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 معلومات عامة 1
 

بموجب في الرياض، بالمملكة العربية السعودية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )"بتروكيم" أو "الشركة"( إن 
(، وقد تم تأسيسها بموجب قرار وزارة التجارة 2008مارس  16هـ )الموافق  1429ربيع األول  8بتاريخ  1010246363السجل التجاري رقم 

 (.2008فبراير  23هـ )الموافق  1429صفر  16بتاريخ  53ق/والصناعة رقم 
 

 )يُشار إليها معاً بـ "المجموعة"(:التالية وشركاتها التابعة  نشطة الشركةالمرفقة على أ الموجزةالمالية األولية الموحدة  القوائمتشمل هذه 
 

 ديسمبر 31 نسبة الملكية الفعلية في بلد التأسيس 

    

  2020 2019 

    

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

٪  65 اإلمارات العربية المتحدة مسؤولية محدودة(  65  ٪  
 

في تطوير وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات األخرى، وتجارة  للشركةتتمثل األنشطة الرئيسية 
 البتروكيماوية ومشتقاتها.الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات 

 

إن الشركة السعودية للبوليمرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل، المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
 . 2055009065التجاري رقم  (، ولها فرع في الجبيل بموجب السجل  2007ديسمبر    9هـ )الموافق    1428ذي القعدة    29بتاريخ    2055008886

 

 لاير سعودي.  يارمل  1,4لاير سعودي إلى    ارملي  4,8في الشركة السعودية للبوليمرات تخفيض رأس مال الشركة من    المساهمين، قرر  2019خالل  
 . 2020ديسمبر  31لتخفيض رأس المال كما في  النظاميةلم يتم استكمال اإلجراءات 

 

لمنطقة الحرة بمطار ابموجب رخصة تجارية من  2011فبراير  15للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار دبي في  تم تأسيس شركة بوليمرات الخليج
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.420  هيأي  إ 6هو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم    لشركة بوليمرات الخليج للتوزيعالعنوان المسجل  إن  .  دبي

 

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

 

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

 

عام من على الرغم من هذه التحديات، ال تزال عمليات الشركة التجارية غير متأثرة إلى حد كبير حيث تم استثناء صناعة المواد الكيميائية بشكل 
. تعتقد إدارة ت المحلية التنظيمية بما في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجول وقيود شحن البضائعالقيود والمعوقات المختلفة التي تفرضها السلطا

(، بمفرده، له آثار جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في تقرير المجموعة لفترتي 19-المجموعة أن وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد
من أجل التخفيف من أي اضطرابات   . ومع ذلك، تواصل إدارة المجموعة مراقبة الوضع عن كثب2020  ديسمبر  31والسنة المنتهية في    أشهر  الثالثة

 .قدر اإلمكان
 

يناير   28  والتي تتضمن اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى والموافقة على إصدارها بتاريخ  الموجزةالموحدة  المالية األولية    القوائمتم اعتماد  
2021 . 

 

 السياسات المحاسبية 2
 

للمجموعة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية للسنة  الموجزةالمالية األولية الموحدة  القوائمإن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد 
 المالية السابقة وفترات التقرير األولية المقارنة.

 

 أسس اإلعداد 1- 2
 

 بيان االلتزام )أ(
 

"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة  34للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموجزةالمالية األولية الموحدة  القوائمتم إعداد هذه 
 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

احات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبناًء عليه، ينبغي قراءة هذه جميع المعلومات واإلفص الموجزةالمالية األولية الموحدة  القوائمال تشمل 
  .2019ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  الموجزةالمالية األولية الموحدة  القوائم

 

 مبدأ التكلفة التاريخية )ب(
 

ما هو مبين في السياسات المحاسبية المتعلقة بذلك في القوائم طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء  الموجزةالمالية األولية الموحدة  أعدت هذه القوائم
 . 2019ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 
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 (تتمة) السياسات المحاسبية 2
 

 (تتمة) اإلعدادأسس  1- 2
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج( 
 

المالية لكل من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها الشركة )"العملة  القوائميتم قياس البنود المدرجة في 
من الدوالر   الموجزةالمالية األولية الموحدة    القوائمفي    مشركة بوليمرات الخليج للتوزيع يتم تحويلهالشركة السعودية للبوليمرات و  . كل منالوظيفية"(

، من اللاير السعوديدوالر أمريكي. يتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف    1لاير سعودي إلى    3.75اللاير السعودي بمعدل ثابت قدره    األمريكي إلى
 .باللاير السعودي، وهو أيًضا العملة الوظيفية للشركة الموجزةالموحدة  األوليةالمالية  القوائمتم عرض  ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 وتعديل المعايير والتفسيرالمعايير الجديدة  (د)
 

 دأ فيليس هناك معايير جديدة تنطبق على المجموعة. مع ذلك، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعايير ألول مرة لفترات التقرير التي تب
 على النحو التالي:  2020يناير  1 او بعد

 

 : معدل الفائدة  صالحإ  –  7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    39رقم    معيار المحاسبة الدوليو  9للتقرير المالي رقم  التعديالت على المعيار الدولي  
 

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

 . (11ضاً إليضاح رقم )انظر أي الموجزةفعالة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة 
 

 التعديالت األخرى على المعايير:
 

إلى تغيير سياساتها المحاسبية أو  المجموعةلم تضطر  .أصبحت بعض التعديالت على المعايير الحالية قابلة للتطبيق في فترة إعداد التقارير الحالية
 ر.ي كنتيجة لتطبيق هذه التعديالت على المعاييإجراء أي تعديالت بأثر رجع

 

 مراجعة التعريف. تضمنت هذه التعديالت 2020يناير  1األعمال" اعتباًرا من  تجميع، "  3 رقم المالي للتقريرتعديالت على المعيار الدولي  •
  ل.لألعما

 

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

ودمج بعض اإلرشادات  جوهريتوضيح شرح تعريف وإعداد التقارير المالية  فاهيموإطار مالمالي  التقريرفي جميع المعايير الدولية إلعداد 
 الجوهرية.حول المعلومات غير  1رقم الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

 

لم يتم العمل به ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير   لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  تفسيرأو    معيار دولي للتقرير الماليليس هناك أي  
 على المجموعة.

  

 بعد المفعول سارية تصبح لم ولكنها الصادرة المعايير (ه)
 

 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 جوهرياً  تأثيراً  المعايير لهذه يكون أن المتوقع غير من انه. المجموعة
 .المنظورة المستقبلية

 
 أسس التوحيد 2- 2
 

. الشركات 2020 ديسمبر  31وشركاتها التابعة كما في على المعلومات المالية للشركة للمجموعة  الموجزةالمالية األولية الموحدة  القوائمتشمل 
ضة لعوائد متغيرة أو لديها والتابعة  هي المنشآت التي لدى المجموعة سيطرة عليها. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معر 

مستثمر فيها كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل السلطة التي تمارسها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة ال
 على المنشأة المستثمر فيها.

 

 العناصر الثالثة التالية: وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على المنشأة المستثمر فيها عندما وفقط عندما يكون لدى المجموعة
 

ة سيطرة على المنشأة المستثمر فيها )على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة المتعلقة بالمنشأ ●
 .المستثمر فيها(

 فيها.تعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة المستثمر  ●
 .قدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها ●

 

 ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة.يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما 
 

وتتماشى السياسات  .المحققة من المعامالت فيما بين شركات المجموعةاالستثمارات والمعامالت واألرصدة واألرباح والخسائر غير يتم استبعاد 
 المحاسبية الخاصة بالشركات التابعة مع تلك السياسات المتبعة من قِبَل المجموعة.
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 (تتمة)المحاسبية  السياسات     2
 
 (تتمة) التوحيد أسس      2-2

 
قائمة الربح أو الخسارة الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل بصورة مستقلة في  عرضتوقد 

 الموحدة األوليةوقائمة المركز المالي  الموجزة الموحدة األولية الملكية حقوق في التغيرات قائمةو الموجزةوالدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة 
 .، على التواليالموجزة

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 3

 
حيث أن األدوات  2019ديسمبر  31و 2020 ديسمبر  31قيمتها الدفترية كما في على أنها تقارب ة مجموعالقيمة العادلة لألدوات المالية لل تقدر

شهرا من  12ل المالية بطبيعتها قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية المالية خال
 تم  أنها تقارب قيمتها الدفترية، حيثعلى الية غير المتداولة قدر القيم العادلة للمطلوبات المت. االولي الموحد المختصر تاريخ قائمة المركز المالي

 سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. تحديدها من خالل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام
 
 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  4
 

الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة واالفتراضات المالية األولية الموحدة الموجزة يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية  القوائمإن إعداد  
 للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات

ث خالل فترة القوائم المالية. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداوالمصاريف  
ات قديرالمستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج الت

ة التي تستخدمها المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. ال توجد اختالفات جوهرية بين التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهام
 الموحدة ا في القوائم الماليةوبين التقديرات واالفتراضات التي تم تطبيقها واإلفصاح عنه الموجزةالمالية األولية الموحدة  القوائماإلدارة في إعداد 

 . 2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 
( 19-، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد1  رقم ومع ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح

ي األسواق التي تعمل فيها المجموعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على سلسلة التوريد في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وف
لي. وخلصت الخاصة بالمجموعة وقدرات اإلنتاج والطلب على منتجاتها، باإلضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التي يمكن أن تؤثر سلًبا على األداء الما

القوائم المالية هذة إعداد ض لغر اضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحاليةاإلدارة إلى أن أحكام وتقديرات المجموعة وافتر
. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سريعًا في ظل الشكوك المستقبلية، ستستمر اإلدارة في تقييم اآلثار بناًء الموجزةاألولية الموحدة 

 على التطورات المستقبلية.
 
 نع ومعداتاممتلكات ومص 5

 
31 ديسمبر 

2020 
إنخفاض في 

 القيمة
 

 إضافات استبعادات تحويالت
 يناير  1

2020  

       
 التكلفة      

المكتب مباني 681,784 2,636 - 1,276 - 685,696  
معداتآالت وو مصنع 18,976,951 6,641 )7,759) 6,656 - 18,982,489  

 تكايف الصيانة الدورية 532,813 7,639 - - - 540,452
 أثاث ومعدات مكتبية 190,241 - - 11 - 190,252
 سيارات 30,505 - )2,011) - - 28,494
 مواد محفزة 18,877 - - - - 18,877
 أعمال إنشائية قيد التنفيد 41,591 8,160 - )7,943) - 41,808

20,488,068 - - (9,770( 25,076 20,472,762  
       

      
 وانخفاض االستهالك المتراكم

 في القيمة 
المكتب مباني )197,727(  )27,643) - - - )225,370)  

معداتآالت وو مصنع )5,624,511(  )737,738) 3,203 - (389,969) )6,749,015)  
 تكايف الصيانة الدورية )286,993(  )83,117) - - - )370,110)
 أثاث ومعدات مكتبية )158,852(  )6,155) - - - )165,007)

 سيارات )29,514(  )580) 1,929 - - )28,165)
(7,537,667( (389,969) - 5,132 (855,233(  )6,297,597(  

 صافي القيمة الدفترية 14,175,165     12,950,401

 



 التابعة وشركاتها( بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 (سعودية مساهمة شركة)

 (مراجعة غير) الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2020 ديسمبر  31 في المنتهية السنةو أشهر الثالثة لفترة

 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)
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 (تتمة) ممتلكات ومصانع ومعدات 5
 

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

الربح أو  قائمة" في اإليراداتخسارة انخفاض القيمة ضمن بند "تكلفة  تصنيفتم  .2020 ديسمبر  31المتعلقة بمنتج البولي ستايرين كما في 
 والدخل الشامل اآلخر. ولية الموحدة الموجزةالخسارة األ

 

برهونات مقابل ( 1)مرهوناً مليار لاير سعودي  3.3بمبلغ ومصانعها ومعداتها  المجموعةكان جزء من ممتلكات ، 2019ديسمبر  31كما في 
ومحلية قروض من اتحاد بنوك تجارية  تسهيالت  ت المتبقية مقابل الوبالتنازل عن المتحص(  2)جل من صندوق التنمية الصناعية السعودي  ألقرض  

  .(11  رقم  إيضاح)انظر أيضاً    2020ديسمبر    31المنتهية في    السنة  الللكامل خبا  أرصدة هذه القروض  تم سدادستثمارات العامة. وقد  االوصندوق  
 
 مخزون 6

 

  
 31 ديسمبر

2020 
 31 ديسمبر

2019  

    

 357,780 452,465  بضائع جاهزة

 423,005 422,659  قطع غيار

 135,319 140,468  محفزات ومواد كيميائية وإضافات

 1,699 1,598  مواد أولية

  1,017,190 917,803 

 
مليون  10.6بقيمة البولي ستايرين ، قامت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات بشطب مخزون متعلق ب2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

 (.5لاير سعودي )انظر أيضاً إليضاح رقم 
 
 موجودات متداولة أخرىوة مقدم اتمدفوع 7

 

  
 31 ديسمبر

2020 
 31 ديسمبر

2019  

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

 41,392 37,549  مدفوعات مقدمة

 16,766 13,509  قروض موظفين

 - 12,013  ضريبة دخل مقدمة

 5,959 5,111  دفعات مقدمة الى موردين

 2,264 2,264  هبنكي اتهامش نقدي مقابل ضمان

 245 74  الفوائد المستحقةإيرادات 

 1,610 1,294  ذمم مدينة أخرى

  144,643 85,557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التابعة وشركاتها( بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 (سعودية مساهمة شركة)

 (مراجعة غير) الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2020 ديسمبر  31 في المنتهية السنةو أشهر الثالثة لفترة

 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)
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 عالقة ذات أطراف مع وأرصدة معامالت 8
 

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

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

 

 طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة
 لفترة الثالثة أشهر 

 ديسمبر 31المنتهية في 
 للسنة
 ديسمبر 31المنتهية في 

   2020 2019 2020 2019 

       مساهم:
 شركة المجموعة السعودية

دعم خدمات لالستثمار الصناعي       (254) 88 (1,413) (760) 

       

       أطراف ذات عالقة:

 203,940 151,279 52,774 34,095  مبيعات شركة شيفرون فيليبس السعودية 

 (69,349) (120,274) (1,124) (9,619)  مشتريات ادناه( 2و  1 إيضاح)

 (313,410) (333,566) (92,003) (84,372)  دعم خدمات 

 
 منافع التزامات تحويل

 (5,573) (311) (5,573) (311)  الموظفين

       

       

 302,415 173,171 72,381 44,883  مبيعات  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

(2)إيضاح   (1,064,058) (695,614) (240,708) (216,154)  مشتريات 

 853 536 280 135  دعم خدمات 

       
شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال 

 (51,323) (51,146) (13,306) (13,605)  ريع ادناه( 3 إيضاحسيلز إل إل سي )

 (10,654) (9,676) (398) (267)  دعم خدمات 

 (259,748) (198,428) (63,642) (54,334)  تسويق أتعاب 

       
شيفرون فيليبس كميكال جلوبال 

 (73,452) (55,770) (15,662) (14,741)  دعم خدمات إمبلويمنت كومباني

       

 (18,743) (18,806) (1,331) (7,105)  دعم خدمات كميكال سرفسز إنك.

       

 (1,759) (2,786) (1,759) (1,319)  دعم خدمات شركات زميلة أخرى
 

شركة شيفرون فيليبس السعودية اتفاقية مرافق مشتركة مع شركة شيفرون فيليبس السعودية، تقدم  شركة السعودية للبوليمراتأبرمت ال  (1) 
 في العمليات والصيانة والدعم اإلداري والدعم الفني. إلى الشركة السعودية للبوليمراتخدمات دعم بموجبها 

 
خطة ادخار للموظفين.   والشركة السعودية للبوليمرات باالشتراك بعمل  وشركة الجبيل شيفرون فيليبس  شركة شيفرون فيليبس السعوديةتقوم  (        2)

وشركة الجبيل شيفرون  شركة شيفرون فيليبس السعودية وفقًا لشروط الخطة، يساهم الموظفون المؤهلون بجزء من رواتبهم الشهرية، والتي تقابلها
. يتم إيداع المساهمات من المشاركين في حساب مصرفي منفصل وط معينة، وفقًا لشرفيليبس والشركة السعودية للبوليمرات كمساهمين مشتركين

 أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية الناشئة عن هذا الترتيب عرضاختارت اإلدارة . شركة شيفرون فيليبس السعودية والمحتفظ بها باسم
كمصروف  الموجزة الموحدة والدخل الشامل اآلخراألوليةالربح أو الخسارة  قائمةفي  الشركة السعودية للبوليمرات . يتم تحميل مساهمةبالصافي
: سعودي 2019، على التوالي )2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهية في    1.7مليون لاير سعودي و    0.4وتبلغ  
 (.على التوالي ديسمبر 31مليون لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهية في  1.7مليون لاير و  0.4

 
إل إل سي في السنوات السابقة والتي بموجبها قام كومباني اتفاقية امتياز  مع شيفرون فيليبس كميكال  لسعودية للبوليمراتالشركة اأبرمت  ( 3)

 لقاء استخدام عمليات البلمرة. الشركة السعودية للبوليمراتعلى  الريعالعالقة بتحميل  يالطرف ذ
 

لاير سعودي في السنوات  مليار 1,1لشركة السعودية للبوليمرات قرًضا مسانداً بدون فوائد بمبلغ في ا ةغير المسيطر الحصص تقدم ( 4)
ة وكان ض التجاريوالسابقة لتمويل إنشاء مصنع للبتروكيماويات. يخضع سداد القرض لتعهدات معينة يتم الوفاء بها بموجب شروط تسهيالت القر

كان القرض .  2020  ديسمبر  31المنتهية في   السنة، والتي تم تسويتها خالل ة بموجب شروط تسهيالت قروض تجارية سابقةيخضع لتعهدات معين
.2020ديسمبر  31بالدوالر األمريكي. قامت الشركة السعودية للبوليمرات بتسوية االلتزام خالل السنة المنتهية في 



 التابعة وشركاتها( بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 (سعودية مساهمة شركة)

 (مراجعة غير) الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2020 ديسمبر  31 في المنتهية السنةو أشهر الثالثة لفترة

 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)
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 ()تتمة معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 8
 
مليون لاير  50.5مبلغ قدمت الحصص غير المسيطرة في الشركة السعودية للبوليمرات ،  2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  ( 5)

بالتزاماتها عن المدفوعات النقدية التي تم سدادها فيما يتعلق  الشركة السعودية للبوليمراتمليون لاير سعودي( لتعويض  123.7: 2019سعودي )
 .المتعلقة بضريبة الدخل

 
 
 عالقة ذات أطراف من مطلوب (ب) 

 

  
 31 ديسمبر

2020 
 31 ديسمبر

2019  

    

 184,988 152,966  شركة شيفرون فيليبس السعودية

 52,238 46,106  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

 - 49  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني

  199,121 237,226 

 
 إلى أطراف ذات عالقة مطلوب )ج( 

 

  
 31 ديسمبر

2020 
 31 ديسمبر

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

 1,169 1,011  أخرى

  199,067 208,054 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا: )د( 

 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 ديسمبر 31في 
 المنتهية  للسنة
 ديسمبر 31في 

 2020 2019 2020 2019 

     

 15,897 16,229 4,689 5,275 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

 1,522 1,309 619 330 التزامات منافع الموظفين

 5,605 5,308 17,538 17,419 

 
 يمثل موظفي اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفين الرئيسيين للمجموعة.

 
 في حكمهنقد وما  9

 

  
 31 ديسمبر

2020 
 31 ديسمبر

2019 

    

 2,349,617 872,506  نقد لدى البنوك

 136,000 425,021  ودائع قصيرة األجل

  1,297,527 2,485,617 

 
ودائع   إيداعيتم  مليون لاير سعودي على التوالي.    50.0مليون لاير سعودي و  375.0ودائع مرابحة وودائع أخرى بمبلغ  الودائع قصيرة األجل تمثل  

يتراوح  بمعدل إيرادات تمويلية بأسعار تجاريةتبلغ فترة استحقاقها ثالث أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع وتدر  والتي  لدى بنوك تجارية  قصيرة األجل  
 سنوياً. ٪0.65الى  ٪0.45 من
 

جل ألاكضمان مقابل قروض مليار لاير سعودي تم تخصيصه  2.1للمجموعة بمبلغ  في حكمهالنقد وما  كان جزء من، 2019ديسمبر  31كما في 
)انظر  2020 ديسمبر  31المنتهية في  السنة اللبالكامل خ ددت أرصدة هذه القروضوقد سُ  ستثمارات العامة.االمن اتحاد بنوك تجارية وصندوق 

.(11 رقم يضاحإلأيضاً 



 التابعة وشركاتها( بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 (سعودية مساهمة شركة)

 (مراجعة غير) الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2020 ديسمبر  31 في المنتهية السنةو أشهر الثالثة لفترة

 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)
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 رأس المال 10
 

مليون سهم  480: 2019مليون سهم عادي ) 480، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 2020 ديسمبر  31كما في 
 سعودي لكل سهم. لاير 10عادي( بمبلغ 

 
 طويلة األجل قروض 11
 

ديسمبر 31  
 2019  

ديسمبر  13  
 2020    

    
 بنوك تجارية محلية  2,250,000 -

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

 إتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية  - 4,157,259
4,649,038 2,250,000   

    
المطفأةناقص: تكاليف المعامالت غير   )12,892) )3,478)  

4,645,560 2,237,108   

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

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

4,645,560 2,237,108   

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

، ويحمل 2020 يونيو  30أقساط متساوية نصف سنوية ابتداًء من  8القرض على  تم سداديتمويل وتسوية سندات الدين الرئيسية القائمة بالكامل. 
 المستحق٪ ومضمون بسند رئيسي. تم تصنيف الجزء من القرض  0.9  ازائدً   )"اليبور"(  ئدة بين البنوك في لندنمعدل سعر الفاعلى أساس  سعر فائدة  

ى بعض لالحفاظ عالمجموعة  تتطلب تعهدات القرض من    القرض مقوم بالدوالر األمريكي.  ضمن المطلوبات غير المتداولة.  2021  ديسمبر  31بعد  
 ، التزمت المجموعة بهذه التعهدات.2020 ديسمبر  31كما في  .توزيع األرباح وبعض األمور األخرىالمستويات المالية والحد من 

 
ة تم تسوية القروض ألجل التي تم الحصول عليها من اتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية وصندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعي

على المعدات والحسابات البنكية  رهنوالتي كانت مضمونة بضمانات مختلفة بما في ذلك ، 2020ديسمبر  31المنتهية في السنة خالل  السعودي
 للمجموعة.

 
القياسي بعد عام  ةالفائد دلأنه سيتم إيقاف مع الاليبورسعر  لنظم معدت تيفي المملكة المتحدة، وال هيئة السلوك المالي ت، أعلن2017في يوليو 
 . يعتبر اليبور أحد أهم القياسات الشائعة لمعدالت الفائدة.2021

 
األدوات المالية.   ضاستراتيجية إدارة مخاطر المجموعة الحالية ومن المحتمل أن تؤثر على بع  ىإن إعادة هيكلة اليبور وتوقعات إيقافه سوف تأثر عل

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

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

 مستحقات ومطلوبات أخرى 12
 

  
ديسمبر  31  

2020 
 31 ديسمبر

2019  

    

 276,911 282,956  مصاريف مستحقة

 30,595 19,164  رواتب ومنافع مستحقة

 29,029 51,300  دفعات مقدمة من عمالء

 - 2,423  بالصافي -المضافة الدائنة ضريبة القيمة 

 1,289 7,066  ذمم دائنة أخرى

  362,909 337,824 



 التابعة وشركاتها( بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 (سعودية مساهمة شركة)

 (مراجعة غير) الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2020 ديسمبر  31 في المنتهية السنةو أشهر الثالثة لفترة

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

16 
 

 الزكاة وضريبة الدخل 13
 

لى تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل ع
 .الموجزةاألولية الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 
 بتروكيم شركةب ةالخاص ربوطالوضع  (أ)

 
مع الهيئة لجميع السنوات حتى   موقفها الزكويقامت الشركة بإنهاء   .2019قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة حتى عام  

 على أساس مستقل. قامت الهيئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافية على النحو التالي: 2010ديسمبر  31
 

مليون لاير سعودي. قامت الشركة بتقديم اعتراض  95.5إضافي بمبلغ  ويالتزام زكمع ، 2013إلى  2011أصدرت الهيئة الربوط للسنوات من 
إلى لجنة االعتراض االبتدائية. استلمت الشركة ربوطاً معدلة للزكاة للسنوات من  دعوىمع الهيئة، حيث تم تحويل الاإلضافي  زكويلتزام العلى ا
مليون لاير   3.5ودفع مبلغ    بقبول الشركة امتمليون لاير سعودي. ق 5.7مبلغ  الى  ضافي اإل  ويزكالتزام  اإلبتخفيض من الهيئة   2013إلى    2011

والتي تم استبدالها من قبل لجان ضريبية ليون لاير سعودي إلى لجنة االعتراض العليا،  م  2.2سعودي، وقدمت اعتراضاً بشأن الرصيد المتبقي بمبلغ  
األمانة العامة للجان الضريبة حكماً  ة اللجنة في، اصدر2020خالل شهر سبتمبر  .)"األمانة"(جديدة تندرج ضمن األمانة العامة للجان الضريبية 

 مليون لاير سعودي.  2.2نهائياً لصالح الهيئة العامة للزكاة و الدخل. بناًء علية، فإن الرصيد المتبقي النهائي المستحق هو 
 

لشركة بتقديم اعتراض مليون لاير سعودي. قامت ا 204.2إضافي بمبلغ  ويالتزام زكمع ، 2016إلى  2014أصدرت الهيئة الربوط للسنوات من 
 نة. اللجوجاري انتظار جلسة استماع إلى لجان األمانة  دعوىحيث تم تحويل ال، الهيئةاإلضافي إلى  موقفها الزكويعلى 

 
 الشركةقدمت مليون لاير سعودي.  128.9مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  2018و  2017، أصدرت الهيئة الربوط للسنوات 2020خالل سنة 
 .اإلنتظار قيد الهيئة قرار يزال وال الهيئة الى اإلضافي الزكوي موقفها على اعتراض

 
 قيد المراجعة من الهيئة.  2019إن الربط الزكوي لسنة 

 
 شركة السعودية للبوليمراتب ةالخاص ربوطالوضع  (ب)

 
 31. تم االنتهاء من الربط للفترة المنتهية في 2019 عام إلى الهيئة حتى إقرارات الزكاة وضريبة الدخلبتقديم  الشركة السعودية للبوليمراتقامت 

  من قبل الهيئة. 2019حتى  2009. لم يتم تقديم الربوط للسنوات من إضافي الهيئة بدون أي التزاممع  2008ديسمبر 
 

على فهم اإلدارة ألنظمة الزكاة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربية  بناءً  ويالزكالوعاء تم احتساب 
 ختلف الربوط المقدمة من قبل الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من قبل الشركات في المملكة العربية السعودية.السعودية لتفسيرات مختلفة. قد ت

 
 شركة بوليمرات الخليج للتوزيعب ةخاص ربوطالوضع  ( ج)

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

 عربية السعودية. يتم توزيع المبيعات جغرافيا على النحو التالي:تقع الموجودات التشغيلية في المملكة ال
 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 ديسمبر 31المنتهية في 
 للسنة
 ديسمبر 31المنتهية في 

 2020 2019 2020 2019 

     
 ً  ٪26 ٪28 ٪25 ٪26 الشرق األوسط / محليا
 ٪50 ٪48 ٪50 ٪50 آسيا

 ٪24 ٪24 ٪25 ٪24 أوروبا / أفريقيا

 100 100 100 100 

 
 
 
 



 التابعة وشركاتها( بتروكيم) تللبتروكيماويا الوطنية الشركة
 (سعودية مساهمة شركة)

 (مراجعة غير) الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2020 ديسمبر  31 في المنتهية السنةو أشهر الثالثة لفترة

 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)
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 السهم األساسية والمخفّضة ربحية 15
 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة  الشركةالعائدة إلى مساهمي  السنة/للفترة يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربحية
 السهم األساسية. السهم المخف ضة هي نفس ربحية ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة، فإن ربحية الشركة. وبما أن السنة/خالل الفترة

 

 
 لفترة الثالثة أشهر

 ديسمبر 31المنتهية في 
 للسنة
 ديسمبر 31المنتهية في 

 2020 2019 2020 2019 

     

 674,470 229,771 132,728 251,523 السنة/ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم في احتساب 

 480,000 480,000 480,000 480,000 السهم األساسية والمخف ضة ربحية

 1.41 0.48 0.28 0.52 ربحية السهم
 

 توزيعات أرباح 16
 
 31كامل خالل بالمليون لاير سعودي تم دفعها  240توزيع أرباح بقيمة على مساهمي الشركة  وافق، 2020 ديسمبر 31هية في تالمن السنةخالل         

 (2019كامل خالل سنة بالمليون لاير سعودي تم دفعها  240.0: 2019 ديسمبر 31) 2020ديسمبر 
 

 مطلوبات محتملة وارتباطات  17
 

فيما يتعلق بسحب مواد أولية للمصنع من أحد مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية ، 2020ديسمبر 31كما في كان لدى المجموعة  ( 1)
وضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال  مليون لاير سعودي(.  458,8:  2019ديسمبر    31لاير سعودي )  مليون  458.8بمبلغ  الموردين  

 مليون لاير سعودي(. 8.7: 2019ديسمبر  31لاير سعودي )مليون  8.8العادية بمبلغ 
 

مليون لاير سعودي  134.3مبلغ  2020 ديسمبر 31بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة والتي لم يتم تكبدها حتى  ( 2)
 مليون لاير سعودي(. 83.3: 2019ديسمبر  31تقريباُ )

 
من في الشركة السعودية للبوليمرات زيادة رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات    ةغير المسيطر  الحصص، قررت الشركة و2010خالل   ( 3)

عن التكلفة اإلضافية  ةغير المسيطر  الحصصلاير سعودي. وافقت إدارة الشركة على تعويض   ارملي  3,4خالل تحويل قرض مساند بمبلغ  
المستقبل بناًء على األرباح المستقبلية للشركة السعودية للبوليمرات، مع األخذ في  سنوية في دفعاتعن طريق تقديم التي سوف تتحملها، 

، قرر شركاء الشركة السعودية 2019ديسمبر  31االعتبار النقد غير القابل للتوزيع نتيجة لزيادة رأس المال. خالل السنة المنتهية في 
اإلجراءات يتم استكمال ل الشركة السعودية للبوليمرات بنفس المبلغ. لم ماالغير المسيطرة( تخفيض رأس والحصص للبوليمرات )الشركة 

  .2020ديسمبر   31كما في ض رأس المال يخفتالنظامية ل
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للوفاء  عرضية، سجلت إدارات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع والشركة السعودية للبوليمرات تكاليف الشحن كتكاليف 2019ديسمبر  31حتى         

الخسارة قائمة الربح أو بند في  " من العقود مع العمالء بالتزامات األداء مع عمالئها. ونتيجة لذلك، كانت تكاليف الشحن مخصومة من "اإليرادات
 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع و الشركة السعودية للبوليمرات ، أعادت إدارات2020. خالل عام    والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة

وفاء بالتزام األداء تقييم هذا الموقف ووقررت أن تكاليف الشحن لم تكن تكاليف عرضية، وبدالً من ذلك، كانت تكاليف اإليرادات المتكبدة من أجل ال
مليون لاير سعودي  15.9مليون لاير سعودي و  204.9مع عمالئها. نتيجة إلعادة التقييم، قامت اإلدارة بإعادة تصنيف تكاليف الشحن البالغة 

من   2019ديسمبر  31في  على التوالي، والتي تم تكبدها خالل السنة المنتهية شركة بوليمرات الخليج للتوزيع و الشركة السعودية للبوليمراتول
من أجل  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزةبند في " إلى "تكلفة اإليرادات" من العقود مع العمالء "اإليرادات

ديسمبر  31لسنة المنتهية في هر والفترة الثالثة أش قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزةالتوافق مع عرض 
أي بند من . لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير على إجمالي الربح أو الربح التشغيلي أو ربح السنة أو ربحية السهم األساسية والمخففة أو 2020

 بنود قائمة المركز المالي االولية الموحدة الموجزة.
 

 االولية الموحدة الموجزة  صافي" في القوائم المالية  -ت التمويل المصنف ضمن "الدخل اآلخر  للحصول على عرض أفضل، تم إعادة تصنيف ايرادا
لفترة  ، لتتوافق مع التصنيفة الموجزةالموحد األولية " في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمن استثمارات نقديةالمقارنة إلى "ايرادات  

ربحية السهم ة وربح التشغيل وأرباح السنو  هامش الربح  . لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير على2020ر  ديسمب  31لسنة المنتهية في  الثالثة أشهر وا
 .من بنود قائمة المركز المالي االولية الموحدة الموجزة بندأو أي  والمخفضةاألساسية 

 
 
 
 



 التابعة وشركاتها( بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 (سعودية مساهمة شركة)

 (مراجعة غير) الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2020 ديسمبر  31 في المنتهية السنةو أشهر الثالثة لفترة

 (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بأالف المبالغ جميع)
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 :2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
المبلغ المعروض 

 إعادة تصنيف سابقا  
المبلغ بعد إعادة 

 التصنيف

    

    األولية الموحدة الموجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

    

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

 (5,772,269) (220,828) (5,551,441)  االيرادات تكلفة

 1,883,264 - 1,883,264 

 
 

 14,470 (83,690) 98,160 بالصافي -الدخل اآلخر 

 83,690 83,690 - ايرادات من استثمارات نقدية

 98,160 - 98,160 

 
:2019ديسمبر  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر   

 

 إعادة تصنيف المبلغ سابقا   
المبلغ بعد إعادة 

 التصنيف

    

    األولية الموحدة الموجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

    

 1,869,637 63,780 1,805,857 من عقود مع العمالء إيرادات

 (1,459,492) (63,780) (1,395,712)  االيرادات تكلفة

 410,145 - 410,145 

 
 

 1,679 (12,671) 14,350 بالصافي -الدخل اآلخر 

 12,671 12,671 - ايرادات من استثمارات نقدية

 14,350 - 14,350 

 




