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تقرير مراجع الحسابات المستقل علي فحص القوائم المالية األولية  
 المختصرة الموحدة 

  
 للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 

 مقدمة 

م لشركة الصحراء العالمية 2020 يونيو 30لقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة المرفقة كما في 
 للبتروكيماويات )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"( المكونة من:

 

 م.2020 يونيو 30قائمة المركز المالي المختصرة الموحدة كما في  •

 م. 2020 يونيو 30المنتهية في والستة أشهر قائمة الدخل المختصرة الموحدة لفترة الثالثة أشهر  •

  30المنتهية في  والستة أشهر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة الموحدة لفترة الثالثة أشهر  •
 م. 2020 يونيو

 م. 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في ستة  الموحدة لفترة القائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة  •

 م. و 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستة قائمة التدفقات النقدية المختصرة الموحدة لفترة ال •

 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة. •
 

المحاسبة الدولي   ولية المختصرة الموحدة وفقا لمعيارإن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األ
العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية   المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34)

 فحصنا.  إلى األولية المختصرة الموحدة استنادا  

 نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع الحسابات 2410لمعيار ارتباطات الفحص )لقد قمنا بالفحص طبقا   
المستقل للشركة" المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات بشكل 

 وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعدأساسي لألشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية 
 في المملكة المعتمدة المراجعة الدولية  لمعايير طبقا   بها القيام يتم التي  من المراجعة  نطاقه في  كبير بشكل   أقل الفحص
التي يمكن التعرف عليها السعودية، وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة  العربية

 مراجعة.  رأي نُبدي خالل المراجعة.  وبالتالي، فإننا لن

 
 
 
 
 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو  
 عالمية، شركة تعاونية سويسرية  غير شريك في شبكة شركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي ال
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تقرير مراجع الحسابات المستقل علي فحص القوائم المالية األولية  
 المختصرة الموحدة 

للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )يتبع(

 عن كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

عبدالعزيز عبدهللا النعيم
394ترخيص رقم:   

 الخـبر  
 م2020يوليو  23 التاريــــخ:
هـ1441الحجة  ذو 2 الموافـق :

االستنتاج

30األولية المختصرة الموحدة المرفقة كما  القوائم المالية بأن نعتقد يجعلنا شيء انتباهنا يلفت فحصنا، لم  إلى واستنادأ  
الجوهرية،  الجوانب جميع م لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات والشركات التابعة لها لم يتم إعدادها، من2020  يونيو

 العربية السعودية.  المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34المحاسبة الدولي ) وفقا لمعيار
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        معلومات حول الشركة .1
الشركة" )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة لبتروكيماويات "سبكيم" أو " إن شركة الصحراء العالمية ل

 م. 1999ديسمبر  22هـ الموافق 1420رمضان  14الصادر بتاريخ  1010156910العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

 

ة الخبر، حيث يوجد المقر الرئيسي لإلدارة التنفيذية، وهو مسجل بموجب السجل التجاري رقم نة الرياض ولديها فرع بمدينالمقر الرئيسي للشركة بمدي يقع
 2055007570م وفرع آخر بمدينة الجبيل الصناعية بموجب السجل التجاري رقم  2000فبراير    6هـ الموافق  1420شوال    30الصادر بتاريخ    2051023922
 م.2006يونيو  1م الموافق 1427جمادى األولى  4الصادر بتاريخ 

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

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

 

م(, أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات تغيير اسمها إلى شركة الصحراء العالمية 2019مايو  16هـ )الموافـق: 1440رمضان  11الخميس  بيوم
راء للبتروكيماويات، شركة تهاء من صفقة االندماج التجاري المتكافئ بين شركة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات وشركة الصحللبتروكيماويات بعد االن

 م(.2004يوليو  7هـ )الموافق: 1425جمادى األولى  19بتاريخ  1010199710سعودية مساهمة مقفلة، لديها سجل تجاري رقم 

 

صحراء"( عن ٪ من أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات )"ال100تحوذت شركة سبكيم بموجبها على شكل صفقة استحواذ، حيث استم االندماج التجاري على 
سهًما من أسهم شركة سبكيم مقابل   0.8356سهم جديد باسم شركة سبكيم وفقًا التفاقية التنفيذ وبالنسبة المتفق عليها وهي إصدار    366،666،666طريق إصدار  

هـ 1440رمضان    11ير العادية بتاريخ  من أسهم شركة الصحراء. تم اعتماد إصدار أسهم شركة سبكيم من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غ  كل سهم
( والهيئة العامة م(. حصلت شركة سبكيم على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )"تداول" 2019مايو  16)الموافق: 

 ة غير العادية.للمنافسة وجميع الجهات التنظيمية األخرى ذات العالقة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العام

 
"تداول" بتاريخ  وبعد استحواذ شركة سبكيم على شركة الصحراء، تم إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء من "تداول" وتم إدراج األسهم الجديدة لشركة سبكيم في

 م(، وبالتالي، أصبحت شركة الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سبكيم. 2019مايو  21هـ )الموافق: 1440رمضان  16

 

  يئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية:الب
بدأت  التجارية في شكل حدوث انكماش اقتصادي.( والركود العالمي بسبب انخفاض الطلب على األعمال 19-تؤثر التطورات األخيرة لفيروسات كورونا )كوفيد

إدارة إجراءات فرق و ارة بشكل استباقي الحتواء تأثير هذه التطورات وأنشأتهذه الظروف بالفعل في التأثير على األنشطة التجارية، ومع ذلك، استجابت اإلد
 وكذلك لضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أنحاء أسواقها.أوسع على نطاق ، لضمان صحة وسالمة موظفيها والعمالء والمقاولين والمجتمع األزمات

 
أسعار في نخفاض االبسبب والطلب في نخفاض االبسبب ، تأثر األداء المالي للمجموعة م2020يونيو  30، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في عالوة على ذلك

على وأعمال التشغيل لديها  ير الوباء على  الوضع عن كثب ولديها استراتيجية قائمة للحد من تأثتابعة  م  سبكيمشركة  ، تواصل إدارة  هذه التحدياترغم  المنتجات. و
 توريد المنتجات إلى السوق.
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 معلومات حول الشركة )يتبع( .1
 يما بعد باسم "المجموعة"(:يونيو، يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية )ويشار إلى الشركة والشركات التابعة لها ف 30كما في 

      الشركات التابعة
 يونيو 30نسبة الملكية الفعلية في 

 م 2019 م 2020  

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

 ٪ 65 % 65  الشركة العالمية للميثانول

 ٪53.91 %53.91  الشركة العالمية للدايول

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

 ٪89.52 %89.52  ( 1-1الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة )

 ٪ 97 % 97  الشركة العالمية للغازات

 ٪ 100 % 100  شركة سبكيم للتسويق

 ٪ 100 % 100  شركة الصحراء للتسويق

 ٪78.20 %78.20  الشركة العالمية للمنافع

 ٪ 75 % 75  الشركة العالمية للبوليمرات

 ٪ 100 % 100  سبكيم للكيماوياتشركة 

 ٪ 100 % 100  شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه

 ٪ 100 % 100  شركة سبكيم أوروبا بي في 

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

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

 ٪ 75 % 75  لمنتجات المتخصصةدية لالسعومصنع الشركة 

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

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

 
ت الالزمة مشروعاتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة الصحراء في االستثمار في المشروعات الصناعية والبتروكيماوية والقطاعات الكيميائية وامتالك وتنفيذ ال

 لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع. 
 

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

بدأت الشركة العالمية للدايول أنشطتها التجارية  انديول ورباعي هيدروفيوران.الهيدرايد وبيوت تصنيع وبيع ماليك إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للدايول هو
 م. 2006في سنة 

 
شركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة هو تصنيع وبيع حامض االستيل وخالت الفينيل األحادي على إن النشاط الرئيسي لل

 م.2010. بدأت الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة أنشطتهما التجارية في سنة الترتيب
 

 م.2010رئيسي للشركة العالمية للغازات هو تصنيع وبيع أول أوكسيد الكربون. بدأت الشركة العالمية للغازات أنشطتها التجارية في سنة إن النشاط ال
 

وغيرها رئيسي لشركة سبكيم للتسويق وشركة الصحراء للتسويق هو تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل شركات المجموعة شاط الإن الن
 من المنتجات البتروكيماوية.

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

 
أت الشركة العالمية تصنيع وبيع البولي إيثيلين منخفض الكثافة وبولي أسيتات فينيل والبولي فينيل الكحولي. بد يسي للشركة العالمية للبوليمرات هواط الرئإن النش

 من المقاولين الرئيسيين.م، وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات اإلستالم 2015إبريل  1للبوليمرات أنشطتها التجارية في 
 

فثليت. بدأ مصنع إيثيل األسيتات نشاطه التجاري تصنيع وبيع إيثيل أسيتات وبيوتيل أسيتات وبولي بيوتيلين تر إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للكيماويات هو
 نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم.م وذلك بعد  2018يوليو    1م بينما بدأ مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت نشاطه التجاري في  2013في  
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 معلومات حول الشركة )يتبع( .1

كيم أوروبا ط الرئيسي لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه والشركات التابعة لها المملوكة بالكامل بما في ذلك شركة سبكيم أوروبا بي في وشركة سبإن النشا
 يق وتوزيع للمنتجات البتروكيماوية للشركة.اس ايه هو تقديم خدمات تسو

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

 
ة قيات موصالت األسالك الكهربائية. بدأت الشركتصنيع وبيع البولي إيثيلين متقاطع الربط ووا إن النشاط الرئيسي لشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة هو

 عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم من المقاولين الرئيسيين.م وذلك بعد نجاح 2015يونيو  1أنشطتها التجارية في 
 

تصنيع وبيع القوالب والسبائك والمنتجات ذات الصلة  م، هو2014إن النشاط الرئيسي لمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة، والتي تأسست في عام 
م. بدأ مصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين التشغيل 2016نوفمبر  1اإليثيلين. إن مصنع إنتاج األدوات بدأ أنشطته التجارية من إلى جانب إنتاج أفالم خالت فينيل 

 م.2019يناير  1التجاري في 
 

ساهمة أقل من المطلوب في قروض م بم2009يونيو  22ة لخالت الفينيل المحدودة بتاريخ لألستيل المحدودة والشركة العالميساهم أحد مساهمي الشركة العالمية  1- 1

ة للمجموعة في من المساهمين، ووافقت شركة سبكيم على المساهمة بأكثر من المستوى المطلوب لدعم المشروع. ونتيجة لذلك، فقد زادت نسبة الملكية الفعلي

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

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

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

 مليون لاير سعودي. 35.9لاير سعودي وانخفاض في حقوق ملكية المساهمين بمبلغ 

  

رة علی األنشطة ذات العالقة . ومع ذلك، وفقاَ التفاقية المساهمين، فإن السيطركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمةفقط في ش ٪50لدى المجموعة حصة بنسبة  2- 1

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

 

م. يتمثل النشاط 2013مارس  25الموافق  هـ1434جمادى األولى  13م. وتاريخ عقد تأسيسها هو 2013غافورة في عام ستثمر فيها في سنتأسست الشركة الم 3- 1

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

 

عدنية شركة في تصنيع المعدات الملاير سعودي. يتمثل النشاط الرئيسي لل  5,000,000قدمة بمبلغ  م، تم سداد رأس مال شركة سبكيم للتقنيات المت2019خالل سنة   4- 1

 وقطع الغيار.

 

 العمليات المشتركة  5- 1

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

 
 لملكية شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق ا 6- 1

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

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

 البتروكيماويات:
 

 نيويو 30نسبة الملكية الفعلية في   

 م 2019 م 2020  

 ٪32.55 %32.55  شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات )تي أس أو سي(
 ٪43.16 %43.16  الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة )ساك(

 ٪30.00 %30.00  شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية )“إنوكيم”(



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .2

 معايير المحاسبية المطبقةلا 1- 2
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34المحاسبة الدولي ) هذه القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة )"القوائم المالية األولية"( وفقا لمعيارتم إعداد 

مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة  للمحاسبين القانونيين وينبغي قراءتهاالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  
م )"القوائم المالية السنوية األخيرة"(. وهي ال تشتمل على جميع المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ييرات في السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة مدرجة لشرح األحداث والمعامالت ة للتقرير المالي. ومع ذلك، فإن التغالمعدة وفقًا للمعايير الدولي
 الهامة لفهم التغييرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالية سنوية.

 

 أسس اإلعداد 2- 2
 التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركز المالي المختصرة الموحدة:لى أساس مبدأ التكلفة تم إعداد هذه القوائم المالية األولية ع

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

 . وائتمان الوحدة المتوقعةالمستقبلية باستخدام طريقة ة الحالية لاللتزامات يتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيم •

 األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. •

 

 استخدام التقديرات واألحكام  3- 2
المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات السياسات عند إعداد هذه القوائم المالية األولية، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 

(، قامت اإلدارة بتقييم التأثير المحتمل لوباء 1قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. على النحو المبين في إيضاح ) والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.
ت إدارة المجموعة بمراجعة بعض التقديرات المتعلقة بالقيمة قيد االستخدام للوحدات املذلك، قونتيجة  محليًا وفي األسواق التي تعمل فيها المجموعة. 19-كوفيد

  ج(.-6المولدة للنقد )إيضاح 
 

سياسات تطبيق ال ذتها اإلدارة فيباستثناء التغير في التقدير للقيمة قيد االستخدام لبعض الوحدات المولدة للنقد على النحو المبين أعاله، إن األحكام الهامة التي اتخ
ألخيرة. عالوة على ذلك، المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على القوائم المالية السنوية ا

التدابير المناسبة لضمان بقاء التقديرات ثب وتتخذ نظًرا ألن حجم ومدة هذا التطور مازاال غير مؤكدين ويتطوران بسرعة، فإن اإلدارة تراقب الوضع عن ك
  واألحكام معقولة.

 

 أساس التوحيد 4- 2

م. تتحقق السيطرة عندما 2020يونيو    30( للفترة المنتهية في  1تتضمن القوائم المالية األولية القوائم المالية األولية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها )إيضاح  

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

 خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.

 

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

 منشأة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها(.لتحكم بالالقدرة على ا •

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

 ار العوائد.ر على مقدالقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثي •

 
يكون لدى المجموعة حقوق أقل في  لتأييد هذا االفتراض المسبق وعندمابأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. مسبق بصورة عامة، هناك افتراض 

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

 رين للشركة المستثمر فيها؛الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخ •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •

 

 

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما
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 والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(عداد أسس اإل .2

 أسس التوحيد )يتبع(  4- 2
كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا 

موعة الشركة التابعة عندما يكون للمجموعة السيطرة على الشركة التابعة وال يتم التوحيد عندما تفقد المجأكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله. يبدأ توحيد  
ائم المالية األولية السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل الفترة في القو

أو الخسارة وكل عنصر من عناصر   حدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة على الشركة التابعة. ينسب الربحالمختصرة المو
 طرة.الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة، حتى إذا أدت النتائج إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسي

 
للمجموعة. تم استبعاد الموجودات والمطلوبات والحقوق  لزم األمر، يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات المحاسبيةا إذ

 والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
 

المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، سينتج عنها ما غير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت ساب التيتم احت
 يلي:

 استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛ •

 استبعاد القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة؛ •

 تبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛سا •

 ادي المستلم؛إثبات القيمة العادلة للمقابل الم •

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ •

 إثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة: •

 لى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة، أيهما أنسب. حيث سيكون مطلوباً إعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إ •

 عة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة.إذا قامت المجمو
 

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

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

موعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق عامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة مصلحة المجالناشئة عن الم
 خفاض في القيمة.ان الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى حد عدم وجود دليل على

 

 السياسات المحاسبية الهامة 5- 2

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

 م. 2019ديسمبر  31في 

 

 تُطبّق بعدمعايير المحاسبة الصادرة والتي لم  2-6
م. ال يتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة 2020يناير    1تسري المعايير والتفسيرات التالية خالل الفترات السنوية التي تبدأ بعد  

 للمجموعة.

 تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقرير المالي. •

 ((.3ل )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )تعريف األعما •

 ((.8( والمعيار الدولي للمحاسبة )1)تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة )تعريف المواد  •

 ((;7ار الدولي للتقرير المالي )( والمعي39( والمعيار الدولي للمحاسبة )9إصالح معيار معدل الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
 

م. مسموح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير، ولكن المجموعة لم تطبق المعايير 2021يناير   1ت السنوية التي تبدأ بعد  تسري المعايير والتفسيرات التالية خالل الفترا
 مجموعة.ة. ال يتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للالجديدة أو المعدلة بشكل مبكر عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحد

 م(2021يناير  1، )يُطّبق من ""عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 م.2022 يناير 1( يطبق من 1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة رقم  •

والمعيار الدولي  10رك )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشت •
 ( متاح للتطبيق االختياري/ تأجيل تاريخ التطبيق ألجل غير مسمى. 28للمحاسبة 

 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما

 

12 
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء .3
 للمجموعة هي تلك المبينة في آخر قوائم مالية سنوية.تشغيل ومصادر اإليرادات الرئيسية  إن أعمال

 
 

 توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء (1
 إليرادات.عتراف بايوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب القطاع الجغرافي الرئيسي والمنتجات وخطوط الخدمة الرئيسية وتوقيت اال

 

 

 م  2020يونيو  30  
  )غير مراجعة( 

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

      األسواق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي
 2,289,319  1,833,502   دول أجنبية

 241,705  520,828   المملكة العربية السعودية

    2,354,330   2,531,024 

      
      لرئيسيةاالمنتجات / خطوط الخدمة 

 2,524,951  2,342,182   منتجات البتروكيماويات

 6,073  12,148   منتجات متخصصة، أدوات وما إلى ذلك -المنتج حسب العقد 

    2,354,330   2,531,024 

      
      توقيت االعتراف باإليرادات

 2,524,951  2,342,182   المنتج المحول في وقت معين
 6,073  12,148   مرور الوقتمحول بمنتج 

    2,354,330   2,531,024 
 
 

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

 

 
 م  2020يونيو  30  

  )غير مراجعة( 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

      
 833,362  681,853   ضمن الذمم المدينة التجارية  ذمم مدينـة مدرجة

  8,996   5   موجودات العقود المدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية 

( 173,932)   مطلوبات عقود   (178,992 )  
 
 

ر في تاريخ التقرير المالي. تتعلق مطلوبات تتعلق موجودات العقود بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في المقابل المادي لألعمال المنجزة ولكن لم تصدر بها فواتي
 .عند استيفاء التزام األداءالعقود بشكل رئيسي بالمقابل المادي المدفوع مقدماً من العمالء الذي يتم إثبات إيراده 
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 معلومات القطاعات .4

 لدى المجموعة قطاعات التشغيل التالية:

 شمل الميثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.، التي تالمواد الكيميائية األساسية •

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

ل الكحولي وبيوتيلين تريفثاالت ومصنع منتجات األسالك الكهربائية. ، التي تشمل البولي إيثيلين منخفض الكثافة، بولي أسيتات فينيل، البولي فينيالبوليمرات •
 يشمل هذا القطاع أيًضا مادة البولي بروبلين.

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

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

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

 

م 2020يونيو  30ي الفترة المنتهية ف
 )غير مراجعة(

المواد الكيميائية 
 األساسية

المواد الكيميائية 
 المجموع  استبعاد عند التوحيد شركات وغيرها تسويق البوليمرات الوسيطة

        اإليرادات 

 2,354,330 - 20,959 254,725 897,360 583,337 597,949 عمالء خارجيون

(2,140,184) - 1,419,398 29,116 453,745 237,925 بين القطاعات  - 

(2,140,184) 20,959 1,674,123 926,476 1,037,082 835,874 مجموع اإليرادات  2,354,330 

(5,897) 55,358 62,444 (16,188) 304,223 إجمالي الربح / )الخسارة(  11,783 411,723 

(124,538) 163,944 ربح/ )خسارة( التشغيل   (17,498)  29,944 (95935,)  27,036 42,929 

الحصة في الخسارة من شركات زميلة 
 ومشروع مشترك

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(61,656)  

 
 

- 

 
 

(61,656)  

 )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة /الربح 
 

28,944 
 

61,403 
 

(70,901)  
 

30,336 
 

(270,622)  
 

11,779 
 

(209,061)  

(18,654,837) 25,488,974 946,209 7,288,765 5,501,177 3,891,414 مجموع الموجودات  24,461,702 

(3,915,816) 5,566,888 561,152 3,384,005 2,343,570 2,495,972 مجموع المطلوبات   10,435,771 

 327,503 - 76,062 338 84,606 118,328 48,169 نفقات رأسمالية

        

        

م 2019يونيو  30الفترة المنتهية في 
 )غير مراجعة(

المواد الكيميائية 
 األساسية

المواد الكيميائية 
 الوسيطة

 
 البوليمرات

 
 استبعاد عند التوحيد شركات وغيرها تسويق

 
 المجموع

        إيرادات 

 2,531,024 - 173,500 217,652 825,833 749,180 564,859 عمالء خارجيون

(,154,3272) 37,786 1,294,753 60,609 518,564 242,615 بين القطاعات  - 

(2,154,327) 211,286 1,512,405 886,442 1,267,744 807,474 مجموع اإليرادات  2,531,024 

 893,634 20,979 98,787 55,768 247,892 103,832 366,376 إجمالي الربح 

 587,868 33,462 55,377 36,001 179,000 29,645 254,383 الربح التشغيلي 

زميلة الحصة في الربح من شركات 
 ومشروع مشترك

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13,661 

 

- 

 

13,661 

)الخسارة( قبل الزكاة  /الربح 
 والضريبة

 

222,734 

 

(16,502 )  

 

137,926 

 

36,236 

 

25,793 

 

21,123 

 

427,310 

( 19,819,973) 26,219,362 1,046,340 7,970,059 5,808,909 4,569,250 مجموع الموجودات  25,793,947 

(2,808,059) 4,832,590 721,899 3,580,684 2,464,858 1,896,318 اتمجموع المطلوب  10,688,290 

 283,270 - 26,444 - 16,289 50,921 189,616 نفقات رأسمالية
 

 اإليرادات بناًء على المعلومات الجغرافية:
 المجموع  دول أجنبية المملكة العربية السعودية 

    إيرادات من عمالء خارجيين

  2,354,330  1,833,502 520,828 م2020و يوني 30

 2,531,024 2,289,319 241,705 م 2019يونيو  30
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 معلومات القطاعات )يتبع(  .4
 اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية والقطاع 

 )غير مراجعة( م 2020يونيو  30للفترة المنتهية في  

المواد الكيميائية  
 األساسية

الكيميائية المواد 
 شركات وغيرها تسويق  لبوليمراتا الوسيطة

 
 المجموع 

       اإليرادات:

  1,833,502   8,811   32,532   871,656   487,685   432,818  دول أجنبية

  520,828   12,148   222,193   25,704   95,652   165,131  المملكة العربية السعودية

  2,354,330   20,959   254,725   897,360   583,337   597,949  مجموع اإليرادات
 

  
 )غير مراجعة( م2019يونيو  30للفترة المنتهية في  

المواد الكيميائية  
 األساسية

المواد الكيميائية 
 شركات وغيرها تسويق  البوليمرات الوسيطة

 
 المجموع

       اإليرادات:

   2,289,319    ,427167    57,396    789,390    711,678    563,428  دول أجنبية

   241,705    6,073    160,256    36,443    37,502   1,431   المملكة العربية السعودية

   2,531,024    173,500    217,652    825,833    749,180    564,859  مجموع اإليرادات
 

 
 الزكاة وضريبة الدخل .5

 قائمةربوط 
م 2019ديسمبر  31اصيل التي تم اإلفصاح عنها في أحدث قوائم مالية سنوية للمجموعة للسنة المنتهية في إن تفاصيل الربوط القائمة للمجموعة هي نفس التف

 باستثناء ما يلي:
 

 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(
مليون لاير سعودي. وافقت سبكيم و قامت  71مع مطالبة بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  م2014م حتى 2011شركة سبكيم ربوط زكوية عن السنوات من تسلمت 

 30ترة المنتهية في مليون لاير سعودي وقدمت اعتراضاً على المبلغ المتبقي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. خالل الف 0.9بتسوية المبلغ قيد االعتراض وقدره 
للزكاة والدخل اعتراض شركة سبكيم وتم رفع األمر إلى األمانة العامة للجان الضريبية. ومازالت الشركة في انتظار قرار م، رفضت الهيئة العامة 2020يونيو 

 األمانة العامة للجان الضريبية.
 

 الشركة العالمية للميثانول
مليون لاير  60.6زكاة وضريبة وغرامة تأخير بمبلغ  م بالتزام2010م على 2003تسلمت الشركة العالمية للميثانول ربوطاً زكوية وضريبية للسنوات من 

تبقي. وبعد مناقشة مليون لاير سعودي تحت االعتراض وتقدمت باعتراض على االلتزام الم 0.17سعودي. وقد قبلت الشركة العالمية للميثانول وقامت بتسوية 
مليون لاير سعودي وضريبة  16.5مليون لاير سعودي )زكاة بمبلغ  19.8والي خطاب االعتراض، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتخفيض االلتزام إلى ح

ون لاير سعودي "تحت االعتراض" وتقدمت باعتراض ملي  2.3مليون لاير سعودي(. وافقت الشركة العالمية للميثانول وقامت بتسوية التزام الزكاة بمبلغ    3.3بمبلغ  
م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً معدالً ثانياً وتم تخفيض 2019تدائية الزكوية الضريبية. خالل سنة على االلتزام المتبقي لدى لجنة االعتراض االب

مليون لاير سعودي سيتم سداده بناًء  0.68الشركة العالمية للميثانول على زكاة بمبلغ مليون لاير سعودي. بناًء على الفحص، وافقت  5.2االلتزام إلى حوالي 
نظر وإال سيتم الهيئة العامة للزكاة والدخل. اعترضت الشركة العالمية للميثانول على المبلغ المتبقي وطلب من الهيئة العامة للزكاة والدخل إعادة ال على طلب

يوما للرد على الهيئة، فقد رفعت   90ها  م، وبناًء على المدة الزمنية المنقضية وقدر2020  يونيو  30تئنافية. خالل الفترة المنتهية في  تحويل المسألة إلى اللجنة االس
 الشركة االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية. ومازالت الشركة في انتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية.

 
 ة للمنتجات المتخصصةمصنع الشركة السعودي

مليون لاير  4.7م بالتزام زكاة وضريبة استقطاع إضافي بمبلغ حوالي 2015م و 2014تسلم مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة ربطاَ للسنوات 
لى االلتزام المتبقي. تسلم مصنع مليون لاير سعودي وتقدم باعتراض ع 0.92سعودي. وقد قبل مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة وقام بتسوية 

مليون لاير سعودي. فتقدم باعتراض على الربط المعدل  2.5العامة للزكاة والدخل بالتزام قدره  الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة ربطاً معدالً من الهيئة
عامة للجان الضريبية على سلطات اللجان االستئنافية القائمة. خالل م، استحوذت األمانة ال2019لدى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. خالل سنة 

يوما للرد على الهيئة، فقد رفعت الشركة االعتراض إلى األمانة العامة للجان   90م، وبناًء على المدة الزمنية المنقضية وقدرها  2020  نيويو  30الفترة المنتهية في  
 مانة العامة للجان الضريبية.الضريبية. ومازالت الشركة في انتظار قرار األ

 
 شركة الصحراء للبتروكيماويات )"الصحراء"(

مليون لاير سعودي متعلق بالسنوات  25.4م ، تسلمت شركة الصحراء ربطاً من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتزام زكاة إضافي بقيمة 2020خالل شهر أبريل 
ي إلى مليون لاير سعودي وقدمت اعتراضاً على المبلغ المتبق  2.38قدره  م. وافقت شركة الصحراء وقامت بتسوية المبلغ قيد االعتراض و2018م إلى  2016من  

 الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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 ممتلكات وآالت ومعدات .6
 استحواذات واستبعادات .أ

أشهر المنتهية في  مليون لاير سعودي )فترة الستة 328.1م، استحوذت المجموعة على موجودات بتكلفة 2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  •
 مليون لاير سعودي(.  281,3م: 2019يونيو  30

مليون لاير سعودي ضمن المحتفظ به لغرض البيع. )إيضاح   209.5م، تم إعادة تصنيف موجودات بقيمة  2020يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في   •
9.) 

يسة )فترة الستة أشهر مليون لاير سعودي من بيع بعض المعادن النف  222.9م، تم تحقيق مكاسب بقيمة 2020مارس  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  •
 م: الشيء لاير سعودي(.2019يونيو  30المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(.  1,3م:  2019يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في  م )2020يونيو    30ال توجد موجودات مشطوبة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في   •
 

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ .ب
مليون لاير سعودي(   530م:  2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  582,2م مبلغ  2020يونيو    30أسمالية تحت التنفيذ للمجموعة كما في  تبلغ قيمة األعمال الر

نع ، وتكاليف الصيانة الدورية والتكاليف األخرى المتعلقة بعدة مشاريع لتحسين مصامكتب إدارة التكاملمن تكاليف متعلقة بمشروع وهي تتألف بشكل رئيسي 
 التشغيل.

 
 االنخفاض في القيمة .ج

 الوحدة المولدة للنقد للشركة العالمية للدايول
وتوقعات حدوث ركود على المدى القريب، أعادت اإلدارة تقييم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المولدة للنقد للشركة العالمية للدايول  19بعد تفشي فيروس كوفيد 

 م. 2020يونيو  30في خالل فترة الستة أشهر المنتهية 
 

فيروس   ءالقيمة قيد االستخدام والتي استخدمت توقعات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية المراجعة )في ضوتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد بناًء على حسابات  
 لة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد للشركة العالمية للدايول أقل من قيمتهاهذا االختبار، قررت المجموعة أن المبالغ القابلنتيجة    ( وتوقعات لخمس سنوات.19-كوفيد

م. هذا باإلضافة إلى 2020يونيو  30مليون لاير سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  100وعليه، تم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  الدفترية.
يون لاير سعودي معترف بها سابقاً مل 400م ومبلغ 2019 سعودي المعترف بها سابقاً في النتائج المالية لسنة مليون لاير 256خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 

 م. 2016في النتائج المالية لسنة 
  

 فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة قيد االستخدام
 م 2019  م 2020  

% 10  معدل الخصم   10 ٪  
%2  يمة النهائيةمعدل نمو الق   2٪  

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

خاطر االستثمار في حقوق الملكية بشكل عام والمخاطر الملكية. تم تعديل نموذج تقييم األصول الرأسمالية بحيث تعكس عالوة تحمل المخاطر كالً من زيادة م
 ٪2ة وهو مولدة للنقد محددة. تم إدراج خمس سنوات من التدفقات النقدية في نظام التدفقات النقدية المخصومة وتم تحديد معدل نمو القيمة النهائيالمنتظمة لوحدة 

نقد. بعد خسارة انخفاض القيمة مملكة العربية السعودية، أي البلد الذي تعمل فيه الوحدة المولدة للم بالرجوع إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي في ال2024من سنة  
ولذلك، فإن أي حركة في االفتراضات الرئيسية سوف   المولدة للشركة العالمية للدايول، كان المبلغ القابل لالسترداد يساوي القيمة الدفترية.  المعترف بها في الوحدة

 يد من خسارة االنخفاض في القيمة. تتسبب في مز
 

ت المولدة للنقد األخرى من قبل اإلدارة مع مراعاة الوضع الحالي وتوقعات الركود وعدم وجود أي انخفاض في قيمة الوحدات عالوة على ذلك، تم تحليل الوحدا
 المولدة للنقد األخرى.

 

 استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة .7

 إيضاح   
 م 2020يونيو  30 

 )غير مراجعة( 
م 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 204,556  141,433    مشروع مشتركاستثمار في 

 3,355,123  3,323,478  1-7  استثمار في شركات زميلة

    3,464,911  3,559,679 

 
 استثمار في شركات زميلة  7-1

 

 م 2020يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

م 2019ديسمبر  31 
 )مراجعة(

     ثمار في شركات زميلة:است
 3,155,341  3,126,236  لألوليفاناتشركة تصنيع والصحراء 

  199,782   197,242  شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية 

  3,323,478  3,355,123 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(
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 المخزون .8
 19.3م: 2019يونيو  30مليون لاير سعودي )كما في  47.4 م، قامت المجموعة بتخفيض قيمة مخزون البضاعة تامة الصنع بمبلغ2020يونيو  30كما في 

في قائمة الدخل  مليون لاير سعودي( بسبب الزيادة في تكلفة إنتاج بعض البضاعة تامة الصنع التي تتجاوز أسعار البيع. أُدرج الخفض في "تكلفة المبيعات" 
 المختصرة الموحدة.

 
 موجودات محتفظ بها لغرض البيع .9

، الذي تم تصنيفه "شركات وغيرها"كجزء من استراتيجيتها لمواصلة التركيز على منتجات البتروكيماويات، بيع منشأة التصنيع ضمن قطاع  تعتزم المجموعة، 
 رية. هذا المصنع خالل االثني عشر شهًرا المقبلة، وهي بصدد استالم وتقييم العطاءات التجاعلى أنه محتفظ به لغرض البيع. تلتزم اإلدارة بإتمام بيع 

 
مليون لاير سعودي تخفيض قيمة دفترية للموجودات المتداولة  180م ، إن خسارة انخفاض قيمة بمبلغ 2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
وحدة. مازال صافي رأس المال ادلة ناقًصا تكاليف البيع قد أدرجت في "مصروفات أخرى" في قائمة الدخل المختصرة المالمحتفظ بها لغرض البيع لقيمتها الع

 العامل والموجودات المتداولة األخرى للجزء المحتفظ به للبيع محتفظ به بقيمته الدفترية األصلية.
 

 قروض وسلف .10

 
 

م )غير  2020يونيو  30
 مراجعة( 

م 2019ديسمبر  31 
 )مراجعة(

     قروض وسلف متداولة

 465,708  602,410  قروض متوافقة مع الشريعة

 255,722  300,700  دوق التنمية الصناعية السعوديصن

 114,583  54,208  قروض صندوق االستثمارات العامة

  957,318  836,013 

 -   987,718  مرابحة إسالميةصكوك 

 21,500  3,500  قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة 

 857,513  1,948,536  مجموع القروض والسلف المتداولة

     القروض والسلف غير المتداولة

 5,066,707  5,360,148  قروض متوافقة مع الشريعة

 292,665  247,902  صندوق التنمية الصناعية السعودي

 352,329  325,225  قروض صندوق االستثمارات العامة

  5,933,275  5,711,701 

     قروض غير متداولة أخرى

 74,474  76,338  كية غير المسيطرةقروض من مساهمي حقوق المل

 987,445  -  صكوك مرابحة إسالمية

 6,773,620  6,009,613  مجموع القروض والسلف غير المتداولة

 7,631,133  7,958,149  مجموع القروض والسلف

 
يونيو  30ومحدد. خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  يحمل القرض مصروفات تمويلية بسعر اإلقراض بين البنوك السعودية )"السيبور"( زائداً هامش ثابت

 832,2د مبلغ مليون لاير سعودي والتي تحمل فوائد بأسعار السوق وقامت بسدا 1,175م، حصلت المجموعة على قروض متوافقة مع الشريعة بقيمة 2020
 مة. مليون لاير سعودي يتعلق بالقروض المتوافقة مع الشريعة وصندوق االستثمارات العا

 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما

 

17 
 

 األدوات المالية .11
ض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية واستثمارات طويلة األجل وبع

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

 
 ة العادلةتسلسل القيم

العادلة، مما يضاعف من استخدام المدخالت تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة 
التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها  الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات

وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر هامة لقياس   ادلةفي القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة مصنفة ضمن مستويات القيمة الع
 القيمة العادلة ككل:

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

 
 ياس القيمة العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لق - 2المستوى 

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

 
سل القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها في تسل

 قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي القيمة المعقولة للقيمة العادلة: وهو ال يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال يتم
 

  
 3المستوى  2المستوى  1ى المستو القيمة العادلة القيمة الدفترية

 م )غير مراجعة(2020يونيو  30كما في   

       استثمارات قصيرة األجل
 - - 19,920 19,920 19,920  أوراق مالية على أساس أسهم

       
       استثمارات طويلة األجل
 - - 59,775 59,775 59,775  صندوق استثمار مدرج

,438112  صندوق استثمار غير مدرج  112,438 - 112,438 - 
 - - 14,414 14,414 14,414  أسهم العادية

 - 112,438 94,109 206,547 206,547  المجموع
 
 

  الدفتريةالقيمة   
 القيمة العادلة

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31كما في   

       استثمارات قصيرة األجل

 - - 33,622 33,622 33,622  ى أساس أسهمأوراق مالية عل

       

       استثمارات طويلة األجل

 - - 65,325 65,325 65,325  صندوق استثمار مدرج

 - 123,238 - 123,238 123,238  صندوق استثمار غير مدرج

 - - 15,634 15,634 15,634  أسهم العادية

 - 123,238 114,581 237,819 237,819  المجموع
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 محتملةالتزامات رأسمالية و ارتباطات .12
 رتباطاتا 

  
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
م 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 144,395  242,230  التزامات رأسمالية
 

 محتملة  لتزاماتا

  
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
م 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 810,011  586,276  خطابات ضمان واعتمادات مستندية

 
 

 محتملة التزامات
( من اإليضاحات 5م، باستثناء تلك المفصح عنها في اإليضاح )2020يونيو    30المجموعة أي ارتباطات محتملة للفترة المنتهية في  باإلضافة إلى ذلك، ليس لدى 

 .المختصرة حول القوائم المالية األولية
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة .13
كة والشركات الزميلة وشركاءها وأعضاء اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمنشآت عامالت مع األطراف ذات العالقة في المعامالت مع المساهمين بالشرتتمثل الم

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

 العالقة االسم

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

 شريك في شركة تابعة شركة هيلم العربية جي ام بي اتش وشركاه كي جي )هيلم العربية(

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

 مشروع مشترك لشركة تابعة سامابكو

 مساهم في عمليات مشتركة لشركة تابعة ليوندل باسل

 شركة زميلة ساك

 شركة زميلة الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين
 
 

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

 

 طبيعة المعاملة  الطرف ذو العالقة 

لفترة الستة أشهر المنتهية 
م 2020يونيو  30في 

 )غير مراجعة(

لفترة الستة أشهر المنتهية  
م 2019يونيو  30في 

 )غير مراجعة(

 418,648  - مبيعات إلى شركة هيلم العربية شركة هيلم العربية

     

 280,547  214,077 شركة هانوامبيعات إلى  شركة هانوا

     

 93,169  97,059 مبيعات إلى شركة جامك جامك

     

 7,081  49,908  تكلفة خدمات مشتركة محملة على شركة سامابكو سامابكو

تحويل موجودات برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين إلى  
 شركة سامابكو

121  996 

تمليك وحدات سكنية للموظفين ج توزيع التكلفة التمويلية لبرنام 
 على شركة سامابكو

2,019  462 

     

 69,155  82,389 مبيعات إلى شركة ليوندل باسل  ليوندل باسل

 2,560  16,484 تكلفة خدمات مشتركة محملة على ليوندل باسل  

تحويل موجودات برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين إلى  
 ليوندل باسل

31  232 

زيع التكلفة التمويلية لبرنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين تو 
 على شركة ليوندل باسل

490  175 

     
الشركة السعودية لإليثيلين 

 والبولي إيثيلين
 5,763  3,493 شراء إيثيلين من شركة الواحة
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 )يتبع( معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  .13
 صدة غير المكفولة التالية مع أطراف ذات عالقة:نتج عن المعامالت المذكورة أعاله األر

 
 ذمم مدينة تجارية (1

  
 م  2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

  178,798   96,462  ليوندل باسل وشركات زميلة لها

  84,890   64,560  اتش ديشركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي 

  80,495   53,001  بي اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية( العربية جي ام –هيلم 

  10,010   23,507  الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة

  237,530  354,193 

 
 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى (2

  
 م  2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

  24,867   67,472  سامابكو

 6,247  1,623  ليوندل باسل

  69,095  31,114 

 
 مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى (3

  
 م  2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 21,398  29,593  سامابكو

 6,825  13,387  باسلليوندل 

  42,980  28,223 

 
 أعضاء اإلدارة العليا (ب

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

 
 فيما يلي مكافآت أعضاء اإلدارة العليا:

 

  
 م 2020يونيو  30
 )غير مراجعة(  

 م 2019يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

 6,640  6,086  ألجلمنافع الموظفين قصيرة ا

 1,875  1,182  مكافأة نهاية الخدمة 

 547  401  برنامج االدخار

 50  36  معامالت الدفع على أساس أسهم

 9,112  7,705  مجموع المكافآت المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا

 
 

 تسعير المعامالت (ج
صدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لوائح تسعير المعامالت م، أ2019يناير  31هـ الموافق 1440جمادى األولى  25بتاريخ 

 31وأصبحت ملزمة على المكلفين بالضريبة للفترات التي تنتهي في م كجزء من نظام الضريبة 2019فبراير  15)"اللوائح"(. تم تشريع هذه اللوائح بتاريخ 
 ة المستندات الالزمة لالمتثال لنظام الضريبة ذي العالقة خالل المدة النظامية. . قدمت المجموعهاأو بعد م2018ديسمبر 
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 إيرادات/ )مصروفات( أخرى، الصافي .14

 
 م  2020يونيو  30  إيضاحات

 )غير مراجعة( 
 م 2019يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

 2,152  254,689  1-14 ايرادات اخرى
( 290,326)  2-14 مصروفات أخرى   (20,685 )  

   (35,637 )   (18,533 )  

 
 إيرادات أخرى 14-1

 م  2020يونيو  30  إيضاحات 
 )غير مراجعة( 

 م2019يونيو  30 
 )غير مراجعة(  

 -  222,988  1-1-14 ربح استبعاد معادن نفيسة
 2,152  31,701   أخرى

   254,689  2,152 

 
م: الشيء لاير سعودي( من مكاسب بيع بعض المعادن النفيسة المستخدمة 2019يونيو  30الستة أشهر المنتهية في مليون لاير سعودي )فترة  223ربح بمبلغ  14-1-1

 اختارت المجموعة استئجار هذه المعادن النفيسة بدالً من تملكها ملكية مباشرة. حفازة في بعض المصانع.كمواد 
 

 مصروفات أخرى 14-2
 م  2020يونيو  30  إيضاحات 

 عة( )غير مراج
 م 2019يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

( 280,000)  1-2-14 خسارة انخفاض القيمة   - 
( 10,326)   أخرى   (20,685 )  

   (290,326 )   (20,685 )  

 
يرجى  -لاير سعودي(  م: الشيء2019يونيو  30مليون لاير سعودي )فترة الستة أشهر المنتهية في  100بلغت خسارة االنخفاض في القيمة وحدة مولدة للنقد  14-2-1

مليون لاير سعودي )فترة  180تكبد خسارة من االنخفاض في القيمة بمبلغ ( للحصول على مزيد من التفاصيل. باإلضافة إلى ذلك، تم 6الرجوع إلى إيضاح )
 (.9المحتفظ به لغرض البيع. )إيضاح  م: ال شيء لاير سعودي( بعد تصنيف بعض الموجودات غير المتداولة ضمن2019يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 

 

 ربحية السهم .15

 المرجح لعدد األسهم العادية القائمة:أسهم الشركة والمتوسط مالكي ائد إلى استند حساب ربحية السهم إلى الربح التالي الع

 

 

 أحداث الحقة .16

م وتاريخ اعتماد القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة قد يكون لها تأثير جوهري على هذه 2020يونيو  30لم تقع أحداث تستدعي إدخال تعديالت بين 
لنهاية الربع األول المنتهي الشركة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في تاريخ مقارب  الحظت  (،  1مع ذلك، على النحو المبين في إيضاح )  األولية.القوائم المالية  

تواصل اإلدارة  .وبدأ يؤثر على العمل التجاريتطور الوضع  الوقت الحالي، على أنه وباء عالمي. في  19-عن تصنيف فيروس كوفيدم، 2020مارس  31في 
 ستظهر رية في جميع األسواق التي تعمل وتبيع منتجاتها فيها ولديها استراتيجية قائمة للتخفيف من أي آثار سلبية محتملة. طورات جوهمتابعتها عن كثب ألي ت

 .المستقبليةالمالية ، إن وجدت، كجزء من النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية للفترات التغيرات الجوهرية
 

 

 

 يونيوأشهر من يناير إلى  الستةفترة   يونيوإلى  إبريلفترة الثالثة من 

 
 م 2020 

 (راجعة)غير م

 م 2019
 (راجعة)غير م
 

 
 م 2020

 (راجعة)غير م

 م 2019
 (راجعة)غير م
 

 أسهم الشركة مالكيلعائد إلى الربح ا /)الخسارة(
 

(98,961) 210,853  (151,786) 325,578 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة
 

733,333 488,889  733,333 427,778 

الربح العائد  /)الخسارة(والمخفض من نصيب السهم األساسي 
 الشركةمالكي أسهم  إلى 

 

(0.13) 0.43  (0.21) 0.76 




