الخدمة نهاية عند المسددة المبالغ احتساب يتم. المتحدة العربية

 نهاية  منافع  خطط  إن.  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  في  العمل  نظام  في  موضح  هو  كما  خدماتهم،  نهاية  تاريخ  في  كما  المتراكمة
 اكتواري خبير أجرى .الخدمة انتهاء عند استحقاقها عند المجموعة قبل من المنافع سداد التزام استيفاء ويتم ممولة غير خطط هي للموظفين الخدمة
 .للمجموعة 2020 ديسمبر 31 في كما المتوقعة االئتمان وحدة طريقة بموجب الموظفين منافع اللتزامات تقييم آخر مستقل

 
 ةالموحد المالي المركز قائمة في المثبتة المطلوبات صافي في الحركة2- 16
 

 2019 2020 إيضاح 

    

 170,664 242,400   يناير 1

 21,426 29,575  الحالية الخدمة تكلفة

 7,918 7,966 25 التمويل تكلفة

 (6,586) )14,535(   مدفوعة منافع

 5,573 1,702 20 عالقة ذي طرف من تحويل

 43,405 32,948  القياس إعادة

 242,400 300,056   ديسمبر 31

 
 الموحدة اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في المثبتة المبالغ 3- 16

 
 :الموظفين منافع بالتزامات المتعلقة الموحدة اآلخر الشامل الدخل الخسارة أو الربح قائمة في المثبتة المبالغ يلي فيما

 

  2020 2019 

    

 21,426 29,575  الحالية الخدمة تكلفة

 7,918 7,966  فائدة مصروف

 29,344 37,541  الموحدة الخسارة أو الربح في المثبت المبلغ مجموع

    

    القياس إعادة

 39,070 28,640  المالية االفتراضات في التغير من الخسارة

 4,335 4,308  الخبرة تعديالت في التغير من الخسارة

 43,405 32,948  الموحد اآلخر الشامل الدخل في المثبت المبلغ مجموع

 
 الرئيسية االكتوارية االفتراضات 4- 16

 

  2020 2019 

    

 %3.3 - %2.7 %2.6 - %1.7  الخصم معدل

 %4.0 - %3.0 %4.0 - %3.0  الرواتب نمو معدل
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 االكتوارية لالفتراضات الحساسية تحليل   16-5

 

 الموظفين منافع التزامات على األثر االفتراض في التغير 

 االفتراض في النقص االفتراض في الزيادة االفتراض في النقص االفتراض في الزيادة 

2020     

 12,574 ( 11,830) أساس نقطة 25 أساس نقطة 25 الخصم معدل

 ( 11,713) 12,361 أساس نقطة 25 أساس نقطة 25 الرواتب نمو معدل
 

 الموظفين منافع التزامات على األثر االفتراض في التغير 

 االفتراض في النقص االفتراض في الزيادة االفتراض في النقص االفتراض في الزيادة 

1920     

 9,585 (9,039) أساس نقطة 25 أساس نقطة 25 الخصم معدل

 (9,009) 9,518 أساس نقطة 25 أساس نقطة 25 الرواتب نمو معدل
 

 تكون وقد ذلك، حدوث المرجح من ليس الواقع، وفي. ثابتة األخرى االفتراضات جميع بقاء مع افتراض أي في التغير إلى الحساسية تحليل يستند
 الطريقة نفس فإن الجوهرية،  االكتوارية االفتراضات إلى المحددة المنافع التزام حساسية حساب وعند. مترابطة االفتراضات بعض في التغيرات

 .الخدمة  نهاية  منافع  حساب  عند  تطبيقها  تم  قد(  التقرير  فترة  نهاية  في  المتوقعة  االئتمان  وحدة  بطريقة  تحسب  التي  المحددة  المنافع  اللتزام  الحالية  القيمة)
 

 المتوقع االستحقاق تحليل 6- 16
 

 المتوقع االستحقاق تحليل أدناه الجدول يوضح(. سنوات 15.5 - 3.0 :2019) سنة 15.8 - 7.0 المحددة المنافع التزام لمدة المرجح المتوسط يبلغ
  :المخصومة غير الخدمة نهاية لمنافع

 

 
 سنة من أقل

 واحدة
  2 - 1 بين

سنوات 5 - 2 بين سنوات  
 خمس من أكثر

 المجموع سنوات

      

 468,083 419,683 29,132 9,639 9,629 2020 ديسمبر 31

 425,208 370,033 24,543 8,572 22,060 2019 ديسمبر 31
 
 

 الموظفين إدخار خطة 7- 16

  2020 2019 

    

 25,661 27,694   يناير 1

 3,492 3,825  السنة خالل المساهمة

  (1,459) )1,159(   السنة خالل السحوبات

      27,694 30,360   ديسمبر 31

 
 مستحقات ومطلوبات أخرى  17

 
  2020 2019 

    

 277,319 283,386  مصاريف مستحقة

 29,029 51,300  عمالءدفعات مقدمة من 

 32,885 23,296  مستحقة ومنافع رواتب

 - 2,423  بالصافي -ضريبة القيمة المضافة الدائنة 

 25,071 31,962  أخرى

  392,367 364,304 

 عالقة ذي طرفمن  مساند قرض 18
 

مليار لاير سعودي في السنوات السابقة لتمويل إنشاء مصنع  1.1الحصة غير المسيطرة قرض بدون فوائد بقيمة  الشركة السعودية للبوليمرات قدمت
اري الحالية، كما يخضع لبعض للبتروكيماويات. يخضع سداد القرض لبعض التعهدات التي يتم الوفاء بها بموجب شروط تسهيالت القرض التج

 مسعرةان القروض  .2020ديسمبر  31لتجاري السابقة، والتي تمت تسويتها خالل السنة المنتهية في التعهدات بموجب شروط تسهيالت القرض ا
.2020ديسمبر  31بالدوالر االمريكي، قدمت الشركة السعودية للبولمرات بتسوية التزامتها خالل السنة المنتهة في   

 
 
  



 التابعة وشركتها الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة شركة
  (سعودية مساهمة شركة)

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)

35 
 

 
 عالقة ذي  طرفمن  مساند قرض  18

 
:عالقة ذي طرف من المساند ما يلي الحركة للقرض في  

 2019 2020 إيضاح 

    

 413,927 182,696  يناير  1

52 تمويل  تكاليف  4,723 10,527 

 (5,508) )619(  27 من تعديل  ربح

 (236,250) )186,800(   مدفوعات

ديسمبر  31   - 182,696 

 
 وضريبة الدخللزكاة با تتعلق أمور 19
 
  الزكوي  الوعاء مكونات 19-1
 

 وفق  لها  تابعة  شركة  ولكل  للشركة  الزكوي  للوعاء  الهامة  المكونات تتألف .موحد  غير  أساس  على  الدخل  وضريبة  الزكوي  اإلقرار  بتقديم  الشركة  تقوم
ً  المعدل،  الربح وصافي المتداولة غير والمطلوبات السنة بداية في والمخصصات الشركاء حقوق من الدخل وضريبة الزكاة نطام  خصومات ناقصا
 .محددة أخرى وبنود والمعدات والمصنع للممتلكات الدفترية القيمة صافي

 
 

  دخل وضريبة زكاة مخصص 2- 19
 

 المجموع ضريبة الدخل زكاة  

     

 664,858 3,582 661,276  2020 يناير 1

275,59   مخصص  548,07  350,071  

( 394,53)  السابقة بالسنوات يتعلق تعديل  - (394,53 )  

  23,881 48,075 71,956 

مقدماً  مدفوعة دخل ضريبة   - (24,281 )  (24,281 )  

( 60,902)  مدفوعات  (39,389 )  (100,291 )  

( 12,013) 624,255  2020 ديسمبر 31  612,242 

     

 688,289 64,125 624,164  2019 يناير 1

 143,030 52,133 90,897   مخصص

 (2,928) - (2,928)  السابقة بالسنة يتعلق تعديل

  87,969 52,133 140,102 

( 554,48) -  مقدماً  مدفوعة دخل ضريبة  (554,48 )  

 (114,979) )64,122) (50,857)  مدفوعات

 664,858 3,582 661,276  2019 ديسمبر 31

 
 

المركز المالي الموحد "زكاة وضريبة دخل" في المطلوبات  قائمة، تم عرض الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع في 2020ديسمبر  31كما في 
 وموجودات"مدفوعات مقدمة  بند ضمن ةمقدم دخل وكضريبةمليون لاير سعودي(  664.9: 2019مليون لاير سعودي ) 624.3المتداولة بمبلغ 

 .: ال شيء(2019مليون لاير سعودي ) 12.0المتداولة بقيمة  الموجوداتمتداولة أخرى" في 
 
 الموحدة اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة على المحمل الدخل ضريبة مصروف   19-3

  2020 2019 

    

     للبوليمرات السعودية الشركة دخل ضريبة

 52,133 48,075  حالية ضريبة

( 25,331)  الخسارة أو الربح على المحملة( الدائنة) المؤجلة الضريبة  18,016 

  22,744 70,149 

( 2,246)  اآلخر الشامل الدخل على الدائنة المؤجلة الضريبة  (2,798) 

  20,498 67,351 

 
.%20بمعدل ضريبة الدخل البالغ  2019و 2020ديسمبر  31يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية للسنة المنتهية في   
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 الموحدة اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة على المحملة الزكاة  19-4
 

  2020 2019 

    

 17,169 )9,656(   الشركة زكاة

 30,456 23,532  للبتروكيماويات الوطنية الشركة زكاة

 40,344 10,005  للبوليمرات السعودية الشركة زكاة

  23,881 87,969 
 

  المعدل الربح. السعوديين بالشركاء الخاصة للسنة المعدل الربح صافي باستثناء الزكوي الوعاء مكونات جميع على% 2.578 بنسبة الزكاة تستحق
 %.2.5 بنسبة للزكاة يخضع

 
 فرضا المستحقة الضريبة مع الدخل ضريبة لمصروف عددية تسوية 19-5

 

  2020 2019 

    

 1,442,310 379,829   الدخل وضريبة الزكاة قبل الربح

    

 288,462 75,966   %20 بنسبة ضريبي بمعدل السعودية العربية المملكة في الضريبة

    (:يخصم) يضاف

 (190,350) )46,756(   للضريبة الخاضع غير للمبلغ الضريبي األثر

 15,218 )27,577(   المؤجلة الضريبة أثر
 الخاضع الدخل حساب في( الخصم) للخصم القابلة غير للمبالغ الضريبي األثر

 (45,979) 18,865  للضريبة

 67,351 20,498  الدخل ضريبة مصروف

 
 النهائية والربوط الشهادات وضع 6- 19

 
 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعيب الخاصةربوط الوضع  (أ)
 

مع الهيئة لجميع السنوات حتى  الزكوي موقفها. قامت الشركة بإنهاء 2019قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة حتى عام 
 على أساس مستقل.  2006ديسمبر  31
 

مليون لاير سعودي. قامت  42.0إضافي بمبلغ  زكويالتزام  مع 2014إلى  2007قامت الهيئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافية للسنوات من 
 ااستبداله تم والتي االستئنافية،  االعتراض لجنة إلى الدعوى تحويل ذلك بعد تم حيث الهيئة،  معالشركة بتقديم اعتراض على التزام الزكاة اإلضافي 

 شركة.  ال دعوى بمراجعة األمانة لجان تقوم عليه،  وبناءً )"األمانة"(.  الضريبية للجان العامة األمانة ضمن تندرج جديدة ضريبية لجان قبل من
 

 مليون 38.7 بمبلغ إضافي زكوي بالتزام تطالب 2018 إلى 2015 من للسنوات اإلضافية الربوط من عدد بإصدار الهيئة قامت 2020 عام خالل
 الزكاة التزام لتخفيض الهيئة من تقييمات الشركة تلقت ذلك وبعد الهيئة،  إلى اإلضافي الزكاة التزام ضد اعتراض بتقديم الشركة قامت. سعودي لاير

 .2021وقد قامت الشركة بتسوية المبلغ خالل عام  سعودي لاير مليون 17.0 إلى اإلضافي
 
 قيد المراجعة من الهيئة.  2019الربط الزكوي لسنة  إن
 
 شركة بتروكيمبربوط الخاصة الوضع  (ب)

 

 لجميع الهيئة مع الزكوي موقفها بإنهاءشركة بتروكيم  قامت .2019 عام حتى الهيئة إلى الدخل وضريبة الزكاة إقرارات بتقديم بتروكيم شركة قامت
 :التالي النحو على اإلضافية الربوط من عدد بإصدار الهيئة قامت. مستقل أساس على 2010 ديسمبر 31 حتى السنوات

 

 بتقديمشركة بتروكيم  قامت. سعودي لاير مليون 95.5 بمبلغ إضافي زكوي التزام مع ، 2013 إلى 2011 من للسنوات الربوط الهيئة أصدرت
 للزكاة معدلة ربوطاً شركة بتروكيم  استلمت. االبتدائية االعتراض لجنة إلى الدعوى تحويل تم حيث الهيئة،  مع اإلضافي الزكاة التزام على اعتراض
 3.5  مبلغ  ودفع  بقبولشركة بتروكيم    قامت.  سعودي  لاير  مليون  5.7  مبلغ  الى  إضافي  زكاة  التزام  بتخفيض  الهيئة  من  2013  إلى  2011  من  للسنوات
ً  وقدمت سعودي،  لاير مليون  قبل من استبدالها تم والتي العليا،  االعتراض لجنة إلى سعودي لاير مليون 2.2 بمبلغ المتبقي الرصيد بشأن اعتراضا
ً   الضريبة  للجان  العامة  األمانة  في  اللجنة  اصدرة  ، 2020  سبتمبر  شهر  خالل.  األمانة  ضمن  تندرج  جديدة  ضريبية  لجان  العامة  الهيئة  لصالح  نهائياً   حكما
 . سعودي لاير مليون 2.2 هو المستحق النهائي المتبقي الرصيد فإن ، هعلي بناءً . الدخل و للزكاة

 

 اعتراض بتقديم الشركة قامت. سعودي لاير مليون 204.2 بمبلغ إضافي زكوي التزام مع ، 2016 إلى 2014 من للسنوات الربوط الهيئة أصدرت
 . اللجان استماع جلسة انتظار وجاري األمانة لجان إلى الدعوى تحويل تم حيث الهيئة،  إلى اإلضافي الزكوي التزام على
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 (تتمة) النهائية والربوط الشهادات وضع 19-6

 

. سعودي لاير مليون 128.9 بمبلغ إضافي زكوي التزام مع 2018 و 2017 للسنوات الربوط الهيئة أصدرت ، 2020 سنة خالل  
 

.اإلنتظار قيد الهيئة قرار يزال وال الهيئة الى اإلضافي الزكوي موقفها على اعتراض الشركة قدمت  
 

 . الهيئة من المراجعة قيد 2019 لسنة الزكوي الربط إن
 
 الشركة السعودية للبوليمراتب الخاصةربوط الوضع  ( ج)

 
 31 في المنتهية للفترة الربط من االنتهاء تم. 2019 عام حتى الهيئة إلى الدخل وضريبة الزكاة إقرارات بتقديم للبوليمرات السعودية الشركة قامت

 . الهيئة قبل من 2019 حتى 2009 من للسنوات الربوط تقديم يتم لم. إضافي التزام أي بدون الهيئة مع 2008 ديسمبر
 
 العربية المملكة في الزكاة أنظمة تخضع. السعودية العربية المملكة في المعتمدة الزكاة ألنظمة اإلدارة فهم على بناءً  الزكوي الوعاء احتساب تم

 . السعودية العربية المملكة في الشركات قبل من المقدمة اإلقرارات عن الهيئة قبل من المقدمة الربوط تختلف قد. مختلفة لتفسيرات السعودية
 
 شركة بوليمرات الخليج للتوزيعب الخاصةربوط الوضع  (د)

 
 إن شركة بوليمرات الخليج للتوزيع مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وهي معفية من ضريبة الدخل.

 
لى قائمة تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل ع

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 
 مؤجلة ضريبة 7- 19

 
 :إلى العائدة للبوليمرات،  السعودية بالشركة المتعلقة المؤجلة،  الفروقات الرصيد يتضمن

 

  2020  9201  

    

 758,074 718,515  ومعداتومصنع  ممتلكات

    

    

 15,467 19,639  موظفين منافع التزامات

 416,334 400,180  للضريبة الخاضعة الخسائر ترحيل

 431,801 419,819  المؤجلة الضريبة موجودات مجموع

    

 326,273 298,696  المؤجلة الضريبة موجودات صافي

    
 

  
 منافع التزامات
 الموظفين

ممتلكات 
 ومصنع ومعدات

ترحيل خسائر 
 المجموع خاضعة للضريبة

      

074,758 ) 15,467(  2020 يناير 1  )416,334 ( 273,326  

      

       على محمل / (دائن)

( 1,926)  الخسارة أو الربح -  (39,559 )  16,154 (25,331 ) 

( 2,246)  اآلخر الشامل الدخل -  - - (2,246 )  

( 400,180) 718,515 )19,639(   2020 ديسمبر 31  298,696 

      

 311,055 ) 433,714( 755,595 ) 10,826(  2019 يناير 1

      

       على محمل / (دائن)

( 1,843)  الخسارة أو الربح -  2,479 17,380 18,016 

 (2,798) - - (2,798)  اآلخر الشامل الدخل -

 326,273 ) 416,334( 758,074 ) 15,467(  2019 ديسمبر 31
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 عالقةمعامالت وأرصدة مع أطراف ذات   20
 

 "(.عالقة ذات أطراف" مجتمعين) الشقيقة وشركاتهم شركائها مع معامالت المجموعة لدى
 

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

 
 ت بها المجموعة مع األطراف ذات العالقة:فيما يلي أهم المعامالت التي قام (أ)

 

 2019 2020 طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة

    

    :مشترك مشروع

 203,940 151,279 مبيعات شركة شيفرون فيليبس السعودية 

ادناه( 2و 1)إيضاح   (69,349) )120,274(  مشتريات 

 (313,410) )333,566(  خدمات دعم 

 - 205,625 المالتخفيض رأس  

 
 منافع التزامات تحويل

 (5,573) )1,702(  الموظفين

    

 302,415 173,171 مبيعات شركة الجبيل شيفرون فيليبس

ادناه( 2)إيضاح   (1,064,058) (695,614) مشتريات 

 853 536 خدمات دعم 

 - 496,875 تخفيض رأس المال 

    

:شريكة شركات     
 شيفرون فيليبس كميكال كومباني إل إل سي 

 (259,748) (198,428) تسويق أتعاب ادناه( 3)إيضاح  

 (51,323) (51,146) ريع 

 (10,654) (9,676) دعم خدمات 

    

 (73,452) (55,770) خدمات دعم شيفرون فيليبس كميكال جلوبال إمبلويمنت كومباني

    

    

 (18,743) (18,806) خدمات دعم كميكال سرفسز إنك

    

 (1,759) (2,786) خدمات دعم شركات زميلة أخرى
 
اتفاقية مرافق مشتركة مع شركة شيفرون فيليبس السعودية، تقدم الشركة الشقيقة بموجبها خدمات دعم إلى للبوليمرات  السعويةة شركأبرمت ال .1

 والصيانة والدعم اإلداري والدعم الفني.السعودية للبوليمرات في العمليات   الشركة
 

بتشغيل خطة ادخار للموظفين بشكل مشترك   فيليبس  شيفرون  الجبيل  شركةو  شركة شيفرون فيليبس السعوديةو  للبوليمرات  السعودية  الشركةتقوم   .2
 .شيفرون فيليبس السعودية شركةللموظفين المؤهلين. يتم إيداع مساهمات المشاركين في حساب مصرفي منفصل باسم 

 
 توجبها قامأبرمت الشركة السعودية للبوليمرات اتفاقية امتياز مع شيفرون فيليبس كميكال كومباني إل إل سي في السنوات السابقة والتي بم .3

 على الشركة السعودية للبوليمرات لقاء استخدام عمليات البلمرة. الريعبتحميل شيفرون فيليبس كميكال كومباني إل إل سي  شركة
 

 سعودي لاير مليون 50.5 مبلغ للبوليمرات السعودية الشركة في المسيطرة غير الحصص قدمت ، 2020 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل .4
 بالتزاماتها يتعلق فيما سدادها تم التي النقدية المدفوعات عن للبوليمرات السعودية الشركة لتعويض (سعودي لاير مليون 123.7:  2019)

 .الدخل بضريبة المتعلقة
 
 .18 رقم إيضاح انظر أيضا،  .5
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 تعويضات موظفي اإلدارة العليا:  (ب)

 

  2020 2019 

    

 25,465 26,721  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

 3,727 4,072  التزامات منافع الموظفين

  30,793 29,192 

 
 
 تنفقا  أي  تحمل  ال  األرصدة  هذه  إن. لألعمال العادي  السياق  في مستحقة  هي والخدمات  البضائع  مشتريات/مبيعات  عن  الناشئة  القائمة  األرصدة (ت)

 .مالية
 

 من أطراف ذات عالقة مطلوب .1
 

  2020 2019 

    

 212,682 295,201  شركة شيفرون فيليبس السعودية

 52,238 542,981  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

 - 49  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني

  838,231 264,920 

 
 إلى أطراف ذات عالقة مطلوب .2

 

  2020 2019 

    

 99,383 87,188  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

 65,509 73,088  شركة شيفرون فيليبس السعودية

 41,993 37,780  شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي

 - 828  أخرى

  198,884 206,885 

 
 من العقود مع العمالء اإليرادات 21

 
 :تمثلمع العمالء  العقود من اإليرادات

 

  2020 2019 

    

 7,500,643 5,959,650  بيع بضائع )تثبت خالل نقطة زمنية معينة(

 154,890 153,116  تقديم خدمات الشحن )تثبت مع مرور الوقت(

  6,112,766 7,655,533 

أي عقود تتجاوز فيها الفترة بين تحويل البضائع إلى العميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة، وبالتالي، ال يتم  هناكال تتوقع المجموعة أن يكون 

 تعديل أسعار المعامالت وفقًا للقيمة الزمنية للنقود.

 
 سعر المعاملة. يتضمنمقابل مستحق الدفع للعميل وفقًا للعقود المبرمة مع العمالء، ال يوجد تمويل أو مقابل غير نقدي أو 

 
ً  90إلى  30تتراوح شروط دفع إيرادات المجموعة من   .يوما

 
. يتعلق رصيد االلتزام فقط بالمدفوعات المقدمة ال توجد ضمانات مقدمة من المجموعة بشأن بيع منتجاتهاو يوجد عوائد جوهرية وال مبالغ مستردة ال

 .2020ديسمبر  31كما في  الشحنإيرادات غير مستحقة تتعلق بتقديم خدمات و 2019و 2020ديسمبر  31من العمالء كما في 
 

مليون لاير  29.0، 2020ديسمبر  31بلغت اإليرادات المعترف بها، خالل السنة، والتي تم تضمينها في التزام العقد في بداية السنة المنتهية في 
 مليون لاير سعودي(. 63.6: 2019سعودي )
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 )تتمة( من العقود مع العمالء اإليرادات21

 
مليون لاير سعودي( وسعر  101.7: 2019مليون لاير سعودي ) 110.7، بلغت قيمة التزامات األداء غير المنجزة 2020ديسمبر  31كما في 

 ً : ال شيء(. تتوقع اإلدارة أن يتم االعتراف بكامل 2019مليون لاير سعودي ) 4.6بلغ  المعاملة المخصص اللتزامات األداء غير المستوفاة جزئيا
 ً  .2021كإيرادات خالل عام  2020ديسمبر  31من  اعتباراً  سعر المعاملة المتعلق بالتزامات األداء غير المنفذة وغير المستوفاة جزئيا

 

 :التقسيم الجغرافي لإليرادات هو كما يلي

 2020 2019 

   

 1,953,634 1,729,258 األوسط الشرق /محلية

 3,859,226 2,937,153 آسيا

 1,842,673 1,446,355 أفريقيا /أوروبا

 6,112,766 7,655,533 

 
 اإليرادات تكلفة 22
 

 2019 2020 إيضاح 

    

 3,420,949 2,431,915  مستخدمة استهالكية ومواد أولية مواد

 876,057 866,695 5 ,4 استهالك

 586,819 602,108  وخدمات توريدات مرافق، 

 - 389,969 4 والمعدات والمصنع الممتلكات قيمة في انخفاض

 220,828 220,432  والتوزيع الشحن

 215,550 203,066  ومنافع وأجور رواتب

 51,323 51,146 20 ريع

 49,646 40,526  عقود خدمات

 - 10,500 8  المخزون شطب

 55,278 42,025  أخرى

  4,858,382 5,476,450 

عالقة ذات أطراف من محملة مساندة خدمات  20 310,879 296,224 

  5,169,261 5,772,674 

 
  وتوزيع بيع مصاريف 23

 2019 2020 إيضاح 

    

 259,748 198,428 20 تسويق أتعاب

 70,234 61,410  وتوزيع شحن

 57,627 36,420  التخزين

 7,598 9,113  ومنافع وأجور رواتب

 21,579 22,544  أخرى

  327,915 416,786 

عالقة ذات أطراف من محملة مساندة خدمات  20 5,348 5,145 

  333,263 421,931 

  وإدارية عمومية مصاريف 24

 2019 2020 إيضاح 

    

 38,110 45,186  ومنافع رواتب

 10,915 10,350 5 ,4  استهالك

 6,260 5,423  بنكية رسوم

 1,023 7,009  مهنية أتعاب

 22,181 21,363  أخرى

  89,331 78,489 

 115,796 103,841 20                                          عالقة ذات أطراف من محملة مساندة خدمات

  193,172 194,285 
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 تمويل تكاليف 25
 

 2019 2020 إيضاح 

    

    

 171,224 46,328 14 األجل طويلة قروض على التمويل تكاليف

 3,159 10,217 14 المعامالت تكاليف إطفاء

 7,918 7,966 16 الموظفين منافع التزامات على التمويل تكاليف

 2,072 7,950 15  إيجارية مطلوبات على تمويل تكلفة

 10,527 4,723 18 عالقة ذي طرف من مساند قرض على التمويل تكاليف

 8,336 991 7 الموظفين قروض على التمويل تكاليف

 21,739 -  صكوك على التمويل تكاليف

  78,175 224,975 

 
 تمويل ايرادات 26

 

 2019 2020 إيضاح 

    

 106,243 20,288   األجل قصيرة ودائع من التمويل دخل

للموظفين القروض على التمويل دخل فوائد  7 11,520 5,933 

  31,808 112,176 

 
 بالصافي - أخرى  إيرادات 27
 

 2019 2020 إيضاح 

    

    

 (6,649) 18,791  بالصافي – األجنبية العمالت صرف( خسارة) ربح

 968 953  ومعدات ومصنع ممتلكات استبعاد من ربح

 5,508 619 18 عالقة ذي طرف من المساند القرض تعديل من الربح

 11,768 -  التأمين استرداد

 2,875 3,707  بالصافي – أخرى

  24,070 14,470 

 
 المالية المخاطر إدارة 28
 

  المالية المخاطر عوامل  1- 28
 

 القيمة  على  الفائدة  سعر  ومخاطر  العملة  مخاطر  ذلك  في  بما)  السوق  مخاطر  في  التغيرات  آثار  تتضمن  مختلفة  مالية  لمخاطر  المجموعة  أنشطة  تتعرض
 إمكانية عدم  على  عام  بشكل    المخاطر  إلدارة المجموعة برنامج  يركز.  السيولة  ومخاطر  االئتمان  ومخاطر(  األسعار ومخاطر  النقدية  والتدفقات  العادلة
 وفقاً  اإلدارة قبل من المخاطر إدارة تتم. للمجموعة المالي األداء على المحتملة السلبية اآلثار من الحد إلى ويسعى المالية األسواق بأوضاع التنبؤ

 .اإلدارة مجلس قبل من معتمدة لسياسات
 

 وإدارة لقياس وإجراءاتها وسياساتها المجموعة وأهداف أعاله المبينة المخاطر من لكل المجموعة تعّرض حول معلومات اإليضاح هذا يستعرض
  .الموحدة المالية القوائم هذه ضمن الكمية اإلفصاحات إدراج يتم ذلك،  على عالوة. المال لرأس المجموعة إدارة إلى باإلضافة المخاطر

 

 سياسات  وضع  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس  أن  كما.  المجموعة  لدى  المخاطر  إدارة  هيكل  ومراقبة  تصميم  عن  الكاملة  بالمسؤولية  اإلدارة  مجلس  يضطلع
  .عليها والرقابة المجموعة لدى المخاطر إدارة

 

 مع ومراقبتها لها مالئمة وضوابط حدود ووضع المجموعة تواجهها التي المخاطر وتحليل لتحديد مصممة المجموعة لدى المخاطر إدارة سياسات إن
 تهدف.  المجموعة  وأنشطة  السوق  ظروف  في  التغيرات  آثار  يعكس  بما منتظم  بشكل    المخاطر  إدارة  وأنظمة  سياسات  مراجعة  تتم.  الحدود  بتلك  االلتزام

 مهامه يدرك أن موظف كل خاللها من يستطيع وبنّاءة،  منضبطة رقابية بيئة تطوير إلى واإلجراءات،  المعايير وإدارة تدريباتها خالل من المجموعة، 
  .عاتقه على الملقاة والمسؤوليات

 

 تقوم كما المجموعة، مخاطر إدارة وإجراءات بسياسات لاللتزام المجموعة إدارة مراقبة كيفية على اإلشراف المجموعة لدى المراجعة لجنة تتولى
 المراجعة لجنة بمساعدة الداخلية الرقابة قسم يقوم. المجموعة تواجهها التي المخاطر ضوء على المخاطر إلدارة العام اإلطار مالءمة مدى بمراجعة

 بنتائج  تقارير  تقديم  ويتم  الرقابية  وأنظمتها  المخاطر  إدارة  إلجراءات  ومتخصصة  منتظمة  مراجعة  بأعمال  القسم  ويضطلع.  اإلشرافي بدورها القيام  في
 .المراجعة لجنة إلى المراجعة



 التابعة وشركتها الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة شركة
  (سعودية مساهمة شركة)

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)

42 

 

 
 (تتمة) المالية المخاطر إدارة28

 

 (تتمة) المالية المخاطر عوامل 28-1
 
 السوق مخاطر (أ)

 
 العملة مخاطر ( 1)
 
 رئيسي  بشكل  المجموعة  معامالت  تتم.  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  في  التقلبات  بسبب  المالية  األدوات  قيمة  في  التغير  مخاطر  هي  العملة  مخاطر  إن

 اغلبية إن.كبيرة ليست العملة مخاطر انه وتعتقد  العمالت صرف األسعار في التقلبات االدارة تراقب .واليورو األمريكي والدوالر السعودي باللاير
 المالية  األدوات  على  االمريكي  الدوالر  من  العملة  لمخاطر  التعّرض  أن المجموعة  إدارة  وتعتقد  األمريكي  بالدوالر  مربوط  السعودي  اللايرب  المعروض

 .جوهري غير
 
 النقدية والتدفقات العادلة القيمة على الفائدة سعر مخاطر ( 2)
 
 المجموعة تقترض. السوق في الفائدة أسعار في التقلبات بسبب المالية لألداة النقدية التدفقات أو القيمة في التغير مخاطر هي الفائدة أسعار مخاطر إن

. النقدية للتدفقات الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تعّرض متغيرة فائدة بأسعار الصادرة المالية األدوات إن. تجارية شروط أساس على فائدة بأسعار
 . األمريكي والدوالر السعودي باللاير مقومة للمجموعة بالفائدة المحملة المالية األدوات كانت ، 2019و 2020 خالل

 
 ذلك، ومع( سعودي لاير مليار 1.3: 2019) سعودي لاير مليار 1.2 بمبلغ فائدة تحمل مالية موجودات المجموعة لدى كان ، 2020 ديسمبر 31 في
 لاير مليار 2.2  بمبلغ مالية ومطلوبات متغيرة فائدة أيًضا المجموعة لدى كان ذلك،  إلى باإلضافة. المعنيين العمالء مع الفائدة أسعار على االتفاق تم

 التغير صافي ألصبح ثابتة، األخرى المتغيرات جميع بقاء مع% 1 بنسبة الفائدة أسعار تغيرت لو وفيما ، (سعودي لاير مليار 4.6: 2019) سعودي
 كنتيجة وذلك ارتفع /انخفض( سعودي لاير مليون 55.9: 2019) سعودي لاير مليون 31.5  بحوالي للسنة الدخل وضريبة الزكاة قبل الخسارة في

 .متغيرة فائدة بأسعار المحّملة المالية األدوات على المالية النفقات ارتفاع /النخفاض رئيسية
 
 األسعار مخاطر ( 3)
 

 بأداة  خاصة عوامل عن ناتجة التغيرات تلك كانت سواء السوق أسعار في لتغيرات نتيجة لتقلبات مالية أداة قيمة تعرض مخاطر هي األسعار مخاطر
 الدورية  والتنبؤات  السنوية  الميزانيات بإعداد  المجموعة  تقوم. السوق  في المتداولة األدوات جميع  على  تؤثر  بعوامل  أو  أصدرتها  التي بالجهة  أو  معينة
ً  المخاطر تقليل يتم. المخاطر إلدارة الخام النفط ألسعار المختلفة بالمستويات يتعلق فيما الحساسية تحليالت ذلك في بما  في التقلبات خالل من جزئيا

 لمخاطر معرضة غير للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات إن(. إيثيلين والبولي بروبلين البولي مثل) للمجموعة النهائية للمنتجات السلع أسعار
 .األسعار

 
 االئتمان مخاطر (ب)
 

 .أخرى دينةم وذمم الموظفين من ومستحقات العالقة ذات واألطراف القائمة المدينة والذمم يماثله وما النقد من االئتمان مخاطر تنشأ
 

 األقصى  الحد  إن.  التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  عن  المقابلة  األطراف  أخفقت  ما  إذا  التقرير  تاريخ  في  إثباتها  يتم  التي  المالية  الخسارة  االئتمان  مخاطر  تمثل
  .ةيالمال للموجودات ةيالدفتر مةيالق ساويي االئتمان لمخاطر للتعرض

 

 :المدينة العالقة ذات واألطراف التجارية المدينة الذمم
 

 سمات  لديها  أو  الجغرافية،  المنطقة نفس  في  أنشطة  أو  مماثلة،   تجارية  أنشطة في المقابلة  األطراف من  عدد  يشارك  عندما  االئتمان  مخاطر  تركيز  ينشأ
 من غيرها أو االقتصادية السياسة في بالتغيرات بالمثل تتأثر التي التعاقدية بااللتزامات الوفاء على قدرتها في تتسبب أن شأنها من مماثلة اقتصادية
. معينة  جغرافية  منطقة  أو  معينة صناعة  على  تؤثر  التي التطورات  تجاه المجموعة  ألداء  النسبية  الحساسية  إلى االئتمان  مخاطر  تركيز  يشير.  الظروف

 أو/  و محددة صناعية قطاعات أو األفراد،  للعمالء التعرض خالل من سواء االئتمان،  لمخاطر كبيرة تركيزات توجد ال ، 2020 ديسمبر 31 في كما
 .مناطق

 

 باستخدام  يسمح  والذي  ، 9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  في  عليها  المنصوص  المتوقعة  االئتمان  خسائر  لمخصصات  المبسط  النهج  المجموعة  تطبق
 وإجراءات سياسات المجموعة وضعت. المدينة العالقة ذات واألطراف التجارية المدينة الذمم لجميع العمر مدى على المتوقعة الخسارة مخصص
 .المدينة الذمم وحجم طبيعة مع وتتناسب مناسبة تعتبر ائتمانية

 

 المركز االعتبار بعين آخذة للعمالء،  االئتمان جودة الداخلية المخاطر تقييم عملية تحدد ، المدينة العالقة ذات واألطراف التجارية المدينة للذمم بالنسبة
 للحدود طبقا االئتمانية للمالءة الخارجي أو الداخلي التصنيف على بناءً  الفردية المخاطر سقف تحديد ويتم. أخرى وعوامل السابقة والخبرة لهم المالي

 على مالية أوراق على المجموعة تحصل قد التقسيط،  مبيعات ترتيبات بموجب التجارية المدينة الذمم بعض بخصوص. اإلدارة قبل من الموضوعة
 كان  ، 2019و  2020  ديسمبر  31  في  كما  .االتفاقية  لشروط  يخضع  افتراضي  بشكل  المقابل  الطرف  كان  حال  في  تُطلب  أن  يمكن  والتي  ضمانات  شكل

 .جوهري غير التجارية المدينة الذمم على المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص
 

 على  العالقة  ذات  األطراف  من  المستحقة  المبالغ  وتسوية  بمراقبة  اإلدارة  تقوم  حيث  األدنى  حدها  في  العالقة  ذات  األطراف  على  االئتمان  مخاطر  تعتبر
 ديسمبر 31 في. العالقة ذات األطراف هذه قبل من األداء عدم من خسائر أي اإلدارة تتوقع ال. فيها مشكوك االسترداد قابلية تعتبر وال منتظم أساس
 .جوهري غير العالقة ذات لألطراف المدينة الذمم على المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص كان ، 2019و 2020
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 (تتمة) المالية المخاطر إدارة28

 

 (تتمة) المالية المخاطر عوامل 28-1
 

 (تتمة) االئتمان مخاطر (ب)
 
 :المطفأة بالتكلفة المدرجة األخرى المالية الموجودات

 
 يكون  عندما  منخفضة  ائتمانية  مخاطر  ذات  األدوات  تعتبر.  للموظفين  قروض  و  األخرى  المدينة  الذمم  تشمل  المطفأة  بالتكلفة  األخرى  المالية  الموجودات

 اإلدارة  تنظر.  القريب  المدى  على  التعاقدية  النقدية التدفقات  بالتزامات  الوفاء على  قوية  قدرة  للمصدر  ويكون  السداد  عن  للتخلف  منخفضة  مخاطر  لديها
 االئتمانية الخسائر مخصص كان ، 2019و 2020 ديسمبر 31 في. األخرى المدينة لذمموا للموظفين للقروض" المنخفضة االئتمان مخاطر"  في

 .جوهري غير األخرى المالية الموجودات على المتوقعة
 
 :البنك لدى نقد
 

 موديز قبل من العالمية البنوك تصنيفات حسب هو المعلن التصنيف. عام بشكل 1-بي من األدنى التصنيف ذات األطراف قبول يتم للبنوك،  بالنسبة
 الخسائر مخصص كان ، 2019و 2020 ديسمبر 31 في كما .األطراف هؤالء قبل من األداء عدم من خسائر أي اإلدارة تتوقع ال. سيرفيس انفستر

 .جوهري غير البنك لدى النقد على المتوقعة االئتمانية
 
 السيولة مخاطر ( ج)

 
 بإدارة يتعلق فيما المجموعة منهج يتمثل. استحقاقها عند المالية بالتزاماتها الوفاء على المجموعة قدرة بعدم المتعلقة المخاطر هي السيولة مخاطر
 الظروف من كل في استحقاقها،  عند بمطلوباتها للوفاء الكافية النقدية السيولة لها تتوفر سوف المجموعة أن من اإلمكان،  بقدر التأكد،  في السيولة
  .المجموعة سمعة على تؤثر خطيرة أضرار أو مقبولة غير لخسائر التعرض دون واالستثنائية،  العادية

 
. المالية بااللتزامات الوفاء ذلك في بما المتوقعة التشغيلية بالمصاريف للوفاء الطلب عند كافية نقدية امتالكها ضمان على المجموعة تعمل ما وعادة

 .الطبيعية الكوارث مثل معقول بشكل توقعها يمكن ال التي القصوى للظروف المحتمل التأثير ذلك من ويستثنى
 

 التشغيلية االحتياجات لتلبية الكافية السيولة توفر من للتأكد للمجموعة السيولة بمتطلبات المتعلقة التوقعات ومراقبة النقدية التدفقات بتوقع اإلدارة تقوم
 أو القروض سقوف المجموعة تخالف ال بحيث األوقات جميع في المسحوبة وغير بها الملتزم القروض تسهيالت من الكافي بالقدر االحتفاظ مع

 للتعهدات واالمتثال الديون لتمويل المجموعة خطط االعتبار في التوقع عملية وتضع. القروض تسهيالت من أي على( األمر اقتضى كلما) التعهدات
ً  90-30 خالل مبالغ دفع المجموعة عقود شروط تتطلب .الداخلية المعدالت ألهداف واالمتثال  الذمم تسوية عادةً  يتم. الفواتير إصدار تاريخ من يوما
 .صحيح بشكل المقدمة الفاتورة استالم أو الفاتورة تاريخ من يوًما 45-30 غضون في الدائنة التجارية

 
 في التعاقدي االستحقاق من المتبقية الفترة أساس على صلة ذات استحقاقية مجموعات إلى للمجموعة المالية المطلوبات أدناه الموضح الجدول يحلل
 قيمها شهراً  عشر اثني خالل المستحقة األرصدة تساوي. المخصومة غير التعاقدية النقدية التدفقات تمثل الجدول في المبينة المبالغ إن. التقرير تاريخ

 .كبيراً  يعتبر ال الخصم أثر إن حيث الدفترية
 
 

 
 سنة من أقل

 واحدة
 إلى سنة من

 سنتين
 5 إلى 2 من

 سنوات
 5 من أكثر

 المجموع سنوات

2020      

      

      بفائدة محملة

 2,292,507 - 756,638 764,356 771,513 األجل طويلة قروض

 74,831 25,811 15,424 10,354 23,242 إيجارية مطلوبات

      

      بفائدة محملة غير

 300,975 - - - 300,975  تجارية دائنة ذمم

 198,884 - - - 198,884 عالقة ذات أطراف إلى مطلوب

 312,339 - - - 312,339 أخرى ومطلوبات مستحقات

 225,000 - - - 225,000 مستحقة أرباح توزيعات

 1,831,953 774,710 772,062 25,811 3,404,536 
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 (تتمة) المالية المخاطر إدارة28

 

 (تتمة) المالية المخاطر عوامل 28-1
 

 (تتمة) السيولة مخاطر ( ج)
 

واحدة سنة من أقل  سنتين إلى سنة من  سنوات 5 إلى 2 من   
 أكثر من 5
 المجموع  سنوات

2019      

      

      بفائدة محملة

 4,914,541 - 2,828,528 806,464 1,279,549 األجل طويلة قروض
 طرف من مساند قرض
 186,798 - - 186,798 - عالقة ذي

 81,040 28,841 11,509 19,736 20,954 اإليجار عقود مطلوبات

      

      بفائدة محملة غير

 203,467 - - - 203,467  تجارية دائنة ذمم
 ذات أطراف إلى مطلوب
 206,885 - - - 206,885 عالقة

 ومطلوبات مستحقات
 301,881 - - - 301,881 أخرى

 337,500 - - - 337,500 مستحقة أرباح توزيعات

 2,350,236 1,012,998 2,840,037 28,841 6,232,112 

 
 المال رأس مخاطر إدارة 28-2

 
 والمنافع للشركاء العوائد وتحقيق عاملة كمنشأة االستمرار على المجموعة قدرة على الحفاظ في المال رأس إدارة عند المجموعة أهداف تتمثل

  .المال رأس تكلفة خفض على يعمل الذي األمثل المال رأس بهيكل االحتفاظ وكذلك اآلخرين،  المصلحة ألصحاب
 

 الحصول  أو  جديدة  حصص  إصدار  أو  المال  رأس  مساهمات  مبلغ  بزيادة والشركاء  المجموعة  تقوم  أن يمكن  تعديله،   أو  المال  رأس  هيكل على  للحفاظ
 .قروض على
 

 مجموع بقسمة النسبة هذه حساب يتم. المديونية نسبة أساس على المال رأس بمراقبة المجال،  نفس في العاملة الشركات من كغيرها المجموعة،  تقوم
 على المال رأس مجموع حتسبي. المديونية نسبة حساب ألغراض اإليجار التزامات االعتبار في اإلدارة تأخذ ال. المال رأس مجموع على القروض
 القروض  مجموع  أنه  على  الدين  صافي  احتساب  يتم  .الدين  صافي  الى  باإلضافة  الموحدة،   المالي  المركز  قائمة  في  وارد  هو  كما  ، "الملكية  حقوق"  أساس
 .يماثله ما النقد منها مطروًحا الموحدة المالي المركز قائمة في المبين األجل طويلة

 
 

 :يلي كما ديسمبر 31 في المديونية نسبة وكانت
 

 2020 2019 

   

 4,645,560 2,237,108 القروض مجموع

 (3,658,384) )2,080,971(  يماثله وما: النقد ناقصاً 

 987,176 156,137 الدين صافي

   

 14,968,347 14,633,330 الملكية حقوق

 15,955,523 14,789,467 المال رأس مجموع

 %6 %1 المديونية نسبة

 
 المجموعة  التزمت.  1:  4  عن  المالية  الرافعة  نسبة  تزيد  أال  ضمان  مالي  بتعهد االلتزام  المجموعة  من  يتطلب  الرئيسية،   القروض  تسهيالت  ألحكام  وفقا

 .2020 ديسمبر 31 في كما المالي بالتعهد
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 (تتمة) المالية المخاطر إدارة28
 

 الدين صافي تسوية 28-3
 

 :يلي كما المجموعة دين صافي
 

 2020 2019 

   

 3,658,384 2,080,971 يماثله وما النقد

 )4,645,560(  )2,237,108(  األجل طويلة قروض

 (987,176) )156,137(  الدين صافي

 
 :يلي كما  المجموعة ديون صافي تسوية

 

 
 1 يناير 
 أخرى التدفقات النقدية  2020

31 ديسمبر 
2020 

     

 2,080,971 - )1,577,413(  3,658,384 يماثله وما النقد

 )2,237,108(  )10,217(  2,418,669 )4,645,560(  األجل طويلة قروض

( 156,137) )10,217(  841,256 (987,176) الدين صافي  

 

 
 1 يناير 
 أخرى التدفقات النقدية  2019

31 ديسمبر 
2019 

     

 3,658,384 - (448,627) 4,107,011 يماثله وما النقد

 (4,645,560) (3,159) 1,583,291 (6,225,692) األجل طويلة قروض

 (987,176) (3,159) 1,134,664 (2,118,681) الدين صافي

 
 العادلة القيمة تقدير 4- 28

 
 القياس  تاريخ  في  السوق  في  المشاركة  األطراف  بين  منتظمة  معاملة  في  التزام  لتحويل  دفعه  أو  أصل  بيع  من  قبضه  يمكن  الذي  السعر  هي  العادلة  القيمة
ً  يكون سوق أفضل في وجودها،  عدم حالة في أو،  الرئيسية السوق في  عدم مخاطر لاللتزام العادلة القيمة تعكس. التاريخ ذلك في للمجموعة متاحا

 .به الوفاء
 

 ذلك  في  بما  الجوهري  العادلة  القيم  قياس  مراقبة  عن  الكاملة  بالمسؤولية  اإلدارة  وتضطلع.  العادلة  القيم  بقياس  يتعلق  فيما  ثابتة  ممارسات  المجموعة  لدى
  .الثالث المستوى من العادلة القيم

 
 العادل التقييم في خبيراً  يكون ثالث طرف خدمات وتستخدم منتظم بشكل التقييم وتعديالت رصدها يمكن ال التي المدخالت بمراجعة اإلدارة تقوم

 فتقوم العادلة،  القيم قياس في التسعير،  خدمات أو الوسطاء أسعار مثل الثالث، الطرف معلومات استخدام تم حال وفي. المدرجة غير المالية لألوراق
 للتقرير  الدولية  المعايير  متطلبات  يستوفي  التقييم  هذا أن  على  ينص  الذي  االستنتاج  لتأييد  الثالث  الطرف  من  عليه  الحصول  تم الذي الدليل  بتقييم اإلدارة
 .بموجبه التقييم هذا تصنيف يتم أن يجب الذي العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستوى ذلك في بما السعودية،  العربية المملكة في المعتمدة المالي

 
 

 (تتمة) المالية المخاطر إدارة28
 
 (تتمة) العادلة القيمة تقدير28-4

 
 العادلة القيم تصنيف يتم. ممكن قدر بأقصى رصدها يمكن التي السوق بيانات المجموعة تستخدم المطلوبات،  أو للموجودات العادلة القيمة قياس عند
 :التالي النحو على التقييم أساليب في المستخدمة المدخالت أساس على العادلة للقيمة الهرمي التسلسل في مختلفة مستويات إلى
 
 .مماثلة مطلوبات او لموجودات النشطة األسواق في( المعدلة غير) المدرجة األسعار – 1 المستوى ●
 بشكل  إما  االلتزام،   أو  لألصل  بالنسبة  مالحظتها  يمكن  والتي  1  المستوى  في  المدرجة  المدرجة  األسعار  غير  األخرى  المدخالت:  2  المستوى ●

 (.األسعار من مشتقة) مباشر غير أو( األسعار مثل) مباشر
 (.للرصد قابلة غير مدخالت) مالحظتها يمكن التي السوق بيانات إلى تستند ال التي االلتزام أو لألصل مدخالت: 3 المستوى ●

 
 قياس تصنيف يتم العادلة،  للقيمة الهرمي التسلسل من مختلفة مستويات ضمن تقع التزام أو ألصل العادلة القيمة لقياس المستخدمة المدخالت كانت إذا

ً  يُعد مستوى ألدنى العادلة للقيمة الهرمي التسلسل من المستوى نفس ضمن مجمله في العادلة القيمة  .القياس لمجمل مهما
 

 . خاللها التغيير يحدث التي التقرير فترة نهاية في العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستويات بين التحويالت بإثبات المجموعة تقوم
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 أسعار وتحمل األجل قصيرة بطبيعتها الحالية المالية األدوات أن حيث الدفترية قيمها تقارب للشركة المالية لألدوات العادلة القيمة أن إلى التقييم يشير
 القيم تقدير يتم. المالي المركز قائمة تاريخ من شهرا 12 خالل الحالية الدفترية بقيمتها تحقيقها ويتوقع السوق،  في السائدة األسعار على بناء فائدة

 تستند التي الفائدة أسعار باستخدام المخصومة النقدية التدفقات خالل من تحميل يتم حيث الدفترية قيمتها لتقريب المتداولة غير المالية لألدوات العادلة
 .السوق في السائدة الفائدة معدالت

 
 المالية األدوات 29

 
 :أدناه الجدول في القياس فئة حسب مفصلة المالية األدوات إن
 

 2020 2019 

   

   

   المطفأة بالتكلفة مالية موجودات

 124,137 134,114 اخرى موجودات

 264,920 838,231 عالقة ذات أطراف من مطلوب

 906,097 784,883 تجارية مدينة ذمم

 3,658,384 2,080,971 يماثله وما نقد

 4,953,538 3,838,199 المجموع

 

   المطفأة بالتكلفة مالية موجودات

 4,645,560 2,237,108 األجل طويلة قروض

 182,696 - عالقة ذي طرف من مساند قرض

 203,467 300,975  تجارية دائنة ذمم

 206,885 198,884 عالقة ذات أطراف الى مطلوب

 335,275 338,644 أخرى ومطلوبات مستحقات

 65,014 65,431 إيجارية مطلوبات

 337,500 225,000 مستحقة أرباح توزيعات

 5,976,397 3,366,042 المجموع

 
 
 القطاعية التقارير 30

 
 فيما يتعلق بتقييم األداء وتخصيص الموارد، ترى إدارة المجموعة أن جميع أنشطة وعمليات المجموعة تتكون من قطاع تشغيلي منفرد هو قطاع

 .فقط البتروكيماويات. لذلك، يتم إصدار التقارير المالية للقطاعات الجغرافية
 الموجودات التشغيلية في المملكة العربية السعودية. يتم توزيع المبيعات جغرافيا على النحو التالي:تقع 

  2020 2019 

 %26 %28  محلياً/ الشرق األوسط
 %50 %48  آسيا

 %24 %24  أوروبا / أفريقيا

  100% 100% 

 ربحية السهم األساسية والمخفّضة 31
 

للفترة العائدة إلى مساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل  األساسية بقسمة الربحيةالسهم  ربحية يتم احتساب
 السهم المخفّضة هي نفس ربحية السهم األساسية. . وبما أن المجموعة ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة، فإن ربحيةالسنة
 

  2020 2019 

    

 606,267 91,645  السنةربح 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم في احتساب 

 ربحية السهم األساسية والمخّفضة
 

450,000 450,000 

 1.35 0.20  ربحية السهم
  

 أرباح توزيعات 32
 

  225.0 منها سعودي لاير مليون  450.0 بقيمة أرباح بتوزيع الشركة  مساهمين وافق  ،2020 ديسمبر 31 في المنتهية السنة  خالل 
  لاير  مليون 675.0:  2019 ديسمبر 31) 2020 ديسمبر 31 في  كما الدفع  مستحق  والباقي السنة خالل دفعها  تم سعودي  لايرمليون 
( 2020 خالل والباقي 2019 خالل   دفعها تم  سعودي لاير مليون 337.5 منها سعودي 
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 مطلوبات محتملة وارتباطات 33

 
مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية فيما يتعلق بسحب مواد أولية للمصنع من  عنالمجموعة مسؤولة  كانت ، 2020 ديسمبر 31 في ( 1)

ية وضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال العاد مليون لاير سعودي( 458,8: 2019مليون لاير سعودي ) 458.8أحد الموردين بمبلغ 
 مليون لاير سعودي(. 10,9: 2019مليون لاير سعودي ) 11.2بمبلغ 

 
مبلغ  2020 ديسمبر 31 في كماوالتي لم يتم تكبدها لالثني عشر شهراً القادم  اإلدارة مجلسعليها من قبل  الموافقبلغت النفقات الرأسمالية  ( 2)

 سعودي(.مليون لاير  83.0: 2019مليون لاير سعودي تقريباُ ) 134.3
 

والحصص غير المسيطرة في الشركة السعودية للبوليمرات زيادة رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات من  بتروكيم، قررت 2010خالل  ( 3)
على تعويض الحصــص غير المســيطرة عن التكلفة   ركة بتروكيمشــ مليار لاير ســعودي. وافقت إدارة  3,4خالل تحويل قرض مســاند بمبلغ 

اإلضـافية التي سـوف تتحملها، عن طريق تقديم دفعات سـنوية في المسـتقبل بناًء على األرباح المسـتقبلية للشـركة السـعودية للبوليمرات، مع 
، قرر شـــركاء الشـــركة 2019ديســـمبر   31األخذ في االعتبار النقد غير القابل للتوزيع نتيجة لزيادة رأس المال. خالل الســـنة المنتهية في 

والحصــص غير المســيطرة( تخفيض رأس المال الشــركة الســعودية للبوليمرات بنفس المبلغ. لم يتم   شــركة بتروكيمالســعودية للبوليمرات )
 . 2020 ديسمبر 31ض رأس المال كما في يخفتاستكمال اإلجراءات النظامية ل
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  عرضية  كتكاليف  الشحن  تكاليف  للبوليمرات  السعودية  والشركة  للتوزيع  الخليج  بوليمرات  شركة   إدارات  سجلت ،  2019  ديسمبر  31  حتى
  قائمة  في "العمالء مع العقود من"اإليرادات  بند من مخصومة الشحن  تكاليف كانت لذلك، ونتيجة. عمالئها مع األداء بالتزامات للوفاء
  السعودية   والشركة   للتوزيع  الخليج  بوليمرات  شركة إدارات  أعادت،  2020  عام  خالل.  الموحدة   اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح

  من  المتكبدة اإليرادات تكاليف كانت  ذلك،  من وبدالً  عرضية،  تكاليف  تكن لم  الشحن تكاليف  أن ووقررت  الموقف  هذا تقييم للبوليمرات
من بند "اإليرادات من العقود مع العمالء"   بإعادة تصنيف هذه التكاليف  اإلدارة قامت   ،لذلك نتيجة . عمالئها مع األداء  بالتزام الوفاء  أجل 

  أو   السنة   ربح  أو   التشغيلي  الربح  أو   الربح  إجمالي   على  تأثير  أي   التصنيف   إلعادة. لم يكن  كما هو ملخص أدناه إلى بند "تكلفة اإليرادات"  
 .الموحدة  المالي  المركز قائمة  بنود من دبن  أي أو والمخففة  األساسية السهم  ربحية

 

ً ايرادات التمويل المصنف  إلى "ايرادات من استثمارات  تم عرضها منفصلة  صافي" في القوائم المالية المقارنة    - ضمن "الدخل اآلخر    ة مسبقا
  يكن لم. 2020 ديسمبر 31 في  المنتهية للسنة، لتتوافق مع التصنيف ةنقدية" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

  قائمة  بنود من  بند أي أو  والمخفضة  األساسية  السهم  وربحية  السنة وأرباح  التشغيل  وربح الربح هامش  على تأثير أي  التصنيف  إلعادة
 .الموحدة المالي المركز

 بعد إعادة التصنيف إعادة تصنيف سابقا   

     الموحدة اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة

    

    2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 7,655,533 220,828 7,434,705 العمالء مع عقود من إيرادات

 (5,772,674) (220,828) (5,551,846)  االيرادات تكلفة

 1,882,859 - 1,882,859 إجمالي الربح

    

 14,470 (112,176) 126,646 صافي   – اخرى  ايرادات

 112,176 112,176 - نقدية  استثمارات من ايرادات

 126,646 - 126,646 

 

، عرضت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية المتعلقة بخطة إدخار   2019ديسمبر  31حتى 
، أعادت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات تقييم هذا الموقف  2020المركز المالي. خالل عام الموظفين على أساس صافي في قائمة 

، "منافع الموظفين". ونتيجة لذلك،   19وخلصت إلى أن هذا العرض لم يكن مناسبًا مع مراعاة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
في بنود "مطلوب من   اإلجماليعلى أساس  لموجودات والمطلوبات الماليةأعادت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات تصنيف أرصدة ا

كما هو ملخص    واإليضاحات ذات الصلة  2019أطراف ذات عالقة" و "التزامات منافع الموظفين" في قائمة المركز المالي المقارنة لعام  
دة وتعتقد أن إعادة التصنيف غير جوهرية، ولم يكن لها . أدرجت إدارة الشركة إعادة التصنيف هذه في قائمة المركز المالي الموحأدناه

 . أي تأثير على أي من بنود قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة
 

 بعد إعادة التصنيف إعادة تصنيف سابقا   

    قائمة المركز المالي الموحدة

    

    2019ديسمبر  31كما في 

 264,920 27,694 237,226 عالقةمطلوب من أطراف ذات 

 270,094 27,694 242,400 التزامات منافع الموظفين
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