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معلومات حول الشركة .0
ودية عإن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أو "الشركة" )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات( هي شركة مساهمة س

ديسمبر  99هـ الموافق 0493رمضان  04الصادر بتاريخ  0303056203مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 
م. 0222

المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ولديها فرع بمدينة الخبر، حيث يوجد المقر الرئيسي لإلدارة التنفيذية، وهو مسجل بموجب السجل  يقع
م وفرع آخر بمدينة الجبيل الصناعية بموجب السجل 9333فبراير  6هـ الموافق 0493شوال  03الصادر بتاريخ  9350390299التجاري رقم 
 م.9336يونيو  0م الموافق 0497جمادى األولى  4الصادر بتاريخ  9355337573التجاري رقم 

ية. وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في امتالك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخصوصاً في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيما
بدة من لكل مشروع شركة مستقلة لها سجلها التجاري. ويتم تحويل التكاليف المتك تتكبد الشركة تكاليف على مشاريع تحت التطوير وفيما بعد يصبح

 قبل الشركة إلى الشركات المستقلة عند إنشاءها.

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات, وهي شركة مساهمة مدرجة  م(,9302مايو  06هـ )الموافـق: 0443رمضان  00بتاريخ الخميس 
م(، تغيير اسمها إلى 0222ديسمبر  99هـ )الموافق: 0493رمضان  04الصادر بتاريخ  0303056203ومسجلة بموجب سجل تجاري رقم 

حراء فقة االندماج التجاري المتكافئ بين شركة سبكيم وشركة الصشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أو "الشركة" بعد االنتهاء من ص
يوليو  7هـ )الموافق: 0495جمادى األول  02بتاريخ  0303022703للبتروكيماويات, شركة سعودية مساهمة مقفلة لديها سجل تجاري رقم 

 م(.9334

من أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات  ٪033بها على استحوذت شركة سبكيم بموج، حيث تم االندماج التجاري على شكل صفقة استحواذ
 352056نسبة المتفق عليها وهي إصدار السهم جديد باسم شركة سبكيم وفقًا التفاقية التنفيذ وب 066،666،666)"الصحراء"( عن طريق إصدار 

ركة سبكيم من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية سهًما من أسهم شركة سبكيم مقابل كل سهم من أسهم شركة الصحراء. تم اعتماد إصدار أسهم ش
م(. حصلت شركة سبكيم على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق 9302مايو  06هـ )الموافق: 0443رمضان  00العامة غير العادية بتاريخ 

ة مية األخرى ذات العالقة قبل تاريخ انعقاد الجمعيالمالية وشركة السوق المالية السعودية )"تداول"( والهيئة العامة للمنافسة وجميع الجهات التنظي
العامة غير العادية.

 وبعد استحواذ شركة سبكيم على شركة الصحراء، تم إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء من "تداول" وتم إدراج األسهم الجديدة لشركة سبكيم في
تالي، أصبحت شركة الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سبكيم. م(، وبال9302مايو  90هـ )الموافق: 0443رمضان  06"تداول" بتاريخ 

( من اإليضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 0للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن االندماج التجاري، يرجى الرجوع إلى إيضاح )
 الموحدة. 
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 معلومات حول الشركة )يتبع( .0
يونيو، يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية )ويشار إلى الشركة والشركات التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"(: 03كما في 

يونيو 03نسبة الملكية الفعلية في الشركات التابعة

م9302م9302

-%033الصحراء للبتروكيماويات )"الصحراء"(شركة 

%65%,4 الشركة العالمية للميثانول

%50520%0.20, الشركة العالمية للدايول

%22559%9,.62 (0-0الشركة العالمية لألستيل المحدودة )

%22559%9,.62(0-0الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة )

%79%26(9-0للغازات )الشركة العالمية 

%033%033 شركة سبكيم للتسويق

-%033 شركة الصحراء للتسويق

%72593%66.93 الشركة العالمية للمنافع

%75%,6 الشركة العالمية للبوليمرات

%033%033 شركة سبكيم للكيماويات

%033%033 شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه

%033%033  أوروبا بي فيشركة سبكيم 

%033%033 شركة سبكيم أوروبا إس إيه

%53%3,(0-0شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة )

%75%,6مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

%033%033 (4-0شركة سبكيم آسيا )بي تي أي( )

-%033 (5-0شركة سبكيم للتقنيات المتخصصة )

شروعات متتمثل األنشطة الرئيسية لشركة الصحراء في االستثمار في المشروعات الصناعية والبتروكيماوية والقطاعات الكيميائية وامتالك وتنفيذ ال
 الالزمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع وتسويقها. 

م.9334وبيع الميثانول. بدأت الشركة العالمية للميثانول أنشطتها التجارية في سنة إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للميثانول هو تصنيع 

بدأت الشركة العالمية للدايول  تصنيع وبيع ماليك الهيدرايد وبيوتانديول ورباعي هيدروفيوران. إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للدايول هو
 م. 9336أنشطتها التجارية في سنة 

تصنيع وبيع حامض االستيل وخالت الفينيل  إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة هو
 م.9303األحادي على التوالي. بدأت الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة أنشطتهما التجارية في سنة 

نة سإن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للغازات هو تصنيع وبيع أول أوكسيد الكربون. بدأت الشركة العالمية للغازات أنشطتها التجارية في 
 م.9303

بل شركات ق إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للتسويق وشركة الصحراء للتسويق هو تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التي يتم تصنيعها من
 المجموعة وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.

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

الكحولي. بدأت  لي فينيلتصنيع وبيع البولي إيثيلين منخفض الكثافة وبولي أسيتات فينيل والبو إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للبوليمرات هو
م، وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات اإلستالم من 9305إبريل  0الشركة العالمية للبوليمرات أنشطتها التجارية في 

 المقاولين الرئيسيين.

يتات ات وبولي بيوتيلين ترفثليت. بدأ مصنع إيثيل األستصنيع وبيع إيثيل أسيتات وبيوتيل أسيت إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للكيماويات هو
م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل 9302يوليو  0م بينما بدأ مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت نشاطه التجاري في 9300نشاطه التجاري في 

 واالختبار وقبول إجراءات االستالم.

و أيه وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل بما في ذلك شركة سبكيم أوروبا بي في وشركة سبكيم إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف ي
 أوروبا اس ايه هو تقديم خدمات تسويق وتوزيع للمنتجات البتروكيماوية للشركة.

دور وكيل التسويق ومنسق المبيعات لمنتجات الشركة.إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم آسيا بي تي إي المحدودة هو القيام ب
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 (يتبعمعلومات حول الشركة ) .0
تصنيع وبيع البولي إيثيلين متقاطع الربط وواقيات موصالت األسالك الكهربائية.  إن النشاط الرئيسي لشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة هو

وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم من المقاولين م 9305يونيو  0بدأت الشركة أنشطتها التجارية في 
 الرئيسيين.

 
تصنيع وبيع القوالب والسبائك والمنتجات  م، هو9304إن النشاط الرئيسي لمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة، والتي تأسست في عام 

م. بدأ مصنع أفالم خالت 9306نوفمبر  0يل اإليثيلين. إن مصنع إنتاج األدوات بدأ أنشطته التجارية من ذات الصلة إلى جانب إنتاج أفالم خالت فين
 م.9302يناير  0فينيل اإليثيلين التشغيل التجاري في 

 
بمساهمة أقل من المطلوب  م9332يونيو  99بتاريخ  ساهم أحد مساهمي الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة 0-0

 ةفي قروض من المساهمين، ووافقت شركة سبكيم على المساهمة بأكثر من المستوى المطلوب لدعم المشروع. ونتيجة لذلك، فقد زادت نسبة الملكي

في الشركة  %00م باالستحواذ على حصص إضافية بنسبة 9306قامت المجموعة في فبراير  .%9559الفعلية للمجموعة في الشركتين بمعدل 

، مقابل (العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة من حقوق الملكية غير المسيطرة )شركة إيكاروس للصناعات النفطية

ركة باالعتراف . قامت الش%22559إلى  %72559مليون لاير سعودي وعليه، زادت نسبة الملكية الفعلية للشركة في تلك الشركتين من  07550

مليون لاير  0552مليون لاير سعودي وانخفاض في حقوق ملكية المساهمين بمبلغ  00254بانخفاض في حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ 

 سعودي. 
 

ركة الوطنية للطاقة م مع الشركة الوطنية للطاقة لشراء كامل حصة الش9302يوليو  94وقعت شركة سبكيم اتفاقية بيع وشراء )"االتفاقية"( بتاريخ  0-9

مليون لاير سعودي لهذا  96955في رأس مال الشركة العالمية للغازات وفقًا لشروط تجارية متفق عليها. دفعت شركة سبكيم مبلغ  %95البالغة 

سبكيم في الشركة العالمية م، زادت ملكية شركة 9302أكتوبر  07الشراء. تم االنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية المتعلقة بصفقة الشراء وبتاريخ 

 .%27إلى  %79للغازات من 
 

فقط في شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة. ومع ذلك، وفقاَ التفاقية المساهمين، فإن السيطرة علی األنشطة  %53لدى المجموعة حصة بنسبة  0-0

تمت المحاسبة عن الشركة المستثمر فيها على أنها شركة تابعة  ذات العالقة وأعمال شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة مع المجموعة. وعليه،

 للمجموعة.
 

م. 9300مارس  95هـ الموافق 0404جمادى األولى  00م. وتاريخ عقد تأسيسها هو 9300تأسست الشركة المستثمر فيها في سنغافورة في عام  0-4

 تم تصنيعها من قبل المجموعة.يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التي ي
 

لاير سعودي. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في  523332333م، تم سداد رأس مال شركة سبكيم للتقنيات المتخصصة بمبلغ 9302خالل سنة  0-5

 تصنيع المعدات المعدنية وقطع الغيار.
 

 المشروع المشترك 0-6

في شركة الواحة للبتروكيماويات )"الواحة"(، وهي مشروع  ٪ 75تمتلك الشركة، من خالل الشركة التابعة لها شركة الصحراء، حصة ملكية بنسبة 
 مشترك يتمثل نشاطه الرئيسي في تصنيع مادة البولي بروبيلين.

 
 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  0-7

في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )"سامابكو  ٪ 53تابعة لها شركة الصحراء، حصة ملكية بنسبة تمتلك الشركة، من خالل الشركة ال
 "(، وهي مشروع مشترك يتمثل نشاطه الرئيسي في تصنيع إنتاج وبيع الصودا الكاوية والكلور وثنائي كلوريد اإليثلين.

 
الصحراء، بحقوق ملكية في الشركات الزميلة التالية والتي تتمثل أنشطتها الرئيسية في كما تحتفظ الشركة، من خالل الشركة التابعة لها شركة 

 تصنيع منتجات البتروكيماويات:
 

 يونيو 03نسبة الملكية الفعلية في   

 م9302 م9302  

 - %,,.09  شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات )تي أس أو سي(
 - %60.04  المحدودة )ساك(الشركة السعودية لحامض األكريليك 

 - %03.33  ”(إنوكيم)“شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .9

 المعايير المحاسبية المطبقة 9-0
( "التقرير المالي األولي" المعتمد 04المحاسبة الدولي ) المالية األولية"( وفقا لمعيارتم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة )"القوائم 

ائم المالية وفي المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وينبغي قراءتها مع الق
م )"القوائم المالية السنوية األخيرة"(. وهي ال تشتمل على جميع المعلومات 9302ديسمبر  00المنتهية في الموحدة السنوية للمجموعة للسنة 

لمحاسبية ا المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية المعدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي. ومع ذلك، فإن التغييرات في السياسات
محددة مدرجة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغييرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالية واإليضاحات التفسيرية ال

 (.5-9سنوية. إن التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة مبينة في إيضاح )
 

 أسس اإلعداد 9-9
 تاريخية ما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركز المالي الموحدة:تم إعداد هذه القوائم المالية األولية على أساس مبدأ التكلفة ال

 .استثمارات في أوراق مالية على شكل أسهم مقاسة بالقيمة العادلة 

 ب الوحدة.سيتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة المبالغ المستحقة ح 

 .األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 

 استخدام األحكام والتقديرات 9-0
لمعلنة اعند إعداد هذه القوائم المالية األولية، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق  واإليرادات والمصروفات.للموجودات والمطلوبات 
لسنوية االسياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على القوائم المالية 

 (.0باستثناء تلك المتعلقة باالندماج التجاري كما هو مبين في إيضاح )األخيرة، 
 

 أساس التوحيد 9-6
م. تتحقق 9302يونيو  03( للفترة المنتهية في 0الموحدة للشركة وشركاتها التابعة )إيضاح  تتضمن القوائم المالية األولية القوائم المالية األولية

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

 

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

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

 تعرضات أو حقوق على العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و 

 دار العوائد.القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مق 

 
بصورة عامة، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. عندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية التصويت أو حقوق 

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

 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛ 

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 

 للمجموعة. حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة 

 

رات يتقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغ
لتابعة ا السيطرة على الشركة يكون للمجموعةليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما إالثالثة على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار 

التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو وال يتم 
يطرة على قاف السالمستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إي

الشركة التابعة. 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

 م9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 (يتبعأسس التوحيد ) 9-6
المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة، حتى إذا أدت مالكي أسهم ينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى 

 ة غير المسيطرة.النتائج إلى عجز في رصيد حقوق الملكي
 

بات واألمر، يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد الموجودات والمطلإذا لزم 
 عند التوحيد.والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل 

 
بعة، ايتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة الت

 سينتج عنها ما يلي:

 استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛ 

  وق ملكية غير مسيطرة؛حق استبعاد القيمة الدفترية ألي 

  استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ 

  إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي المستلم؛ 

  إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ 

 :إثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة 

  .يث حإعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة، أيهما أنسب

 سيكون مطلوباً إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة.
 

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

 
المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن 

ة كغير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة مصلحة المجموعة في الشر
قط إلى حد عدم قة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فالمستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطري

 وجود دليل على انخفاض في القيمة.
 

 السياسات المحاسبية الهامة ,-9
 موعة كما فيجإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم المالية الموحدة للم

يناير  0"عقود اإليجار" الذي دخل حيز التنفيذ في  -( 06م باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9302ديسمبر  00وللسنة المنتهية في 
 م والسياسات المحاسبية للمشروع المشترك واالستثمارات في مشروع مشترك وشركا زميلة التي دخلت حيز التنفيذ عند االستحواذ على9302

 شركة الصحراء.
 

ً أن تنعكس التغيرات في السياسات المحاسبية على القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  ديسمبر  00من المتوقع أيضا
 م.9302

 
 "عقود اإليجار" -( 04المعيار الدولي للتقرير المالي ) (0

م. يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 9302يناير  0"عقود اإليجار" من  -( 06المالي رقم ) قامت المجموعة أولياً بتطبيق المعيار الدولي للتقرير
عقود اإليجار. يقوم المستأجر بإثبات األصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام  وحيد للمحاسبة عن ( للمستأجرين نموذج06رقم )

 وعقود األجل قصيرة اإليجار إعفاءات اعتراف لعقود يجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجداألصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإل
 -( 07الحالي )معيار المحاسبة الدولي رقم ) المؤجر مشابهة للمعيار من المتبعة المحاسبة طريقة القيمة المنخفضة. تبقى ذات للموجودات اإليجار

 تشغيلي. إيجار أو عقود تمويلي إيجار إلى عقود اإليجار عقود تصنيف في المؤجرون يستمر أي -"عقود اإليجار"( 
 

لذلك، يتم االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار  ( باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل.06طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي )
 م، دون تعديل معلومات المقارنة.9302يناير  0ديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في ( )إن وجد( كتع06الدولي للتقرير المالي رقم )
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 )شركة مساهمة سعودية(
    إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( ,-9
 اإليجار" )يتبع("عقود  -( 04المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) (0

 تعريف عقد اإليجار  .أ
(، يكون العقد أو يحتوي على تأجير إذا نقل العقد حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من 06وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 لى التعريف الجديد لعقد اإليجار. الوقت مقابل عوض مادي. تحدد المجموعة ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار بناًء ع
 

(، اختارت المجموعة تطبيق الطريقة العملية عند استثناء التقييم التي تكون فيه المعامالت 06المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) عند التحول إلى إلى
م قيي( فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار. لم يتم إعادة ت06عقود إيجار. لقد طبقت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( من تفسيرات لجنة المعايير 4( و تفسير رقم )07العقود التي لم يكن يتم تحديدها سابقًا على أنها تحتوي على إيجار طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي )
المبرمة أو التي تم تغييرها ( على العقود 06الدولية للتقرير المالي. لذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 م.9302يناير  0في أو بعد 
 

 عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجراً  .ب
ة عتقوم المجموعة باستئجار العديد من الموجودات، بما في ذلك األرض، ومعدات اإلنتاج وتقنية المعلومات والسيارات. كمستأجر، كانت المجمو

الملكية  فعاتقوم سابقاً بتصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية بناًء على تقدير ما إذا كان عقد اإليجار قد قام بنقل جميع مخاطر ومن
(، تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لمعظم عقود اإليجار 06بشكل جوهري. وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 .(أي أن هذه العقود مدرجة في قائمة المركز المالي)
 

وهو نفس البند الذي يعرض الموجودات موضوع العقد التي  معدات"تعرض المجموعة موجودات حق االستخدام ضمن بند "الممتلكات واآلالت وال
 لها نفس طبيعة التي تملكها. فيما يلي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام:

 
 ممتلكات وآالت ومعدات  
   

 معدات اإلنتاج أراضي
 

 سيارات
 

 المجموع
      

 222442 02024 922320 572269  م9302يناير  0الرصيد كما في 

 2,6966 ,6604 966944 4066,6  م9302يونيو  03الرصيد كما في 
  

 السياسات المحاسبية الهامة
التكلفة بتعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس حق االستخدام أولياً بالتكلفة، وبعد ذلك 

 ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة، ويتم تعديله باستخدام بعض إعادة القياس اللتزام اإليجار. 
 

 ناإليجار أولياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، والتي يتم خصمها باستخدام سعر الفائدة المتضم يتم قياس التزام
 في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل، بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. 

 
بتكلفة الفائدة على التزام اإليجار ويخفَّض بمبلغ اإليجار المدفوع. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير  يتم زيادة التزام اإليجار في وقت الحق

بقية، أو تفي مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن التغيير في مؤشر أو معدل، أو تغيير في تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة الم
ييرات في تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيار الشراء أو التمديد أو إذا كان من المؤكد إلى حد معقول عدم حسب االقتضاء، تغ

 ممارسة خيار اإلنهاء.
 

 باستخدام معدلعند قياس التزامات اإليجار لعقود اإليجار المصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلية، قامت المجموعة بخصم مدفوعات اإليجار 
 .٪ 052م. معدل المتوسط المرجح المطبق هو 9302يناير  0اقتراض إضافي 

 
إذا كانت  اطبقت المجموعة أحكاماً لتحديد مدة اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها مستأجر وتشتمل على خيارات قابلية التجديد. إن تقييم م

خيارات يؤثر على مدة عقد اإليجار، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على مبلغ التزامات اإليجار المجموعة على يقين معقول من ممارسة هذه ال
 وموجودات حق االستخدام المعترف بها.

 
 التحول

". ويشمل ذلك األراضي 07سابقاً، كانت المجموعة تصنف بعض عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم "
 ستأجرة، وبعض معدات اإلنتاج والسيارات ومعدات تكنولوجيا المعلومات. تتضمن بعض عقود اإليجار خياًرا لتجديد عقد اإليجار لفترة ممتدةالم

 باتفاق الطرفين. عالوة على ذلك، تسمح بعض عقود اإليجار بمدفوعات إيجار إضافية بناًء على زيادات سنوية. 
 

جار التي تم تبويبها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي كعقود إيجار تشغيلي بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، وقت التحول، تم قياس عقود اإلي
م. يتم قياس موجودات حق االستخدام بقيمة التزامات اإليجار وفقًا للطريقة 9302يناير  0المخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في 

م باإلضافة إلى 9302يناير  0(. لذلك، ال يوجد أثر على األرباح المبقاة كما في 06للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي ) العملية المتاحة
 ذلك، استخدمت المجموعة األثر الرجعي في تحديد مدة عقد اإليجار عندما يتضمن العقد خيارات لتمديد عقد اإليجار أو إنهائه 
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 "عقود اإليجار" )يتبع( -( 04المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) (0

 
 التأثير على القوائم المالية .ج

(، فيما يتعلق بعقود اإليجار التي كان يتم تصنيفها سابقًا كعقود أيجار تشغيلي، اعترفت 06نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 . م9302يناير  0مليون لاير سعودي التزامات إيجار كما في  22545مليون لاير سعودي موجودات حق االستخدام ومبلغ  22545المجموعة بمبلغ 

 
(، اعترفت المجموعة بتكاليف االستهالك والفوائد، بدالً من 06أيًضا، فيما يتعلق بعقود اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

روف مليون لاير سعودي كمص 952م، اعترفت المجموعة بمبلغ 9302يونيو  03مصروفات اإليجار التشغيلي. خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
مليون لاير  052مليون لاير سعودي تكاليف فوائد من هذه العقود وتوقفت عن االعتراف بمصروفات إيجار تشغيلي بمبلغ  052استهالك ومبلغ 

مليون  2255مليون لاير سعودي، مع االعتراف بمبلغ  2550م، بلغت القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام 9302يونيو  03سعودي. كما في 
   سعودي التزامات إيجار.لاير

 
 االندماج التجاري (9

ابل المحول، قتقوم المجموعة باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة. وتقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع الم
كاليف المعامالت تالمقاس بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. وتدرج 

 المتكبدة خالل السنة ضمن المصروفات العمومية واإلدارية. 
 

رة المختصرة اال يتضمن الثمن المحول المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات الموجودة مسبقاً. يتم عموماً االعتراف بهذه المبالغ في قائمة الربح والخس
 الموحدة.

 
تبارها تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المادي المحول والمبلغ المدرج مقابل حقوق الملكية غير المسيطرة( وأي يتم قياس الشهرة أوليّا بالتكلفة )اع

ن إجمالي عحصة مملوكة مسبقاً تزيد عن صافي الموجودات المقتناة والمطلوبات المحتملة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة تزيد 
محول، تقوم المجموعـة بإعـادة تقييـم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المشتراة والمطلوبات المحتملة على نحو صحيح المقابل المادي ال

يادة في ز وقامت بمراجعـة اإلجراءات المستخدمة في قيـاس المبالغ التي سيتم االعتراف بها في تاريخ االندماج التجاري. إذا نتج عن إعادة القياس
 لموحدة.ا لقيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة على إجمالي المقابل المادي المحول، يتم االعتراف بالربح في قائمة الربح والخسارة المختصرةا

 
مة، يتم يبعد االعتراف األولي، تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. ولغرض اختبار االنخفاض في الق

ي والتتوزيع الشهرة المكتسبة من خالل االندماج التجاري، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد 
لوحدات أو امن المتوقع أن تستفيد من االندماج التجاري بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمنشأة المشتراة إلى تلك 

 مجموعة الوحدات.
 

لمستبعدة اعندما تشكل الشهرة جزءاً من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات 
ي هذه الحالة ليات. يتم قياس الشهرة المستبعدة ففي القيمة الدفترية للعمليات المستبعدة وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العم

 على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.
 

الربح  ةيتم سنوياً إجراء اختبار ألية شهرة تنشأ للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها. بتم االعتراف في الحال بأية أرباح عن شراء صفقة في قائم
 والخسارة المختصرة الموحدة.

 
 الشركات التابعة

 الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في العوائد المختلفة نتيجة
مالية توحيد القوائم المالية للشركات التابعة إلى القوائم ال مشاركتها بالشركة والقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها بالشركة. يتم

 السيطرة. فقداألولية من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ 
 

ي فيتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع حصص في الشركات التابعة، عندما تستمر المجموعة في ممارسة سيطرة على الشركة التابعة، 
 ع / شراء الحصص في الشركات التابعة.احتياطي نتائج بي

 
 مشروعات مشتركة

إن العملية المشتركة هي ترتيب مشترك وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيبات حق في الموجودات والتزامات بشأن 
 المالية األولية.المطلوبات المتعلقة بالترتيب. يتم توحيد المشروعات المشتركة بشكل متناسب في القوائم 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .9

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( ,-9
 

 استثمار في مشروعات مشتركة وشركات زميلة  (0
يطرة، والذي حد السالشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثيراً جوهرياً على سياستها المالية والتشغيلية، ولكن ال يصل إلى 

ً لنسب ملكية تتراوح ما بين  من حقوق التصويت. المشروعات المشتركة هي تلك الشركات التي تمارس  ٪53و ٪93عادة ما يكون مصاحبا
 ةالمجموعة على أنشطتها سيطرة مشتركة والتي تأسست بموجب ترتيبات تعاقدية وتتطلب موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلي

 االستراتيجية. تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.
  

 طريقة حقوق الملكية 
إثبات االستثمارات في األصل بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة في صافي موجودات  وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم

حصتها في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها في قائمة الربح والخسارة المختصرة بالشركة المستثمر فيها لما بعد االستحواذ. تعترف المجموعة 
عة في حركات الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف بتوزيعات الموحدة ويتم إثبات حصة المجمو

 األرباح المستلمة أو مستحقة القبض من الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة كخفض في القيمة الدفترية لالستثمارات.
  

و المشروع المشترك مع أو تجاوزت ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، إذا تساوت حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة أ
 يتتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية. إن الملكية في شركة زميلة أو مشروع مشترك هو القيمة الدفترية لالستثمار ف

دام طريقة حقوق الملكية مع أي ملكية طويلة األجل تشكل في مضمونها جزًء من صافي الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ويتم تحديدها باستخ
تخفيض ملكية المجموعة إلى الصفر، يتم تكوين مخصص للخسائر اإلضافية،  دالزميلة أو المشروع المشترك. بع استثمار المجموعة في الشركة

وعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع ويتم االعتراف بااللتزام، فقط بالقدر الذي تتكبد فيه المجم
ط قالمشترك. وإذا قامت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في فترة الحقة بتسجيل أرباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح ف

 خسائر غير المسجلة.عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من ال
 
 تحذف األرباح غير المحققة عن المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة والمشروعات المشتركة بقدر حصة المجموعة في هذه الشركات. كما

لشركات المستثمر لمحاسبية ليتم استبعاد الخسائر غير المحققة إذا كانت المعاملة تشير إلى انخفاض في قيمة األصول المحولة. يتم تعديل السياسات ا
 فيها بطريقة حقوق الملكية عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

 
ي الظروف ف يتم اختبار القيمة الدفترية للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات

ة بالمبلغ دن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة المختصرة الموحإلى أ
 الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد.

 
 الشهرة

فرق بين تكلفة االستثمار وحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  وعند االستحواذ على االستثمار، يتم المحاسبة عن أي
 المحددة للشركة المستثمر فيها كما يلي:

 .تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار. غير مسموح إطفاء هذه الشهرة 
  المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها عن تكلفة االستثمار تدرج أي زيادة في حصة

كإيرادات عند تحديد حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في الفترة التي يتم فيها االستحواذ على 
 االستثمار.

 

 معايير أخرى 9-4
م والتي من غير المتوقع أن يكون لها أثر 9302يناير  0لمعايير والتفسيرات المعدلة التالية في الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يجب تطبيق ا

 جوهري على القوائم المالية للمجموعة.

 ( 90تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )- ( 6ضاح عدم اليقين من معالجات ضريبة الدخل )إي 

 ( (2خصائص المدفوعات مقدماً مع التعويض السالب )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم) 

 ( (92الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم) 

  (02معيار المحاسبة الدولي تعديالت الخطط أو االختصار أو التسوية )تعديالت على 

  م(.9307 –م 9305التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة 

 ( 0المعيار الدولي للتقرير المالي )- ( 00"اندماج االعمال" والمعيار الدولي للتقرير المالي )- ."الترتيبات المشتركة" 

 ضرائب الدخل".  - (09 ) معيار المحاسبة الدولي" 

 ( 90معيار المحاسبة الدولي )- ."تكاليف القروض" 

 .تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقرير المالي 

 ( 07المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )- ."عقود التأمين" 
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 االندماج التجاري .0
م(, استحوذت شركة 9302مايو  06هـ )الموافـق: 0443رمضان  00القوائم المالية، بتاريخ  ( من اإليضاحات حول0كما هو مبين في إيضاح )

من أسهم وحقوق تصويت شركة الصحراء للبتروكيماويات )"الصحراء"(, وحصلت على السيطرة على شركة الصحراء. لدى  %033سبكيم على 
تصنع وتبيع منتجات بتروكيماوية في جميع أنحاء الشرق األوسط وأوروبا  شركة الصحراء استثمارات في العديد من المشروعات الصناعية التي

وآسيا وأستراليا. ستؤدي السيطرة على شركة الصحراء إلى تمكين المجموعة من زيادة حصتها اإلجمالية في السوق كما ستؤدي إلى تخفيض 
 التكاليف من خالل وفورات الحجم.

 
 مقابل مالي محول .أ

 القيمة العادلة في تاريخ االندماج التجاري لكل فئة رئيسية من المقابل المحول:يلخص الجدول التالي 
 المبلغ 

 666026000 لاير سعودي(  90502سهم قيمة كل سهم  06626662666األسهم ) 

 لاير سعودي لكل سهم. 90502م بقيمة 9302مايو  06استندت القيمة العادلة لألسهم العادية المصدرة على سعر السهم المدرج للشركة بتاريخ 
 

 الموجودات المشتراة القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة  .ب
بدة في تاريخ كيلخص الجدول التالي توزيع سعر الشراء، الذي تم تحديده مؤقتًا، بناًء على القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المت

 االندماج التجاري:
 المبلغ 

 020902003 وآالت ومعدات وموجودات حق االستخدامممتلكات 
 942277 موجودات غير ملموسة

 022442056 استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

 9002599 استثمارات طويلة األجل

 0222659 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

 02502 موجودات غير متداولة أخرى

 9032950 مخزون

 9272290 تجاريةذمم مدينة 

 252276 متداولة أخرى مدفوعات مقدماً وموجودات

 2042242 نقد وما في حكمه

(020262407) القروض  

(032633) التزامات عقود إيجار  

(522064) مطلوبات عقود  

(0522525) منافع الموظفين   

(902590) التزام إزالة الموجودات  

(22207) مشتقات األدوات المالية  

 (272729) دائنة تجارية وذمم دائنة أخرىذمم 

(0032030) مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  

(022346) الزكاة وضريبة الدخل الدائنة  

 660606622 موجودات مشتراة قابلة للتحديد 

 
 العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غيرإن المجاالت الرئيسية لتوزيع سعر الشراء األولي التي لم يتم االنتهاء منها تتعلق بالقيمة 
 الملموسة. تتوقع المجموعة االنتهاء من التقييم العادل لهذه الموجودات خالل فترة القياس.

 
تحواذ السإذا حددت معلومات جديدة تم الحصول عليها خالل سنة واحدة من تاريخ االستحواذ حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ ا

تسويات على المبالغ المذكورة أعاله، واالفتراضات أو أية مخصصات إضافية كانت موجودة في تاريخ االستحواذ، فسيتم مراجعة المحاسبة عن 
 االندماج التجاري. 

 
حسب األصل أو االلتزام الذي يتم تقييمه بالقيمة العادلة، وذلك عند تحديد القيمة العادلة، تم استخدام مزيج من طرق الدخل والتكلفة والسوق على 

ا في ذلك مباستخدام مدخالت المستوى الثالث بشكل رئيسي. يتطلب تقدير القيمة العادلة أحكاًما هامة تتعلق بصافي التدفقات النقدية المستقبلية )ب
ومعدالت الخصم التي تعكس المخاطر الكامنة في كل مصدر من مصادر  صافي المبيعات وتكلفة المنتجات المباعة وتكاليف البيع والتسويق(

، المدعمة ةالتدفقات النقدية واالتجاهات التنافسية ومقارنات السوق وعوامل أخرى. تم بشكل عام تحديد المدخالت من خالل مراعاة البيانات التاريخي
ب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات الجوهرية المشتراة:بظروف السوق الحالية والمتوقعة ومعدالت النمو. فيما يلي أسالي



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
)سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

 م9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 االندماج التجاري )يتبع( .0
ب. الموجودات المشتراة القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة )يتبع(

أسلوب التقييم والقيمة العادلة للمكونات الجوهريةالموجودات المشتراة

القيمة العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل رئيسي باآلالت والماكينات ويتم تحديدها تتعلق ممتلكات وآالت ومعدات
من خالل نموذج التدفقات النقدية المخصومة الذي يستخدم التدفقات النقدية المدرجة بالميزانية 

ل نمو دوالمعتمدة من اإلدارة على مستوى الوحدة المولدة للنقد لفترة تسع سنوات. يتم استقراء مع
تقديري على مدى فترة توقعات التدفقات النقدية التي تزيد عن تسع سنوات. بعد إجراء التعديالت 
على الموجودات والمطلوبات األخرى التي تشكل الوحدة المولدة للنقد، يتم تحديد القيمة العادلة 

 للممتلكات واآلالت والمعدات.

استثمارات في مشروع مشترك 
 وشركات زميلة

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة باستخدام مزيج من 
طريقة الدخل والسوق. يستخدم نموذج التدفقات النقدية المخصومة بشكل رئيسي، مدعمة بالقيمة 
العادلة المحسوبة باستخدام مضاعفات السوق لمجموعة نظيرة لكل استثمار. يستخدم نموذج 

النقدية المخصومة التدفقات النقدية المتوقعة المعتمدة من اإلدارة على مستوى كل شركة التدفقات 
شقيقة لفترة تسع سنوات. يتم استقراء معدل نمو تقديري على مدى فترة توقعات التدفقات النقدية 
التي تزيد عن تسع سنوات. بعد إجراء التعديالت على نقد وصافي ديون مستحوذ عليها، يتم تحديد 
القيمة العادلة لالستثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة. فيما يلي توزيع القيمة العادلة 

 لالستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة:
المبلغ

 020522754)تي أس أو سي(

 0492552سامابكو

 9492340إنوكيم

 0626660,4المجموع

للقروض عن طريق خصم المدفوعات النقدية المستقبلية باستخدام أسعار يتم تحديد القيمة العادلة القروض
 الفائدة السائدة في السوق.

نظًرا لالستحقاق قصير األجل لهذه الموجودات والمطلوبات، فإن قيمها العادلة تقارب بشكل كبير  الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة
العادلة هي القيمة الدفترية الخاصة بكل منها. إجمالي المبلغ قيمها الدفترية؛ لذلك، تعتبر قيمها 

مليون لاير سعودي من  354مليون لاير سعودي، منها مبلغ  92259التعاقدي للذمم المدينة هو 
المتوقع أن يكون غير قابلة للتحصيل.

فيما يلي االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات: 

النهج المستخدم في تحديد القيم  االفتراض الهام

يتم الحصول على توقعات سعر صافي العوائد من مزود بيانات تابع لجهة خارجية معترف به توقعات سعر صافي العوائد

 التنافسية وظروف السوق المتوقعة للمنتجات.وتعكس االتجاهات 

إن معدل النمو المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة يستند إلى، وال يتجاوز، متوسط معدل النمو طويل األجل 

 معدل النمو طويل األجل للوحدة المولدة للنقد أو الشركة الشقيقة ذات العالقة.

إن معدل الخصم المستخدم هو المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ويعكس مخاطر محددة تتعلق  المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 

بالوحدة المولدة للنقد أو الشركة الشقيقة.
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 االندماج التجاري (يتبع) .٣
 

 الشهرة  .ج
 المبلغ 

 ٧٬٨٣٩٬٣٣٣ مقابل مالي محول
)٧٬٣٤١٬٤٩٩(  ب)٣القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد (إيضاح   

 ٤٩٧٬٨٣٤ الشهرة
 

مليون لایر سعودي شهرة. تمثل الشهرة فائض المقابل المادي عن صافي القيمة العادلة للموجودات  ٤٩٧٫٨نتج عن االندماج التجاري مبلغ 
بها في هذه المعاملة إلى حد كبير من قوى عاملة مستحوذ عليها واندماج متوقع ناتج عن االندماج والمطلوبات المشتراة. تتكون الشهرة المعترف 

وظيفية والتجاري. سينتج االندماج من زيادة المزايا التنافسية والقدرات التكميلية لشركة الصحراء وشركة سبكيم لتوفير منافع تجارية وتشغيلية 
 وجودات الصناعية الموجودة في كل من شركة الصحراء وشركة سبكيم في مدينة الجبيل.ومن زيادة كفاءة وإنتاجية محافظ الم

 
 تم توزيع الشهرة بناًء على القيم العادلة المقدرة للوحدات المولدة للنقد التالية:

 
 المبلغ  الوحدات المولدة للنقد

 ٢٨١٬١٨٤  (تي أس أو سي)
 ٢١٦٬٦٥٠  شركة الواحة

  ٤٩٧٬٨٣٤ 
 

 التجاريندماج االتكاليف   .د
يونيو  ٣٠مليون لایر سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ٣٫٤بلغت تكاليف المعامالت المتعلقة باالندماج التجاري مع شركة الصحراء مبلغ 

في قائمة م. وهي مدرجة ضمن المصروفات األخرى ٢٠١٩يونيو  ٣٠مليون لایر سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  ١٧٫٥م ومبلغ ٢٠١٩
لقانونية وأتعاب االربح أو الخسارة وفي التدفقات النقدية التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية. تشمل هذه التكاليف بشكل رئيسي أتعاب البنك واألتعاب 

 االستشارات.
 

 معلومات تصورية  .ه
التوحيد، تم دمج القوائم المالية لشركة الصحراء اعتباًرا م، إال أنه لغرض ٢٠١٩مايو  ١٦رغم أن االندماج التجاري اكتمل بشكل قانوني بتاريخ 

م ليس جوهريًا في القوائم المالية الموحدة. ساهمت ٢٠١٩مايو  ٣١م إلى ٢٠١٩مايو  ١٦م. ترى اإلدارة أن تأثير المعامالت من ٢٠١٩يونيو  ١من 
 ١م. لو كان االستحواذ قد تم في ٢٠١٩خالل شهر يونيو  مليون للمجموعة ٥٨مليون وصافي ربح قدره  ١٥٧٫٩شركة الصحراء بإيرادات بلغت 

  م، فإن تقديرات اإلدارة هي ما يلي:٢٠١٩يناير 
 
مليون وصافي ربح قدره  ٨٠٦٫٤م، لكانت شركة الصحراء قد ساهمت بإيرادات بلغت ٢٠١٩يونيو  ٣٠بالنسبة لنصف السنة المنتهية في  -

مليون لایر  ٣٬١٧٩٫٥ان مجموع اإليرادات الموحدة للمجموعة لفترة الستة أشهر سيبلغ مليون لایر سعودي للمجموعة. وبالتالي، ك ٢٥٧٫٧
 مليون لایر سعودي.  ٥٢٥٫٢سعودي وكان صافي الربح الموحد العائد لمساهمي شركة سبكيم سيصبح 

 
 ١١٠٫٢مليون وصافي ربح قدره  ٤٤١.١م، لكانت شركة الصحراء قد ساهمت بإيرادات بلغت ٢٠١٩يونيو  ٣٠بالنسبة لربع السنة المنتهي في  -

مليون لایر سعودي  ١٬٦٩٢٫٦مليون لایر سعودي للمجموعة. وبالتالي، كان مجموع اإليرادات الموحدة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر سيبلغ 
 مليون لایر سعودي.  ٢٦٣وكان صافي الربح الموحد العائد لمساهمي شركة سبكيم سيصبح 

 
افترضت اإلدارة أن تعديالت القيمة العادلة، والتي نشأت في تاريخ االستحواذ، ستكون هي نفسها لو كان االستحواذ قد تم عند تحديد هذه المبالغ، 

كاتها الشقيقة وتعديلها الحتساب االستهالك اإلضافي رم. لذلك، تم احتساب هذه المبالغ باستخدام نتائج شركة الصحراء وش٢٠١٩يناير  ١بتاريخ 
 م.٢٠١٩يناير  ١حميله على افتراض أن تعديالت القيمة العادلة على الممتلكات واآلالت والمعدات قد تم تطبيقها اعتباًرا من الذي كان سيتم ت
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 اإليرادات من العقود مع العمالء .6
مالية سنوية. إن أعمال تشغيل ومصادر اإليرادات الرئيسية للمجموعة هي تلك المبينة في آخر قوائم

 توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء (0
تم في الجدول التالي تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب القطاع الجغرافي الرئيسي والمنتجات الرئيسية وخطوط الخدمة وتوقيت 

االعتراف باإليرادات.

م9302يونيو  03
)غير مدققة( 

 (0إيضاح )

م9302يونيو  03
 )غير مدققة(

األسواق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي

 925902469 969626002 دول أجنبية
 0902205 ,960663 المملكة العربية السعودية

96,006396 926452027 

 المنتجات / خطوط الخدمة الرئيسية
 926062629 96,9662,0 منتجات البتروكيماويات

 22735  46360منتجات متخصصة، أدوات وما إلى ذلك -المنتج حسب العقد 

96,006396 926452027 

 توقيت االعتراف باإليرادات
 926062629 96,9662,0المنتج المحول في نقطة زمنية

 22735  46360 منتج محول بمرور الوقت

96,006396 926452027 
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 أرصدة عقود (9
يقدم الجدول التالي معلومات عن الذمم المدينة والموجودات التعاقدية والتزامات العقود من العقود المبرمة مع العمالء:

م9302يونيو  03
 )غير مدققة(

 (0) إيضاح

م9302ديسمبر  00
 )مدققة(

 6592700  2606229 ذمم مدينـة مدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية 

 72024 666,0الموجودات التعاقدية المدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية 

 (952030) (626993) مطلوبات متداولة

المقابل المادي لألعمال المنجزة ولكن لم يتم إصدار فواتير بها في تاريخ التقرير تتعلق الموجودات التعاقدية بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في 
رة إلى والمالي. يتم تحويل الموجودات التعاقدية إلى الذمم المدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة. ويحدث هذا عادةً عندما تصدر المجموعة فات

 العميل.

قابل المادي المقدم المدفوع من العمالء الذين يتم إثبات إيراده بمرور الوقت.تتعلق التزامات العقود بشكل رئيسي بالم

 معلومات القطاعات .,
 لدى المجموعة قطاعات التشغيل التالية:

 التي تشمل الميثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.المواد الكيميائية األساسية ، 
 والتي تشمل حمض األسيتيل، مونومرات أسيتات الفينيل، أسيتات اإليثيل، أسيتات البوتيل، ومواد ذات صلة.المواد الكيميائية الوسيطة ، 
 التي تشمل البولي إيثيلين منخفض الكثافة، بولي أسيتات فينيل، البولي فينيل الكحولي وبيوتيلين تريفثاالت ومصنع منتجات األسالك البوليمرات ،

 م. 9302طاع أيًضا مادة البولي بروبيلين لشهر يونيو الكهربائية. يشمل هذا الق
(. يشمل هذا القطاع أيًضا مبيعات 0والذي يشمل شركة سبكيم للتسويق وشركاتها التابعة األجنبية كما هو مبين في إيضاح رقم )التسويق، 

 م.9302ق لشهر يونيو منتجات البتروكيماويات )بشكل رئيسي مادة البولي بروبيلين( من قبل شركة الصحراء للتسوي
 والتي تشمل سبكيم، ومصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين وأدوات التصنيع. يشمل هذا القطاع أيًضا إدارات التمكين وأنشطة شركات وغيرها ،

م.9302الدعم بشركة الصحراء لشهر يونيو 

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

يونيو  03الفترة المنتهية في 
 )غير مدققة(م 9302

المواد الكيميائية 
األساسية

المواد الكيميائية 
المجموع استبعاد عند التوحيد شركات وغيرها تسويق البوليمرات الوسيطة

:اإليرادات
  925002394  -  0702533  9072659  2952200  7422023  5642252عمالء خارجيون

(920542097)  072726 029242750  632632  5022564  9492605بين القطاعات  -  

(920542097)  9002926 025092435  2262449  029672744  2372474مجموع اإليرادات  925002394  

  2202604  932272  222727  552762  9472229  0302209   0662076 إجمالي الربح 

  5272262  002469  552077  062330  0722333  922645  9542020  الربح التشغيلي 

حصة الشركة في ربح شركات زميلة 
 ومشروع مشترك

 
 -   -  -  - 002660  - 002660 

)الخسارة( قبل الزكاة  /الربح 
(062539)  9992704 والضريبة  0072296  062906  952720 902090 4972003 

 9527202247 (0222022270) 9629022069 023462043 722732352  522322232 425622953مجموع الموجودات

 0326222923 (922322352) 422092523  7902222 025232624  924642252  022262002مجموع المطلوبات 

 9202973  - 962444  -   062922  532290  0222606 نفقات رأسمالية



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
)سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

 م9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

93

معلومات القطاعات )يتبع( .,

يونيو  03الفترة المنتهية في 
 )غير مدققة(م 9302

المواد الكيميائية 
األساسية

المواد الكيميائية 
المجموع استبعاد عند التوحيد شركات وغيرها تسويق البوليمرات الوسيطة

:يراداتاإل

 926452027 -  22735  4322694  5522230 7602256   2372432عمالء خارجيون

(022032999)  702629 020422329 062052  4252227   0762029بين القطاعات  - 

(022032999) 292027 025562736 5252069 029572750 023202630مجموع اإليرادات  926452027 

(52323) 42302 492272 0202709 0732222 5552904إجمالي الربح  2522203  

(022442) 992520 0452294 0362622 4002052)خسارة( التشغيل /ربح   42239   6202237 

)الخسارة( قبل الزكاة  /الربح 
(0522926) 952072 0472445 0562522 4032600 والضريبة  (52093)  5252907 

(227032055) 226052207 2372927 423572006 620222220 523252750مجموع الموجودات  0620762347 

(926562502) 025922759 5232433 929952967 922942092 920902755مجموع المطلوبات  226962724

 4302006 - 042796 02937 022602 0952253 9492605 نفقات رأسمالية

على المعلومات الجغرافية: اإليرادات بناءً 
المملكة العربية 

المجموع دول أجنبية السعودية

إيرادات من عمالء خارجيين

 96,006396 969626002 ,960663م9302يونيو  03

 926452027 925902469 0902205م9302يونيو  03

تسوية اإليرادات حسب القطاعات الجغرافية مع إيرادات القطاعات

)غير مدققة(م 9302يونيو  03للفترة المنتهية في 
المواد 

الكيميائية 
األساسية

المواد 
الكيميائية 
المجموع شركات وغيرها تسويق البوليمرات الوسيطة

اإليرادات:
 969626002  6046669  4,6602  6626023  6600646  406696, دول أجنبية

 ,960663  46360  04369,4  046660  066,39  06600 السعوديةالمملكة العربية 
 96,006396  336060,  ,990664  69,6600  3662606  4666,2, مجموع اإليرادات

)غير مدققة( م9302يونيو  03للفترة المنتهية في 
المواد 

الكيميائية 
األساسية

المواد 
الكيميائية 
المجموع شركات وغيرها تسويق البوليمرات الوسيطة

اإليرادات:
 925902469 - 4362675  4252236  7602256  2572395دول أجنبية

453202المملكة العربية السعودية  - 692227 42022  22735 0902205 
  926452027  22735 4432269   5522230  7602256  2237243مجموع اإليرادات
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 الزكاة وضريبة الدخل .4
 ربوط قائمة

 فصاح عنها في أحدث قوائم مالية سنوية للمجموعة باستثناء ما يلي:اإلإن تفاصيل الربوط القائمة للمجموعة هي نفس التفاصيل التي تم 
 

 الشركة العالمية للميثانول
مليون لاير سعودي. بناًء على الفحص، وافقت الشركة  559معدالً ثانياً وتم تخفيض االلتزام إلى حوالي أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً 

مليون لاير سعودي سيتم سداده بناًء على طلب الهيئة العامة للزكاة والدخل. اعترضت الشركة العالمية  357العالمية للميثانول على زكاة بمبلغ 
وطلب من الهيئة العامة للزكاة والدخل إعادة النظر وإال سيتم تحويل المسألة إلى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية للميثانول على المبلغ المتبقي 

 الضريبية.
 

 الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة
تظار الضريبية. ومازالت الشركة في انقامت الشركة العالمية لألستيل، وبناًء على الطلب، برفع نفس االعتراض على بوابة األمانة العامة للجان 

 قرار األمانة العامة للجان الضريبية.
 

 الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة
مليون لاير سعودي التزامات ضريبة  3530مليون لاير سعودي ومبلغ  350المحدودة وقامت بسداد حوالي مبلغ  قبلت الشركة العالمية لخالت الفينيل
م على التوالي وقدمت اعتراضاً على االلتزام المتبقي إلى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية 9309م و 9300استقطاع "تحت االعتراض" لعامي 
 ظار قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. الضريبية. ومازالت الشركة في انت

 
 شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة

م للزكاة والضريبة. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً بالتزام زكاة 9306تسلمت شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ربطاً عن عام 
مليون لاير سعودي  35335سعودي. قبلت شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة وقامت بسداد حوالي مبلغ  مليون لاير 350إضافية بمبلغ حوالي 

ر لجنة ا"تحت االعتراض" وقدمت اعتراضاً على االلتزام المتبقي إلى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. ومازالت الشركة في انتظار قر
 الضريبية. االعتراض االبتدائية الزكوية

 
 ممتلكات وآالت ومعدات .6

 استحواذات واستبعادات .أ
مليون لاير سعودي )فترة الستة أشهر  93055م، استحوذت المجموعة على موجودات بتكلفة 9302يونيو  03خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

مليون لاير سعودي )فترة الستة  050 ات بقيمة دفتريةلاير سعودي(. باإلضافة إلى ذلك، تم شطب موجود 02420م: 9302يونيو  03المنتهية في 
 مليون لاير سعودي(. 459م: 9302يونيو  03أشهر المنتهية في 

 
 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ .ب

 225م: 9302ديسمبر  00مليون لاير سعودي ) 02029م مبلغ 9302يونيو  03تبلغ قيمة األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ للمجموعة كما في 
لمتعلقة امليون لاير سعودي( وهي تتألف بشكل رئيسي من تكاليف اإلنشاء المتعلقة ومشروع فك االختناقات ومركز تحسين الكفاءة البيئية والتكاليف 

 بعدة مشاريع لتحسين مصانع التشغيل.
 

 استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة  .6

 اتإيضاح  

 م9302يونيو  03 
 )غير مدققة(

 (0اح )إيض

 
م 9302ديسمبر  00

 )مدققة(

       

 -  0636469  0-2  استثمار في مشروع مشترك

 -  0640,6600  9-2  استثمار في شركات زميلة

    062,46660  - 
 

 استثمار في مشروع مشترك 6-0

 إيضاح  

 م9302يونيو  03 
 )غير مدققة(

 (0اح )إيض

 
م 9302ديسمبر  00

 )مدققة(

       
 -  9696466    مشتركاستثمار في مشروع 

 -  66266,  0-0-2  قروض إلى مشروع مشترك

    0636469  - 
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 استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة )يتبع( .6
 استثمار في مشروع مشترك )يتبع( 6-0

 قروض إلى مشروع مشترك 6-0-0
نمية صندوق التوهو يخضع لبعض القروض ألجل التي تم الحصول عليها من  قدمت المجموعة قرضاً طويل األجل بدون فوائد إلى شركة سامابكو

 الصناعية السعودي.
 

 استثمار في شركات زميلة 6-9

   

 م9302يونيو  03 
 )غير مدققة(

 (0اح )إيض

 
م 9302ديسمبر  00

 )مدققة(

       استثمار في شركات زميلة:
 -  ,06066663    شركة تصنيع والصحراء لألوليفانات
 -  -    الشركة السعودية لحامض االكريليك 

 -  9606334    شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية 

    0640,6600  - 

 
 مخزون .2

مليون لاير سعودي  0250م، خفضت المجموعة قيمة مخزونها من البضاعة تامة الصنع بمبلغ 9302يونيو  03خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 مليون لاير سعودي( بسبب الزيادة في تكلفة إنتاج بعض المنتجات تامة الصنع التي تتجاوز 050م: 9302يونيو  03)فترة الستة أشهر المنتهية في 

هر المنتهية شأسعار البيع. تم إدراج الخفض في "تكلفة المبيعات" بقائمة الربح أو الخسارة المختصرة الموحدة. باإلضافة إلى ذلك، خالل فترة الستة أ
ق بمخصص مليون لاير سعودي( يتعل 250م: 9302يونيو  03م تم رد مبلغ الشيء لاير سعودي )فترة الستة أشهر المنتهية في 9302يونيو  03في 

  مخزون بطيء الحركة وقطع غيار.
 

 قروض وسلف .03

 

 

 م9302يونيو  03
 )غير مدققة(

 (0)إيضاح 

 
م 9302ديسمبر  00

 )مدققة(

     قروض وسلف متداولة

 4332934   ,936664   صندوق التنمية الصناعية السعودي

6026623   قروض بنكية متوافقة مع الشريعة   4292066 

 9352022   06260,2   االستثمارات العامةقروض صندوق 

 0322660  ,00,6,4  قروض تجارية 

 020262609   060606962   مجموع القروض والسلف المتداولة
 

     القروض والسلف غير المتداولة
 6392432   ,6,0630   صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 023042995  66,666063  قروض بنكية متوافقة مع الشريعة
 4522609   0636600   قروض صندوق االستثمارات العامة

 7372372  62,6609  قروض تجارية 

   4603,6693   422302090 
     قروض غير متداولة أخرى

 202723   0396002   قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
 2222232  2666662  صكوك مرابحة إسالمية

 522272300  6602,6236  القروض والسلف غير المتداولةمجموع 

 723202640  666026066  مجموع القروض والسلف
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 قروض وسلف )يتبع( .03
 "( زائداً هامش ثابت ومحدد. خالل فترة الستة أشهر المنتهية فييحمل القرض مصروفات تمويلية بسعر اإلقراض بين البنوك السعودية )"السيبور

مليون لاير سعودي والتي تحمل فوائد بأسعار  02403م، حصلت المجموعة على قروض تجارية ومتوافقة مع الشريعة بقيمة 9302يونيو  03
مليون لاير سعودي.  02023السوق وقامت بسداد 

 توزيعات أرباح .00
مليون لاير  90250م بقيمة 9302م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الثاني من عام 9302ديسمبر  90بتاريخ أوصى مجلس اإلدارة 

من رأس المال. يقتصر التوزيع على المساهمين المسجلين في مركز إيداع األوراق المالية  ٪655لاير سعودي( للسهم أي ما يعادل  3565سعودي )
م، قامت شركة سبكيم بتوزيع أرباح على 9302يناير  05م. بتاريخ 9302يناير  0اول التالي لتاريخ االستحقاق وهو )"إيداع"( في نهاية يوم التد

المساهمين.

 األدوات المالية .09
ألخرى ا تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية واستثمارات طويلة األجل وبعض الذمم المدينة

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

 تسلسل القيمة العادلة
 نخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يضاعف متست

س ياق استخدام المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم
ى أدنى وبيان ذلك كما يلي بناًء عل قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة مصنفة ضمن تدرج القيمة العادلة

 مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

ودات أو مطلوبات متماثلة.األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموج - 0المستوى 

أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة. - 9المستوى 

أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.  - 0المستوى 

ية التي يتم قياسها ليوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة لألدوات الما
لقيمة انت القيمة الدفترية هي ابالقيمة العادلة. وهو ال يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا ك

 المعقولة للقيمة العادلة:

0المستوى  9المستوى  0المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية

 (0اح )ضإي م )غير مدققة(9302يونيو  03كما في 

 استثمارات قصيرة األجل
 - - 0,6066 0,6066 0,6066أوراق مالية على شكل أسهم

 استثمارات طويلة األجل
 - - 436433 436433 436433  (0صندوق استثمار مدرج )إيضاح 

 - 0046,69 - 0046,69 0046,69  (0صندوق استثمار غير مدرج )إيضاح 

,62662  9096,03   9096,03   المجموع  0046,69 - 

0 المستوى 9المستوى  0المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية

 م )مدققة(9302ديسمبر  00كما في 

 استثمارات قصيرة األجل
- - 042209 042209 042209  أوراق مالية على أساس أسهم

- - 042209 042209 042209  المجموع
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 التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة .00
 التزامات 

  
 م9302يونيو  03

 مدققة()غير 
 م9302ديسمبر  00 

 )مدققة(

 9942040  9626666  التزامات رأسمالية
 

 ارتباطات محتملة 

  
 م9302يونيو  03

 )غير مدققة(
 م9302ديسمبر  00 

 )مدققة(

 7002564  ,206640  خطابات ضمان واعتمادات مستندية
 

 ارتباطات محتملة
من  6م، باستثناء تلك المفصح عنها في اإليضاح 9302يونيو  03محتملة للفترة المنتهية في  باإلضافة إلى ذلك، ليس لدى المجموعة أية ارتباطات

 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية.
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة .06
وموظفي اإلدارة العليا ومجلس مساهميها تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المعامالت مع المساهمين بالشركة والشركات الزميلة و

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

 
 العالقة االسم

 شريك في شركة تابعة الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة )"جامك"(
 شريك في شركة تابعة شركة هيلم العربية جي ام بي اتش وشركاه كي جي )هيلم العربية(

 شريك في شركة تابعة شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي )"شركة هانوا"(
 مشروع مشترك لشركة تابعة الواحة

 مشروع مشترك لشركة تابعة سامابكو
 شريك في مشروع مشترك لشركة تابعة ليوندل باسل

 شركة زميلة ساك

 شركة زميلة الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين
 

 المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة بخالف موظفي اإلدارة العليا: (أ)

 فيما يلي بيان بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة:

 طبيعة المعاملة اسم الطرف ذو العالقة

الستة أشهر لفترة 
يونيو  03المنتهية في 

 )غير مدققة( م9302
  (0)إيضاح 

لفترة الستة أشهر 
 03المنتهية في 

م 9302يونيو 
 )غير مدققة(

 4072994  6066466 مبيعات من قبل شركة هيلم العربية شركة هيلم العربية
 9502947  9636,66 امبيعات من قبل شركة هانو اشركة هانو     
 0462937  206042 مبيعات من قبل شركة جامك جامك     
     

 شركة الواحة

 -   96,43  تكلفة خدمات مشتركة محملة على شركة الواحة
 -   63  تكاليف ومصروفات محملة من قبل شركة الواحة

 -   909  تحويل موجودات برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين إلى شركة الواحة

 -   ,06  التمويلية لبرنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين على شركة الواحةتوزيع التكلفة 

 -   0066,6  شراء بولي بروبلين من شركة الواحة
     

 سامابكو

 -   66360   تكلفة خدمات مشتركة محملة على شركة سامابكو

 -   0,6  إيرادات فوائد 
 -   224  تحويل موجودات برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين إلى شركة سامابكو
توزيع التكلفة التمويلية لبرنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين على شركة 

 -   649  سامابكو
 -   029  تكاليف ومصروفات محملة على شركة سامابكو

 -  0036,62 باسل  مبيعات من قبل شركة ليوندل ليوندل باسل     
 -   664  أتعاب استشارات 
الشركة السعودية      
 -   6640,  شراء إيثيلين من شركة الواحة لإليثيلين والبولي إيثيلين
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 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة )يتبع( .06
 التالية مع أطراف ذات عالقة:نتج عن المعامالت المذكورة أعاله األرصدة غير المكفولة 

 
 ذمم مدينة تجارية (0

  

 م9302يونيو  03
 )غير مدققة(

 (0)إيضاح 

 
 م9302ديسمبر  00

 )مدققة(

 0092770   ,066662   العربية جي ام بي اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية( –هيلم 

 222594  626466  شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

 022555   026066   الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة )"جامك"(

 -  9306664  ليوندل باسل وشركات زميلة لها

  6,66449  9502259 

 
 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى (9

  

 م9302يونيو  03
 )غير مدققة(

 (0)إيضاح 

 
 م9302ديسمبر  00

 )مدققة(

 -  006932  سامابكو

  006932  - 

 
 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى (0

  

 م9302يونيو  03
 )غير مدققة(

 (0)إيضاح 

 
 م9302ديسمبر  00

 )مدققة(

 -  906026  سامابكو

  906026  - 

 
 موظفو اإلدارة العليا (ب)

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

 
 تشمل ما يلي: مكافآت موظفي اإلدارة العليا

  
 م9302يونيو  03

 )غير مدققة(
 م9302يونيو  03 

 )غير مدققة(

 22953  66040  منافع الموظفين قصيرة األجل

 02222  6,2  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 467  090  برنامج االدخار

 70  60  مدفوعات على أساس أسهممعامالت 

 032772  6064,  مجموع المكافآت المدفوعة إلى موظفي اإلدارة العليا

 
 تسعير المعامالت (ج)

السعودية لوائح تسعير م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية 9302يناير  00هـ الموافق 0443جمادى األول  95بتاريخ 
م كجزء من قانون الضرائب وأصبحت ملزمة على المكلفين بالضريبة 9302فبراير  05المعامالت )"اللوائح"(. تم تشريع هذه اللوائح بتاريخ 

ة خالل المدة النظامية. م. قدمت المجموعة المستندات الالزمة لالمتثال لقانون الضرائب ذي العالق9302ديسمبر  00للفترات التي تنتهي في أو بعد 
 (.6)إيضاح 



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
)سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 
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 )مصروفات( أخرى، الصافي /إيرادات  .,0
مليون لاير سعودي يتعلق بمصروفات اندماج على مصروفات أخرى )فترة  0755تشتمل إيرادات / )مصروفات( أخرى بشكل رئيسي على مبلغ 

مليون لاير سعودي(. 03م: 9302يونيو  03الستة أشهر المنتهية في 

ربحية السهم .04

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة:الشركة والمتوسط مالكي أسهم يستند حساب ربحية السهم على الربح العائد إلى 

 أحداث الحقة .06
اريخ اعتماد تباستثناء المفصح عنه في مواضع أخرى بهذه القوائم المالية األولية، لم تقع أحداث بين تاريخ قائمة المركز المالي المختصرة الموحدة و

 جوهرياً على القوائم المالية األولية.القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة والتي قد تؤثر 

فترة الثالثة أشهر من إبريل 
 إلى يونيو

فترة الستة أشهر من يناير إلى 
 يونيو

م9302
)غير مدققة(

م9302
مدققة()غير 

م9302
)غير مدققة(

م9302
)غير مدققة(

 0692769 09,6,66 9002070 90366,0 الربح العائد إلى  مالكي أسهم الشركة

 0662667 6966666  0662667 6666662 المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترةالمتوسط 

 مالكي أسهم إلى ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة 
 الشركة

3.60 3552 3.64 3522 




