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 تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة

 المحترمين   إلى السادة / مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
 (شركة مساهمة سعودية)

  مقدمة 

وقائمة الربح أو الخسارة    ٢٠٢١  ديسمبر   ٣١لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة للشركة الوطنية للبتروكيماويات ("الشركة") كما في  
التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية    قوائمفي ذلك التاريخ وأشهر والسنة المنتهية  الثالثة    ةالموجزة ذات الصلة لفتراألولية  والدخل الشامل اآلخر  

واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية    ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١في   للسنة المنتهيةاألولية الموجزة 
") المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن  ٣٤"معيار المحاسبة الدولي رقم "التقارير المالية األولية" ( - ٣٤الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموجزة استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به. 

  نطاق الفحص 

علومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد  "فحص الم  ٢٤١٠قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  
ية والمحاسبية  في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية بصفة أساسية من االستفسار من األشخاص المسؤولين عن األمور المال

هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في  وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد  
المراجعة. لذا  المملكة العربية السعودية، وعليه ال يمكننا الحصول على تأكيد حول جميع األمور الجوهرية التي ال يمكن تحديدها إال عند إجراء أعمال  

 فإننا ال نبدي رأي مراجعة. 

  االستنتاج 

من جميع النواحي الجوهرية،    استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها،
 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ٣٤وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  انتباه  لفت

للبوليمرات    السعودية   الشركة  في   االستثمارات  على   التعديل  تأثير  توضح   والتي  المرفقة،   الموجزة  األولية  المالية  القوائم  حول  ١٤  اإليضاح  إلى  تباهاالن   نلفت
  هذه  عن المحاسبة يتم أن يجب  المساهمين،  بين  التعاقدية  للترتيبات اإلدارة  تقييم  إعادة  على بناءً . سابقًا توحيدها تم التيبوليمرات الخليج للتوزيع  وشركة

  .االستثمارات هذه  على  مشتركة سيطرة  الشركة تمارس حيث  الملكية حقوق طريقة  باستخدام مشتركة مشاريع في كاستثمارات  االستثمارات

: :المرفقة  الموجزة األولية المالية القوائم حول ١٤ اإليضاح  يوضح  

  يناير    ١و قائمة المركز المالي األولية الموجزة كما في    الموجزة  األولية  المالية   القوائم   لهذه   ٢٠٢٠  لعام   المقارنة   فترات   تأثير هذا التعديل على
و ؛ ٢٠٢٠

  .(األساسية والمخفضة) أن التعديل لم يكن له أي تأثير على إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي الشركة وصافي الدخل وربحية السهم

.األمر بهذا  يتعلق فيما استنتاجنا تعديل  يتم  لم  

 برايس وترهاوس كوبرز

 علي عبدالرحمن العتيبي
   ٣٧٩ترخيص رقم 

 هـ ١٤٤٣ اآلخرة  جمادى ٢٣
  )٢٠٢٢ يناير ٢٦(
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۷ 

 عامةمعلومات  ۱

صادر   ۱۰۱۰۲٤٦۳٦۳الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم" أو "الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  
صفر  ۱٦/ س بتاریخ    ٥۳وقد تم تأسیسھا بموجب قرار وزارة التجارة رقم  )،  ۲۰۰۸مارس    ۱٦ھـ (الموافق    ۱٤۲۹ربیع األول    ۸بالریاض بتاریخ  

 ).۲۰۰۸فبرایر  ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۲۹

تجارةوتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في تطویر وإنشاء وتشغیل وإدارة وصیانة المصانع البتروكیماویة والغاز والبترول والصناعات األخرى، و 
 والمنتجات البتروكیماویة ومشتقاتھا.  الجملة والتجزئة في المواد

) في المناطق التي تعمل فیھا الشركة وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة  ۱۹-في إطار االستجابة النتشار جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید
اقیة والوقائیة  باالجتماعیة واالقتصادیة في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقییم آثاره على عملیاتھا واتخذت حزمة من التدابیر االست

 من أجل:   

 ضمان صحة وسالمة موظفیھا.  •
 التخفیف من آثار الجائحة على عملیاتھا وتورید المنتجات للعمالء.  •

اة من  على الرغم من ھذه التحدیات، ال تزال العملیات التجاریة للشركة غیر متأثرة إلى حد كبیر حیث أن صناعة البتروكیماویات، بشكل عام، معف
، في حد ذاتھا، لھا آثار جوھریة  ۱۹-عملیات القیود المختلفة التي تفرضھا مختلف السلطات التنظیمیة المحلیة. تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفید

  .۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱المنتھیة في والسنة  لفترة الثالثة أشھر مباشرة محدودة على نتائج الشركة المدرجة

 ة مراقبة الوضع عن كثب للتقلیل من المخاطر بقدر اإلمكان.ومع ذلك، تواصل إدارة الشرك

 المقترح  االستحواذ

، وافق مجلس إدارة شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي على قرار بدء المناقشات مع الشركة لدراسة الجدوى  ۲۰۲۰سبتمبر    ۱٥في  
 المقترحة"). االقتصادیة لدمج الطرفین ذوي العالقة ("الصفقة 

، أعلنت شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي عن االنتھاء من دراسة الجدوى االقتصادیة  ۲۰۲۱  دیسمبر   ۳۱في  السنة المنتھیة  خالل  
تفاوض على شروط  األولیة، والتي على أساسھا قررت شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي والشركة البدء في العنایة المتبادلة الواجبة وال 

 وأحكام الصفقة المقترحة وبدء مشاركة المعلومات بینھما. 

مذكرة تفاھم غیر ملزمة    المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعيھـ)، وقعت  ۱٤٤۳صفر    ۲۰(الموافق    ۲۰۲۱سبتمبر    ۲۷عالوة على ذلك، في  
 فیما یتعلق بمعدل صرف األسھم والھیكل الذي سیتم من خاللھ تنفیذ الصفقة المقترحة.   الشركةمع 

المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي  ھـ) مع    ۱٤٤۳ربیع األول    ۲۱(الموافق    ۲۰۲۱أكتوبر    ۲۷أبرمت الشركة اتفاقیة تنفیذ ملزمة قانونًا في  
المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي  على أن تقدم  المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي  ("اتفاقیة التنفیذ")، والتي بموجبھا اتفقت الشركة و  

دة فيمقابل إصدار أسھم جدی المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي  والتي ال تملكھا    الشركةعلى جمیع األسھم الصادرة عن    لالستحواذعرًضا  
وفقًا للوائح والقواعد المعمول بھا الصادرة عن مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة، باإلضافة    الشركةلمساھمي  المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي  

 .إلى االحكام و الشروط المنصوص علیھا في اتفاقیة التنفیذ

 .۲۰۲۲ینایر    26  بتاریخإصدارھا  یضاحات والمعلومات التفسیریة األخرى والموافقة على  تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة والتي تتضمن اإل
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۸ 

 السیاسات المحاسبیة  ۲
 

القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة للسنة  إن السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة في إعداد ھذه  
 المالیة السابقة وفترات التقریر األولیة المقارنة.

 
 أسس االعداد  ۲-۱
 
  االلتزام بیان )أ(

 
المحاسبة   لمعیار  وفقاً  الموجزة للشركة  المالیة األولیة  القوائم  العربیة    ۳٤الدولي رقم  تم إعداد ھذه  المملكة  المعتمد في  المالیة األولیة"  "التقاریر 

   . السعودیة
 

اءة ھذه القوائم  ال تتضمن القوائم المالیة األولیة الموجزة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وبناًء علیھ، ینبغي قر
اإلیضاح  ، باستثناء التعدیالت الموضحة في  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱نب مع القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  المالیة األولیة الموجزة جنباً إلى ج

 .۱٤رقم 
 

 مبدأ التكلفة التاریخیة  )ب(
 

الصلة في القوائم المالیة  أعدت ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء ما ھو موضح في السیاسات المحاسبیة ذات  
 . ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱السنویة للسنة المنتھیة في 

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض  ) ج(

 
لة الوظیفیة"). یتم  إن البنود المدرجة في القوائم المالیة للشركة یتم قیاسھا باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المنشأة ("العم

 بـ "اللایر السعودي" كما أنھ العملة الوظیفیة للشركة.  الموجزة  األولیة  المالیةعرض القوائم 
 

 یالت على المعاییر والتفسیرات المعاییر الجدیدة والتعد )د(
 

یق  ال توجد معاییر جدیدة ساریة على الشركة، ومع ذلك، أصبحت بعض التعدیالت على المعاییر ساریة لفترة التقریر الحالي. قامت الشركة بتطب
 :۲۰۲۱ینایر  ۱التالیة على المعاییر ألول مرة لفترات تقاریرھا التي تبدأ في أو بعد   التعدیالت

 
  - إصالح مؤشر معدل الفائدة  - ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٤والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 ۲المرحلة 
 

اسبة التحوط، ویتمثل تأثیرھا  من ھذه التعدیالت بعض اإلعفاءات فیما یتعلق بتعدیل أساس قیاس سعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بمح ۱تمنح المرحلة 
عدم  في أن تعدیل أسعار الفائدة المعروضة بین البنوك ("أیبور") لن یتسبب عموًما في إنھاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، یجب مواصلة تسجیل أي  

 فعالیة للتحوط في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموجزة.
 
 

 التعدیالت من المنشأة:  لھذه ۲تتطلب المرحلة 
 

احتساب التغیر في أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة نتیجة إلصالح مؤشر معدل الفائدة عن طریق تحدیث معدل الفائدة الفعلي دون   •
 إثبات ربح أو خسارة فوریة. 

 
قت سابق عندما یتم إجراء تغییرات على  على عنصر مخاطر غیر محدد تعاقدیًا في أي و  ۱التوقف مستقبالً عن تطبیق تخفیف المرحلة   •

 عنصر المخاطر غیر المحدد تعاقدیًا، أو عند توقف عالقة التحوط. 
 

 لم یكن على الشركة تغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي نتیجة لتطبیق ھذه التعدیالت على المعاییر.
 

التي لم تصبح ساریة المفعول بعد والتي من    والمالي أو لجنة تفسیرات تقاریر التمویل الدولیة    ریرتقللالدولي    للمعیار ال توجد تفسیرات أخرى  
 . الشركةعلى  جوھريالمتوقع أن یكون لھا تأثیر 

 
 
 
 



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۹ 

 تتمة)(السیاسات المحاسبیة  ۲
 

 تتمة) ( أسس االعداد ۲-۱
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد  )ه(
 

ولم تقم الشركة بتطبیقھا بشكل    ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱لفترات التقریر في    والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لقد تم نشر بعض المعاییر  
لھذهمبكر.   یكون  أن  المتوقع  غیر  المستقبلیة    ومن  معامالتھا  وعلى  المستقبلیة  أو  الحالیة  التقریر  فترات  في  الشركة  على  أثر جوھري  المعاییر 

 المنظورة. 
 

 استثمارات في مشاریع مشتركة )و(
 

للقیام باألنشطة  المشروع المشترك ھو نوع من الترتیبات المشتركة حیث أن للشركة ترتیبات تعاقدیة (حقوق والتزامات) ساریة، مع طرف أو أكثر،  
یطرة  عادة، ولكن لیس بالضرورة، من خالل منشأة قانونیة خاضعة لسیطرة مشتركة. أما السیطرة المشتركة فتنشأ عن االتفاق التعاقدي بتقاسم الس

 كة في السیطرة باإلجماع. على ترتیب ما، وال تدخل حیز التنفیذ إال عندما تستدعي القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة األطراف المشار
 

بدئیاً  یتم المحاسبة عن الحصص في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة (شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) ویتم إثباتھا م
كة المستثمر فیھا في الربح أو الخسارة  بالتكلفة. تتضمن القوائم المالیة األولیة الموجزة حصة الشركة في األرباح أو الخسائر بعد االستحواذ للشر

اسبیة  المنفصلة، وحصة الشركة من حركات الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فیھا في الدخل الشامل اآلخر المنفصل، بعد تعدیل السیاسات المح
تركة كتخفیض في القیمة الدفتریة لالستثمار عند  لتتماشى مع سیاسات الشركة. یتم إثبات توزیعات األرباح المستلمة أو المدینة من المشاریع المش

  وجود حق باستالم توزیعات األرباح.
 

بما في  عندما تزید حصة خسائر الشركة عن حصتھا في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، یتم تخفیض مبلغ القیمة الدفتریة لھذه الحصة،  
م التوقف عن إثبات الخسائر اإلضافیة باستثناء الحد الذي یكون لدى الشركة التزام أو مدفوعات  ذلك أي استثمارات طویلة األجل، إلى الصفر، ویت

 نیابة عن الشركة المستثمر فیھا. 
 

الشركة في  یتم استبعاد األرباح غیر المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة مقابل االستثمار إلى حد حصة  
 لشركة المستثمر فیھا. ا

 
د دلیل على  یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة التي یتم بھا استبعاد األرباح غیر المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال یوجد فیھ وجو 

 انخفاض القیمة. 
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  ۳
 

، تُقدر القیم العادلة لألدوات المالیة للشركة على أنھا تقارب قیمھا الدفتریة حیث أن األدوات المالیة بطبیعتھا  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱كما في  
شھراً من تاریخ قائمة   ۱۲قصیرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ویتوقع تحقیقھا بقیمتھا الدفتریة الحالیة خالل  

خالل التدفقات    كز المالي األولیة الموجزة. تقدر القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة على أنھا تقارب قیمھا الدفتریة، حیث یتم تحدیدھا منالمر
 النقدیة المخصومة باستخدام سعر فائدة یستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. 

 
 تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة  ٤

 

المالیة األولیة الموجزة استخدام بعض التقدیرات واألحكام الھامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبا یتطلب   القوائم  ت،  إعداد 
تقییم    یتمواإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ التقریر، وكذلك المبالغ المدرجة لإلیرادات والمصاریف خالل فترة التقریر.  

ة للظروف.  التقدیرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسب
نتائج الفعلیة المتعلقة بھا. لیس  تقوم الشركة بعمل تقدیرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتعریفھا، مع ال

تلك التي تم    ھناك تغییرات جوھریة في التقدیرات واألحكام المحاسبیة المؤثرة التي تستخدمھا اإلدارة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة عن
 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تطبیقھا واإلفصاح عنھا في القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

 
) ۱۹-الشركة بشكل استباقي بتقییم أثر احتمالیة تسبب جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید  ، قامت إدارة۱مبین في اإلیضاح  ع ذلك، وكما ھو  وم

لي  في فرض قیود تنظیمیة وحكومیة أخرى على الصعید المحلي وفي األسواق التي تعمل فیھا الشركة والتي یمكن أن تؤثر سلبًا على األداء الما
ذه  للشركة. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكام وتقدیرات الشركة وافتراضاتھا المحاسبیة المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالیة لغرض إعداد ھ

قییم اآلثار  ي تالقوائم المالیة األولیة الموجزة. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سریعًا في ظل الشكوك المستقبلیة، ستستمر اإلدارة ف
  بناًء على التطورات المستقبلیة.



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱۰ 

 استثمارات في مشاریع مشتركة محتسبة باستخدام طریقة حقوق الملكیة  ٥
 

. تمتلك الشركات المدرجة أدناه رأس مال یتكون  ۲۰۲۰ینایر  ۱و ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱المبینة أدناه ھي المشاریع المشتركة للشركة كما في 
التأسیس أو التسجیل ھو أیًضا مكان عملھم الرئیسي، ونسبة الملكیة ھي نفسھا نسبة حق بلد  وق  فقط من أسھم عادیة مملوكة للشركة مباشرة. إن 

  لمشاریعھابین المساھمین  ، قامت إدارة الشركة بتقییم الترتیبات التعاقدیة  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  لتصویت المملوكة. خالل  ا
 . ۱٤المشتركة وخلصت إلى أن كلتا المنشأتین تحت سیطرة مشتركة. راجع أیًضا إیضاح رقم 

 
 الفعلیة في نسبة الملكیة  بلد التأسیس  
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱   
    
الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة ذات  

٪ ٦٥ المملكة العربیة السعودیة  مسؤولیة محدودة)   ٦٥ ٪  
شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة 
٪ ٦٥ اإلمارات العربیة المتحدة  منطقة حرة ذات مسؤولیة محدودة)   ٦٥ ٪  

 
الشركة   رقم  إن  التجاري  السجل  بموجب  السعودیة  العربیة  المملكة  الجبیل،  في  مسجلة  محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة  ھي  للبولیمرات  السعودیة 

. ۲۰٥٥۰۰۹۰٦٥)، ولھا فرع في الجبیل بموجب السجل التجاري رقم  ۲۰۰۷دیسمبر    ۹ھـ (الموافق    ۱٤۲۸ذي القعدة    ۲۹بتاریخ    ۲۰٥٥۰۰۸۸۸٦
لشركة السعودیة للبولیمرات في إنتاج وبیع وقود السیارات وزیت الوقود واإلیثیلین والبروبیلین والھكسان والبولي إیثیلین  تتمثل األنشطة الرئیسیة ل 

 عالي الكثافة ومنخفض الكثافة والبولي بروبیلین والبولیسترین.
 

ملیار لایر سعودي. تم    ۱٫٤ر لایر سعودي إلى  ملیا  ٤٫۸، قرر مساھمو الشركة السعودیة للبولیمرات تخفیض رأس مال الشركة من  ۲۰۱۹خالل  
. كما أن التخفیض في رأس المال مستحق الدفع  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱المنتھیة في السنة االنتھاء من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بھذا التخفیض خالل 

  مطلوب متداول في القوائم المالیة للشركة السعودیة للبولیمرات. عند الطلب، اعتماًدا على القدرات المالیة للشركة، وبالتالي، یتم التعامل معھ على أنھ  
   .٦أیضا، انظر ایضاح رقم 

 
بموجب رخصة تجاریة صادرة من المنطقة الحرة    ۲۰۱۱فبرایر    ۱٥تم تأسیس شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع في المنطقة الحرة بمطار دبي في  

تتمثل األنشطة الرئیسیة   ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ٦EA 420المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم  بمطار دبي. العنوان المسجل للشركة ھو  
توزیع  لشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع في تسھیل مبیعات منتجات البولیمر والمونومر وتوفیر المستودعات الدولیة. إن شركة بولیمرات الخلیج لل

 . بولیمراتھي الموزع للشركة السعودیة لل
 

 فیما یلي الحركة في القیمة الدفتریة لالستثمار في المشاریع المشتركة: 
 

 ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱المنتھیة في  للسنة ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱المنتھیة في  للسنة 

 
 الشركة السعودیة 

 للبولیمرات 
 شركة  بولیمرات  

للتوزیع  الخلیج   المجموع  
 الشركة السعودیة 

  للبولیمرات 
 شركة بولیمرات 
 المجموع   الخلیج للتوزیع

       
  ۱الرصید االفتتاحي، 

 ۸٬۰۱۷٬۹۸۹ ٦۹۳٬٥۳٤ ۷٬۳۲٤٬٤٥٥ ۸٬۰۸۷٬۳۷۲ ٥۹٤٬۳٤۷ ۷٬٤۹۳٬۰۲٥ ینایر 
الحصة في صافي  

 ۲٦۸٬٤٥۸ ۹٥٬۸۱۳ ۱۷۲٬٦٤٥ ۱٬۳٦۷٬٥۹۰ ۱٤٤٬۸۳٤ ۱٬۲۲۲٬۷٥٦ الربح  
  الحصة في
  )الخسارةالربح/(

) ۲۰٬۸٦۰( - (۲۰٬۸٦۰)  ۷٬۲۸٦ - ۷٬۲۸٦ الشاملة األخرى   
تخفیض في رأس  

 - - - (۲٬۲۰٦٬۱۰۰)  - (۲٬۲۰٦٬۱۰۰)  المال 
توزیعات أرباح  

مستلمة من مشاریع  
 (۱۹٥٬۰۰۰)  (۱۹٥٬۰۰۰)  - (۱۲۱٬۸۷٥)  (۱۲۱٬۸۷٥)  - مشتركة

زكاة مستردة إلى  
 ۱٦٬۷۸٥ - ۱٦٬۷۸٥ ۱۳٬۱۱۸ - ۱۳٬۱۱۸ مشاریع مشتركة 
  ۳۱الرصید الختامي، 

 ۸٬۰۸۷٬۳۷۲ ٥۹٤٬۳٤۷ ۷٬٤۹۳٬۰۲٥ ۷٬۱٤۷٬۳۹۱ ٦۱۷٬۳۰٦ ٦٬٥۳۰٬۰۸٥ دیسمبر  



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱۱ 

 (تتمة)استثمارات في مشاریع مشتركة محتسبة باستخدام طریقة حقوق الملكیة  ٥
 

للمشاریع  ة  فیما یلي المعلومات المالیة المختصرة للمشاریع المشتركة. تعكس المعلومات التي تم اإلفصاح عنھا المبالغ المعروضة في القوائم المالی 
 وال تعرض حصة الشركة في تلك المبالغ.  ةالمشترك

 
 قائمة المركز المالي المختصرة 

السعودیة للبولیمرات الشركة  شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع    

۲۰۲۰ینایر  ۱  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ینایر  ۱ ۲۰۲۱  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 
 

 موجودات متداولة       
یماثلھ  وما نقد ٥۹۸٬۷۲۹ ۷۹۲٬۳۰۸ ۲٬۰۹۸٬۱۰٥ ۹٥٬٦۹۳ ۱۲۲٬۹۲۱ ۲٤۳٬٤٤٦  

۱٬۰۸۱٬٥۸۳ ۹٤٦٬۲۳٤ ۱٬٤۷٥٬۱۷۱ ۱٬۳۰۳٬۳۰۷ ۱٬۳۲٦٬۲٤۰ ۱٬۹۲۳٬٤۷۸ 
  متداولة موجودات

 اخرى

۱٬۳۲٥٬۰۲۹ ۱٬۰٦۹٬۱٥٥ ۱٬٥۷۰٬۸٦٤ ۳٬٤۰۱٬٤۱۲ ۲٬۱۱۸٬٥٤۸ ۲٬٥۲۲٬۲۰۷ 
مجموع الموجودات  

 المتداولة 
       

 موجودات غیر متداولة   ۱۲٬۳۹۲٬۸۸۸ ۱۳٬۱٤۲٬۳۱۰ ۱٤٬۳۷٥٬٦٤۲ ۳۰٤ ۱٬۳۷٦ ۲٬٤۸۳
 مطلوبات متداولة       
       

)۲۱۰٬٦٦۰ (  )۸۸٬٥۷۹ (  )٥٦۸٬۷۷۸ (  )۱٬٦٦۰٬۹٤۹ (  )۱٬۲۰۰٬۲۲۸ (  )۳٬۰۲۳٬۹٥٥ (  
  باستثناء( مالیة  مطلوبات 

)التجاریة المطلوبات  
)٤٦٬۹۱۰ (  )٦٦٬٥۹۲ (  )٥۱٬٥۰٦ (  )٤۳٥٬۷۷٦ (  )٥۱۹٬۸۷۰ (  )٦۰٤٬۱۷۱ ( اخرى  متداولة مطلوبات    

)۲٥۷٬٥۷۰ (  )۱٥٥٬۱۷۱ (  )٦۲۰٬۲۸٤ (  )۲٬۰۹٦٬۷۲٥ (  )۱٬۷۲۰٬۰۹۸ (  )۳٬٦۲۸٬۱۲٦ (  
المطلوبات  مجموع 
 المتداولة 

       
 مطلوبات غیر متداولة       

)۲٬۰۷۰ (  )۱٥ (  - )٤٬۰۰۷٬۱٤۹ (  )۱٬٥۳٦٬۰۸۳ (  )۷۹۹٬٤۲٥ (  

  المالیة  المطلوبات
  المطلوبات ءباستثنا(

) التجاریة  

)۸۹٦ (  )۹٦٤ (  )۱٬۱۸۲ (  )٥۷٤٬۹۲٤ (  )٦۰۹٬٥۹۷ (  )٦٥۳٬۹٤٤ (  
  متداولة غیر مطلوبات 

 اخرى

)۲٬۹٦٦ (  )۹۷۹ (  )۱٬۱۸۲ (  )٤٬٥۸۲٬۰۷۳ (  )۲٬۱٤٥٬٦۸۰ (  )۱٬٤٥۳٬۳٦۹ (  
مجموع المطلوبات الغیر  

 متداولة 
       
       

۱٬۰٦٦٬۹۷٦ ۹۱٤٬۳۸۱ ۲۹٤۹٬۷۰  صافي الموجودات  ۹٬۸۳۳٬٦۰۰ ۱۱٬۳۹٥٬۰۸۰ ۱۱٬۰۹۸٬۲٥٦ 
 

: تسویة حصة بتروكیم في المشاریع المشتركة كما ھو مبین أدناه  
 
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 
الشركة السعودیة  

 للبولیمرات 
شركة  بولیمرات  

 الخلیج  للتوزیع 
الشركة السعودیة  

 للبولیمرات 
شركة  بولیمرات  

 الخلیج  للتوزیع 
     

 ۹۱٤٬۳۱۸ ۱۱٬۳۹٥٬۰۸۰ ۹٤۹٬۷۰۳ ۹٬۸۳۳٬٦۰۰ صافي اصول المشاریع المشتركة  
 ٦٥٪  ٦٥٪  ٦٥٪  ٦٥٪  حصة بتروكیم 

 ٦٬۳۹۱٬۸٤۰ ٦۱۷٬۳۰٦ ۷٬٤۰٦٬۸۰۲ ٥۹٤٬۳٤۷ 
) ۳۸٬٦۲۲( االقصاءات بین المجموعة    - )۳٦٬۷٥٤ (  - 

  الدخل  ضریبة/   بالزكاة االعتراف  في التوقیت فروق
 - ۱۲۲٬۹۷۷ - ۱۷٦٬۸٦۷ وسدادھا  الحالیة

 ٥۹٤٬۳٤۷ ۷٬٤۹۳٬۰۲٥ ٦۱۷٬۳۰٦ ٦٬٥۳۰٬۰۸٥ القیمة الدفتریة لالستثمارات  
 
 
 
 



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱۲ 

 
 (تتمة)استثمارات في مشاریع مشتركة محتسبة باستخدام طریقة حقوق الملكیة  ٥

 
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 

 
 الشركة السعودیة للبولیمرات  

 
  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 دیسمبر   ۳۱المنتھیة في  للسنة دیسمبر 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
     

 ٥٬٥۳۲٬۱٤۳ ۸٬۲۰۱٬۲۸٤ ۱٬٥۲۷٬٤۷۲ ۲٬۱۷۷٬۸۳٤ إیرادات من العقود مع العمالء 
 ۲۰٬٥۳۹ ٥٬۷۱۹ ۱۱٬۷۷٤ ۱٬۰٤٥   من استثمارات نقدیة إیرادات 
) ۲۱٦٬٦۷٥( استھالك     (۲۱٦٬٤٤۸)  (۸۷۱٬۳٤٦)  (۸۷٥٬۱۳٦) 

) ۲٤٬٤۹۸( (۱٤٬٥۱٤)  تكالیف تمویل     (۳۷٬٦۳٥)  (۸٦٬٤۹٤) 
 (۳۲٬۷٤۹)  (۱۷۱٬۰٤٦)  ۲۲٬٦۲٥ (۱۰٬۳٦۸)  مصروف الزكاة وضریبة الدخل  

     
 ۲٥۹٬۳٥۳ ۱٬۷٦۳٬۰۳٦ ۳۳۲٬۸۸۱ ۳۰۲٬۲۱۸ السنة /الربح للفترة

 (۲۹٬۸٤۷)  ۱۰٬٤۲٥ (۲۹٬۸٤۷)  ۱۰٬٤۲٥ السنة /للفترة  ىاألخر  ةالشامل (الخسارة)/الدخل
 ۲۲۹٬٥۰٦ ۱٬۷۷۳٬٤٦۱ ۳۰۳٬۰۳٤ ۳۱۲٬٦٤۳ السنة  /مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 

 
 شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع  

 
  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  دیسمبر 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
     

 ٤٬۹٤٤٬۹۸٦ ۷٬٥۸۲٬۷٥۱ ۱٬۳٤٤٬۱۰۱ ۲٬۰٤٦٬۰۸۲ إیرادات من العقود مع العمالء 
 ۳٤ ۱٥ ۳٤ (۱۱)    من استثمارات نقدیة إیرادات 
 (۱٬۱۰٦)  (۱٬۰۷۳)  - (۲۷۰)  استھالك 

 (۷۹)  (٤)  ۲٦ - تكالیف تمویل  
     

 ۱٤۷٬٤۰٥ ۲۲۲٬۸۲۱ ٥۷٬۰٦۰ ٤٦٬۳۸۳ السنة  /الربح للفترة
 - - - - السنة /الدخل الشامل األخر للفترة

 ۱٤۷٬٤۰٥ ۲۲۲٬۸۲۱ ٥۷٬۰٦۰ ٤٦٬۳۸۳ السنة  /الشامل للفترةمجموع الدخل 
 

: والنفقات الرأسمالیة المعتمدة ھي كما یلي البنكیةالمشتركة فیما یتعلق بالضمانات  للمشاریع االلتزامات المحتملة   
 

۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱   
    

 ٥۹۳٬۱۰۰ ۱٬۲٥٦٬۰۸۳  الشركة السعودیة للبولیمرات 
 - -  للتوزیع  الخلیج بولیمرات  شركة

 
 
 
 



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱۳ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٦
 
ة  تتألف األطراف ذات العالقة من المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزمیلة وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالق 

 یمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا ("أطراف ذات عالقة أخرى") منشآت األعمال التي 
 
  فیما یلي أھم معامالت الشركة من األطراف ذات العالقة: )أ(

 

 طبیعة المعامالت  أطراف ذات عالقة 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 دیسمبر   ۳۱المنتھیة في  للسنة دیسمبر  ۳۱
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
      

      الشریك: 
شركة المجموعة السعودیة لالستثمار 

 ۱٬٤۱۳ ۹۷۳ ۲٥٤ ٤۸۰ خدمات دعم  الصناعي

 
تحویل التزامات منافع  

 - ) ۳۲( - - الموظفین 
      مشروع مشترك: 

 الشركة السعودیة للبولیمرات 
تخفیض في رأس مال  

 - ۲٬۲۰٦٬۱۰۰ - - المشروع المشترك 

 للتوزیع  الخلیج بولیمرات  شركة
تحویل التزامات منافع  

 ۱٬۳۹۱ - ۱٬۳۹۱ - الموظفین 
 

   .۱٤أیضاً، انظر ایضاح رقم 
 

 قرض ثانوي إلى مشروع مشترك  .۱
 

لتمویل إنشاء مصنع  ملیار لایر سعودي، للشركة السعودیة للبولیمرات في السنوات السابقة    ۲٫۱قدمت الشركة قرًضا ثانویًا غیر محمل بالفوائد، بقیمة  
ودیة  للبتروكیماویات. كان سداد القرض خاضعًا لبعض التعھدات التي تم الوفاء بھا بموجب شروط تسھیالت القروض التجاریة الخاصة بالشركة السع

 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للبولیمرات. قامت الشركة السعودیة للبولیمرات بتسویة القرض خالل السنة المنتھیة في 
 

 راف ذات عالقة مطلوب من أط .۲
 

۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱   
 (معدلة)    
    

 - ۹۸۷٬٦۸٦  الشركة السعودیة للبولیمرات 
 - ٥۰٥  شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي 

  ۹۸۸٬۱۹۱ - 
 

   .۱٤ رقم  ایضاح انظر أیضاً، 
 

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  .۳
 

۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    
 (معدلة)    
    

 ۲۳٤ ۱٬۱۷٥  شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي 
 

.۱٤أیضاً، انظر ایضاح رقم   
 
 
 



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱٤ 

 (تتمة) عالقة معامالت وأرصدة مع أطراف ذات  ٦
 

 اإلدارة   موظفي كبار تعویضات )ب(

  
  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  دیسمبر  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 (معدلة)   (معدلة)    
      

 ۹٬۰۹٦ ۱۰٬٥۰٦ ۳٬٤۸٤ ٤٬۱۹۷  رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین 
 ۷۸٤ ۱٬۱٦٦ ۲۳۲ ۳٥۱  التزامات منافع الموظفین 

  ٤٬٥٤۸ ۳٬۷۱٦ ۱۱٬٦۷۲ ۹٬۸۸۰ 
 مجلس اإلدارة والمدیرین والموظفین الرئیسیین للشركة. یمثل كبار موظفي اإلدارة أعضاء 

 

   .۱٤أیضاً، انظر ایضاح رقم 
 

 النقد وما یماثلھ  ۷
  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱  

 (معدلة)   
   

 ۷٬۲۹۸ ۱۰٬۲۷۱ نقد لدى البنوك 
 ۳۷٥٬۰۰۰ ۱٬۲۸٤٬۰۰۰ ودائع قصیرة األجل 

 ۱٬۲۹٤٬۲۷۱ ۳۸۲٬۲۹۸ 
یلیة بأسعار یتم إیداع ودائع مرابحة قصیرة األجل لدى بنوك تجاریة، وتبلغ فترات استحقاقھا ثالث أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع، وتدر إیرادات تمو

 ). ٪۰٫٦٥إلى  ٪۰٫٤٥: من ۲۰۲۰سنویاً ( ٪۱٬۲٥إلى  ٪۰٬٤۰تجاریة تتراوح من 
 

.۱٤أیضاً، انظر ایضاح رقم   
 

 رأس المال  ۸
 

ینایر    ۱و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سھم عادي ( ملیون  ٤۸۰، یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في 
 لایر سعودي للسھم.  ۱۰ملیون سھم عادي) بواقع  ٤۸۰: ۲۰۲۰

 
 الزكاة  ۹

 
 ("الھیئة"). یتم تحمیل مخصصات الزكاة على الربح أو الخسارة. تخضع الشركة للزكاة وفقًا لنظام ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك 

 
 ن الھیئة. تعتقد إدارة الشركة أن المخصص الذي تم رصده في قائمة المركز المالي األولیة الموجزة كاٍف لتغطیة أي مطلوبات زكاة إضافیة قد تنشأ م

 
  لدى   الزكوي  وضعھا  الشركة  أنھت  وقد.  ۲۰۲۰  حتى")  الھیئة ("   والجمارك  والضریبة  للزكاة  العامة  الھیئة  إلى  الزكویة  إقراراتھا  بتقدیمقامت الشركة  

 :التالي النحو على الھیئة  قبل  من اإلضافیة الربوط  من عدد إصدار تم وقد ۲۰۱۰ دیسمبر  ۳۱ حتى السنوات لجمیع  الھیئة
 

  التزام  على   باعتراض  الشركة  وتقدمت .  سعودي   لایر  ملیون   ۹٥٫٥  بمبلغ   إضافي   زكاة   التزام  مع   ۲۰۱۳  إلى  ۲۰۱۱  من  للسنوات   ربوًطا   الھیئة  رفعت
  ٥٫۷  بمبلغ  للھیئة   المعدل  الربط  لصالح  نھائیًا  حكًما  األمانة  أصدرت  ، ۲۰۲۰  خالل ").  األمانة ("  الضریبیة  للجان  العامة  األمانة  إلى  اإلضافي  الزكاة
  المنتھیة   السنة  خالل  سعودي  لایر  ملیون  ۲٫۲  البالغ  المتبقي  والرصید  ۲۰۲۰  خالل  سعودي  لایر  ملیون  ۳٫٥  بدفع   الشركة  قامت.  سعودي  لایر  ملیون

 . ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في
 

  التزام   على اعتراًضا الشركة قدمت . سعودي لایر  ملیون ۲۰٤٫۲ بمبلغ إضافي زكاة التزام مع ۲۰۱٦ إلى ۲۰۱٤ من للسنوات ربوًطا الھیئة رفعت
  أصدرت   ، ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱  في   المنتھیة  السنة  خالل.  الضریبیة  للجان  العامة  األمانة  إلى   القضیة   تصعید  تم  ذلك  وبعد  الھیئة،  إلى  اإلضافیة   الزكاة
  االلتزام  تخفیض  تم  وعلیھ،   جزئیًا،   علیھا  الُمعترض  البنود  بقبول  قرارھا)  األمانة  من  األول  المستوى(  الضریبیة  والنزاعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة

  والمنازعات   المخالفات  في  الفصل  لجنة  إلى  اعتراًضا  والھیئة  الشركة  من  كل  قدمت.  سعودي  لایر  ملیون  ۹۲٫٥  إلى  السنوات  ھذه  عن  الزكوي
  .ذلك في  النھائي الحكم ویُنتظر) الضریبیة للجان العامة  األمانة من النھائي  المستوى( الضریبیة

 
  باعتراض   الشركة  تقدمت.  سعودي  لایر  ملیون  ۱۲۸٫۹  بمبلغ  إضافي   زكوي   التزام  مع  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷  للسنتین  الربوط  الھیئة   أصدرت  ، ۲۰۲۰  خالل
  في   الفصل   لجنة  أصدرت ،  ۲۰۲۲. خالل  الضریبیة  للجان  العامة   األمانة  إلى  القضیة   تصعید   تم  ذلك   وبعدللھیئة    اإلضافي  الزكوي  االلتزام  ضد

  ملیون  ۹۱٫۸ إلى السنوات ھذه   عن  الزكوي االلتزام  تخفیض  تم  وعلیھ، جزئیًا علیھا الُمعترض البنود  بقبول  قرارھا   الضریبیة والنزاعات  المخالفات 
 في غضون الوقت المحدد. الضریبیة والمنازعات المخالفات في الفصل  لجنة إلى اعتراضتعتزم الشركة تقدیم . سعودي لایر

 

  اعتراًضا   الشركة  قدمت .  سعودي  لایر  ملیون  ۹٫۲  بمبلغ  إضافي  زكوي  التزام   مع  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹  للسنتین  الربوط   الھیئة  أصدرت،  ۲۰۲۱خالل  
. ذلك في الھیئة  قرار  ویُنتظرتزام الزكوي االضافي لضد اال 



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱٥ 

 القطاعات  تقاریر ۱۰
 

و  فیما یتعلق بتقییم األداء وتخصیص الموارد، ترى اإلدارة أن جمیع أنشطة وعملیات الشركة ومشاریعھا المشتركة تشمل قطاع تشغیلي واحد وھ
 .  ، أي منتج البولیمرات قطاع البتروكیماویاتضمن 

 
 جغرافیاً على النحو التالي:  التشغیلي القطاع ایرادأصول التشغیل في المملكة العربیة السعودیة. یتم توزیع   تتواجد

 

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  دیسمبر  ۳۱
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

     
٪ ۲۸ ۲۰٪  ۲٦٪  ۱٦٪  محلیة / الشرق األوسط   

٪ ٤۸ ٤۹٪  ٥۰٪  ٤۸٪  آسیا   
٪ ۳٦ أوروبا / أفریقیا   ۲٤ ٪  ۳۱ ٪  ۲٤ ٪  

 ۱۰۰ ٪  ۱۰۰ ٪  ۱۰۰ ٪  ۱۰۰ ٪  
 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  ۱۱
 

خالل    یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربحیة للفترة العائدة إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة
 تمتلك أي أسھم محتملة مخفضة، فإن الربحیة المخفضة للسھم ھي نفس الربحیة األساسیة للسھم الواحد. الفترة. حیث أن الشركة ال 

 

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  دیسمبر  ۳۱
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
     

۷۷۱٬۲۹۲ ۱٬۳٦٦٬۸۰۲ ۲٥۱٬٥۲۳ ۲۰۹٬۱۷٦ السنة /للفترة الربح  
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدمة في حساب ربحیة  

 ٤۸۰٬۰۰۰ ٤۸۰٬۰۰۰ ٤۸۰٬۰۰۰ ٤۸۰٬۰۰۰ السھم األساسیة والمخفضة 
 ۰٬٤۸ ۲٬۸٥ ۰٬٥۲ ۰٬٤٤ السھم  ربحیة

 
 توزیعات أرباح  ۱۲

 
لایر سعودي لكل   ۰٬۷٥ملیون لایر سعودي ( ۳٦۰، وافق مساھمو الشركة على توزیعات أرباح بمبلغ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱السنة المنتھیة في  خالل

لایر    ۰٬٥۰ملیون لایر سعودي (  ۲٤۰، وافق مساھمي الشركة على توزیع أرباح بقیمة  ۲۰۲۰  دیسمبر  ۳۱(   سنةسھم)، تم سدادھا بالكامل خالل ال
 )السنةتم دفعھا بالكامل خالل  سعودي لكل سھم)

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  ۱۳

 
لایر سعودي   ۲٫٤  لغ، كان لدى الشركة مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكیة صدرت في سیاق األعمال االعتیادیة بمب۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في  

 ). الشيء: ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱(
 

 تعدیل ۱٤
 

انھا تمتلك  ، قامت إدارة الشركة بتوحید الشركة السعودیة للبولیمرات وشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع بناًء على حكمھا  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱حتى  
، أعادت ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر  على كل من الشركة السعودیة للبولیمرات وشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع. خالل    ةسیطر

ً   المشتركةحق السیطرة  مارست وخلصت إلى أن الشركة  بین الشركاءإدارة الشركة تقییم ھذا الحكم في ضوء الترتیبات التعاقدیة   لمتطلبات    وفقا
مشتركة". نتیجة لذلك، قامت  "الترتیبات ال   ۱۱"القوائم المالیة الموحدة" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

بالمحاسبة عن االستثمارات في الشركة السعودیة للبولیمرات وشركة بولیمرات الخلیج كاستثمارات في مشاریع مشتركة باستخدا م  إدارة الشركة 
ي أثر على مجموع حقوق الملكیة العائدة  طریقة حقوق الملكیة، وبناًء علیھ، أدرجت تعدیًال في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. لم یكن للتعدیل أ

: وصافي الدخل وربحیة السھم (األساسي والمخفض). نتج عن التعدیل التغییرات التالیةمساھمین الشركة إلى 



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱٦ 

  في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰ ۱ینایر ۲۰۲۰
  كما أدرجت سابقًا  التعدیل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت سابقًا  التعدیل  مثلما ُعّدلت 

 قائمة المركز المالي األولیة الموجزة       
       
 الموجودات       
 موجودات غیر  متداولة       

۱٬۰۳٤ )۱٤٬۱۷٤٬۱۳۱ (  ۱٤٬۱۷٥٬۱٦ ٦٥۹۱ )۱۲٬۹٤۹٬۷۱۰ (  ممتلكات ومصنع ومعدات  ۱۲٬۹٥۰٬٤۰۱ 
 استثمارات في مشاریع مشتركة محتسبة باستخدام طریقة حقوق الملكیة  - ۸٬۰۸۷٬۳۷۲ ۸٬۰۸۷٬۳۷۲ - ۸٬۰۱۷٬۹۸۹ ۸٬۰۱۷٬۹۸۹

٤٬۲٦٥ )۱۳٤٬۷۱۳ (  ۱۳۸٬۹۷۸ ۳٬٥۲٤ )۱۳۰٬۷۱۰ (  موجودات أخرى  ۱۳٤٬۲۳٤ 
- )٦۹٬۲۸۰ (  ٦۹٬۲۸۰ - )٦۳٬۲٦٦ (  موجودات حق االستخدام  ٦۳٬۲٦٦ 

 قرض مساند الى مشروع مشترك  - - - - ۳۳۹٬۲۹۱ ۳۳۹٬۲۹۱
۹۸٬۳٦۲٬٥۷  )٦٬۰۲۰٬۸٤٤ (  ۱٤٬۳۸۳٬٤۲۳ ۸٬۰۹۱٬٥۸۷ )٥٬۰٥٦٬۳۱٤ (  مجموع  الموجودات  الغیر  متداولة  ۱۳٬۱٤۷٬۹۰۱ 
       
 موجودات متداولة       

- )۹۰٦٬۰۹۷ (  ۹۰٦٬۰۹۷ - )۷۸٤٬۸۸۳ (  ذمم مدینة تجاریة  ۷۸٤٬۸۸۳ 
- )۹۱۷٬۸۰۳ (  ۹۱۷٬۸۰۳ - )۱٬۰۱۷٬۱۹۰ (  مخزون ۱٬۰۱۷٬۱۹۰ 

۳٬۷۱٤ )۸۱٬۸٤۳ (  ۸٥٬٥٥۷ ۳٬٦٤۳ )۱٤۱٬۰۰۰ (  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى ۱٤٤٬٦٤۳ 
۹٦۰ )۲٦۳٬۹٦۰ (  ۲٦٤٬۹۲۰ - )۲۲۹٬٤۸۱ (  مطلوب من اطراف ذات عالقة  ۲۲۹٬٤۸۱ 

۱٤٤٬۰٦٦ )۲٬۳٤۱٬٥٥۱ (  ۲٬٤۸٥٬٦۱۷ ۳۸۲٬۲۹۸ )۹۱٥٬۲۲۹ (  نقد وما یماثلھ  ۱٬۲۹۷٬٥۲۷ 
۱٤۸٬۷٤۰ )٤٬٥۱۱٬۲٥٤ (  ٤٬٦٥۹٬۹۹٤ ۳۸٥٬۹٤۱ )۳٬۰۸۷٬۷۸۳ (  مجموع  الموجودات  المتداولة  ۳٬٤۷۳٬۷۲٤ 

۸٬٥۱۱٬۳۱۹ )۱۰٬٥۳۲٬۰۹۸ (  ۱۹٬۰٤۳٬٤۱۷ ۸٬٤۷۷٬٥۲۸ )۸٬۱٤٤٬۰۹۷ (  مجموع  الموجودات  ۱٦٬٦۲۱٬٦۲٥ 
       
 المطلوبات  وحقوق الملكیة       
 حقوق الملكیة       

 رأس المال   ٤٬۸۰۰٬۰۰۰ - ٤٬۸۰۰٬۰۰۰ ٤٬۸۰۰٬۰۰۰ - ٤٬۸۰۰٬۰۰۰
 احتیاطي نظامي   ٤۳۸٬۲۹٤ - ٤۳۸٬۲۹٤ ٤۱٥٬۳۱۷ - ٤۱٥٬۳۱۷

 ارباح مبقاة   ۲٬۸۷۷٬۷٥۲ - ۲٬۸۷۷٬۷٥۲ ۲٬۹۳۲٬٦۷۷ - ۲٬۹۳۲٬٦۷۷
 حقوق الملكیة العائدة  الى مساھمي الشركة الوطنیة  للبتروكیماویات  ۸٬۱۱٦٬۰٤٦ - ۸٬۱۱٦٬۰٤٦ ۸٬۱٤۷٬۹۹٤ - ۸٬۱٤۷٬۹۹٤

       
- )٤٬۱۰۱٬۸۰۱ (  ٤٬۱۰۱٬۸۰۱ - )٤٬۱٦٥٬٥٤۷ (  حصة غیر مسیطرة  ٤٬۱٦٥٬٥٤۷ 

۸٬۱٤۷٬۹۹٤٬( ٤۱۰۱٬۸۰۱ (  ۱۲٬۲٤۹٬۷۹٥ ۸٬۱۱٦٬۰٤٬( ٤٦۱٦٥٬٥٤۷ (  مجموع  حقوق الملكیة   ۱۲٬۲۸۱٬٥۹۳ 



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱۷ 

۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في    ۱ ینایر۲۰۲۰   قائمة المركز المالي األولیة الموجزة (تتمة)   
  كما أدرجت سابقًا  التعدیل   مثلما ًعدلت   كما أدرجت سابقًا  التعدیل   مثلما ًعدلت  

 المطلوبات        
 مطلوبات غیر متداولة       

-  (۳٬٤۳٥٬۱۳٥) ۳٬٤۳٥٬۱۳٥ - )۱٬٤۹۳٬۸٥٤ (  قروض طویلة األجل  ۱٬٤۹۳٬۸٥٤ 
-  (٥۲٬۰۹۷) ٥۲٬۰۹۷ - )٤۲٬۲٤٤ (  مطلوبات إیجاریة  ٤۲٬۲٤٤ 
-  (۳۲٦٬۲۷۳) ۳۲٦٬۲۷۳ - )۲۹۸٬٦۹٦ (  مطلوبات ضریبة مؤجلة - بالصافي  ۲۹۸٬٦۹٦ 

۹٬۳۰۹  (۲٤۹٬٥٤۷) ۲٥۸٬۸٥٦ ۷٬۰۹٤ )۳۱۱٬۸٦٥ (  التزامات منافع الموظفین  ۳۱۸٬۹٥۹ 
 قرض ثانوي من حصة غیر مسیطرة  - - - ۱۸۲٬٦۹٦ (۱۸۲٬٦۹٦)  -

۹٬۳۰۹  (٤٬۲٤٥٬۷٤۸) ٤٬۲٥٥٬۰٥۷ ۷٬۰۹٤ )۲٬۱٤٦٬٦٥۹ (  مجموع  المطلوبات الغیر متداولة  ۲٬۱٥۳٬۷٥۳ 
       
 مطلوبات متداولة        

-  (۲۰۳٬٤٦۷) ۲۰۳٬٤٦۷ - )۳۰۰٬۹۷٥ (  ذمم دائنة تجاریة  ۳۰۰٬۹۷٥ 
۲٬۷۸٥  (۳۳٥٬۰۳۹) ۳۳۷٬۸۲٤ ۲٬۷۲٦ )۳٦۰٬۱۸۳ (  مستحقات ومطلوبات أخرى  ۳٦۲٬۹۰۹ 
۱٬۱٦۹  (۲۰٦٬۸۸٥) ۲۰۸٬۰٥٤ ۲۳٤ )۱۹۸٬۸۳۳ (  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ۱۹۹٬۰٦۷ 

-  (۱٬۲۱۰٬٤۲٥) ۱٬۲۱۰٬٤۲٥ - )۷٤۳٬۲٥٤ (  الجزء المتداول من قروض طویلة األجل ۷٤۳٬۲٥٤ 
-  (۱۲٬۹۱۷) ۱۲٬۹۱۷ - )۲۳٬۱۸۷ (  الجزء المتداول من المطلوبات اإلیجاریة ۲۳٬۱۸۷ 

۳٥۰٬۰٦۲  (۲۱٥٬۸۱٦) ٥٦٥٬۸۷۸ ۳٥۱٬٤۲۸ )۲۰٥٬٤٥۹ (  الزكاة وضریبة الدخل  ٥٥٦٬۸۸۷ 
۳٥٤٬۰۱٦  (۲٬۱۸٤٬٥٤۹) ۲٬٥۳۸٬٥٦٥ ۳٥٤٬۳۸۸ )۱٬۸۳۱٬۸۹۱ (  مجموع المطلوبات المتداولة   ۲٬۱۸٦٬۲۷۹ 

       
۳٦۳٬۳۲٥  (٦٬٤۳۰٬۲۹۷) ٦٬۷۹۳٬٦۲۲ ۳٦۱٬٤۸۲ )۳٬۹۷۸٬٥٥۰ (  مجموع المطلوبات   ٤٬۳٤۰٬۰۳۲ 

       
۸٬٥۱۱٬۳۱۹  (۱۰٬٥۳۲٬۰۹۸) ۱۹٬۰٤۳٬٤۱۷ ۸٬٤۷۷٬٥۲۸ )۸٬۱٤٤٬۰۹۷ (  مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة   ۱٦٬٦۲۱٬٦۲٥ 

       



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱۸ 

  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱  دیسمبر ۲۰۲۰ للسنة المنتھیة في ۳۱  دیسمبر ۲۰۲۰
  كما أدرجت سابقًا  التعدیل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت سابقًا  التعدیل  مثلما ُعّدلت 

 قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر األولیة الموجزة        
       

-  (٦٬۱۱۲٬۷٦٦) ٦٬۱۱۲٬۷٦٦ - )۱٬٦٤۳٬٦٤۹ (  إیرادات من العقود مع العمالء  ۱٬٦٤۳٬٦٤۹ 
 تكلفة اإلیرادات  (۱٬۱٤۲٬۸۰۲)  ۱٬۱٤۲٬۸۰۲ - (٥٬۱٦۸٬۲۱۱)  ٥٬۱٦۸٬۲۱۱ -
-  (۹٤٤٬٥٥٥) ۹٥( - ٤٤٬٥٥٥۰۰٬۸٤۷ (  إجمالي  الربح  ٥۰۰٬۸٤۷ 
       

۲٦۸٬٤٥۸ ۲٦۸٬٤٥۸ - ۲٤۷٬٤۸٥ ۲٤۷٬٤۸٥ - 
الحصة في  صافي ربح مشاریع مشتركة یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة  

 حقوق الملكیة 
 مصاریف بیع وتوزیع  (۸۱٬۷۲٥)  ۸۱٬۷۲٥ - (۳۳۳٬۲٦۳)  ۳۳۳٬۲٦۳ -
)۲٤٬٥٤٥ (   مصاریف عمومیة وإداریة (٤٦٬۷۳۱)  ۳٥٬٥۹۷ (۱۱٬۱۳٤)  (۱٦٥٬٤۱۷)  ۱٤۰٬۸۷۲ 

۲٤۳٬۹۱۳  (۲۰۱٬۹٦۲) ٤٤٥٬۸۷٥ ۲۳٦٬۳٥۱ )۱۳٦٬۰٤۰ (  ربح التشغیل  ۳۷۲٬۳۹۱ 
       
)۲۰٥ (  تكالیف تمویل  (۲۲٬۸۰۰)  ۲۲٬٥۹٥ (۲۰٥)  (۷۸٬۰۰۸)  ۷۷٬۸۰۳ 

۹٬۸۷۹  (۱۱٬۸۰۳) ۲۱٬٦۸۲ ۲٬۲٥۳ )۹٬۹۳۱ (  إیرادات من استثمارات نقدیة   ۱۲٬۱۸٤ 
۹٬٦۷٦٦٬ ٤۰۰۰  (٥٦٬۳۲٦) ۲٫۰٤۸ ٦٦٤٬۱۲  ایرادات (تكالیف) مالیة - بالصافي  (۱۰٬٦۱٦)  

)۲۸٤ (   (۲۳٬۹۸٥) ۲۳٬۷۰۱  (۷) )۲٬۹۰۷ (  إیرادات (مصاریف) أخرى - بالصافي  ۲٬۹۰۰ 
۲٥۳٬۳۰۳  (۱٥۹٬۹٤۷) ٤۱۳٬۲٥۰ ۲۳۸٬۳۹۲ )۱۲٦٬۲۸۳ (  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل  ۳٦٤٬٦۷٥ 

       
)۲۳٬٥۳۲ (  ۱۰٬۰۰٥  (۳۳٬٥۳۷) ۱۳٬۱۳۱ )٤٬٥۳٦ (  (مصروف) الزكاة الدائنة  ۱۷٬٦٦۷ 

- ۲۲٬۷٤٤  (۲۲٬۷٤٤) - )۱۸٫۰۸۹ (  ضریبة الدخل   ۱۸٫۰۸۹ 
۲۲۹٬۷۷۱  (۱۲۷٬۱۹۸) ۳٥٦٬۹٦۹ ۲٥۱٬٥۲۳ )۱٤۸٬۹۰۸ (  الربح  للفترة/ السنة  ٤۰۰٬٤۳۱ 

       
 الدخل  الشامل اآلخر        
 بنود لن یتم تصنیفھا إلى  الربح أو  الخسارة       
)۸٥۹ (  اعادة قیاس  التزامات منافع الموظفین   (۳۲٬۹٥۲)  ۳۲٬۰۹۳ (۸٥۹)  (۳۲٬۹٥۲)  ۳۲٬۰۹۳ 

-  (۲٬۲٤٦) ۲٬۲٤٦ - )۲٬۲٤٦ (  ضریبة مؤجلة   ۲٬۲٤٦ 

)۲۰٬۸٦۰ (   (۲۰٬۸٦۰) -  (۲۰٬۸٦۰) )۲۰٬۸٦۰ (  - 
الحصة  في  صافي الخسارة  الشاملة اآلخرى للمشاریع  المشتركة  المحتسبة  

 بطریقة حقوق الملكیة   
)۲۱٬۷۱۹ (  الخسارة الشاملة االخرى للفترة/السنة  (۳۰٬۷۰٦)  ۸٬۹۸۷ (۲۱٬۷۱۹)  (۳۰٬۷۰٦)  ۸٬۹۸۷ 

۲۰۸٬۰٥۲  (۱۱۸٬۲۱۱) ۳۲٦٬۲٦۳ ۲۲۹٬۸۰٤ )۱۳۹٬۹۲۱ (  مجموع  الدخل الشا مل  للفترة/السنة  ۳٦۹٬۷۲٥ 



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۱۹ 

       
       

       (تتمة)
       

  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱  دیسمبر ۲۰۲۰ للسنة المنتھیة في ۳۱  دیسمبر ۲۰۲۰
  كما أدرجت سابقًا  التعدیل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت سابقًا  التعدیل  مثلما ُعّدلت 

       
  قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر األولیة الموجزة (تتمة)      
       
 مجموع  الدخل الشامل  للفترة العائد إلى :      

 مساھمي الشركة  الوطنیة  للبتروكیماویات ۲۲۹٬۸۰٤ - ۲۲۹٬۸۰٤ ۲۰۸٬۰٥۲ - ۲۰۸٬۰٥۲
-  (۱۱۸٬۲۱۱) ۱۱۸٬۲۱۱ - )۱۳۹٬۹۲۱ (  الحصة  غیر المسیطرة  ۱۳۹٬۹۲۱ 

۲۰۸٬۰٥۲  (۱۱۸٬۲۱۱) ۳۲٦٬۲٦۳ ۲۲۹٬۸۰٤ )۱۳۹٬۹۲۱ (  ۳٦۹٬۷۲٥  
       
       
 ربحیة السھم       

۸۰٬٤  األساسیة والمخفضة  ۰٬٥۲ - ۰٬٥۲ ۰٬٤۸ - 



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۲۰ 

 
 ۲۰۲۰ دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة 
 مثلما ُعّدلت  التعدیل  كما أدرجت سابقًا  
    

األولیة الموجزة  قائمة التدفقات النقدیة     
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
قبل الزكاة وضریبة الدخل الربح   ٤۱۳٬۲٥۰ )۱٥۹٬۹٤۷ (  ۲٥۳٬۳۰۳ 

    تعدیالت لـ: 
) ۸۷٦٬۲٤۲( ۸۷٦٬۷۷٦ استھالك   ٥۳٤ 

) ۳۸۹٬۹٦۹( ۳۸۹٬۹٦۹ االنخفاض في قیمة ممتلكات ومصنع ومعدات   - 
) ۹٥۳( أرباح من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات   ۹٥۳ - 

بالصافي  -تكالیف تمویل   ٥٦٬۳۲٦٦٬( ٦۰۰۰ (  )۹٬٦۷٤ (  
 ۱٬۱٥۱ ۱٬۱٥۱ - الربح من تعدیل قرض ثانوي الى مشروع مشترك 

) ٦۱۹( الربح من تعدیل قرض ثانوي من حصة غیر مسیطرة   ٦۱۹ - 
الحصة في صافي ربح المشاریع المشتركة یتم المحاسبة عنھا  

) ۲٦۸٬٤٥۸( - باستخدام طریقة حقوق الملكیة   )۲٦۸٬٤٥۸ (  
الموظفین مخصص التزامات منافع   ۹۱۹٬٥۲  )٥٤۱٬۲٥ (  ۳۷۸ 

    
     التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

في المخزون الزیادة   )۹۹٬۳۸۷ (  ۹۹٬۳۸۷ - 
في المبالغ المدفوعة مقدماً وموجودات    ) النقصالزیادة(

) ٤۰۷۲٦٬( متداولة أخرى وقروض لموظفین   ۲۱۹۲۷٬  ۸۱۲ 
۸۰۷٬۹۳ النقص في المطلوب من أطراف ذات عالقة   )۸٤۷٬۸۳ (  ۹٦۰ 

) ۱۲۱٬۲۱٤( ۱۲۱٬۲۱٤  النقص في الذمم المدینة التجاریة  - 
) ۹۷٬٥۰۸( ۹۷٬٥۰۸ الزیادة في الذمم الدائنة التجاریة   - 

في المطلوب إلى أطراف ذات عالقة   ) الزیادةالنقص(  )۸٬۹۸۷ (  ۹٬٤٤۳ ٤٥٦ 
في مستحقات ومطلوبات أخرى  )النقصالزیادة (  ۰۸٥٬٥۲  )۱٤٤٬۲٥ (  )٥۹ (  

٥۰۱۱٬۹۰۹٬  عملیات ال )المستخدم فيالناتج من (النقد   )۰۹۸٬۳۰۱٬۹ (  )۲۰٬٥۹۷ (  
) ٥۹٬۰۰۱( تكالیف التمویل المدفوعة   ٥۹٬۰۰۱ - 

) ۲۰۹( ۱۰٬۰۸۸ إیرادات تمویل مستلمة   ۹٬۸۷۹ 
) ۱۰۲٬٦۱٦( زكاة وضریبة دخل مدفوعة   ۸۰٬٤٥۰ )۲۲٬۱٦٦ (  

) ۹۳٥٬۰۱( التزامات منافع موظفین مدفوعة   ۸۸۷٬٥  )٥٬۰٤۸ (  
 ۱۹٥٬۰۰۰ ۱۹٥٬۰۰۰ - توزیعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

زكاة لمشروع مشترك سداد   - )۱٦٬۷۸٥ (  )۱٦٬۷۸٥ (  
) ۱۹٥٬۳( قروض مدفوعة للموظفین    ۱۹٥٬۳  - 

من األنشطة التشغیلیة   الواردةصافي التدفقات النقدیة   ۸۷۱٬۱۱٬۷٤  )٥٤۳٬۱۱٬٦۰ (  ۱٤۰٬۲۸۳ 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
) ۰۷٦٬٥۲( مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات   ۸۰۳٬٤۲  )۲۷۳ (  

ممتلكات ومصنع ومعدات متحصالت من استبعاد   ٥٬٥۹۱ )٥٬٥۰۹ (  ۸۲ 
من األنشطة االستثماریة   الصادرةصافي التدفقات النقدیة   )٤۸٥٬۹۱ (  ۲۹٤٬۹۱  )۱۹۱ (  

    

    
    
    
 

(تتمة)



 الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 ة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجع 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أشھر والسنة المنتھیة في  ةلفترة الثالث  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 

۲۱ 

 
 ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  
 مثلما ُعّدلت  التعدیل  كما أدرجت سابقًا  

(تتمة)قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة      
    
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 - (۲٬۹۸۰٬۳٦۹)  ۲٬۹۸۰٬۳٦۹ متحصالت من قروض طویلة األجل 

) ٥٬۳۹۹٬۰۳۸( سداد قروض طویلة األجل   ٥٬۳۹۹٬۰۳۸ - 
مشروع مشترك سداد قرض ثانوي من   )۱۸۲٬۰۷۷ (  ٥۲۰٬۲۱۷ ۳۳۸٬۱٤۰ 

) ۲٤۰٬۰۰۰( توزیعات أرباح مدفوعة   -  (۲٤۰٬۰۰۰) 
) ۱٥٬۱۱۲( العناصر الرئیسیة لمدفوعات اإلیجار   ۱٥٬۱۱۲ - 

) ۱۰٥٬۰۰۰(  توزیعات أرباح مدفوعة من شركة تابعة إلى حصة غیر مسیطرة  ۱۰٥٬۰۰۰ - 
) ٥۰٬٥۳٥( ٥۰٬٥۳٥ ضریبة دخل مستردة من قبل حصة غیر مسیطرة   - 

) ۲٬۹۱۰٬۳۲۳( صافي التدفقات  النقدیة الواردة من األنشطة التمویلیة   ۳٬۰۰۸٬٤٦۳ ۰۱٤۹۸٬  
    

في النقد وما یماثلھ  التغیرصافي    )۱٬۱۸۸٬۰۹۰ (  ۱٬٤۲٦٬۳۲۲ ۲۳۸٬۲۳۲ 
السنة نقد وما یماثلھ في بدایة   ۲٬٤۸٥٬٦۱۷ )۲٬۳٤۱٬٥٥۱ (  ۱٤٤٬۰٦٦ 

    
السنة نقد وما یماثلھ في نھایة   ۱٬۲۹۷٬٥۲۷ )۹۱٥٬۲۲۹ (  ۳۸۲٬۲۹۸ 

    
    أنشطة تشغیلیة واستثماریة وتمویلیة غیر نقدیة:

 - (۱٥٬٥۲۹)  ۱٥٬٥۲۹ أصول حق االستخدام مسجلة مقابل التزامات اإلیجار 
) ۱۰٬۲۱۷( ۱۰٬۲۱۷ إطفاء تكالیف المعامالت   - 

رأسمالیة مستحقة   نفقات  ۱٬٤۱۰ )۱٬٤۱۰ (  - 
) ۳۱۱( ۱٬۷۰۲ تحویل التزام منافع الموظفین من مشروع مشترك   ۱٬۳۹۱ 

 
 
 
 




