
)»اتفاقية  2021/10/27م(  )الموافق  1443/3/21هـ  بتاريخ  بتروكيم  مع  التنفيذ  اتفاقية  السعودية  المجموعة  أبرمت 
التنفيذ«( وذلك لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع األسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل 
المجموعة السعودية والبالغ عددها مائتان وأربعون مليون )240,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد، والتي تمثل نسبةّ )50%( من رأس مال بتروكيم )ويُشار إليها بعبارة »األسهم محل العرض«( 
من خالل عرض مبادلة أوراق مالية لجميع األسهم محل العرض )»صفقة االستحواذ«(، وذلك مقابل قيام المجموعة 
 )10( تبلغ عشرة  اسمية  بقيمة  )304,800,000( سهم عادي  ألف  وثمانمائة  وأربعة ماليين  ثالثمائة  بإصدار  السعودية 
رياالت سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي بتروكيم البائعين )»أسهم العوض«( من خالل زيادة رأس مالها المدفوع 
من أربع مليارات وخمسمائة مليون )4,500,000,000( ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون 
)7,548,000,000( ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من أربعمائة وخمسون مليون سهم )450,000,000( إلى سبعمائة 
وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف )754,800,000( سهم والتي تمثل زيادة بنسبة )67,733%( في رأس المال الحالي 
للمجموعة السعودية. وتخضع صفقة االستحواذ للشروط المحددة في اتفاقية التنفيذ والملخصة في القسم )1-4-5( 
)»اتفاقية التنفيذ«( من هذا التعميم، وال يجوز التعديل أو التنازل عن أي من هذه الشروط إال بموافقة خطية وموقعة من 
قبل كلتا الشركتين. وقد قامت المجموعة السعودية بتاريخ 1443/3/21هـ )الموافق 2021/10/27م( باإلعالن عن إبرام 
اتفاقية التنفيذ ونيتها المؤكدة لالستمرار في صفقة االستحواذ وتقديم عرض لمساهمي بتروكيم البائعين لهذا الغرض. 
إن جميع أسهم المجموعة السعودية من فئة واحدة وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية، وستصدر أسهم العوض من 
نفس فئة أسهم المجموعة السعودية الحالية وبنفس الحقوق التي تتمتع بها. وبموجب صفقة االستحواذ، سيتم االستحواذ 
على جميع األسهم محل العرض مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار أسهم العوض لمساهمي بتروكيم البائعين، حيث 
سيحصل مساهمو بتروكيم المقيدين بسجل المساهمي لبتروكيم بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االستحواذ على 
)1,27( سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيم )»معامل المبادلة«(. وعند نفاذ قرار االستحواذ، 
ستصبح بتروكيم شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية )لمزيد من المعلومات حول 

إتمام صفقة االستحواذ، الرجاء مراجعة القسم )5-6( )»اإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االستحواذ«(. 
وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االستحواذ بناًء على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض 
مبلغ وقدره ثالثة مليارات وثمانية وأربعون مليون )3,048,000,000( ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم 
العوض مبلغ وقدره اثنا عشر مليار وخمسمائة وسبعة وعشرون مليون ومئتان وثمانون ألف ريال )12,527,280,000( ريال 
سعودي وذلك بناًء على معامل المبادلة وسعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية البالغ )41,1( ريال سعودي كما في تاريخ 
1443/3/20هـ )الموافق 2021/10/26م( )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ(. وسيتم تحديد 
إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية للمجموعة السعودية في وقت الحق بناًء 

على سعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االستحواذ. 
وتجدر اإلشارة إلى أن إتمام صفقة االستحواذ مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير 
العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ والحصول على موافقة الجمعية العامة غير 
العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ. ولمزيد من التفاصيل حول شروط صفقة االستحواذ واإلجراءات 
الالزمة إلتمام الصفقة، الرجاء مراجعة القسم )5-4-1( )»اتفاقية التنفيذ«( والقسم )5-6( )»اإلجراءات الالزمة 
إلتمام صفقة االستحواذ«( من هذا التعميم. وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة – وهي ثالثة أرباع األسهم 
الممثلة في االجتماع على األقل – من مساهمي بتروكيم )الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم 
الخاصة بصفقة االستحواذ( ومساهمي المجموعة السعودية )الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة 
السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ( على قرارات االستحواذ وتحققت جميع شروط صفقة االستحواذ األخرى والتي تتمثل 
بشكل رئيسي في الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول( وعدم وقوع حدث سلبي 
جوهري واستمرار ذلك الحدث السلبي الجوهري وعدم اإلخالل بالضمانات المقدمة من كال الطرفين والملخصة في القسم )5-
4-1-1( )»شروط اتفاقية التنفيذ«(. ستصبح بتروكيم شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية، 
ستصبح بتروكيم شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية، وسيحصل جميع مساهمي بتروكيم 
البائعين )بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت( على أسهم العوض في المجموعة السعودية 

وفًقا لمعامل المبادلة. لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم )5-4-1-1( )»شروط اتفاقية التنفيذ«(.

وفي حال تم قبول العرض بالكامل من قبل مساهمي بتروكيم على صفقة االستحواذ )وذلك من خالل موافقة الجمعية 
العامة غير العادية لبتروكيم على صفقة االستحواذ( وتحقق جميع شروط صفقة االستحواذ األخرى، فسيصبح مساهمو 
بتروكيم مالكين لما نسبته )40,38%( من رأس مال المجموعة السعودية. وسيكون لمالكي أسهم العوض الحق في الحصول 
عن  سينتج  كما  االستحواذ.  قرار  نفاذ  تاريخ  بعد  عنها  باإلعالن  السعودية  المجموعة  تقوم  التي  الموزعة  األرباح  على 
إتمام صفقة االستحواذ زيادة رأس مال المجموعة السعودية من أربع مليارات وخمسمائة مليون )4,500,000,000( ريال 
التفاصيل  من  ولمزيد  ريال سعودي.   )7,548,000,000( مليون  وأربعون  وثمانية  مليارات وخمسمائة  إلى سبعة  سعودي 
عن آثار صفقة االستحواذ على المجموعة السعودية وبتروكيم ودوافعها، يرجى مراجعة القسم )3-2( )»مبررات ودوافع 

االستحواذ«( من هذا التعميم.

تأسست المجموعة السعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقم 291 الصادر بتاريخ 1416/6/29هـ )الموافق 1995/11/23م( 
وهي شركة مساهمة مقيدة في السجل التجاري برقم 1010139946 وتاريخ 1416/08/10هـ )الموافق 1996/01/01م( 
الصادر من مدينة الرياض. ويبلغ رأس مال المجموعة السعودية أربع مليارات وخمسمائة مليون )4,500,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى أربعمائة وخمسون مليون سهم عادي )450,000,000( بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية 

للسهم الواحد مدفوعة بالكامل ومدرجة في تداول السعودية. 
وتأسست بتروكيم بموجب قرار وزارة التجارة رقم ق/53 وتاريخ 16 صفر 1429هـ )الموافق 23 فبراير 2008م( كشركة 
مساهمة، وقيدت في السجل التجاري برقم 1010246363 وتاريخ 1429/03/08هـ )الموافق 2008/03/16م( الصادر 
من مدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها أربع مليارات وثمانمائة مليون )4,800,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعمائة 
مدفوعة  الواحد  للسهم  رياالت سعودية   )10( قدرها عشرة  اسمية  بقيمة  عادي  )480,000,000( سهم  مليون  وثمانون 

بالكامل ومدرجة في تداول السعودية.
وبتاريخ هذا التعميم، ال يوجد أي مساهمين كبار في المجموعة السعودية.1 ويتمثل المساهمون الكبار في بتروكيم في 
العامة  والمؤسسة   ،)%50 تبلغ  ملكية  )بنسبة  الصناعي  لالستثمار  السعودية  المجموعة  أسماؤهم:  التالية  المساهمين 

للتأمينات االجتماعية )بنسبة ملكية تبلغ %19.35(.
وتجدر اإلشارة إلى أن صفقة االستحواذ تنطوي على وجود أطراف ذوي عالقة، حيث تُعد المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية من أحد المساهمين في المجموعة السعودية وكذلك تُعد أحد كبار المساهمين في بتروكيم ولديها ممثلين 
من   )%50( نسبته  لما  مالكة  لكونها  عالقة  ذو  طرًفا  السعودية  المجموعة  تعد  كما  الشركتين.  كلتا  إدارة  مجلس  في 
بتروكيم إضافة إلى ما لها من مصلحة زيادة على مصلحتها االعتيادية كمساهم بصفتها العارض في صفقة االستحواذ. 
ووفقا لمتطلبات الفقرة )ن( من المادة )3( من الئحة االندماج واالستحواذ، فإنه ال يحق للمساهم الذي يملك أسهم في 
المجموعة السعودية وبتروكيم - بما في ذلك المساهمين من األطراف ذوي العالقة - التصويت على قرارات االستحواذ 

إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى الشركتين.
كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية مصلحة في صفقة االستحواذ. وقد قام كل من األستاذ/ خليل 
بن إبراهيم الوطبان واألستاذ/ ثامر بن عبداهلل الحمود )بصفتهما ممثلين للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس 
إدارة المجموعة السعودية( باإلفصاح عن مصلحتهم في صفقة االستحواذ لمجلس إدارة المجموعة السعودية وقد امتنعوا إثر 
ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة المجموعة السعودية الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية التنفيذ . 

كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس إدارة بتروكيم مصلحة في صفقة االستحواذ، وقد قام كل من معالي األستاذ/ حمد بن 
سعود السياري )بصفته مالكاً ألسهم بشكل مباشر في المجموعة السعودية( واألستاذ/ سليمان بن محمد المنديل )بصفته 
مالكاً ألسهم بشكل مباشر وغير مباشر في المجموعة السعودية( واألستاذ/ عبدالرحمن بن صالح السماعيل )بصفته من 
كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية ومالكاً ألسهم بشكل مباشر في المجموعة السعودية( والدكتور/ رشيد بن راشد 
بن عوين )بصفته مالكاً ألسهم بشكل غير مباشر في المجموعة السعودية( وكل من األستاذ/ خالد بن محمد العريفي 
إدارة  مجلس  في  االجتماعية  للتأمينات  العامة  للمؤسسة  ممثليْن  )بصفتهما  الحسين  عبدالرحمن  بن  إياد  واألستاذ/ 
بتروكيم( باإلفصاح عن مصلحتهم في صفقة االستحواذ لمجلس إدارة بتروكيم وامتنعوا عن المشاركة في التصويت على 
قرار مجلس إدارة بتروكيم الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية التنفيذ. )لمزيد من المعلومات في هذا الشأن، الرجاء 

مراجعة القسم )3-7( )»األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ«(.

تعميم 

املساهمني 

المعد من قبل شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )»المجموعة السعودية«( وفًقا لمتطلبات المادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
بشأن زيادة رأس مال المجموعة السعودية لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات )»بتروكيم«( غير المملوكة من قبل 

المجموعة السعودية عن طريق تقديم عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي بتروكيم وفًقا ألحكام المادة 26 من الئحة االندماج واالستحواذ )»التعميم«(.

ويوضح الجدول التالي أسماء وتفاصيل األطراف ذوي العالقة واألعضاء ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ وذلك بتاريخ 1443/8/7هـ )الموافق 2022/3/10م(: 

طبيعة المصلحةاالسم
الملكية المباشرة في بتروكيمالملكية المباشرة في المجموعة السعودية

نسبة الملكية عدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

المساهمين الكبار في أحد الشركتين أو كليهما
19,35%4,95392,902,232%2 22,275,000أحد المساهمين في المجموعة السعودية ومن كبار المساهمين في بتروكيم، ولديها ممثلين في مجلس إدارة كال الشركتينالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

50%240,000,000ال يوجدمن كبار المساهمين في بتروكيم ولها مصلحة زيادة على مصلحتها االعتيادية كمساهم بصفتها العارض في صفقة االستحواذالمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ

ال يوجدال يوجدممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة المجموعة السعوديةاألستاذ/ خليل بن إبراهيم الوطبان
ال يوجد0,004%17,500ممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة المجموعة السعوديةاألستاذ/ ثامر بن عبداهلل الحمود

أعضاء مجلس إدارة بتروكيم ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ
0.002%0.0044100,000%200,000مالًكا ألسهم بشكل مباشر في المجموعة السعوديةمعالي األستاذ/ حمد بن سعود السياري

مالًكا ألسهم بشكل مباشر وغير مباشر في المجموعة السعودية ولمزيد من المعلومات عن ملكيته غير المباشرة، الرجاء االطالع على قسم األستاذ/ سليمان بن محمد المنديل
0.00002%0.0071000%300,000)3-5-3( )»مجلس إدارة بتروكيم«(

0.00002%0.00021000%1000من كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية ومالًكا ألسهم بشكل مباشر في المجموعة السعوديةاألستاذ/ عبدالرحمن بن صالح السماعيل

مالًكا ألسهم بشكل غير مباشر في المجموعة السعودية ولمزيد من المعلومات عن ملكيته غير المباشرة، الرجاء االطالع على قسم )3-5-3( الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين
0.83%4.000.000ال يوجدال يوجد)»مجلس إدارة بتروكيم«(

ال يوجدال يوجدممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة بتروكيماألستاذ/ خالد بن محمد العريفي
ال يوجدال يوجدممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة بتروكيماألستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين

مالحظة: تجُدر اإلشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية قد قامت بنقل جزء من ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية إلى بعض شركاتها التابعة، وانخفضت إثر ذلك نسبة الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية من )13.14%( إلى )4.95%( كما في تاريخ   1
2022/01/13م وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع تداول السعودية، علماً بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ يبلغ نسبة )18.93%( من رأس مال المجموعة السعودية. وعليه، سيبلغ مجموع نسبة الملكية 

المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نسبة )38.91%( من رأس مال المجموعة السعودية، ولن يكون لها أي ملكية في بتروكيم نظًرا ألن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.
مالحظة: إضافًة إلى ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية، تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )62,926,190( سهًما في المجموعة السعودية والتي تمثل نسبة )13.98%( من األسهم المصدرة في المجموعة السعودية، علماً بأن مجموع نسبة الملكية   2
المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ يبلغ نسبة )18.93%( من األسهم المصدرة في المجموعة السعودية. وعليه، سيبلغ مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية بعد 

إتمام صفقة االستحواذ نسبة )38.91%( من األسهم المصدرة في المجموعة السعودية.
مالحظة: إضافًة إلى ملكيتها المباشرة في بتروكيم، تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )71,280,000( سهًما في بتروكيم والتي تمثل نسبة )14.85%( من األسهم المصدرة في بتروكيم. ولن يكون للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أي ملكية في بتروكيم   3

بعد إتمام صفقة االستحواذ نظراً ألن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.



تم إصدار هذا التعميم بتاريخ 1443/8/14هـ )الموافق 2022/3/17م(، وقد تم إعداده باللغتين العربية واالنجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة، وبالتالي في حال وجود اختالف بين النص العربي واإلنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي. 

المستشار المالي 

وحيث ال يوجد مساهمين كبار في المجموعة السعودية، فيوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في المجموعة السعودية لكل من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية وكبار تنفيذييها والجمهور، إضافًة إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1443/8/7هـ )الموافق 2022/3/10م(:4

المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

0.01%0.02100,708%100,708أعضاء مجلس اإلدارة في المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي*

0.0001%0.00021,000%1,000كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي**

18,58%4.95140,260,834%22,275,0005المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية***

81.4%99.97614,437,458%449,898,292الجمهور

100%100754,800,000%450,000,000اإلجمالي
* بناًء على األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في المجموعة السعودية فقط.

** بناًء على األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في المجموعة السعودية فقط.
*** يوجد لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ملكية غير مباشرة في المجموعة السعودية، وتفصيلها كاآلتي:

     )1(     قبل إتمام صفقة االستحواذ: تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )62,926,190( سهم والتي تمثل نسبة )13.98%( من رأس مال المجموعة السعودية.
     )2(     بعد إتمام صفقة االستحواذ: ستمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )153,451,790( سهم والتي ستمثل نسبة )20.33%( من رأس مال المجموعة السعودية.

مالحظة: قامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنقل جزء من ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية إلى بعض شركاتها التابعة، وانخفضت إثر ذلك نسبة الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية من )13.14%( إلى )4.95%( كما في تاريخ 2022/01/13م وذلك   4
بحسب البيانات المنشورة على موقع تداول السعودية، علماً بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ يبلغ نسبة )18.93%( من رأس مال المجموعة السعودية. وعليه، سيبلغ مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير 

المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نسبة )38.91%( من رأس مال المجموعة السعودية، ولن يكون لها أي ملكية في بتروكيم نظًرا ألن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.
مالحظة: تجُدر اإلشارة إلى أنه تم تضمين نسبة الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية قبل إتمام صفقة االستحواذ على سبيل اإلفصاح وكذلك ألنها ستكون أحد المساهمين الكبار في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. ونظًرا إلى أن الملكية المباشرة الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات   5

االجتماعية دون نسبة )5%( من رأس مال المجموعة السعودية، فقد تم تضمينها في احتساب ملكية الجمهور قبل إتمام صفقة االستحواذ البالغة نسبة )99.97%( من رأس مال المجموعة السعودية.

وقد قامت المجموعة السعودية بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم العوض وتقديم طلب إلى تداول 
لقبول إدراج أسهم العوض في تداول، كما تم استيفاء كافة متطلبات هيئة السوق المالية، ومع مراعاة صدور الموافقات 
الالزمة من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ والجمعية العامة غير العادية 
لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ، فقد تم الحصول على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بصفقة االستحواذ وزيادة 
رأس مال المجموعة السعودية )ولمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )5-3-1( )»الموافقات الحكومية«(. وينبغي 
على المساهمين قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، السيما القسم »إشعار مهم« والقسم )1( 

»عوامل المخاطرة«، وذلك قبل التصويت على قرارات االستحواذ. 
يحتوي التعميم هذا على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب 
إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة 
المجموعة السعودية الذين تظهر أسمائهم على الصفحة )49( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات 
الواردة في التعميم هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال 
توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وتداول 
السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما 

صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه. 
واستثناًء من اإلقرار الوارد في الفقرة أعاله فيما يخص مسؤولية أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية عن دقة 
المعلومات الواردة في هذا التعميم، ال يتحمل أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية أي مسؤولية عن صحة ودقة 
المعلومات المتعلقة ببتروكيم الواردة في هذا التعميم، مع العلم بأن جميع المعلومات الواردة في هذا التعميم والمتعلقة 
ببتروكيم وشركاتها التابعة تستند إلى المعلومات المقدمة من بتروكيم باإلضافة إلى المعلومات التي تم الحصول عليها 
من بتروكيم خالل مرحلة إجراء المجموعة السعودية - بمساعدة مستشاريها - دراسات العناية المهنية الالزمة بشأن 
بتروكيم. كما تجدر اإلشارة إلى أن بتروكيم ملتزمة بموجب اتفاقية التنفيذ بتزويد المجموعة السعودية بجميع المعلومات 
المطلوبة لغرض إعداد هذا التعميم. كما قدمت بتروكيم بموجب اتفاقية التنفيذ ضماًنا للمجموعة السعودية )بحسب 
ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحاالت( يتعلق بصحة واكتمال المعلومات )من جميع الجوانب الجوهرية( المقدمة 
للمجموعة السعودية بشأن صفقة االستحواذ وذلك كما في تاريخ تقديمها بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها خالل 
مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة وإعداد المستندات المتصلة بصفقة االستحواذ بما فيها هذا التعميم، وأن 
المعلومات المقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية. كما قدمت بتروكيم ضماًنا بموجب اتفاقية التنفيذ بأنها 

لم تقم بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة االستحواذ عن المجموعة السعودية. 
بالموافقة  االستحواذ(  بصفقة  المصلحة  ذوي  األعضاء  غير  )من  السعودية  المجموعة  إدارة  مجلس  أعضاء  قام  وقد 
على إبرام اتفاقية التنفيذ وذلك بعد دراسة أحكام وشروط اتفاقية التنفيذ بعناية. وقد تم توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ 

1443/3/21هـ )الموافق 2021/10/27م(.

صفقة  بأن  االستحواذ(  بصفقة  المصلحة  ذوي  األعضاء  غير  )من  السعودية  المجموعة  إدارة  مجلس  أعضاء  ويرى 
االستحواذ عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذل العناية المهنية الالزمة -بمساعدة مستشاريهم - كما يرونها مناسبة في ظل 
الظروف الراهنة، وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو المستقبلية للمجموعة 
السعودية والمنافع المتوقعة من صفقة االستحواذ والرأي المقدم من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بتاريخ 
2021/10/26م )بصفتها المستشار المالي للمجموعة السعودية فيما يتعلق بصفقة االستحواذ( لمجلس إدارة المجموعة 
السعودية )مرفق نسخة من الرأي في الملحق رقم )2( من هذا التعميم( بما مفاده أنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس 
إدارة المجموعة السعودية ووفًقا للعوامل واالفتراضات الموضحة في ذلك الرأي فإن شركة إتش إس بي سي العربية 

السعودية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية التنفيذ عادل من الناحية المالية للمجموعة السعودية. 
أن صفقة  االستحواذ(  المصلحة بصفقة  ذوي  األعضاء  )من غير  السعودية  المجموعة  إدارة  أعضاء مجلس  يرى  كما 
االستحواذ تصب في مصلحة المجموعة السعودية ومساهميها، وبالتالي يوصون باإلجماع لمساهمي المجموعة السعودية 

بالموافقة على صفقة االستحواذ وزيادة رأس مال الشركة. 
وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة 
االستحواذ( في االعتبار المشورة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية واالستراتيجية وغيرها 

من المسائل المتعلقة بصفقة االستحواذ. 
وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ( 
لم يأخذوا في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة 
بكل مساهم نظًرا الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس إدارة المجموعة 
السعودية)من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ( على ضرورة قيام مساهمي المجموعة السعودية بقراءة 
جميع المعلومات الواردة في هذا التعميم ودراستها بعناية، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي 
إدارة  مجلس  أعضاء  فإن  االستحواذ،  بصفقة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية  في  مساهم  أي  قبل  من  اتخاذه 
المجموعة السعودية )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ( يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية 
مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية واالعتماد على مراجعته الخاصة 
لصفقة االستحواذ للتأكد من مدى مالئمة صفقة االستحواذ والمعلومات الواردة في هذا التعميم لألهداف االستثمارية 

واألوضاع المالية الخاصة به. 
قرارات  على  بالتصويت  سيقومون  الذين  السعودية،  المجموعة  إدارة  مجلس  أعضاء  جميع  بأن  اإلشارة  تجدر  كما 
االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ، سيصوتون بالموافقة على 

قرارات االستحواذ.
بصفقة  يتعلق  فيما  مالي  كمستشار  السعودية  العربية  سي  بي  إس  إتش  شركة  بتعيين  السعودية  المجموعة  وقامت 

االستحواذ.

تعميم 

املساهمني 

المعد من قبل شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )»المجموعة السعودية«( وفًقا لمتطلبات المادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
بشأن زيادة رأس مال المجموعة السعودية لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات )»بتروكيم«( غير المملوكة من قبل 

المجموعة السعودية عن طريق تقديم عرض مبادلة أوراق مالية وفًقا ألحكام المادة 26 من الئحة االندماج واالستحواذ )»التعميم«(.
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المالية وااللتزامات المستمرة وذلك لتقديم  المادة )57( من قواعد طرح األوراق  التعميم من قبل المجموعة السعودية وفًقا لمتطلبات  تم إعداد هذا 
معلومات لمساهميها ليتمكنوا من اتخاذ قرار مبني على دراية وإدراك عند التصويت في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية على توصية 
مجلس إدارة المجموعة السعودية بزيادة رأس مالها لغرض االستحواذ على كامل األسهم محل العرض – حيث إن الحصول على موافقة مساهمي المجموعة 
السعودية على صفقة االستحواذ هو أحد شروط إتمام صفقة االستحواذ – وذلك عن طريق تقديم عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل األسهم محل 
العرض من خالل زيادة رأس مال المجموعة السعودية من أربع مليارات وخمسمائة مليون )4,500,000,000( ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة 
وثمانية وأربعون مليون )7,548,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار ثالثمائة وأربعة ماليين وثمانمائة ألف )304,800,000( سهًما جديًدا لصالح 
مساهمي بتروكيم البائعين المستحقين، ليزيد عدد أسهم المجموعة السعودية من أربعمائة وخمسون مليون )450.000.000( سهًما إلى سبعمائة وأربعة 
وخمسون مليون وثمانمائة ألف )754,800,000( سهًما. وسيتم اعتبار تصويت المساهمين في المجموعة السعودية على قرارات االستحواذ على أنه مبني 
على المعلومات الواردة في هذا التعميم. ويمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من المقر الرئيسي للمجموعة السعودية أو من خالل زيارة الموقع 
لهيئة  اإللكتروني  الموقع  أو   )www.hsbcsaudi.com( المالي  للمستشار  اإللكتروني  الموقع  أو   )www.siig.com.sa( السعودية  للمجموعة  االلكتروني 

 .)www.saudiexchange.sa( أو الموقع االلكتروني لتداول السعودية )www.cma.org.sa( السوق المالية

ال تتحمل هيئة السوق المالية وال تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما 
صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات واإلفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هذا التعميم، ما لم يتم تحديد تاريخ آخر ألي من المعلومات 
المعلومات  تاريخ نشره. وتعكس  للتغير بعد  التعميم عرضة  الواردة في هذا  المعلومات  التعميم. وبالتالي فإن  الواردة في هذا  أو اإلفادات  البيانات  أو 
والبيانات الواردة في هذا التعميم وجهة النظر الحالية لمجلس إدارة المجموعة السعودية حول المنافع واآلثار المتوقعة لصفقة االستحواذ، إال أنها ال تُعد 
ضماًنا لألداء المالي للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ، وينبغي التوضيح بأن هناك عوامل وجوانب متعددة قد تؤثر على أداء المجموعة 
السعودية أو النتائج التي قد يحققها سواء بشكل إيجابي أو سلبي )ولمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )1( )»عوامل المخاطرة«( من هذا 

التعميم(.

ووفًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم المجموعة السعودية بتقديم تعميم مساهمين تكميلي في أي وقت بعد تاريخ 
نشر هذا التعميم وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ وذلك في حال علم المجموعة السعودية بوجود 

تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذا التعميم أو ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها فيه.

كما يجب أال تعتبر أي من المعلومات الواردة في هذا التعميم على أنها توقعات أو تنبؤات حول األداء المالي المستقبلي للمجموعة السعودية أو أي من 
شركاتها التابعة، كما أنه يجب أال تعتبر أي إفادة في هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للمجموعة السعودية في المستقبل ستكون مساوية أو 

ستزيد عن ربحية سهم المجموعة السعودية في الفترات المالية السابقة. 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة المجموعة السعودية باستثناء ما هو مفصح عنه 
في هذا التعميم. وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن المجموعة السعودية 

أو شركة إتش إس بي سي العربية السعودية )المستشار المالي( أو أي من مستشاري المجموعة السعودية فيما يتعلق بصفقة االستحواذ. 

وقد قامت المجموعة السعودية بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بصفقة االستحواذ. وتعمل شركة 
إتش إس بي سي العربية السعودية – وهي مؤسسة سوق مالية مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية – كمستشار مالي 
حصري للمجموعة السعودية بخصوص صفقة االستحواذ، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخالف المجموعة السعودية عن تقديم المشورة حول صفقة 
االستحواذ أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا التعميم. لم تتحقق شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات 
والبيانات الواردة في هذا التعميم. وعليه فإن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أو أي من شركاتها التابعة ال تتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم 

صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم. 

أ



التوقعات واإلفادات املستقبلية

يتضمن هذا التعميم بعض التوقعات واإلفادات المستقبلية المتعلقة بالمجموعة السعودية. وتتمثل التوقعات واإلفادات المستقبلية في كونها غير مبنية 
على حقائق تاريخية أو حالية. ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل 
المثال ال الحصر »يتوقع«، أو »يهدف«، أو »يقدر«، أو »ينوي«، أو »يخطط«، أو »سوف«، أو »هدف«، أو »يعتقد«، أو »يسعى«، أو »قد«، أو »سيكون«، أو 
»يمكن«، أو »ينبغي« أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات األخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتتضمن اإلفادات المستقبلية الواردة في 
هذا التعميم، على سبيل المثال ال الحصر، )1( التقديرات األولية للمنافع المتوقعة من صفقة االستحواذ، والتوقعات المستقبلية للمصروفات الرأس مالية، 
والنفقات، واإليرادات، واألداء المالي، والظروف المالية، وسياسة توزيع األرباح، والخسائر، وغيرها من األحداث المستقبلية، )2( استراتيجيات العمل، 
واإلدارة والتوسع وتنمية أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ )3( صفقة االستحواذ والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه األحداث. 
وال يمكن الجزم أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من األهداف أو التوقعات المشار إليها في هذا التعميم، وال يتحمل المستشارون الوارد ذكرهم في القسم 
)»دليل الشركة«( من هذا التعميم أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي 

شخص نظًرا العتماده على أي بيانات أو بسبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم.

وينبغي اإلشارة الى أن هذه اإلفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية أو 
األداء أو االستراتيجيات أو األحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه اإلفادات صراحًة أو ضمًنا. وتعتبر المخاطر المتعلقة باإلفادات المستقبلية 
خارج سيطرة المجموعة السعودية وال يمكن تقديرها بشكل دقيق، مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين اآلخرين في السوق ولهذا ينبغي عدم 
االعتماد على هذه اإلفادات بشكل كامل. كما أن هذه اإلفادات المستقبلية ال تعتبر ضماًنا لألداء الفعلي المستقبلي للمجموعة السعودية ولم يتم مراجعتها 
من قبل المحاسب القانوني للمجموعة السعودية إال في الحاالت المشار إليها. وتستند هذه اإلفادات المستقبلية إلى افتراضات عديدة منها االفتراضات 
المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية للمجموعة السعودية والبيئة التنظيمية التي ستمارس المجموعة السعودية أعمالها فيها في المستقبل. 
ونود التوضيح بأن كل اإلفادات المستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن المجموعة السعودية أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها مقيدة بشكل 

صريح في مجملها باإلشعار المهم الوارد في هذا القسم.

ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، الرجاء مراجعة القسم )1( )»عوامل المخاطرة«( من هذا التعميم.

إن المجموعة السعودية ال تعتزم وال تتحمل أي التزام بتعديل أو تحديث اإلفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم باستثناء ما هو مطلوب بموجب 
األنظمة واللوائح السارية.

وال يُعد هذا التعميم وال يمكن اعتباره بمثابة استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من 
قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ، فإن مجلس إدارة المجموعة السعودية يوصي بالحصول 

على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

ب



القيود املتعلقة بنرش وتوزيع التعميم

إن هذا التعميم موجه لمساهمي المجموعة السعودية، مع مراعاة أي قيود في األنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة مقيدة. 

عرض املعلومات املالية وغريها من املعلومات

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة السعودية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2020م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة. وأعدت القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير المراجعة( للمجموعة السعودية 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين 30 يونيو 2021م وفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م وفقاً لمعيار المحاسبة 

الدولي رقم 34 المعتمد في المملكة.

كما تجدر اإلشارة إلى أن المعلومات المالية الواردة في هذا التعميم قائمة على أساس معلومات اإلدارة ولم يتم تدقيقها بشكل مستقل من قبل مراجعي 
الحسابات المستقلين أو غيرهم باستثناء ما تم النص عليه صراحة بخالف ذلك، كما أن جميع المعلومات مقدمة بالريال السعودي، باستثناء ما يُفصح 

عنه بخالف ذلك.

وقد تم إعداد هذا التعميم وفًقا لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتمثل أسهم العوض أوراق مالية صادرة من شركة سعودية، 
وعليه فإن هذا التعميم وأي مستندات أخرى ذات عالقة بصفقة االستحواذ وأسهم العوض قد تم إعدادها أو سيتم إعدادها وفًقا لمتطلبات اإلفصاح في 

المملكة، وذلك فيما يتعلق بمحتوى أو شكل هذه اإلفصاحات والتي قد تختلف عن تلك المعمول بها في دولة أخرى. 

ج



دليل الرشكة

شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
مكتب رقم 203

مركز روبين بالزا الدائري الشمالي
حي حطين

ص. ب. 99833 الرياض 11625
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف : 2792522 0096611
رقم الفاكس: 2792523 0096611

ir.@siig.com.sa :البريد اإللكتروني
www.siig.com.sa :الموقع اإللكتروني

ممثلو املصدر

سليمان بن عبدالرحمن بن عبداهلل القويز
عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
مجمع روبين بالزا،حي حطين، الرياض

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف : 0112792522 تحويلة 302

رقم الفاكس: 0112792523
 sg@siig.com.sa :البريد اإللكتروني

www.siig.com.sa : :الموقع اإللكتروني

عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن السماعيل
الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
مجمع روبين بالزا،حي حطين، الرياض

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف : 0112792522 تحويلة 444

رقم الفاكس: 0112792523
 alismail@siig.com.sa :البريد اإللكتروني

www.siig.com.sa : :الموقع اإللكتروني

املستشار املايل للمجموعة السعودية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
العليا المروج 7267

الرمز البريدي 12283-2215
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 920005920 00966
رقم الفاكس: 2385 299 11 00966

siig-npc@hsbcsa.com البريد اإللكتروني
www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني

املستشار القانوين للمجموعة السعودية

خشيم محامون ومستشارون
الطابق السابع عشر، برج )ب(، أبراج العليا

حي العليا
ص.ب. 230667
الرياض 11321

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 114618700 966+
رقم الفاكس: 114618799 966+

info@khoshaim.com :البريد اإللكتروني
www.khoshaim.com :الموقع اإللكتروني

د



مراجع الحسابات املستقل للمجموعة السعودية وبرتوكيم للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م وفرتيت الثالثة 
والستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م وفرتيت الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتني يف 30 سبتمرب 2021م

شركة برايس واترهاوس كوبرز
شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون

برج الحقيط
ص.ب. 467، مطار الظهران 31932

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 038496311 966+
رقم الفاكس: 038496281 966+

ali.alotaibi@pwc.com :البريد اإللكتروني
www.pwc.com/me :الموقع اإللكتروني

مستشار العناية املهنية الالزمة املايل للمجموعة السعودية

شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
شركة تضامنية

برج الفيصلية – الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد 

ص.ب: 2732، الرياض 11461
المملكة العربية السعودية 

رقم الهاتف: 4740 11273 966 +
رقم الفاكس: 112734730 966 +

ey.ksa@sa.ey.com :البريد اإللكتروني
ey.com/mena :الموقع اإللكتروني

مستشار السوق للمجموعة السعودية وبرتوكيم )خبري(

شركة آي إتش إس ماركت المحدودة
مبنى أوفيس بارك، الدور األول

مدينة دبي لالنترنت
اإلمارات العربية المتحدة

رقم الهاتف: 5830 363 )4( 971+
رقم الفاكس: 5801 363 )4( 971+

customer.care@ihsmarkit.com :البريد اإللكتروني
www.ihsmarkit.com :الموقع اإللكتروني

مالحظة: قدم كل من المستشارين ومراجع الحسابات المستقل الموضحة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفًقا 
للسياق الوارد في هذا التعميم ، ولم يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم. 

ه



ملخص تفاصيل صفقة االستحواذ 

يهدف ملخص صفقة االستحواذ الوارد في هذا القسم إلى تزويد مساهمي المجموعة السعودية بنبذة عن صفقة االستحواذ، وال يتضمن هذا القسم جميع 
المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمساهمين حتى يتمكنوا من التصويت على قرارات االستحواذ التي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية 
العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ. وعليه، فإنه يتوجب قراءة ومراجعة هذا الملخص باعتباره ُمقدمة لصفقة االستحواذ 
فقط، وعلى المساهمين قراءة هذا التعميم والبيانات الواردة فيه بعناية ومراجعتها بالكامل وبناء أي قرار يتعلق بالتصويت على قرارات االستحواذ على 
هذا التعميم بالكامل والمعلومات الواردة فيه. كما يتعّين مراجعة القسم )»إشعار مهم«( وقسم )1( )»عوامل المخاطرة«( من هذا التعميم بعناية قبل اتخاذ 

قرار بالتصويت في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ. 

)املصدر ( 
املجموعة 
السعودية

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي، شركة مساهمة سعودية مدرجة، تم تأسيسها بموجب قرار االسم والوصف ومعلومات التأسيس
الرئيس  مركزها  ويقع  1995/11/23م(  )الموافق  1416/06/29هـ  بتاريخ   )291( رقم  التجارة  وزارة 
في مدينة الرياض، ومقيدة في السجل التجاري برقم 1010139946 الصادر بتاريخ 1416/08/10هـ 

)الموافق 1996/01/01م(. 

يتمثل نشاط المجموعة السعودية بحسب سجلها التجاري ونظامها األساس في اآلتي: أنشطة المجموعة السعودية
االستثمار وتنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول - 1

والصناعات األخرى داخل وخارج المملكة.
البتروكيماوية ومشتقاتها وتسويقها داخل وخارج - 2 المواد والمنتجات  تجارة الجملة والتجزئة في 

المملكة.
تملك األراضي والعقارات والمباني لصالح المجموعة السعودية.- 3

المساهمون الكبار وعدد أسهمهم 
ونسبة ملكيتهم قبل إتمام صفقة 

االستحواذ وبعدها

ال يوجد أي مساهمين كبار في المجموعة السعودية بتاريخ هذا التعميم.6
وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ال تُعد من كبار المساهمين في المجموعة 
مال  رأس  من   )%5( نسبة  دون  السعودية  المجموعة  في  المباشرة  ملكيتها  أن  إلى  نظًرا  السعودية 
المجموعة السعودية. هذا مع العلم بأن الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تبلغ 
عدد )22,275,000( سهم في المجموعة السعودية والتي تمثل نسبة )4,95%( من رأس مال المجموعة 
السعودية، بينما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها 
التابعة، بعدد )62,926,190( سهًما في المجموعة السعودية والتي تمثل نسبة )13.98%( من األسهم 

المصدرة في المجموعة السعودية. 

أربع مليارات وخمسمائة مليون )4,500,000,000( ريال سعودي. رأس المال

إجمالي عدد أسهم المجموعة 
أربعمائة وخمسون مليون )450,000,000( سهم مدفوعة بالكامل. السعودية

القيمة االسمية لكل سهم من أسهم 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، مدفوعة بالكامل. المجموعة السعودية

إجمالي عدد أسهم العوض التي سيتم 
ثالثمائة وأربعة ماليين وثمانمائة ألف )304,800,000( سهم. إصدارها لمساهمي بتروكيم البائعين

نسبة أسهم العوض من رأس المال 
الحالي للمجموعة السعودية

ستمثل أسهم العوض ما نسبته )40,38%( من رأس المال الحالي للمجموعة السعودية كما في تاريخ 
هذا التعميم. 

الواحد. وسيتم تحديد سعر سعر إصدار أسهم العوض تبلغ القيمة االسمية ألسهم العوض عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
إصدار أسهم العوض )كما سيتم عكسه في القوائم المالية للمجموعة السعودية( في وقت الحق بناًء 
على سعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االستحواذ. 

يبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض ثالثة مليارات وثمانية وأربعون مليون )3,048,000,000( إجمالي قيمة إصدار أسهم العوض
ريال سعودي. وسيتم تحديد إجمالي قيمة إصدار أسهم العوض )كما سيتم عكسها في القوائم المالية 
للمجموعة السعودية( في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية في أخر يوم 

تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االستحواذ. 

مالحظة: تجُدر اإلشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية قد قامت بنقل جزء من ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية إلى بعض شركاتها التابعة، وانخفضت إثر ذلك   6
نسبة الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية من )13.14%( إلى )4.95%( كما في تاريخ 2022/01/13م وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع 
تداول السعودية، علماً بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ يبلغ نسبة )%18.93( 
من رأس مال المجموعة السعودية. وعليه، سيبلغ مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ 

نسبة )38.91%( من رأس مال المجموعة السعودية، ولن يكون لها أي ملكية في بتروكيم نظًرا ألن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.

و



وصف صفقة 
االستحواذ 

سيتم تنفيذ صفقة االستحواذ وفًقا ألحكام المادة 26 من الئحة االندماج واالستحواذ وذلك من خالل 
قيام المجموعة السعودية بزيادة رأس مالها لغرض االستحواذ على األسهم محل العرض عن طريق 
تقديم عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي بتروكيم البائعين للحصول على األسهم محل العرض مقابل 
إصدار أسهم جديدة في المجموعة السعودية كعوض لمساهمي بتروكيم البائعين المستحقين، وذلك 
بعد الحصول على الموافقات الالزمة إلتمام صفقة االستحواذ. وستقوم المجموعة السعودية بإصدار 
أسهم العوض لصالح مساهمي بتروكيم البائعين من خالل زيادة رأس مالها المدفوع من أربع مليارات 
وخمسمائة مليون )4,500,000,000( ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون 

)7,548,000,000( ريال سعودي.
وعند نفاذ قرار االستحواذ ستصبح بتروكيم شركة تابعة للمجموعة السعودية مملوكة بنسبة %100. 

ودوافع  )»مبررات   )2-3( القسم  مراجعة  الرجاء  االستحواذ،  صفقة  حول  المعلومات  من  )ولمزيد 
االستحواذ«( والقسم )5-2( )»ملخص الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ«(.

الشركة املراد 
االستحواذ 

عليها )بتروكيم(

وهي الوصف ومعلومات التأسيس الرياض،  مدينة  في  السعودية  العربية  المملكة  في  للبتروكيماويات  الوطنية  الشركة  تأسست 
)الموافق  1429/03/08هـ  وتاريخ   1010246363 برقم  التجاري  السجل  في  مقيدة  مساهمة  شركة 

2008/03/16م( صادر من مدينة الرياض. 

تتمثل أنشطة بتروكيم بحسب سجلها التجاري ونظامها األساس في: النشاط
االستثمار وتنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول - 1

والصناعات األخرى داخل وخارج المملكة.
البتروكيماوية ومشتقاتها وتسويقها داخل وخارج - 2 المواد والمنتجات  تجارة الجملة والتجزئة في 

المملكة.
تملك األراضي والعقارات والمباني لصالح الشركة. - 3

عمليات  عن  )»نبذة   )5-3( القسم  مراجعة  الرجاء  بتروكيم،  أنشطة  حول  المعلومات  من  ولمزيد 
بتروكيم«(. 

المساهمون الكبار في بتروكيم وعدد 
أسهمهم ونسبة ملكيتهم في بتروكيم 
قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها

يتمثل المساهمون الكبار في بتروكيم في المساهمين التالية أسماؤهم: المجموعة السعودية لالستثمار 
الصناعي، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

يوضح الجدول التالي عدد األسهم المملوكة لكبار المساهمين في بتروكيم ونسب ملكيتهم فيها قبل 
إتمام صفقة االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1443/8/7هـ )الموافق 2022/3/10م(:

المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

شركة المجموعة 
السعودية لالستثمار 

الصناعي
240,000,000%50480,000,000%100

المؤسسة العامة 
0%19,35%92,902,232للتأمينات االجتماعية

ملكية مساهمي بتروكيم البائعين في 
المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة 

االستحواذ 

وسيملك مساهمو بتروكيم ما نسبته )40,38%( من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة 
االستحواذ. 

أربعة مليارات وثمانمائة مليون )4,800,000,000( ريال سعودي. رأس مال بتروكيم

أربعمائة وثمانين مليون )480,000,000( سهم بقيمة اسمية تبلغ عشر )10( رياالت سعودية ومدفوعة إجمالي عدد أسهم بتروكيم
بالكامل. 

األطراف ذات 
العالقة

للتأمينات  العامة  المؤسسة  تعد  حيث  عالقة،  ذوي  أطراف  وجود  على  االستحواذ  صفقة  تنطوي 
بتروكيم  المساهمين في  كبار  تعد من  السعودية وكذلك  المجموعة  المساهمين في  االجتماعية أحد 
ولديها ممثلين في مجلس إدارة كلتا الشركتين. كما تعد المجموعة السعودية طرًفا ذو عالقة لكونها 
لها من مصلحة زيادة على مصلحتها االعتيادية  إلى ما  مالكة لما نسبته )50%( من بتروكيم إضافة 
كمساهم بصفتها العارض في صفقة االستحواذ )لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )7-3( 

)»األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ«(.

ز



القيمة الكلية 
للعوض

مليون  وأربعون  وثمانية  مليارات  ثالثة  وقدره  مبلغ  العوض  ألسهم  االسمية  القيمة  إجمالي  يبلغ 
)3,048,000,000( ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره اثنا عشر 
)12,527,280,000(ريال سعودي  ريال  ألف  وثمانون  ومئتان  مليون  مليار وخمسمائة وسبعة وعشرون 
وذلك بناًء على معامل المبادلة وسعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية البالغ )41,1( ريال سعودي 
كما في تاريخ 2021/10/26 م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ(. وسيتم تحديد 
إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية للمجموعة السعودية في وقت الحق 
بناًء على سعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية في أخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االستحواذ.

هيكل صفقة 
االستحواذ

يوضح الشكل التالي نموذج مبسط عن هيكل صفقة االستحواذ: 

قبل إمتام الصفقة

مساهمي

املجموعة

السعودية

مساهمي

برتوكيم

برتوكيم

٪٥٠

املجموعة 

السعودية

بعد إمتام الصفقة

مساهمي

املجموعة

السعودية

مساهمي

برتوكيم

٪١٠٠

املجموعة 

السعودية

برتوكيم

هيكل امللكية 
يف املجموعة 

السعودية قبل 
إمتام صفقة 

االستحواذ 
وبعدها

في  الملكية  هيكل  التالي  الجدول  فيوضح  السعودية،  المجموعة  في  كبار  يوجد مساهمين  ال  وحيث 
والجمهور،  تنفيذييها  وكبار  السعودية  المجموعة  إدارة  مجلس  أعضاء  من  لكل  السعودية  المجموعة 
إضافًة إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، قبل إتمام صفقة 

االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1443/8/7هـ )الموافق 2022/3/10م(:7

المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم
أعضاء مجلس اإلدارة في 

0.01%0.02100,708%100,708المجموعة السعودية*

كبار التنفيذيين في 
0.0001%0.00021,000%1,000المجموعة السعودية**

المؤسسة العامة للتأمينات 
18.58%4.95140,260,834%8 22,275,000االجتماعية***

81.4%99.97614,437,458%449,898,292الجمهور
100%100754,800,000%450,000,000اإلجمالي

* بناًء على األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في 
المجموعة السعودية فقط.

** بناًء على األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في المجموعة السعودية فقط.

*** يوجد لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ملكية غير مباشرة في المجموعة السعودية، وتفصيلها كاآلتي:

للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق  العامة  المؤسسة  إتمام صفقة االستحواذ: تمتلك  قبل   )1(
شركاتها التابعة، بعدد )62,926,190( سهم والتي تمثل نسبة )13.98%( من رأس مال المجموعة السعودية.

بعد إتمام صفقة االستحواذ: ستمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق   )2(
شركاتها التابعة، بعدد )153,451,790( سهم والتي ستمثل نسبة )20.33%( من رأس مال المجموعة السعودية.

مالحظة: قامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنقل جزء من ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية إلى بعض شركاتها التابعة، وانخفضت إثر ذلك نسبة الملكية المباشرة   7
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية من )13.14%( إلى )4.95%( كما في تاريخ 2022/01/13م وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع تداول السعودية، علماً 
بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ يبلغ نسبة )18.93%( من رأس مال المجموعة 
السعودية. وعليه، سيبلغ مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نسبة )38.91%( من 

رأس مال المجموعة السعودية، ولن يكون لها أي ملكية في بتروكيم نظًرا ألن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.
إتمام صفقة االستحواذ على سبيل اإلفصاح وكذلك ألنها ستكون أحد  للتأمينات االجتماعية قبل  العامة  للمؤسسة  المباشرة  الملكية  تم تضمين نسبة  أنه  إلى  مالحظة: تجُدر اإلشارة   8
المساهمين الكبار في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. ونظًرا إلى أن الملكية المباشرة الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية دون نسبة )5%( من رأس مال 

المجموعة السعودية، فقد تم تضمينها في احتساب ملكية الجمهور قبل إتمام صفقة االستحواذ البالغة نسبة )99.97%( من رأس مال المجموعة السعودية.

ح



هيكل امللكية يف 
بتروكيم قبل 
إمتام صفقة 

االستحواذ 
وبعدها

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في بتروكيم قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 
1443/8/7هـ )الموافق 2022/3/10م(:

المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم
شركة المجموعة 

السعودية لالستثمار 
الصناعي

240,000,000%50480,000,000%100

المؤسسة العامة 
19.35%92,902,232للتأمينات االجتماعية

%0
أعضاء مجلس اإلدارة 

0.85%4,102,000في بتروكيم*

كبار التنفيذيين في 
ال يوجدبتروكيم**

29.79%142,995,768الجمهور
100%100480,000,000%480,000,000اإلجمالي

* تمثل األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها.
** تمثل األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر.

انخفاض نسبة 
امللكية 

انخفاض نسبة ملكية  إلى  إتمام صفقة االستحواذ  السعودية بعد  المجموعة  زيادة رأس مال  ستؤدي 
المساهمين الحاليين في المجموعة السعودية من غير المساهمين البائعين المالكين في الشركتين إلى 
)59,62%( من إجمالي رأس مال المجموعة السعودية، علًما بأنه لن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في عدد 
المعلومات والتفاصيل  الحاليين في المجموعة السعودية. )ولمزيد من  المملوكة للمساهمين  األسهم 
حول المخاطر المرتبطة بانخفاض نسبة ملكية مساهمي المجموعة السعودية، الرجاء مراجعة القسم 
الحاليين  السعودية  المجموعة  مساهمي  ملكية  نسبة  بانخفاض  المرتبطة  )»المخاطر   )4-1-1(

وحصتهم من إجمالي صافي األرباح وانخفاض القوة التصويتية المصاحبة لذلك«(.

بيان االرتفاع أو 
االنخفاض يف 
ربحية السهم 

ربحية السهم الواحد بناًء على القوائم المالية المراجعة 
0,20للمجموعة للسعودية كما في31 ديسمبر 2020

ربحية السهم الواحد بعد زيادة رأس المال )بناًء على القوائم 
0,27المالية االفتراضية(

أسباب ومبررات 
صفقة 

االستحواذ

المملكة  بتروكيماويات في  أكبر شركة  السعودية خامس  المجموعة  إلى جعل  تؤدي صفقة االستحواذ 
للمجموعة  المجتمعة  السوقية  القيمة  المنطقة بحسب  الشركات في  أكبر  بين  السعودية ومن  العربية 
السعودية وبتروكيم بعد إتمام صفقة االستحواذ، وستكون المجموعة السعودية في وضع أفضل لالستفادة 
من النمو الذاتي وغير الذاتي، وسيكون لديها قدرة شاملة وأفضل لتوريد المواد األولية مثل النفثا واإليثان 
أكبر مما سيؤدي ألداء أفضل لألسهم فيما  إلى قيمة سوقية وقاعدة مساهمين  والبروبان، باإلضافة 
يتعلق بأنماط التداول وعمق السوق وتقلب أسعار األسهم وكذلك أحجام ومستويات السيولة. ولمزيد من 
المعلومات حول مبررات ودوافع االستحواذ، الرجاء مراجعة القسم )3-2( )»مبررات ودوافع االستحواذ«(.

ملخص 
اإلجراءات 
الرئيسية 

املطلوبة لزيادة 
رأس املال 

وإصدار أسهم 
العوض

تتمثل الخطوات الرئيسية إلتمام صفقة االستحواذ فيما يلي: 
نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم الخاصة  	

بصفقة االستحواذ.
على  	 وبتروكيم  السعودية  المجموعة  من  لكل  العادية  غير  العامة  الجمعية  موافقة  على  الحصول 

قرارات االستحواذ.
نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم. 	
نفاذ قرار االستحواذ. 	
إلغاء إدراج أسهم بتروكيم وإدراج أسهم العوض في تداول. 	
استيفاء جميع الشروط المحددة في اتفاقية التنفيذ والملخصة في القسم )5-4-1-1( )»شروط  	

اتفاقية التنفيذ«(، مع العلم أنه ال يجوز تعديل أو التنازل عن أي من الشروط الواردة في اتفاقية 
التنفيذ إال بموافقة كلتا الشركتين.

)ولمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )3( )»صفقة االستحواذ«( والقسم )5( )»المعلومات 
القانونية«(.

ط



األحقية يف 
األرباح ألسهم 

العوض

السعودية  المجموعة  تقوم  موزعة  أرباح  أي  على  الحصول  في  الحق  العوض  أسهم  لمالكي  سيكون 
باإلعالن عنها بعد تاريخ نفاذ قرار االستحواذ.

املوافقات 
املطلوبة لزيادة 

رأس املال

تتطلب صفقة االستحواذ وزيادة رأس المال الحصول على عدد من الموافقات كما يلي: 
السعودية وطلب نشر مستند  	 المجموعة  مال  زيادة رأس  المالية على طلب  السوق  موافقة هيئة 

العرض.
موافقة تداول على إدراج أسهم العوض. 	
النظام األساسي للمجموعة  	 المقترحة على  التعديالت  التجارة على  الحصول على موافقة وزارة 

السعودية.
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة  	

بصفقة االستحواذ والجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ. 
الجمعية  	 في  االستحواذ  قرارات  بتروكيم على  السعودية ومساهمي  المجموعة  موافقة مساهمي 

العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ.
ولمزيد من المعلومات حول شروط صفقة االستحواذ األخرى وعن الشروط التي تم استيفاؤها، الرجاء 

مراجعة القسم )5( )»المعلومات القانونية«( من هذا التعميم.

حقوق التصويت 
ألسهم العوض

يكون ألسهم العوض نفس حقوق التصويت التي تتمتع بها أسهم المجموعة السعودية الحالية، وذلك بما 
يتوافق مع نظام الشركات والنظام األساسي للمجموعة السعودية.

القيود املفروضة 
على أسهم 

العوض
ال يوجد أي قيود مفروضة على أسهم العوض.
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الخاصة بصفقة االستحواذ  السعودية  للمجموعة  العادية  العامة غير  الجمعية  بموافقة  السعودية مشروطة  المجموعة  لرأس مال  المقترحة  الزيادة  إن 
باإلضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ. وعليه، يتوجب على مساهمي المجموعة السعودية قراءة التعميم 
كاماًل )وليس فقط ملخص صفقة االستحواذ( قبل التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ 

على قرارات االستحواذ.

وحيث ال يوجد مساهمين كبار في المجموعة السعودية، فيوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في المجموعة السعودية لكل من أعضاء مجلس إدارة 
المجموعة السعودية وكبار تنفيذييها والجمهور، إضافًة إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، قبل إتمام صفقة 

االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1443/8/7هـ )الموافق 2022/3/10م(:9

المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

أعضاء مجلس اإلدارة في المجموعة السعودية 
0.01%0.02100,708%100,708لالستثمار الصناعي*

كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية 
0.0001%0.00021,000%1,000لالستثمار الصناعي**

18.58%4.95140,260,834%10 22,275,000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية***

81.4%99.97614,437,458%449,898,292الجمهور

100%100754,800,000%450,000,000اإلجمالي

* بناًء على األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في المجموعة السعودية فقط.
** بناًء على األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في المجموعة السعودية فقط.

*** يوجد لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ملكية غير مباشرة في المجموعة السعودية، وتفصيلها كاآلتي:

قبل إتمام صفقة االستحواذ: تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )62,926,190( سهم والتي تمثل نسبة )13.98%( من   )1(
رأس مال المجموعة السعودية.

بعد إتمام صفقة االستحواذ: ستمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )153,451,790( سهم والتي ستمثل نسبة )%20.33(   )2(
من رأس مال المجموعة السعودية.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية بتروكيم قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها:

المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

100%50480,000,000%240,000,000شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

19.35%92,902,232المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
%0

0.85%4,102,000أعضاء مجلس اإلدارة في بتروكيم*

ال يوجدكبار التنفيذيين في بتروكيم**

29.79%142,995,768الجمهور

100%100480,000,000%480,000,000اإلجمالي

* تمثل األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها.
** تمثل األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر.

مالحظة: قامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنقل جزء من ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية إلى بعض شركاتها التابعة، وانخفضت إثر ذلك نسبة الملكية المباشرة   9
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية من )13.14%( إلى )4.95%( كما في تاريخ 2022/01/13م وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع تداول السعودية، علماً 
بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ يبلغ نسبة )18.93%( من رأس مال المجموعة 
السعودية. وعليه، سيبلغ مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نسبة )38.91%( من 

رأس مال المجموعة السعودية، ولن يكون لها أي ملكية في بتروكيم نظًرا ألن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.
إتمام صفقة االستحواذ على سبيل اإلفصاح وكذلك ألنها ستكون أحد  للتأمينات االجتماعية قبل  العامة  للمؤسسة  المباشرة  الملكية  تم تضمين نسبة  أنه  إلى  مالحظة: تجُدر اإلشارة   10
المساهمين الكبار في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. ونظًرا إلى أن الملكية المباشرة الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية دون نسبة )5%( من رأس مال 

المجموعة السعودية، فقد تم تضمينها في احتساب ملكية الجمهور قبل إتمام صفقة االستحواذ البالغة نسبة )99.97%( من رأس مال المجموعة السعودية.
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التواريخ املهمة واملراحل األساسية لصفقة االستحواذ

فيما يلي الجدول الزمني المتوقع لألحداث األساسية المتعلقة بصفقة االستحواذ. وستقوم المجموعة السعودية باإلعالن على موقع تداول عن أي تغييرات 
قد تطرأ على الجدول الزمني والتواريخ المتوقعة الموضحة في الجدول أدناه.

الجدول الزمني / التاريخ المتوقعالحدث

اإلجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية   -1

تم تسليم المسّودة النهائية من مستند العرض للهيئة في تاريخ تقديم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة
1443/8/12هـ )الموافق 2022/3/15م(.

1443/8/13هـ )الموافق 2022/3/16م(موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال وطلب نشر مستند العرض

السعودية  للمجموعة  العادية  غير  العامة  الجمعية  من  كل  انعقاد  على  المالية  السوق  هيئة  موافقة 
1443/8/14هـ )الموافق 2022/3/17م(الخاصة بصفقة االستحواذ والجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ 

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة 
االستحواذ )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة 

النعقاد االجتماع األول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع( 
1443/8/14هـ )الموافق 2022/3/17م(

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ 
النعقاد  المحددة  المدة  انتهاء  من  واحدة  ساعة  بعد  ثاني  اجتماع  عقد  إمكانية  إلى  اإلشارة  )مع 

االجتماع األول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع(
1443/8/14هـ )الموافق 2022/3/17م(

1443/8/14هـ )الموافق 2022/3/17م(نشر مستند العرض وتعميم المساهمين وتعميم مجلس إدارة بتروكيم 

1443/8/14هـ )الموافق 2022/3/17م(توفير المستندات المتاحة للمعاينة

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية على 
1443/9/6هـ )الموافق 2022/4/7م(بنود الجمعية

1443/9/6هـ )الموافق 2022/4/7م(بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم على بنود الجمعية

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ )االجتماع األول( 
– يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال المجموعة 

السعودية على األقل
1443/9/9هـ )الموافق 2022/4/10م(

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ )االجتماع الثاني( 
وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في االجتماع األول - يتحقق النصاب القانوني 

للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال المجموعة السعودية على األقل

اجتماع  النعقاد  المحددة  المدة  انتهاء  من  واحدة  ساعة  بعد 
النصاب  يتحقق  لم  الذي  األول  العادية  غير  العامة  الجمعية 

القانوني الالزم النعقاده.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ )االجتماع األول( – يتحقق 
1443/9/9هـ )الموافق 2022/4/10م(النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال بتروكيم على األقل

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ )االجتماع الثاني( وذلك حال 
عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في االجتماع األول – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور 

عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال بتروكيم على األقل

اجتماع  النعقاد  المحددة  المدة  انتهاء  من  واحدة  ساعة  بعد 
النصاب  يتحقق  لم  الذي  األول  العادية  غير  العامة  الجمعية 

القانوني الالزم النعقاده.

نشر قرارات االستحواذ التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو االجتماع الثاني للجمعية العامة غير 
العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ على موقع تداول )أو اإلعالن عن عدم انعقاد 

الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني(
1443/9/10هـ )الموافق 2022/4/11م(

نشر قرارات االستحواذ التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو االجتماع الثاني للجمعية العامة غير 
العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ على موقع تداول )أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني(
1443/9/10هـ )الموافق 2022/4/11م(

اإلجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية  -2

موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية 
الخاصة  لبتروكيم  العادية  غير  العامة  الجمعية  أو  الثالث(  )االجتماع  االستحواذ  بصفقة  الخاصة 

بصفقة االستحواذ )االجتماع الثالث(
1443/9/12هـ )الموافق 2022/4/13م(

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة 
االستحواذ )االجتماع الثالث( أو الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ 

)االجتماع الثالث( 
1443/9/13هـ )الموافق 2022/4/14م(

ل
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السعودية  للمجموعة  العادية  غير  العامة  الجمعية  في  للمساهمين  اإللكتروني  التصويت  فترة  بدء 
الخاصة  لبتروكيم  العادية  غير  العامة  الجمعية  أو  الثالث(  )االجتماع  االستحواذ  بصفقة  الخاصة 

بصفقة االستحواذ )االجتماع الثالث( 
1443/10/1هـ )الموافق 2022/5/2م(

)االجتماع  االستحواذ  بصفقة  الخاصة  السعودية  للمجموعة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
 – الثالث(  )االجتماع  الخاصة بصفقة االستحواذ  لبتروكيم  العادية  العامة غير  الجمعية  أو  الثالث( 
يتحقق النصاب القانوني في االجتماع الثالث النعقاد الجمعية العامة غير العادية أّيًا كان عدد األسهم 

الممثلة فيه

1443/10/4هـ )الموافق 2022/5/5م(

نشر قرارات االستحواذ التي تم اتخاذها في االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للمجموعة 
1443/10/5هـ )الموافق 2022/5/6م(السعودية أو لبتروكيم )بحسب الحال( على موقع تداول

إتمام صفقة االستحواذ   -3

نفاذ قرار االستحواذ 

1443/9/9هـ )الموافق 2022/4/10م( )في حال صدور موافقة 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ لكل من 

المجموعة السعودية وبتروكيم في االجتماع األول أو الثاني(.
صدور  حال  )في  2022/5/5م(  )الموافق  1443/10/4هـ 
موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ 
لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم – بحسب الحال – في 

االجتماع الثالث(.

تعليق تداول أسهم بتروكيم 

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار االستحواذ. ومن المتوقع أن يتم 
ذلك بتاريخ:

1443/9/10هـ )الموافق 2022/4/11م( )في حال صدور موافقة 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ لكل من 

المجموعة السعودية وبتروكيم في االجتماع األول أو الثاني(.
1443/10/7هـ )الموافق 2022/5/8م( )في حال صدور موافقة 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ لكل من 
المجموعة السعودية وبتروكيم – بحسب الحال – في االجتماع 

الثالث(.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االستحواذ إلغاء إدراج أسهم بتروكيم في تداول 
وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االستحواذ.

بسجل  المقيدين  البائعين  بتروكيم  مساهمي  لصالح  وتخصيصها  تداول  في  العوض  أسهم  إدراج 
المساهمين لبتروكيم بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االستحواذ 

قرار  نفاذ  بعد  تداول  فترة  ثالث  عن  تقل  ال  فترة  خالل 
قرار  نفاذ  بعد  تداول  فترة  سادس  عن  تزيد  وال  االستحواذ 

االستحواذ.

تعديل السجل التجاري للمجموعة السعودية

ومن  االستحواذ،  قرار  نفاذ  تاريخ  من  يوًما   )30( ثالثين  خالل 
المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

1443/10/9هـ )الموافق 2022/5/10م( )في حال صدور موافقة 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ لكل من 

المجموعة السعودية وبتروكيم في االجتماع األول أو الثاني(.
1443/11/6هـ )الموافق 2022/6/5م( )في حال صدور موافقة 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ للمجموعة 

السعودية وبتروكيم – بحسب الحال – في االجتماع الثالث(.

الموعد النهائي لتوزيع متحصالت بيع كسور األسهم التي تم بيعها

خالل ثالثين )30( يوًما من تاريخ نفاذ قرار االستحواذ . ومن 
المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: 

صدور  حال  )في  2022/5/10م(  )الموافق  1443/10/9هـ 
موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ 

للمجموعة السعودية وبتروكيم في االجتماع األول أو الثاني(.
صدور  حال  )في  2022/6/5م(  )الموافق  1443/11/6هـ 
موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ 
للمجموعة السعودية وبتروكيم – بحسب الحال – في االجتماع 

الثالث(.

م



فهرس املحتويات

6 عوامل�املخاطرة� � .1

املخاطر املرتبطة بصفقة االستحواذ وبأعامل املجموعة السعودية بعد إمتام صفقة االستحواذ����������������������������������������������������� 6   1-1

6 ��������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املرتبطة باستيفاء رشوط إمتام صفقة االستحواذ  1-1-1

6 ���������������������� املخاطر املرتبطة بتحقيق املنافع املرجوة من صفقة االستحواذ كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغريها  2-1-1

7 ��������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املرتبطة مبعامل املبادلة لصفقة االستحواذ   3-1-1

املخاطر املرتبطة بانخفاض نسبة ملكية مساهمي املجموعة السعودية الحاليني وحصتهم من إجاميل صايف األرباح   4-1-1

وانخفاض القوة التصويتية املصاحبة لذلك�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

7 ���������������������������������������������������������������� املخاطر املرتبطة بسمعة املجموعة السعودية بعد إمتام صفقة االستحواذ  5-1-1

املخاطر املتعلقة بالتكاليف املتكبدة لغرض إمتام صفقة االستحواذ��������������������������������������������������������������������������� 7  6-1-1

املخاطر املتعلقة بكون برتوكيم رشكة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية�������������������������������������������������������� 7  7-1-1

املخاطر املتعلقة باالستشارة املستقلة املقدمة من املستشارين املاليني��������������������������������������������������������������� 8  8-1-1

املخاطر املرتبطة بالسيطرة املحتملة من قبل مساهمي برتوكيم البائعني عىل املجموعة السعودية بعد إمتام صفقة   9-1-1

االستحواذ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

املخاطر املرتبطة باألسهم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8   2-1

السابق  األداء  عىل  اعتامًدا  وبالتداول  والسابقة  الحالية  السعودية  املجموعة  أسهم  تداول  بأمناط  املتعلقة  املخاطر   1-2-1

لسهم املجموعة السعودية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

املخاطر املرتبطة بانخفاض سعر سهم املجموعة السعودية كنتيجة لصفقة االستحواذ�������������������������������������������������� 8  2-2-1

8 ������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املرتبطة بتذبذب سعر أسهم املجموعة السعودية  3-2-1

املخاطر املتعلقة ببيع عدد كبري من أسهم املجموعة السعودية�������������������������������������������������������������������������������� 8  4-2-1

املخاطر املتعلقة بتوزيع األرباح���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9  5-2-1

9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ املخاطر القانونية   3-1

املخاطر املتعلقة بإصدار أنظمة ولوائح جديدة تؤثر عىل طريقة عمل برتوكيم��������������������������������������������������������������� 9  1-3-1

9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ املخاطر املتعلقة بالرتاخيص والتصاريح  2-3-1

املخاطر املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10  3-3-1

املخاطر املتعلقة بالسعودة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10  4-3-1

10 �������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املرتبطة بالدعاوى واملطالبات القضائية  5-3-1

املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10  6-3-1

10 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بالزكاة والرضائب   4-1

10 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ املخاطر الرضيبية املتعلقة بصفقة االستحواذ  1-4-1

املخاطر املتعلقة بالتعديل عىل قوانني وأنظمة الرضائب داخل وخارج اململكة������������������������������������������������������������ 11  2-4-1

املخاطر املتعلقة برضيبة االستقطاع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11  3-4-1

11 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املرتبطة باألوضاع الزكوية والرضيبية  4-4-1

املخاطر املرتبطة بوباء فريوس كورونا املستجد����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12   5-1



12 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املالية واالقتصادية   1-5-1

املخاطر االسرتاتيجية���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12  2-5-1

مخاطر تتعلق بعمليات برتوكيم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13   6-1

13 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املرتبطة باألعامل الرئيسية لبرتوكيم  1-6-1

13 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� محدودية اإليرادات من العمليات التشغيلية  2-6-1

13 �������������������������������������������������� مخاطر تركز العمالء واالعتامد عىل رشكة شيفرون فيليبس للبرتوكيامويات املحدودة  3-6-1

14 ���������������������������������������������������� السيطرة اإلدارية يف رشكة بوليمرات الخليج للتوزيع والرشكة السعودية للبوليمرات  4-6-1

14 �������������������������������������������� االعتامد عىل رشكة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( كمورد رئيس للمواد الخام  5-6-1

14 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� رخص تقنيات اإلنتاج  6-6-1

14 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع    7-1

14 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املرتبطة باملنافسة   1-7-1

املخاطر املتعلقة باالسترياد والتصدير����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15  2-7-1

املخاطر املتعلقة بتغري العرض والطلب عىل املنتجات������������������������������������������������������������������������������������������� 15  3-7-1

15 �������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بأسعار النفط الخام ومشتقاته  4-7-1

15 ������������������������������������������������������������������������������������������ املخاطر املرتبطة باقتصاد اململكة واالقتصاد العاملي  5-7-1

15 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة مبخزون برتوكيم  6-7-1

16 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بالتزام التفكيك  7-7-1

املخاطر املتعلقة بتقلب أسعار املواد الخام واملنتجات������������������������������������������������������������������������������������������ 16  8-7-1

املخاطر املتعلقة بسالسل اإلمداد�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16  9-7-1

17 نظرة�عامة�عىل�السوق� � .2

17 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نظرة عامة عىل السوق والصناعة الخاص ببرتوكيم   1-2

17 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )Ethylene( اإليثيلني   2-2

22 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )Propylene( الربوبيلني   3-2

26 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)1-Hexene( 1- الهكسني   4-2

29 �������������������������������������������������������������������������������������������������� )High Density Polyethylene( البويل ايثيلني عايل الكثافة   5-2

33 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )Polypropylene( البويل بروبلني   6-2

38 صفقة�االستحواذ� � .3

38 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملحة عامة عن صفقة االستحواذ    1-3

مربرات ودوافع االستحواذ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40   2-3

أعضاء مجلس اإلدارة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42   3-3

يتكون مجلس إدارة املجموعة السعودية كام يف تاريخ 1443/8/7هـ )املوافق 2022/3/10م( من تسعة )9( أعضاء وذلك   1-3-3

عىل النحو التايل:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42

التغيريات املقرتحة عىل مجلس إدارة املجموعة السعودية بعد إمتام صفقة االستحواذ�������������������������������������������������������������� 43   4-3



43 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ نبذة عن عمليات برتوكيم   5-3

43 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ملحة عامة  1-5-3

44 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نظرة عامة عىل اسرتاتيجية برتوكيم   2-5-3

45 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مجلس إدارة برتوكيم  3-5-3

45 ����������������������������������������������������������������������������������������������� الرشكات التي متلك برتوكيم حصًصا أو أسهاًم فيها  4-5-3

46 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تقييم برتوكيم   6-3

األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة بصفقة االستحواذ��������������������������������������������������������������������������� 48   7-3

هيكل امللكية قبل إمتام صفقة االستحواذ وبعدها ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50   8-3

50 ������������������������������������������������������������������������������������������������ املعلومات املالية االفرتاضية املوحدة واملوجزة )غري مراجعة(   9-3

املجموعة  مستوى  عىل  و2020م  و2019م  2018م  ديسمرب   31 يف  كام  الرئيسية  األداء  ومؤرشات  املالية  ملؤرشات  مقارنة    10-3

58 ���������������� السعودية )قبل االستحواذ( وعىل املستوى املوحد االفرتايض بعد نفاذ صفقة االستحواذ كام يف 31 ديسمرب 2020م:

التأثري عىل امللكية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58   11-3

58 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� التأثري عىل الربحية   12-3

59 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ألداء التاريخي لسعر سهم املجموعة السعودية   13-3

60 املعلومات�املالية� � .4

60 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مقدمة    1-4

60 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� إقرار اإلدارة بشأن القوائم املالية   2-4

ملخص السياسات املحاسبية الهامة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61   3-4

62 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تحليل النتائج املالية التاريخية   4-4

62 ����������������������������������������������������������������������������������������������� قامئة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة  1-4-4

قامئة املركز املايل املوحدة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74  2-4-4

86 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� قامئة التدفقات النقدية املوحدة  3-4-4

88 القانونية� املعلومات� � .5

إقرارات أعضاء مجلس إدارة املجموعة السعودية������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 88   1-5

88 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص الهيكل القانوين لصفقة االستحواذ    2-5

89 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املوافقات الالزمة إلمتام صفقة االستحواذ   3-5

89 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املوافقات الحكومية   1-3-5

90 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص اتفاقيات االستحواذ    4-5

اتفاقية التنفيذ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90  1-4-5

92 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ مستندات أو اتفاقيات أخرى تتعلق باتفاقية التنفيذ    5-5

92 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اإلجراءات الالزمة إلمتام صفقة االستحواذ    6-5

92 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املوافقات الحكومية   1-6-5



92 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� موافقة الجمعية العامة غري العادية   2-6-5

93 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ إمتام صفقة االستحواذ  3-6-5

94 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� الدعاوى القضائية واملطالبات عىل املجموعة السعودية    7-5

94 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الدعاوى القضائية واملطالبات عىل برتوكيم    8-5

اإلفالس���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94   9-5

94 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اإلعسار   10-5

95 إفادات�الخرباء� � .6

96 املصاريف� � .7

97 اإلعفاءات� � .8

98 املستندات�املتاحة�للمعاينة� � .9



املصطلحات والتعريفات

يكون للعبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذا التعميم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتِض سياق النص خالف ذلك:

االتفاقية المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم بتاريخ 1443/3/21هـ )الموافق 2021/10/27م( والتي اتفاقية التنفيذ 
تنظم شروط وأحكام صفقة االستحواذ وحقوق والتزامات األطراف فيما يتعلق بها.

بعد إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي بتروكيم البائعين المقيدين بسجل المساهمين إتمام صفقة االستحواذ
لبتروكيم بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االستحواذ. 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة ذات العالقة الذي يعقد وفًقا للنظام األساسي. اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

أسهم العوض 
نتيجة لصفقة  البائعين  بتروكيم  لمساهمي  والتي سيتم إصدارها  السعودية  المجموعة  الجديدة في  األسهم 
االستحواذ والبالغ عددها ثالثمائة وأربعة ماليين وثمانمائة ألف )304,800,000( سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. 

األسهم محل العرض
األسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية والبالغ عددها مائتان وأربعون مليون 
)240,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة 

ّ)50%( من رأس مال بتروكيم.

إعالن النية المؤكدة
هو اإلعالن المنشور من قبل المجموعة السعودية على موقع تداول السعودية بتاريخ 1443/03/21ه )الموافق 
2021/10/27م( بخصوص نيتها المؤكدة لتقديم عرض لالستحواذ على جميع األسهم المصدرة في بتروكيم 

من خالل صفقة مبادلة أوراق مالية، وذلك وفقاً للفقرة )ه( من المادة )17( من الئجة االندماج واالستحواذ.

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطًرا تابع
عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

تعارض المصالح

حالة تعارض المصالح لعضو مجلس اإلدارة والتي تنشأ في أي من الحاالت التالية:
عند وجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة – بشكل مباشر أو غير مباشر – تتعلق بالعرض.- 1
أن يكون مساهًما في بتروكيم وعضو مجلس إدارة في المجموعة السعودية أو العكس.- 2
أن يكون عضًوا في مجلس إدارة المجموعة السعودية وفي الوقت نفسه عضو في مجلس إدارة أو يشغل - 3

منصب تنفيذي في بتروكيم أو العكس.
أن يكون عضو مجلس اإلدارة ممثاًل لمساهم يملك أسهم في المجموعة السعودية وبتروكيم.- 4

وتعد مصلحة أي قريب لعضو مجلس اإلدارة أو تابع له، مصلحة للعضو نفسه.

تعميم المساهمين الصادر عن المجموعة السعودية بموجب أحكام المادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية تعميم المساهمين
وااللتزامات المستمرة.

تعميم مجلس إدارة بتروكيم 
التعميم الذي يصدره مجلس إدارة بتروكيم وفًقا للمادة )39( من الئحة االندماج واالستحواذ لمساهمي بتروكيم 
بخصوص العرض المقدم من المجموعة السعودية الخاص بصفقة االستحواذ حيث يبدي فيه مجلس إدارة 

بتروكيم رأيه للمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط المجموعة السعودية بشأن بتروكيم وموظفيها. 
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حدث سلبي جوهري

يقصد به - بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ - أي حدث أو تغيير أو مجموعة من األحداث أو 
التغييرات التي يكون لها، أو من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على األعمال أو األصول 
أو االلتزامات أو الوضع المالي أو الربحية أو التوقعات المستقبلية ألي من الشركتين أو شركاتهم التابعة أو على 
صفقة االستحواذ أو تنفيذها، على أال يشمل ذلك أحداث أو تغييرات معينة تم تحديدها في اتفاقية التنفيذ 

والتي تشمل:
أي تدهور في األوضاع االقتصادية أو السياسية أو أوضاع األسواق أو أوضاع األوراق المالية أو األوضاع أ- 

االئتمانية أو أوضاع األسواق المالية في قطاع الخدمات المالية العالمية أو قطاع الخدمات المالية في 
الشرق األوسط أو المملكة أو بشكل عام ما لم يكن لذلك أثر سلبي جوهري غير متكافئ فيما بين الشركتين 

)أو أي من شركاتهما التابعة( أو بين الشركات األخرى العاملة في نفس القطاع )بحسب الحال(.
حدوث أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجة تنفيذ اتفاقية التنفيذ أو اإلعالنات المتعلقة بصفقة االستحواذ، ب- 

أو تعليق صفقة االستحواذ أو أي صفقة أخرى مشار إليها في اتفاقية االستحواذ أو إتمامها، بما في ذلك 
تأثير تلك التغيرات أو التطورات على العالقات – التعاقدية أو سواها - بين أي من الشركتين )أو أي من 

شركاتهما التابعة( وموظفيهم أو عمالئهم أو مورديهم أو شركائهم.
حدوث أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجة عدم قدرة المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما ج- 

بشأن  الداخلية  التصورات  أو  التنبؤات  أو  التقديرات  أو  التوقعات  تحقيق  الحال( على  )بحسب  التابعة 
اإليرادات أو األرباح أو أي مقاييس مالية أو تشغيلية أخرى مرتبطة بأي مدة على أال تكون مسببات ذلك 

الحاالت الواردة في الفقرات )أ( أو )د( إلى )ح( من هذا التعريف. 
أي تغير في سعر السوق أو التصنيف االئتماني الخاص بالمجموعة السعودية أو بتروكيم أو أسهمهما د- 

أو حجم تداول أسهمهما )علماً بأن مسببات ذلك التغير قد تمثل بحد ذاتها حدثاً سلبياً جوهرياً أو قد 
يتم أخذها في االعتبار ألغراض تحديد وقوع الحدث السلبي الجوهري من عدمه على أن ال تكون تلك 

المسببات من ضمن الحاالت الواردة في الفقرات )أ( أو )ج( أو )ه( إلى )ح( من هذا التعريف(. 
أي تغيير أو تغير مقترح في األنظمة المطبقة أو في طريقة تفسيرها، ما عدا التغييرات التي ينتج عنها ه- 

تأثير سلبي على المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما التابعة )بحسب الحال( على نحو 
جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات األخرى العاملة في نفس القطاع )بحسب الحال(. 

الظروف الجغرافية السياسية، أو اندالع لألعمال العدائية أو تصعيدها، أو حدوث أي من أعمال الحرب، و- 
أو التخريب أو اإلرهاب أو أي تصعيد لها سواء التي تكون مهددة أو جارية من تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ، 
ما عدا األحداث التي ينتج عنها تأثير سلبي على المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما 
التابعة )بحسب الحال( على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات األخرى العاملة في 

نفس القطاع )بحسب الحال(.
حدوث الفيضانات أو الزالزل أو أي من الكوارث الطبيعية األخرى، ما عدا الحوادث التي ينتج عنها تأثير ز- 

سلبي على المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما التابعة )بحسب الحال( على نحو جوهري 
غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات األخرى العاملة في نفس القطاع )بحسب الحال(.

أي تغيير أو حدث أو تطور ناتج عن أي فعل قامت به المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما ح- 
التابعة )بحسب الحال( يتوجب القيام به في سياق صفقة االستحواذ.

الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم والذي سينعقد لغرض التصويت على قرارات االستحواذ.االستحواذ 

الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية والذي سيعقد للتصويت على قرارات االستحواذ.الخاصة بصفقة االستحواذ 

الجمهور

يعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.- 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين في الُمصدر.- 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين لتابعي الُمصدر.- 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )6،5،4،3،2،1( أعاله.- 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
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أي دولة يكون طرح أسهم العوض فيها مخالًفا لقوانين تلك الدولة. دولة مقيدة

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال سعودي

زيادة رأس المال 

الزيادة المقترحة في رأس مال المجموعة السعودية من خالل إصدار ثالثمائة وأربعة ماليين وثمانمائة ألف 
السعودية  المجموعة  مال  رأس  زيادة  ليتم  وذلك  البائعين،  بتروكيم  مساهمين  لصالح  سهم   )304,800,000(
مليارات وخمسمائة  إلى سبعة  ريال سعودي  مليارات وخمسمائة مليون )4,500,000,000(  أربع  المدفوع من 

وثمانية وأربعون مليون )7,548,000,000( ريال سعودي.

السيطرة 

الملكية غير  )باستثناء  أو غير مباشر  أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر  أفعال  التأثير في  القدرة على 
المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري ال يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات 
استثماره(، منفرًدا أو مجتمًعا مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه باالتفاق، من خالل امتالك )بشكل مباشر 
أو غير مباشر( نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة ، وتُفّسر كلمة »المسيطر« وفًقا لذلك.

آخر سعر تم تداول األسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق اآللية المحددة من قبل تداول.سعر اإلغالق

السوق الذي تتم فيه تداول األوراق المالية ويتم تشغيله من قبل شركة تداول السعودية، وأي إشارة إلى السوق السوق أو تداول
تعني اإلشارة إلى السوق المالية السعودية.

المتطلبات المفروضة بموجب األنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية على الشركات العاملة في السعودة
المملكة لتوظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين.

المجموعة السعودية وبتروكيم. الشركتين

فيما يتعلق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.شركة تابعة 

الشركة الوطنية للبتروكيماويات أو بتروكيم
الشركة الوطنية للبتروكيماويات، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة، بموجب سجل تجاري رقم 1010246363 
وتاريخ 1429/3/8هـ )الموافق 3/16/ 2008م(، ويقع مقر عملها بمدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها أربع مليارات 

وثمانمائة مليون )4,800,000,000( ريال سعودي.

 )CPCIS( وهي شركة مؤسسة وقائمة ويقع مركزها الرئيس في 50 شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشيونال ،)CPCIS( شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشيونال
شيرلي ستريت ناساو، كومنولث جزر البهاما.

أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.الشخص

صفقة االستحواذ 

صفقة استحواذ المجموعة السعودية على جميع األسهم محل العرض وفًقا ألحكام المادة )26( من الئحة االندماج 
واالستحواذ وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار أسهم العوض لصالح مساهمي بتروكيم البائعين وذلك 
من خالل زيادة رأس مال المجموعة السعودية من أربع مليارات وخمسمائة مليون )4,500,000,000( ريال سعودي 

إلى سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون )7,548,000,000( ريال سعودي.

ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، والتي تطبق ضريبة القيمة المضافة
حالًيا في المملكة بنسبة )%15(.

»العارض« أو »المجموعة السعودية« 

قرار  بموجب  مؤسسة  مدرجة،  سعودية  مساهمة  شركة  وهي  الصناعي،  لالستثمار  السعودية  المجموعة 
وزارة التجارة رقم 291 وتاريخ 1416/6/29هـ )الموافق 1995/11/23م(، وقيدت في السجل التجاري برقم 
رأس  ويبلغ  الرياض.  مدينة  من  صادر  1996/01/01م(  )الموافق  1416/08/10هـ  وتاريخ   1010139946
مليون  وخمسون  أربعمائة  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )4,500,000,000( مليون  وخمسمئة  مليارات  أربع  مالها 

)450,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.

العرض
العرض المقدم من المجموعة السعودية إلى مساهمي بتروكيم البائعين لغرض االستحواذ على جميع األسهم 
محل العرض مقابل إصدار أسهم العوض لهم في المجموعة السعودية وفًقا ألحكام المادة )26( من الئحة 

االندماج واالستحواذ.

فترة العرض 

الفترة الممتدة من تاريخ إعالن النية المؤكدة للمجموعة السعودية لتقديم العرض لمساهمي بتروكيم وحتى تاريخ 
صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم أو أن 
يتم إنهاء اتفاقية التنفيذ وفًقا ألحكامها )أيهما يقع أواًل( )ولمزيد من المعلومات حول أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ، 

الرجاء مراجعة القسم )5-4-1-4( »أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ« من هذا التعميم(.
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قرارات االستحواذ 

القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي كل من المجموعة السعودية وبتروكيم فيما يتعلق بصفقة االستحواذ، 
وهي على النحو التالي:

فيما يخص المجموعة السعودية: الموافقة على االستحواذ على جميع األسهم محل العرض وفقاً ألحكام المادة 
)26( من الئحة االندماج واالستحواذ مقابل إصدار ثالثمائة وأربعة ماليين وثمانمائة ألف )304,800,000( سهم 
في المجموعة السعودية لصالح مساهمي بتروكيم البائعين وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، بما في ذلك 

الموافقة على األمور التالية المتعلقة بالصفقة:
الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة السعودية من أربع مليارات وخمسمئة مليون )4,500,000,000( أ- 

ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون )7,548,000,000( ريال سعودي وفًقا 
السعودية على جميع األسهم محل  المجموعة  التنفيذ، وذلك لغرض استحواذ  اتفاقية  لشروط وأحكام 
والبالغ عددها مائتان وأربعون مليون )240,000,000( سهم وتمثل نسبة )50%( من رأس مال  العرض، 

بتروكيم. 
الموافقة على أحكام اتفاقية التنفيذ المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم بتاريخ 1443/3/21هـ ب- 

)الموافق 2021/10/27م(.
الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األساس للمجموعة السعودية وفًقا للصيغة الموضحة في ج- 

الملحق )1( من هذا التعميم، على أن تسري هذه التعديالت عند نفاذ قرار االستحواذ. 
تفويض مجلس إدارة المجموعة السعودية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة المجموعة السعودية، د- 

بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورًيا لتنفيذ هذا القرار.
فيما يخص بتروكيم: الموافقة على العرض المقدم من المجموعة السعودية لغرض االستحواذ على جميع األسهم 
محل العرض وفقاً ألحكام المادة )26( من الئحة االندماج واالستحواذ مقابل إصدار ثالثمائة وأربعة ماليين 
وثمانمائة ألف )304,800,000( سهم في المجموعة السعودية لمساهمي بتروكيم البائعين وفقاً لشروط وأحكام 

اتفاقية التنفيذ، بما في ذلك الموافقة على األمور التالية المتعلقة بالصفقة:
الموافقة على أحكام اتفاقية التنفيذ المبرمة بين بتروكيم والمجموعة السعودية بتاريخ 1443/3/21هـ أ- 

)الموافق 2021/10/27م(.
تفويض مجلس إدارة بتروكيم، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي ب- 

إجراء قد يكون ضرورًيا لتنفيذ هذا القرار.

يقصد به ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الزوج والزوجة واألوالد القصر. ويقصد به قريب
ألغراض الئحة االندماج واالستحواذ الزوج والزوجة واألبناء والوالدين.

القوائم المالية لألعوام 2018م و 2019م و2020م والقوائم المالية األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 القوائم المالية لبتروكيم:
يونيو 2021م لبتروكيم.

القوائم المالية الموحدة المراجعة لبتروكيم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )مع بيانات مقارنة للسنة القوائم المالية لعام 2018م لبتروكيم:
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م( والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.

القوائم المالية الموحدة المراجعة لبتروكيم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مع بيانات مقارنة للسنة القوائم المالية لعام 2019م لبتروكيم:
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م( والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.

القوائم المالية الموحدة المراجعة لبتروكيم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )مع بيانات مقارنة للسنة القوائم المالية لعام 2020م لبتروكيم:
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م( والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.

القوائم المالية األولية لبتروكيم لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م:

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير المراجعة( لبتروكيم لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
30 يونيو 2021م )مع بيانات مقارنة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م( والمعدة وفقا 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعتمد في المملكة.

المعيار المحاسبي الدولي رقم )34( »التقارير المالية األولية« المعتمد في المملكة العربية السعودية.معيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعتمد في المملكة: 

للمحاسبين الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:  السعودية  الهيئة  باسم  سابقاً  )المعروفة  المملكة  في  والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة 
القانونيين(.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

5-5-2022 وتاريخ 1443/6/2هـ الموافق 2022/1/5م.

قواعد اإلدراج
بتاريخ 1439/4/9هـ   )2017-123-3( رقم  المالية  السوق  هيئة  بقرار مجلس  عليها  الموافق  اإلدراج  قواعد 
الموافق 2017/12/27م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-19-2022 وتاريخ 1443/7/12هـ 

)الموافق 2022/2/13م(.

الئحة االندماج واالستحواذ 
الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 
1428/9/21هـ )الموافق 2007/10/3م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 

1439/8/7هـ )الموافق 2018/4/23م(.

مادة خام تستعمل إلنتاج مواد أخرى عبر التكسير أو التفاعالت الكيماوية أو البلمرة، ويستعمل اللقيم إلنتاج اللقيم
االيثيلين والبروبلين والبنزين وغيرها من المواد.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مجلس التعاون لدول الخليج
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مذكرة التفاهم المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم في تاريخ 1443/2/20هـ )الموافق 2021/9/27م(، مذكرة التفاهم
والتي بموجبها اتفقتا الشركتان بشكل غير ملزم على معامل مبادلة األسهم وهيكل تنفيذ صفقة االستحواذ.

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.المستشار المالي

معامل المبادلة
هو األساس الذي سيتم بناًء عليه تحديد عدد أسهم العوض المستحقة لمساهمي بتروكيم البائعين فيما يتعلق 
بصفقة االستحواذ، والذي سينتج عنه عدد )1,27( سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في 

بتروكيم.

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.
عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المملكة العربية السعودية.المملكة 

شخص يملك 5% أو أكثر من أسهم رأس مال المجموعة السعودية أو بتروكيم )حيثما ينطبق(.مساهم كبير 

يقصد به جميع مساهمي بتروكيم باستثناء المجموعة السعودية.مساهمي بتروكيم البائعين

مستند العرض المعد من قبل المجموعة السعودية وفًقا ألحكام المادة )38( من الئحة االندماج واالستحواذ مستند العرض 
بشأن العرض المقدم من المجموعة السعودية إلى مساهمي بتروكيم البائعين.

طرف ذو عالقة

يقصد به ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ما يلي: 
تابعي المصدر.- 1
المساهمين الكبار في المصدر.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها شخص مشار إليه في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.- 7

ويقصد به ألغراض الئحة االندماج واالستحواذ شخص )سواء أكان يتصرف باالتفاق مع المجموعة السعودية 
أو بتروكيم أو أي من شركاتهم التابعة، أم ال يتصرف باالتفاق معهم( يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، بأسهم المجموعة السعودية أو بتروكيم سواًء عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص 
)زيادة على مصالحه االعتيادية كمساهم( لديه مصلحة أو مصلحة محتملة -سواء كانت شخصية أم مالية أم 
تجارية- فيما سينتج عن االستحواذ أو طرف ذو عالقة مع كل من المجموعة السعودية وبتروكيم، بما ال يتعارض 

مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف -على سبيل المثال ال الحصر- اآلتي:
شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية إلى المجموعة السعودية أو بتروكيم.- 1
عضو مجلس إدارة في المجموعة السعودية وبتروكيم )أو أي من تابعيهما(.- 2
شخص يملك 20% أو أكثر في المجموعة السعودية وبتروكيم )سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص - 3

يتصرفون معه باالتفاق(.
مساهم كبير في المجموعة السعودية ويكون في الوقت نفسه عضًوا في مجلس إدارة بتروكيم أو العكس.- 4

بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم.نفاذ قرار االستحواذ 

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/11م( نظام الشركات
والمعّدل بموجب المرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/7/25هـ )الموافق 2018/4/11م(.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1426/8/23هـ )الموافق 09/27/ 2005م( نظام العمل 
والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 1442/01/07هـ )الموافق 2020/08/26م(.

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.الهيئة أو هيئة السوق المالية 

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.الهيئة العامة للمنافسة

وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية.وزارة االستثمار

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

يتصرف باالتفاق 
يقصد به، وفًقا لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق أو تفاهم )سواًء أكان رسمًيا أم غير رسمي( بين 
أشخاص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل الخاصة 

بالمجموعة السعودية.

أي يوم باستثناء يومّي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.يوم عمل 
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عوامل المخاطرة . 	

يجب على مساهمي المجموعة السعودية قراءة المخاطر الواردة في هذا القسم، باإلضافة إلى جميع األقسام األخرى والمعلومات الواردة في هذا التعميم 
ودراستها بعناية، وذلك للتصويت بالموافقة أو الرفض على قرارات االستحواذ. علًما بأنه قد ال تشتمل المخاطر الموضحة في هذا التعميم على كافة 
المخاطر المتعلقة بصفقة االستحواذ، حيث أنه قد تكون هناك عوامل إضافية أخرى بخالف المخاطر الواردة في هذا القسم تؤثر سلًبا على المجموعة 
السعودية وبتروكيم لكنها غير معلومة لمجلس إدارة المجموعة السعودية حالًيا أو أن مجلس إدارة المجموعة السعودية ال يعدها من عوامل المخاطرة 

المؤثرة حالًيا.

كما يقر أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية بأنه، على حد علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى حتى تاريخ تعميم المساهمين هذا 
بخالف تلك المذكورة في هذا القسم والتي قد يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قرارات المساهمين في التصويت على قرارات االستحواذ.

إن تحقق المخاطر الواردة في هذا القسم قد يؤثر سلًبا على نشاط المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة االستحواذ ومركزها المالي 
ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية وتوقعاتها المستقبلية وربحية سهمها ، كما أن تحقق أي مخاطر أخرى بخالف المخاطر الواردة أدناه )إما لعدم علم 
مجلس إدارة المجموعة السعودية عنها أو لعدم تصنيف مجلس إدارة المجموعة السعودية لها بأنها جوهرية، ولكن تبين عند وقوعها أنها جوهرية( قد 
يؤثر أيضا بشكل سلبي على نشاط المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة االستحواذ ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية 

وتوقعاتها المستقبلية وربحية سهمها بعد إتمام صفقة االستحواذ. 

وفي حال كان لدى أي من المساهمين أي شك بخصوص محتوى هذا التعميم أو فيما يتعلق باإلجراء الذي يجب أن يتخذه أو بكيفية التصويت على قرارات 
االستحواذ فإنه ينبغي عليه استشارة مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية. 

وتجدر اإلشارة بأن ترتيب المخاطر الواردة أدناه ال يعكس أهمية المخاطر أو احتمالية حدوثها.

المخاطر المرتبطة بصفقة االستحواذ وبأعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. 	 	

المخاطر المرتبطة باستيفاء شروط إتمام صفقة االستحواذ 	1	1	

يشترط إلتمام صفقة االستحواذ االلتزام بعدد من الشروط التي تم تلخيصها في القسم )3-1( )»لمحة عامة عن صفقة االستحواذ«( من هذا التعميم. 
وسيؤدي عدم استيفاء هذه الشروط أو التأخر باستيفائها إلى عدم إتمام صفقة االستحواذ أو تأخر إتمامها. وتتمثل أهم الشروط التي لم يتم استيفاؤها 
بتاريخ هذا التعميم في البنود والشروط الجوهرية التفاقية التنفيذ التي يجب على الشركتين االلتزام بها حتى تاريخ نفاذ قرار االستحواذ والتي تم تلخيصها 
التعميم، والتي تشمل عدم اإلخالل بالضمانات المقدمة أو متطلبات ممارسة األعمال وغيرها من  في القسم )5-4-1( )»اتفاقية التنفيذ«( من هذا 

الشروط الموضحة في القسم المشار إليه في هذه الفقرة.

وتجدر اإلشارة إلى أن تأخر إتمام صفقة االستحواذ بسبب عدم استيفاء أي من شروط إتمام صفقة االستحواذ قد يؤدي إلى عدم تحقق المنافع المرجوة 
من صفقة االستحواذ، أو تأخر تحققها، أو قد يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالصفقة، أو خسائر في األرباح، أو إلى خسائر إضافية أخرى غير 

متوقعة قد تنتج من تأخر إتمام صفقة االستحواذ.

المخاطر المرتبطة بتحقيق المنافع المرجوة من صفقة االستحواذ كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرها -1	1	

قد ال تتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ من تحقيق المنافع المالية وفرص النمو المتوقعة أو قد يتأثر توقيت تحقيق هذه المنافع، 
لعدة عوامل رئيسية، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:

التأخير المحتمل والصعوبات المتعلقة بالحصول على الموافقات الالزمة للقيام بأي عمل من األعمال الالزمة لتحقيق فوائد صفقة االستحواذ. 	
األحداث غير المتوقعة بما في ذلك التغييرات الكبيرة في السوق والبيئة التشغيلية التي تعمل فيها المجموعة السعودية وبتروكيم. 	

وتستند التوقعات الخاصة بالوفورات الناتجة عن صفقة االستحواذ على تقديرات أولية. وعليه، فمن المحتمل أال تتحقق تلك الوفورات نظًرا لعدة أسباب 
تشمل على سبيل المثال ال الحصر أداء المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة االستحواذ وعوامل مرتبطة بقطاع البتروكيماويات وبيئة 
األعمال والوضع االقتصادي. وال تتحمل المجموعة السعودية أو مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو أي شخص آخر أي مسؤولية عن النتائج المترتبة 
على هذه التقديرات األولية، وال توجد نية لتحديث المنافع والوفورات المتوقعة من صفقة االستحواذ أو غيرها من التوقعات المستقبلية في هذا التعميم 
مالم يكن ذلك الزًما بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة. )ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )3-2( )»مبررات ودوافع االستحواذ«( من هذا 

التعميم(.

باإلضافة إلى ذلك فقد ال تتحقق الوفورات المتوقعة من صفقة االستحواذ خالل المدة أو بالقيمة أو بالكيفية التي تم توقعها أو قد ال تتحقق إطالًقا وذلك 
نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية مختلفة، مما سيؤثر سلًبا على المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة االستحواذ وعملياتهم التشغيلية 
المستقبلية ونتائجهم التشغيلية والمالية. )ولمزيد من التفاصيل عن المنافع المتوقعة من صفقة االستحواذ، يرجى مراجعة القسم )3-2( )»مبررات ودوافع 

االستحواذ«( من هذا التعميم(.
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المخاطر المرتبطة بمعامل المبادلة لصفقة االستحواذ  -1	1	

ستقوم المجموعة السعودية بإصدار أسهم العوض لمساهمي بتروكيم البائعين في حال نفاذ قرار االستحواذ بناًء على معامل مبادلة ثابت يبلغ )1,27( 
سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم )لمزيد من التفاصيل حول معامل المبادلة يرجى مراجعة القسم )3-6( )»تقييم بتروكيم«( من 

هذا التعميم(. 

وقد تم تحديد معامل المبادلة بناًء على مجموعة من األسس تشمل سعر أسهم الشركتين ومعلومات مالية داخلية ومعلومات أخرى تتعلق بأعمال الشركتين 
وتوقعات مالية وافتراضات حول أداء المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ وفوائد متوقعة من صفقة االستحواذ معدة من قبل إدارة الشركتين، 
مع افتراض أن التوصل إلى هذه المعلومات والتوقعات واالفتراضات والمنافع قد تم على أساس أدق المعلومات المتاحة إلدارة الشركتين في حينه وعلى 
أساس تحقق هذه االفتراضات والمعلومات خالل المدة والطريقة المتوقعتين. )لمزيد من التفاصيل حول معامل المبادلة يرجى مراجعة القسم )6-3( 

)»تقييم بتروكيم«( من هذا التعميم(. 

وفي حال عدم صحة أي من االفتراضات المشار إليها أو وقوع تغير كبير بين سعر سهم الشركتين عند االتفاق على معامل المبادلة وسعره عند إتمام 
صفقة االستحواذ )كنتيجة لتقلبات السوق أو كيفية إدارة أعمال الشركتين أو تأخر إتمام صفقة االستحواذ ألي سبب من األسباب أو ألسباب أو تغيرات 
سياسية أو اقتصادية أو غيرها من األسباب التي تؤثر على سعر السهم(، فسيؤدي ذلك إلى التأثير بشكل جوهري على تقييم الشركتين مما يعني أن معامل 

المبادلة المتفق عليه ال يعكس القيمة العادلة للشركتين عند إتمام صفقة االستحواذ. 

المخاطر المرتبطة بانخفاض نسبة ملكية مساهمي المجموعة السعودية الحاليين وحصتهم من إجمالي  -1	1	
صافي األرباح وانخفاض القوة التصويتية المصاحبة لذلك

ستقوم المجموعة السعودية بعد نفاذ قرار االستحواذ بإصدار أسهم العوض إلى مساهمي بتروكيم البائعين وفًقا لمعامل المبادلة المتفق عليه )والذي 
يبلغ )1,27( سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم(. وستبلغ نسبة ملكية مساهمي بتروكيم البائعين في المجموعة السعودية بعد إتمام 
صفقة االستحواذ )40,38%( بينما ستبلغ نسبة ملكية مساهمي المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ )59,62%(. وعليه، فستكون نسبة ملكية 
مساهمي المجموعة السعودية )باستثناء مساهمي المجموعة السعودية الذي يملكون في بتروكيم قبل إتمام صفقة االستحواذ( أقل من نسبة ملكيتهم 
وعدد أسهمهم المملوكة لهم حالًيا في المجموعة السعودية. وسيؤدي انخفاض نسبة ملكية مساهمي المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ 
)مقارنًة بنسبة ملكيتهم قبل إتمام صفقة االستحواذ( إلى خفض قوتهم التصويتية وخفض حصصهم من إجمالي صافي األرباح في المجموعة السعودية 

بعد إتمام صفقة االستحواذ.

المخاطر المرتبطة بسمعة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ -1	1	

النظيرة، سواًء  وإقامة عالقات قوية مع األطراف  واإلبقاء عليهم  بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد  أمًرا  وبتروكيم  السعودية  المجموعة  تعد سمعة 
للمجموعة السعودية ومشاريعها المدارة بصورة مشتركة أو لبتروكيم أو للشركات التابعة لهما. ويمكن أن تتضرر سمعة المجموعة السعودية بعد إتمام 
صفقة االستحواذ في المستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- تراجع نتائجها المالية أو تعديلها أو اإلجراءات القانونية أو 
النظامية ضد المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ أو سوء سلوك الموظفين الذي قد يتسبب في إخالل المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة 
االستحواذ بالمتطلبات النظامية المعمول بها. وسيؤدي تضرر سمعة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ إلى آثار سلبية على المجموعة 
السعودية وشركاتها التابعة – بما فيها بتروكيم - ومشاريعها المدارة بصورة مشتركة وأعمالهم وأوضاعهم المالية ونتائج عملياتهم وتوقعاتهم المستقبلية 

بعد إتمام صفقة االستحواذ.

المخاطر المتعلقة بالتكاليف المتكبدة لغرض إتمام صفقة االستحواذ -1	1	

تتوقع المجموعة السعودية تكبد مجموعة من التكاليف المباشرة غير المتكررة المرتبطة بصفقة االستحواذ، بما في ذلك أتعاب المستشارين الماليين 
والمحاسبين القانونيين والمستشارين القانونيين والتكاليف األخرى ذات الصلة، وتبلغ هذه التكاليف مبلغ تسعة عشر مليون )19,000,000( ريال سعودي 
تقريًبا للمجموعة السعودية. وستتكبد المجموعة السعودية هذه التكاليف بغض النظر عن إتمام صفقة االستحواذ من عدمها، مما قد يؤثر على المركز 

المالي للمجموعة السعودية.

المخاطر المتعلقة بكون بتروكيم شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية -1	1	

للمجموعة  فرع  أو  داخلي  كقسم  تعمل  لن  وعليه،  السعودية.  للمجموعة  بالكامل  مملوكة  تابعة  بتروكيم شركة  فستصبح  االستحواذ،  إتمام صفقة  عند 
السعودية. ولن تتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ من استخراج أية أموال من بتروكيم إال عن طريق األرباح الموزعة على المساهمين 

أو عن طريق تخفيض رأس المال وتحويل المبلغ الناتج عن هذا التخفيض إلى حساب المجموعة السعودية الجاري.

يجب أال تترتب على العالقات التعاقدية بين المجموعة السعودية وبتروكيم بعد إتمام صفقة االستحواذ منفعة غير مستحقة للمجموعة السعودية على 
حساب بتروكيم، كما ال يجوز أن تستخدم المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ أصوَل بتروكيم إال عن طريق عالقات تعاقدية مناسبة متوافقة 
مع نظام الشركات، وإال فقد تنتج مطالبات مالية من قبل أطراف ثالثة أو دائنين أو مخالفات أو غرامات على كل من المجموعة السعودية وبتروكيم، مما 
سيؤثر على المجموعة السعودية وبتروكيم بعد إتمام صفقة االستحواذ وعملياتهما وآفاقهما المستقبلية وأعمالهما التشغيلية ونتائجهما المالية والقيمة 

السوقية ألسهم المجموعة السعودية.
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المخاطر المتعلقة باالستشارة المستقلة المقدمة من المستشارين الماليين -1	1	

حصلت كل من المجموعة السعودية وبتروكيم عند توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ 21 /1443/3هـ )الموافق 2021/10/27م( على استشارة مستقلة من 
مستشاريهما الماليين يؤكدان فيهما بأن صفقة االستحواذ عادلة من الناحية المالية، ولم تحصل أي من المجموعة السعودية أو بتروكيم على مشورٍة محدثة 
من مستشاريهما الماليين منذ تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ، وال تنويان القيام بذلك. قد تتغير أسعار أسهم المجموعة السعودية عند إتمام صفقة االستحواذ 
بسبب التغيرات المتعلقة بعمليات كلتا الشركتين وآفاقهما المستقبلية أو التغيرات في أوضاع السوق واالقتصاد وغيرها من العوامل والتي تكون خارجة عن 
سيطرتهما مّما قد يؤثر على البيانات التي تم االعتماد عليها من قبل المستشارين الماليين عند إعداد مشورتهما. وبما أن المستشارين الماليين لن يقوموا 
بتحديث مشورتهما المستقلة، فإن آراءهم لن تّوّضح ما إذا كان العوض المعروض لصفقة االستحواذ عاداًل من ناحية مالية عند إتمام صفقة االستحواذ. 

ولمزيد من التفاصيل حول الرأي، الرجاء مراجعة الملحق )2( من هذا التعميم. 

المخاطر المرتبطة بالسيطرة المحتملة من قبل مساهمي بتروكيم البائعين على المجموعة السعودية بعد  -1	1	
إتمام صفقة االستحواذ

ستكون نسبة الملكية اإلجمالية لمساهمين بتروكيم البائعين في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ أكثر من )30%( بما في ذلك الحصة 
تبلغ  السعودية بشكل مباشر بنسبة  المجموعة  البائعين ومالكة في  بتروكيم  للتأمينات االجتماعية كونها أحد كبار مساهمين  العامة  للمؤسسة  الحالية 
)4.95%( وبشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بنسبة تبلغ )13.98%( )والتي ستبلغ بعد نفاذ قرار االستحواذ نسبة )18.58%( بشكل مباشر 
ونسبة )20.33%( بشكل غير مباشر(، علًما بأن مجموع ملكية المؤسسة العامة للتأمينات المباشرة وغير المباشرة في المجموعة السعودية يبلغ نسبة 
)18.93%( قبل إتمام صفقة االستحواذ ونسبة )38.91%( بعد إتمام صفقة االستحواذ. وبناًء على ذلك، فإن مساهمين بتروكيم البائعين مجتمعين )بما 
في ذلك الملكية الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية( سيمتلكون حصة سيطرة في المجموعة السعودية تبلغ نسبة 
)40,38%( بعد إتمام صفقة االستحواذ. وعليه فإنه بعد نفاذ قرار االستحواذ سيكون هؤالء المساهمون قادرون على التأثير على أعمال المجموعة السعودية 
بعد إتمام صفقة االستحواذ من خالل قدرتهم على التأثير على قراراتها بما في ذلك قرارات الجمعية العامة )مثل القرارات المتعلقة بتعيين مجلس إدارة 

المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ أو توزيع األرباح أو زيادة رأس المال أو تخفيضه(.

المخاطر المرتبطة باألسهم. 2 	

على  	1-1	 اعتماًدا  وبالتداول  والسابقة  الحالية  السعودية  المجموعة  أسهم  تداول  بأنماط  المتعلقة  المخاطر 
األداء السابق لسهم المجموعة السعودية

ينبغي التنبه إلى أن األداء السابق لسهم المجموعة السعودية هو أداء مستقل ويختلف عن أداء سهم المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ )وقد 
ال يشبهه بأي شكل من األشكال(.

كما تجدر اإلشارة إلى أن قاعدة المساهمين للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ستختلف عن قاعدة مساهميها قبل إتمام صفقة االستحواذ، 
مّما سينتج عنه اختالف في أنماط تداول األسهم مقارنة بأنماط التداول قبل إتمام صفقة االستحواذ.

المخاطر المرتبطة بانخفاض سعر سهم المجموعة السعودية كنتيجة لصفقة االستحواذ -1-1	

قد ينخفض سعر سهم المجموعة السعودية )بما في ذلك أسهم العوض( في حال وقوع عدد من األمور المتعلقة بصفقة االستحواذ، والتي تشمل:

من  	 المتوقع  بالقدر  أو  المدة  االستحواذ خالل  المتوقعة من صفقة  للمنافع  االستحواذ  إتمام صفقة  بعد  السعودية  المجموعة  تحقيق  عدم 
المستثمرين والمحللين الماليين أو مجلس إدارة المجموعة السعودية.

عدم توافق األثر المالي لصفقة االستحواذ على المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ مع توقعات المستثمرين أو المحللين الماليين  	
أو مجلس إدارة المجموعة السعودية.

المخاطر المرتبطة بتذبذب سعر أسهم المجموعة السعودية -1-1	

من الممكن أن يؤدي اإلعالن عن صفقة االستحواذ ومعرفة المستثمرين عنها، أو طريقة إدارة الشركتين وأعمالهما، أو تأخر إتمام صفقة االستحواذ ألي 
سبب من األسباب أو التغيرات السياسية أو االقتصادية أو غيرها من األسباب التي تؤثر على سعر السهم إلى زيادة تذبذب سعر سهم المجموعة السعودية 
وسهم بتروكيم حتى إتمام صفقة االستحواذ. ومن الممكن أن يختلف سعر سهم المجموعة السعودية وقت نفاذ قرار االستحواذ بشكل كبير عن سعره عند 

تاريخ نشر هذا التعميم مما سيؤثر على القيمة السوقية للمجموعة السعودية، وعلى استثمارات المستثمرين في أسهمها.

كما تجدر اإلشارة إلى أن قاعدة المساهمين للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ستختلف عن قاعدة مساهميها قبل إتمام صفقة االستحواذ، 
مّما سينتج عنه اختالف في تذبذب سعر األسهم مقارنة بتذبذب سعر أسهم المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم المجموعة السعودية -1-1	

تجدر اإلشارة إلى أن قيام أو احتمالية قيام المساهمين الكبار للمجموعة السعودية أو غيرهم من مساهميها ببيع عدد كبير من األسهم المملوكة لهم في 
المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ قد يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على سعر السهم.
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المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح -1-1	

قد يصعب تحديد مقدار األرباح التي ستقوم المجموعة السعودية بتحقيقها أو توزيعها )إن ُوجدت( بعد إتمام صفقة االستحواذ نظراً العتماد ذلك على 
عدد من العوامل المختلفة والتي تشمل – على سبيل المثال ال الحصر - الوضع االقتصادي على الصعيدين العالمي والمحلي، والدورة االقتصادية لقطاع 
البتروكيماويات، واألداء التشغيلي والمالي للمجموعة السعودية وتطلعاتها المستقبلية. كما سيكون لمجلس إدارة المجموعة السعودية السلطة التقديرية 

الُمطلقة في تحديد ما إذا كان سيتم توزيع أية أرباح أم ال، ومقدار هذه األرباح ووقت توزيعها )إن ُوجدت(.

العمليات  نتائج  الحصر،  المثال ال  التي تشمل على سبيل  القيود  لبعض  السعودية  للمجموعة  التابعة  الشركات  األرباح في  توزيع  المقابل، يخضع  وفي 
والمتطلبات النظامية ووجود احتياطيات كافية قابلة للتوزيع والقيود التعاقدية الواردة في اتفاقيات التمويل )بما في ذلك التعهدات المالية( واتفاقيات 
المشاريع المشتركة وامتالك كل شركة في المجموعة السعودية أموااًل كافية غير الزمة لتمويل عملياتها أو الوفاء بااللتزامات األخرى أو تنفيذ خططها 

التجارية.

وبالتالي، ال يوجد ضمان بأن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ستعلن أو ستوزع أي أرباح مستقبلية، كما ال يوجد أي ضمان بشأن مقدار 
األرباح التي ستعلن عنها المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ أو توزعها )إن ُوجدت( في أية سنة مالية محددة. كما أنه ال يوجد ضمان على 
إمكانية حصول مساهمي المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ أو استحقاقهم ألرباح مساوية لألرباح الموزعة سابًقا من المجموعة السعودية 
وبتروكيم. وعالوًة على ذلك، من الممكن أن تخضع سياسة توزيع األرباح الخاصة بالمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ لتعديالت من وقٍت 

آلخر على مدار السنوات القادمة.

المخاطر القانونية. 3 	

المخاطر المتعلقة بإصدار أنظمة ولوائح جديدة تؤثر على طريقة عمل بتروكيم 	1-1	

تخضع بتروكيم وشركاتها التابعة وأعمالها إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما فيها على سبيل المثال ال الحصر: وزارة التجارة، ووزارة 
الطاقة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، والبلديات، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات. وبالتالي، تخضع بتروكيم 
إلى المخاطر المتعلقة بتغير األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات الحكومية في المملكة، بما في ذلك األنظمة واللوائح المتعلقة بالضرائب والتصفية 
واالستيراد والتصدير والعمالت والبيئة والعمل ومعايير الصحة والسالمة. وتعد البيئة التنظيمية والتشريعية في المملكة ُعرضة للتغيير والتطوير المستمر 
للتماشي مع تطور السياسات والتوجهات االقتصادية واإلدارية، باإلضافة إلى أفضل الممارسات العالمية. كما أن التكاليف المتعلقة باالمتثال لهذه األنظمة 
عالية. وفي حال إدخال تغييرات على أنظمة ولوائح سارية أو إصدار أنظمة ولوائح جديدة تتعلق بتصنيع البتروكيماويات، فمن الممكن أن تضطر المجموعة 
السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ إلى إجراء تغييرات على منتجاتها وخطوط إنتاجها للوفاء بمتطلبات هذه األنظمة واللوائح، مما يؤدي إلى تكبد 
المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نفقات مالية إضافية غير متوقعة، سواء بشكل استثنائي أو مستمر، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري 

على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ونتائج عملياتها ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية.

إذا  ذلك،  على  وبناًء  وعملياتها.  بأعمالها  المتعلقة  واللوائح  لألنظمة  المستمر  االمتثال  االستحواذ  إتمام صفقة  بعد  السعودية  المجموعة  على  ويجب 
أخفقت المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ في االمتثال لهذه األنظمة، فسوف تخضع لغرامات أو عقوبات تفرضها السلطات ذات العالقة، 
والتي سيكون لها تأثير سلبي على عمليات المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها التشغيلية أو تعليق أعمالها أو 

تراخيصها.

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح -1-1	

التنظيمية  الجهات  من  الالزمة  والتصاريح  التراخيص  على  بالحصول  تُلزمها  التي  واللوائح  األنظمة  من  عدد  إلى  لبتروكيم  التابعة  الشركات  تخضع 
التراخيص والتصاريح والموافقات  التابعة لبتروكيم الحصول والمحافظة على  المختصة في المملكة وذلك لممارسة أعمالها. ويتعين على الشركات 
التنظيمية الالزمة فيما يتعلق بأنشطتها بما في ذلك - على سبيل المثال ال الحصر - التراخيص الصناعية وتراخيص االستثمار األجنبي وشهادات 
البيئية،  التصاريح  إلى  باإلضافة  التجارة،  ووزارة  االستثمار  ووزارة  الطاقة  وزارة  من  لبتروكيم  التابعة  الشركات  عليها  التي حصلت  التجاري  السجل 
التراخيص  التأمينات االجتماعية. ويجب أن تبقى هذه  التجارية والصناعية، وشهادات السعودة، وشهادات الزكاة، وشهادات  وشهادة عضوية الغرفة 
والتصاريح سارية المفعول بشكل مستمر وذلك عن طريق امتثال الشركات التابعة لبتروكيم لألنظمة واللوائح التي تنّظم هذه التراخيص والتصاريح. 
أو فشلت  والتصاريح،  التراخيص  تنّظم هذه  التي  واللوائح  لألنظمة  االمتثال  االستحواذ في  إتمام صفقة  بعد  لبتروكيم  التابعة  الشركات  وإذا فشلت 
في حمل ترخيص ساِر المفعول، فقد ال تتمكن هذه الشركات من تجديد هذه التراخيص والتصاريح أو الحصول على تراخيص وتصاريح إضافية قد 
تكون مطلوبة للتوّسع المستقبلي، كما أن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء أو شطب هذه التراخيص والتصاريح )باإلضافة إلى فرض غرامات مالية فيما يخص 
إيقاف أعمال  إلى  يؤدي  الصلة قد  واللوائح ذات  والتصاريح بسبب عدم االمتثال لألنظمة  التراخيص  إن فقدان هذه  تراخيص االستثمار األجنبي(. 
الشركات التابعة لبتروكيم بعد إتمام صفقة االستحواذ، مما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة 

االستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية -1-1	

إذا فشلت بتروكيم أو أي من شركاتها التابعة في حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأي منهم ألي سبب، أو إذا قام أي شخص بانتهاك الحقوق الملكية 
لبتروكيم أو أي من شركاتها التابعة، فقد تتأثر قيمة هذه الحقوق، مما سيؤثر سلًبا على بتروكيم وعملياتهما وآفاقهما المستقبلية وأعمالهما التشغيلية 

ونتائجهما المالية والقيمة السوقية ألسهم بتروكيم.

قد تضطر بتروكيم أو أي من شركاتها التابعة من وقت آلخر إلى إقامة دعوى قضائية إلنفاذ عالماتهم التجارية أو أي من حقوقهم التي تُعد ملكيًة فكرية. 
ومن الممكن أن يقوم الغير برفع دعوى قضائية ضد بتروكيم أو أي من شركاتها التابعة بشأن انتهاك أحدهم لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به. ومن 
الممكن أن يؤدي التقاضي إلى تكبد تكاليف كبيرة باإلضافة إلى تسخير موارد الشركة ذات العالقة لغرض الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها 
مما سيؤثر سلًبا على أعمال بتروكيم أو أي من شركاتها التابعة )حسبما ينطبق( وأرباحهم بغض النظر عن نتيجة التقاضي. ونتيجة لهذه النزاعات القضائية 
المحتملة، قد تضطر بتروكيم أو أي من شركاتها التابعة )حسبما ينطبق( إلى إبرام اتفاقيات تتعلق بالترخيص والملكية التي قد ال تناسب أحكامها مصالح 
أي منهم، أو قد ال تتمكن أي من هذه الشركات من إبرام مثل هذه االتفاقيات. سيكون ألي مما ذكر أعاله تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة 

السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسعودة  -1-1	

قد تلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتروكيم وشركاتها التابعة بنسبة محددة من المواطنين السعوديين باإلضافة إلى سعودة مناصب معينة. 
وستشهد بتروكيم وشركاتها التابعة منافسة في توظيف وتدريب المواطنين السعوديين ولذا قد تواجه هذه الشركات صعوبة بين الحين واآلخر في توظيف 
مواطنين سعوديين مؤهلين واإلبقاء عليهم. وقد يؤدي عدم توظيف عدد كاف من المواطنين السعوديين من قبل المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة 
الستحواذ وبتروكيم وشركاتهما التابعة أو انخفاض نسبة السعودة إلى خضوع المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الستحواذ وبتروكيم وشركاتهما التابعة 
لعقوبات مطبقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نظراً لعدم االلتزام بهذه المتطلبات مما سيؤثر سلًبا على أعمال المجموعة السعودية بعد 

إتمام صفقة االستحواذ ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام. 

وفي حال عدم تقيد المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة االستحواذ بنسب السعودة فإن ذلك سيؤدي إلى تقييد قدرتهم على توظيف 
الموظفين غير السعوديين وهو ما سيؤثر سلًبا على قدرتهم في مزاولة أعمالهم بشكل اعتيادي.

المخاطر المرتبطة بالدعاوى والمطالبات القضائية -1-1	

إن أي دعاوى مقامة ضد بتروكيم قد تضر بسمعة بتروكيم بغض النظر عن نتائجها النهائية. كما ال يوجد ما يضمن نجاحها في التصدي ألي دعاوى 
محتملة أو مستقبلية أو مسائل مماثلة بموجب األنظمة المختلفة

وباستثناء الدعاوى الزكوية الواردة في القسم )5-7( )»الدعاوى القضائية والمطالبات على المجموعة السعودية«( والقسم )5-8( )»الدعاوى القضائية 
والمطالبات على بتروكيم«(، فليس لدى بتروكيم أي دعاوى مقامة من قبلها أو ضدها.

المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية -1-1	

قد تكون بتروكيم أو أي من شركاتها التابعة، كونهم جزء من قطاع البتروكيماويات والتكرير، مسؤولين عن مخاطر ال يمكن التأمين ضدها. وقد ال يكون 
التأمين كافًيا لتغطية جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها، أو قد تكون هناك حاالت مستقبلية ال يغطيها التأمين األمر الذي يعرضهم لخسائر ال يغطيها 
التأمين بشكل كامل أو قد ال يغطيها إطالًقا. باإلضافة لذلك، فإن جميع وثائق التأمين التي قاموا بشرائها تتضمن استثناءات وحاالت غير مشمولة قد 
تجعلهم عرضة لمخاطر ال يغطيها التأمين. وعليه، فإن جميع الخسائر التي قد تتكبدها بتروكيم أو أي من شركاتها التابعة بسبب المخاطر غير المؤمن 

ضدها قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

وعالوًة على ما ذكر، ففي حال انتهاء أي وثيقة تأمين وعدم القدرة على تجديدها بنفس التغطية أو وفًقا لشروط معقولة تجارًيا، أو في حال عدم تجديدها 
تماًما، أو في حال عدم وجود تأمين كافي لتغطية النشاطات المختلفة، فإن جميع ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد 

إتمام صفقة االستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب. 4 	

المخاطر الضريبية المتعلقة بصفقة االستحواذ 	1-1	

من المحتمل أن تنشأ التزامات ضريبية أو زكوية على مساهمي المجموعة السعودية وبتروكيم في المملكة العربية السعودية أو خارجها كنتيجة لالستحواذ 
أو التصرف في ملكياتهم في المجموعة السعودية وبتروكيم أو ألي سبب آخر، مع مراعاة أي استثناءات أو إعفاءات ضريبية أو زكوية. ومن الممكن أن 
تشمل االلتزامات التي قد تخضع لها الشركتين أو مساهميهما اإلفصاح عن صفقة االستحواذ للجهات الضريبية والزكوية ذات العالقة داخل المملكة أو 

خارجها أو سداد أي التزامات ضريبية أو زكوية قد تنشأ بسبب االستحواذ.

ال تتضمن أنظمة الزكاة والضرائب في المملكة ما يسمح بتأجيل أو تفادي دفع الزكاة والضرائب على عمليات االستحواذ. وعلى الرغم من أنه قد سبق 
لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الموافقة على عدم فرض التزامات ضريبية أو زكوية على صفقات استحواذ في أحوال معينة، إال أنه ال يمكن التأكيد 

بأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لن تقوم بفرض أي التزامات على صفقة االستحواذ.
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القيمة  التنفيذية لضريبة  الالئحة  تعريف  المضافة وفق  القيمة  تتم صفقة االستحواذ على أساس مبدأ االستمرارية ألغراض ضريبة  أن  المتوقع  من 
المضافة. وحيث تعد عملية نقل األصول وااللتزامات على أساس مبدأ االستمرارية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، إال أنه ال يوجد وضوح ما إذا 

كانت عملية نقل األصول وااللتزامات )على أساس مبدأ االستمرارية( في سياق صفقة االستحواذ تعتبر أيًضا خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. 

ونظًرا لتغير أنظمة الزكاة والضرائب من حين آلخر، فقد يتعرض مساهمو المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ لزيادة في الزكاة والضرائب 
المفروضة عليهم بسبب إصدار أنظمة زكوية أو ضريبية جديدة أو تعديل األنظمة واللوائح الحالية أو نتيجة للممارسات الزكوية والضريبية أو التفسيرات 
المعلنة أو غير المعلنة من جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو الجهات الضريبية ذات االختصاص خارج المملكة أو بسبب السوابق القضائية في 

المحاكم ذات الصلة.

وفي حال كان لدى المساهمين أي شك بخصوص المخاطر الضريبية فإنه ينبغي عليهم استشارة مستشار مالي أو ضريبي مرخص له من الجهات المعنية.

المخاطر المتعلقة بالتعديل على قوانين وأنظمة الضرائب داخل وخارج المملكة -1-1	

يجب على الشركات التابعة لبتروكيم دفع مستحقات الزكاة بمعدل 2.5% تقريًبا على الوعاء الزكوي. ويجب على الشركات التابعة لبتروكيم تقديم إقرار 
زكوي سنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في غضون 120 يوًما من نهاية كل سنة مالية.

بتاريخ  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  المملكة  في  والمستهلكة  المباعة  المنتجات  على  المضافة  القيمة  بفرض ضريبة  المملكة  قامت  لذلك،  إضافًة 
1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(، وبتاريخ 1441/10/17هـ )الموافق 2020/6/9م( صدر قرار مجلس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بزيادة 
نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصبح 15% من سعر البيع ابتداًء من تاريخ 1441/11/10هـ )الموافق 2020/7/1م(. ويجب على الشركات التابعة لبتروكيم 
سداد ضريبة القيمة المضافة، مما سيؤثر بدوره على اتفاقيات التوريد والتوزيع والتسويق والخدمات الحالية لكل شركة من شركات المجموعة السعودية 
وبتروكيم حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعارها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ أو نتائج 

عملياتها أو وضعها المالي أو آفاقها المستقبلية.

ونظًرا ألن األنظمة والقوانين الضريبية تتغير من حين آلخر فقد تتعرض المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ لزيادة في الضرائب المفروضة 
عليها، والتي من الممكن أن تنشأ بسبب وضع قوانين وأنظمة ضريبية جديدة وإجراء تغييرات على القوانين واألنظمة الضريبية القائمة، مما سيؤثر سلًبا 

وبشكل جوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام. 

المخاطر المتعلقة بضريبة االستقطاع -1-1	

تتطلب األنظمة الضريبية في المملكة دفع ضريبة االستقطاع، وهي ضريبة تفرض على غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة عندما يحقق 
دخل من مصدر في المملكة، ويكون المقيم هو المسؤول عن توريد مبلغ ضريبة االستقطاع لهيئة الزكاة والدخل والجمارك عن المبالغ الخاضعة للضريبة 

في المملكة لغير المقيم.

وفي حال لم تتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ، أو شركاتها التابعة التي تعد ملزمة باستقطاع الضريبة من غير المقيم الذي ليس 
له منشأة دائمة في المملكة عندما يحقق دخل من مصدر في المملكة، من توريد مبلغ ضريبة االستقطاع لهيئة الزكاة والدخل والجمارك بموجب األنظمة 
الضريبية السارية في المملكة، فسيحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المطالبة بضريبة االستقطاع من المجموعة السعودية أو شركاتها التابعة في 

المملكة )حسبما ينطبق( وقد يُفرض عليها غرامات بشأن ضرائب االستقطاع التي لم يتم سدادها بحلول تاريخ استحقاقها. 

المخاطر المرتبطة باألوضاع الزكوية والضريبية -1-1	

قدمت المجموعة السعودية إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك حتى عام 2020م، وقد أصدرت الهيئة 
العامة للزكاة والضريبة والجمارك عدًدا من الربوط اإلضافية على المجموعة السعودية بالتزام إضافي على المجموعة السعودية بمبلغ اثنين وأربعين 
مليون ومائة وثمانية وثالثون ألف وخمسائة وعشرة )42,138,510( ريال سعودي للسنوات من 2007م وحتى 2014م. وقد تقدمت المجموعة السعودية 

باعتراضها على تلك الربوط إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية علماً بأن االعتراض ال يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا التعميم.

كما قدمت بتروكيم إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك حتى عام 2020م، وقد أصدرت الهيئة العامة 
للزكاة والضريبة والجمارك عدًدا من الربوط اإلضافية على بتروكيم بالتزامات إضافية على بتروكيم مجموعها ثالثمائة واثنان وأربعون مليون وثالثمائة 
ألف )342,300,000( ريال سعودي، والتي تم تخفيضها إلى مائة وثالثة وتسعون مليوًنا وخمسمائة ألف )193,500,000( ريال سعودي كما في تاريخ هذا 

التعميم. ويرد أدناه تفصيل لتلك الربوط اإلضافية ووضعها الحالي:

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الربوط للسنوات من 2014م إلى 2016م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ )204,2( مليون  	
ريال سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على ذلك إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وقد صدر قرار لجنة الفصل 
في المخالفات والمنازعات الضريبية بقبول ذلك االعتراض بشكل جزئي ليتم تخفيض االلتزام اإلضافي على بتروكيم للسنوات من 2014 إلى 
2016 إلى )92,5( مليون ريال سعودي. وبعد ذلك تقدمت بتروكيم والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك باستئنافهما على القرار المشار 

إليه إلى اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية علماً بأن االستئناف ال يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا التعميم.
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أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الربوط للسنتين 2017م و2018م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ )128,9( مليون ريال  	
سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على تلك الربوط إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وقد أصدرت لجنة الفصل 
في المخالفات والمنازعات الضريبية قرارها بقبول البنود المعترض عليها جزئياً، وعلى إثره تم تخفيض االلتزام الزكوي عن هذه السنوات 
الى )91.8( مليون ريال، وتعتزم الشركة تقديم اعتراض على القرار المشار إليه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وذلك 

في غضون المهلة المحددة لذلك.
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الربوط للسنتين 2019م و2020م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ )9.2( مليون ريال  	

سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على تلك الربوط إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية علماً بأن االعتراض ال يزال 
تحت النظر حتى تاريخ هذا التعميم.

وفي حال تم رفض اعتراض أي من المجموعة السعودية أو بتروكيم من قبل الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الزكوية، فإن ذلك قد يكون له أثر سلبي 
على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد. 5 	

قد يكون لوباء فيروس كورونا المستجد آثار سلبية وجوهرية على أعمال بتروكيم وشركاتها التابعة ومركزهم المالي ونتائج عملياتهم وتوقعاتهم المستقبلية.

وتجدر اإلشارة إلى أن أول إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد قد سجلت في شهر ديسمبر 2019م لينتشر بعد ذلك في جميع أنحاء العالم بما في ذلك 
الدول التي تمارس فيها بتروكيم وشركاتها التابعة أعمالهم. ونتج عن وباء فيروس كورونا المستجد تداعيات سلبية على االقتصادات اإلقليمية والعالمية 
واألسواق المالية مما أثر سلًبا على الدول التي تمارس فيها بتروكيم وشركاتها التابعة أعمالهم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. واتخذت الحكومات 
والقطاعات الخاصة إجراءات غير مسبوقة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره، بما في ذلك فرض الحجر الصحي وحظر السفر 
والحجر المنزلي وإغالق الشركات والمدارس ووقف التحفيز المالي وغيرها من التغييرات التنظيمية. ورغم أن نطاق أثر فيروس كورونا المستجد ومدته 
وتأثيراته تتغير بسرعة وغير معروفة بالكامل، إال أن الوباء والجهود ذات الصلة الحتوائه قد عطلت النشاط االقتصادي العالمي، وأثرت سلًبا في أداء 
األسواق المالية، كما أثرت في أسعار الفائدة، وأدت إلى تعطيل سالسل التوريد والتجارة. وفي حال استمرت هذه التأثيرات لفترة طويلة أو أسفرت عن 
ضغوط اقتصادية مستدامة أو ركود، فقد تتفاقم العديد من عوامل المخاطرة المحددة في هذا التعميم مما سينتج عنها أثر سلبي قد يكون جوهري على 
بتروكيم بطرق عدة. إضافة إلى ذلك، فقد تم رصد سالالت متحورة من فيروس كورونا المستجد ذات قابلية أكبر لالنتشار والعدوى، بما في ذلك السالالت 
التي تم رصدها في المملكة المتحدة والهند وجنوب أفريقيا. ونظًرا إلى أن هذه السالالت حديثة االكتشاف فإنه ال يمكن التنبؤ بمدى اختالف تأثيرها 
عن الساللة األولى من فيروس كورونا المستجد، إال أنها قد حدت من رفع جزء من القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض 

الدول مما قد يؤخر مراحل تعاِف االقتصاد العالمي مما سيؤثر سلًبا على المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ.

المخاطر المالية واالقتصادية  	1-1	

قد يتأثر نجاح بتروكيم بمجموعة متنوعة من العوامل الخارجية، بما في ذلك االضطرابات التي قد تحدث في األسواق المالية، والتغيرات الطارئة على 
أسعار الفائدة التي قد تزيد من تكاليف بتروكيم وشركاتها التابعة في ظل الظروف االقتصادية واالستجابة المختلفة للسلطات الحكومية وغير الحكومية 
فيما يتعلق بعدد محدود من عمليات بتروكيم وشركاتها التابعة. وقد أدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى تقلب في األسواق المالية العالمية خالل عام 
2020م مما زاد من تكلفة رأس المال. وعلى الرغم من أن األسواق العالمية قد بدأت في التعافي، إال أن استمرار تقلبات السوق وعدم االستقرار في 
أوضاع السوق قد يزيد من تكاليف تمويل بتروكيم. كما أدت التقلبات في األسواق المالية العالمية منذ مارس 2020م إلى زيادة مخاطر تقلب أسعار صرف 

العمالت، مما قد يؤثر سلًبا على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ.

المخاطر االستراتيجية -1-1	

أو  تمارس  التي  األسواق  في جميع  العمالء  طلبات  انخفاض  إلى  أدى  حاًدا  تباطًؤا  العالمي  االقتصاد  المنشآت، شهد  وإغالق  األعمال  إليقاف  نتيجة 
تنفيذ  وإمكانية  لبتروكيم  التابعة  الشركات  مشاريع  ونجاح  تطوير  على  بشكل خاص  الطلب  انخفاض  يؤثر  وقد  فيها.  أعمالها  ممارسة  الشركات  تنوي 
االستراتيجيات الخاصة بها. كما قد ال يعود طلب العمالء المنخفض إلى مستواه السابق قبل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بشكل كلي أو جزئي 
نظًرا الحتمال حدوث ركود اقتصادي أو أزمة اقتصادية عالمية طويلة األمد. وقد تُغير فترات االنكماش االقتصادي أولويات الحكومات لدعم وتحفيز 
المشاركة في األسواق التي تعمل فيها الشركات التابعة للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ، مما قد يؤثر سلًبا على وضعهم المالي ونتائج 

أعمالهم وتدفقاتهم النقدية.
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مخاطر تتعلق بعمليات بتروكيم. 6 	

المخاطر المرتبطة باألعمال الرئيسية لبتروكيم 	1-1	

تعمل بتروكيم وشركاتها التابعة على إدارة العمليات التشغيلية للمصانع، وإدارة المخاطر ومراقبة األداء بهدف تنمية حقوق مساهميها وتعزيز القدرات 
التنافسية لبتروكيم وشركاتها التابعة في مختلف األسواق، ومن المخاطر التي تؤثر على بتروكيم وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة االستحواذ في صناعاتها 

الرئيسية ما يلي:

مخاطر توريد المواد الخام )اللقيم( وأسعارها التي تعتمد عليها الشركات التابعة لبتروكيم في اإلنتاج، حيث تورد الشركات التابعة اللقيم   1-1-6-1
بشكل رئيسي من شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بأسعار مماثلة ألسعار شركات البتروكيماويات في السعودية، وأي تغير 

يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة.

مخاطر مستوى األداء التشغيلي والتي تحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض لألعطال والتوقف من حين آلخر، حيث   2-1-6-1
تتعرض الوحدات التشغيلية للشركات التابعة لبعض التوقفات غير المجدولة والتي قد تؤثر على أداء الشركة.

المخاطر المتعلقة بعدم التمكن من زيادة اإلنتاج عند الوصول للطاقة االستيعابية القصوى.  3-1-6-1

يتضمن نشاط الشركات التابعة على تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية، ومن هذه المواد ما هو خطر أو قابل لالشتعال، وكما هو الحال   4-1-6-1
في أي أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة.

مخاطر أسعار الفائدة والتي لها تأثيرين على أعمال بتروكيم، حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلًبا على الودائع البنكية والمرابحات اإلسالمية   5-1-6-1
وعمليات التحوط القائمة التي ترتبط بها الشركات التابعة، وبالمقابل فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلًبا على أعمال بتروكيم وشركاتها 
التابعة حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى رفع تكلفة القروض القائمة في الشركات التابعة.مخاطر الموارد البشرية والتي تصاحب عدم 

استقرار الكفاءات السعودية في تطور واستمرار أداء الشركة.

مخاطر الموارد البشرية والتي تصاحب عدم استقرار الكفاءات السعودية في تطور واستمرار أداء الشركة.  6-1-6-1

المخاطر البيئية والمالزمة للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.  7-1-6-1

المخاطر المتعلقة باإلغراق في األسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركات التابعة.  8-1-6-1

المخاطر المتعلقة بقطع الغيار المتقادمة وبطيئة الحركة.  9-1-6-1

المخاطر المتعلقة باعتماد بتروكيم على شركة بوليمرات الخليج للتوزيع لبيع غالبية منتجاتها.  10-1-6-1

محدودية اإليرادات من العمليات التشغيلية -1-1	

بتروكيم هي شركة قابضة ليس لها عمليات تشغيلية أو مصدر دخل أو أصول خاصة بها بخالف 1( حصصها في ملكية شركاتها التابعة والمتمثلة في 
النقدية  التدفقات  فإن  لذلك  المالية.  األوراق  في  استثماراتها   )2 و  للبوليمرات،  السعودية  والشركة  للتوزيع  الخليج  بوليمرات  التالية: شركة  الشركات 
للمجموعة السعودية ومقدرتها على تسديد الديون التي يمكن أن تتحملها بعد إتمام صفقة االستحواذ وكذلك مقدرتها على دفع توزيعات األرباح لمساهميها 

تعتمد على توزيعات األرباح أو التحويالت األخرى من شركاتها التابعة.

مخاطر تركز العمالء واالعتماد على شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة -1-1	

قامت الشركات التابعة لبتروكيم بإبرام عدد من االتفاقيات مع شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن 
طريق شركات مملوكة بالكامل من قبل شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة. وتشمل تلك االتفاقيات )1( اتفاقية مشاركة و)2( اتفاقيات البيع 
والتسويق و)3( اتفاقية االسم التجاري والتراخيص. وتشكل نسبة تركز اإليرادات على شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة 78% من إجمالي 
إيرادات بتروكيم بحسب القوائم المالية المراجعة لعام 2020م. وعليه، فإن أية تغيرات سلبية في شروط وأحكام تلك االتفاقيات أو اتخاذ شركة شيفرون 
فيليبس للبتروكيماويات المحدودة أو شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات أي قرار بإنهاء أي منها قد يؤثر سلًبا على عمليات المجموعة السعودية 

بعد إتمام صفقة االستحواذ ونتائجها ووضعها المالي.
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السيطرة اإلدارية في شركة بوليمرات الخليج للتوزيع والشركة السعودية للبوليمرات -1-1	

يوجد عدد من المشاريع المشتركة بين بتروكيم وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات )المملوكة من قبل شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات 
للبوليمرات )ولمزيد من التفاصيل حول هذه الشركات وهيكل  للتوزيع والشركة السعودية  المحدودة(، والتي تتمثل في كل من شركة بوليمرات الخليج 
ملكياتها، يرجى مراجعة القسم )3-5-4( )»الشركات التي تملك بتروكيم حصًصا أو أسهًما فيها«( من هذا التعميم(. وال يتم توحيد القوائم المالية لهذه 

الشركات نظرا لعدم وجود سيطرة إدارية من قبل شركة بتروكيم.

وعلى الرغم من أن بتروكيم تمارس سيطرتها على هذه الشركات بقدر نسبة ملكيتها فيها إال أنها ال تسيطر عليهم بشكل كامل، وبالتالي فإنها تعتمد على 
شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات للتعاون معها في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الشركات. وعلى هذا األساس، فإن العمليات التشغيلية 
اليومية وعمليات التطوير لمرافق هذه الشركات تعتبر مسؤولية إدارة كل واحدة من هذه الشركات وليس لبتروكيم القدرة المطلقة في التأثير على هذه 
العمليات التشغيلية على أساس يومي، وقد ال تتمكن بتروكيم من منع أي إجراءات ال تخدم تماًما مصلحة األطراف المساهمة في بوليمرات الخليج للتوزيع 
والشركة السعودية للبوليمرات أو مصلحة بتروكيم. وعليه، فإن اتخاذ أي إجراءات ال تخدم تماًما مصلحة األطراف المساهمة أو مصلحة بتروكيم ستؤثر 

سلًبا على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

االعتماد على شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( كمورد رئيس للمواد الخام -1-1	

تحصل الشركة السعودية للبوليمرات على كافة متطلباتها من المواد الخام من شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( باإلضافة إلى مخصص 
اإليثان والبروبان. وتشكل نسبة تركز متطلبات المواد الخام من أرامكو السعودية ما يقارب 100% بحسب القوائم المالية المراجعة لعام 2020م. وبموجب 
اتفاقيات توريد المواد الخام المعمول بها حالًيا، فإن شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( غير ملزمة بتوريد المواد الخام المتفق عليها أو 
توفير بديل لذلك، فضاًل عن أنها غير مسؤولة عن أي خسارة بسبب إخفاقها في تسليم المواد وفًقا لالتفاقية. وبناء عليه، فإذا خسرت الشركة السعودية 
للبوليمرات شركة الزيت السعودية العربية )أرامكو السعودية( كمورد للمواد الخام، أو إذا عجزت شركة الزيت السعودية العربية )أرامكو السعودية( أو 
أصبحت غير راغبة في تزويد الشركة السعودية للبوليمرات بالمواد الخام بالكميات المطلوبة أو رفضت تزويدها بأي كميات، نتيجة لنقص في الكميات 
المنتجة أو لمشاكل تشغيلية في أي واحدة من مرافقها اإلنتاجية، فإنها قد تتعرض النقطاعات مؤقتة في اإلمدادات ربما تجبرها على إغالق منشآتها. 
إضافة إلى ذلك، فإن الشركة السعودية للبوليمرات يمكن أن تتعرض لتأخيرات جوهرية في بحثها للحصول على مواد خام بديلة مناسبة بشروط مجدية 
تجارًيا. وإذا تحققت أية واحدة من هذه المخاطر، فإن أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ونتائج عملياتها ووضعها المالي ستتأثر 

سلًبا بشكل جوهري.

رخص تقنيات اإلنتاج -1-1	

إن معظم التقنية التي تستخدمها حالًيا الشركة السعودية للبوليمرات هي تقنية يتم استخدامها بترخيص من شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة 
بموجب اتفاقية مبرمة مع شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات. كما تقوم الشركة السعودية للبوليمرات باستخدام عدد من التقنيات المملوكة من 
قبل شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة والتي تم ترخيص استخدامها للشركة السعودية للبوليمرات عن طريق شيفرون فيليبس السعودية. 
وبناًء على ما تقدم، فإذا أصبحت براءات االختراع الخاصة بشيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة غير سارية المفعول أو أصبحت أسرارها التجارية 

معروفة لمنافسيها، فإن ذلك قد يضعف قدرة المجموعة السعودية على المنافسة بعد إتمام صفقة االستحواذ.

وإضافة إلى ذلك، قد يحصل منافسو الشركات التابعة لبتروكيم أو أي أطراف أخرى على براءات اختراع قد تؤدي إلى تقييد قدرة الشركات التابعة لبتروكيم 
على إنتاج أو بيع منتجاتها بشكل قانوني وبطريقة تنافسية مما قد ينتج عنه انخفاض اإليرادات بشكل كبير باإلضافة إلى انخفاض هوامش األرباح وفقدان 
حصتها في السوق إذا لم تعد الفوائد المحققة من خالل استخدام التقنيات الحالية متوفرة للشركات التابعة لبتروكيم. وعليه، فإن تحقق مثل هذه المخاطر 

قد يؤثر سلًبا على أعمال المجموعة السعودية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع . 7 	

المخاطر المرتبطة بالمنافسة  	1-1	

تعمل بتروكيم وشركاتها التابعة في قطاع صناعي ذو درجة عالية من المنافسة حيث إنه بمقدور بعض منافسي بتروكيم وشركاتها التابعة إنتاج منتجات 
بتكلفة منخفضة باإلضافة إلى تمتعهم بمرونة تشغيلية أعلى مقارنة بالشركات التابعة لبتروكيم مما يمكنهم من التأقلم بشكل أفضل مع ظروف ومتغيرات 
صناعة البتروكيماويات والتغيرات التي تطرأ على أسعار المواد الخام والوقود باإلضافة إلى التغيرات في الظروف االقتصادية بصورة عامة. وإضافة إلى 
ما سبق، فإن أسعار منتجات المنافسين المنخفضة قد تجبر الشركات التابعة لبتروكيم على خفض أسعار منتجاتهم األمر الذي من شأنه التأثير على 

هوامش ربح المجموعة السعودية بشكل سلبي بعد إتمام صفقة االستحواذ.

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض منافسي بتروكيم وشركاتها التابعة لديهم موارد مالية أضخم منهم، مما يمكنهم من القيام باستثمارات رأسمالية كبيرة في 
شركاتهم ويشمل ذلك اإلنفاق على البحث والتطوير. وإذا ما قامت أية شركة من الشركات المنافسة لهما حالًيا أو في المستقبل بتطوير تقنية مملوكة 

حصرًيا لجهة أخرى مما يمكنها من إنتاج سلع بتكلفة أدنى كثيًرا، فإن تقنية بتروكيم وشركاتها التابعة سوف تعتبر غير مجدية اقتصاديا.
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إن مقدرة بتروكيم على المحافظة أو رفع مستوى الربحية الحالية سيعتمد على مقدرة شركاتها التابعة على موازنة أسعار وهوامش أرباح المنتجات أو 
التخفيف من انخفاضها عن طريق تحسين كفاءة وحجم اإلنتاج والتحول إلى منتجات كيميائية ذات هوامش أرباح أعلى وكذلك تحسين مستوى المنتجات 
الحالية عن طريق االبتكار والبحث والتطوير. وفي حال لم تتمكن الشركات التابعة لبتروكيم من القيام بذلك، فإن ذلك قد يؤثر على حصصهم السوقية 

مما سيترتب عليه أثر سلبي جوهري على الوضع المالي للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ.

منتجات  أسواق  في  المنافسة  فإن  المنتجات،  هذه  لطبيعة  ونظًرا  منتجاتها.  بيع  من  إيراداتها  من  كبير  جزء  على  لبتروكيم  التابعة  الشركات  تحصل 
البتروكيماويات تعتمد بشكل أساسي على سعر المنتجات وبدرجة أقل على جودتها وسرعة تسليمها وخدمة العمالء المقدمة بشأنها. ونتيجة لذلك، فإن 
الشركات التابعة لبتروكيم قد ال تستطيع المحافظة على حصتها السوقية. إن أسعار منتجات الشركات التابعة لبتروكيم تُعد مرتبطة بدورة اقتصادية 
متعلقة بقطاع البتروكيماويات ومدفوعة بشكل أساسي في العرض والطلب لمواد الخام واألوضاع االقتصادية العامة وذلك قياساً على السنوات السابقة. 

أما المنتجات األخرى، فربما تكون خاضعة لهذه العوامل ذاتها، ولكن أثر هذه العوامل يظل في العادة هو األعظم على المنتجات السلعية.

المخاطر المتعلقة باالستيراد والتصدير -1-1	

الخليجي(  التعاون  لدول مجلس  الجمركي  االتحاد  )مثل  اإلقليمية  التجارية  التكتالت  أو  الدول  في  القائمة  التنظيمية  أو  القانونية  المتطلبات  تغّير  إن 
التي تعمل فيها الشركات التابعة للمجموعة السعودية، أو فرض متطلبات جديدة فيما يتعلق باالستيراد والتصدير، بما في ذلك رسوم مكافحة اإلغراق 
والتعريفات الجمركية، سيؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قبل الشركات التابعة لبتروكيم أو قد يحول دون بيع هذه المنتجات في بعض 

الدول ذات الصلة مما قد يؤثر سلًبا على أعمال المجموعة السعودية وبتروكيم بعد إتمام صفقة االستحواذ.

المخاطر المتعلقة بتغير العرض والطلب على المنتجات -1-1	

شهدت أسواق العديد من منتجات الشركات التابعة لبتروكيم فترات متعاقبة حدث في بعضها انكماش للعرض مما تسبب في زيادة األسعار وهوامش الربح، 
تلتها فترات شهدت انتعاش في الطاقة اإلنتاجية مما نتج عنه فائض في العرض وانخفاض في األسعار وهوامش األرباح. وعليه، فإن النمو المستقبلي 
للطلب على منتجات الشركات التابعة لبتروكيم قد ال يكون كافًيا لتخفيف أثر حدوث فائض في الطاقة اإلنتاجية السيما وأن هذه الظروف قد تدوم لفترة 
أطول أو ربما تتفاقم أكثر نتيجة إضافات متوقعة أو غير متوقعة في الطاقة اإلنتاجية أو بسبب أي أحداث أخرى. ونتيجة لذلك، فإن مستويات اإلنتاج 
للشركات التابعة لبتروكيم ومبيعات المنتجات وهوامش الربح قد تتأثر بدرجة كبيرة مما يؤدي بدوره إلى خفض مستويات أدائها المالي بشكل عام مما 

يؤثر بدوره على الوضع المالي للمجموعة السعودية وبتروكيم بعد إتمام صفقة االستحواذ.

المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام ومشتقاته -1-1	

يرتبط سعر معظم منتجات الشركات التابعة لبتروكيم بسعر اللقيم. وعليه، فإن األسعار العالمية للنفط ومشتقاته تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات 
البتروكيماوية األخرى األمر الذي يجعل أسعارها متذبذبة ومتقلبة بشكل كبير نتيجة للعديد من المتغيرات في أسواق النفط العالمية. ونظراً ألنه قد 
يصعب السيطرة على العوامل التي تؤثر على أسعار النفط ومشتقاته فإن أي انخفاض في أسعار النفط الخام يمكن أن يؤثر تأثيًرا سلبًيا وجوهرًيا على 
نتائج الشركات التابعة للمجموعة السعودية وبتروكيم بعد إتمام صفقة االستحواذ ووضعها المالي وسيولتها، ويشمل ذلك مقدرتها على تمويل النفقات 

الرأسمالية المخططة، وبالتالي قد يؤثر سلباً على المجموعة السعودية ونتائجها المالية.

المخاطر المرتبطة باقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي -1-1	

تمارس بتروكيم وشركاتها التابعة الجزء األغلب من عملياتهم في المملكة العربية السعودية كما تتركز أغلب مصالحهم فيها، وبالتالي فإن أعمال بتروكيم 
وشركاتها التابعة ونتائج عملياتهم ونتائجهم المالية قد تتأثر بشكل عام وتستمر في التأثر بالظروف المالية والسياسة واالقتصادية العامة السائدة )بين 

فترة وأخرى( في المملكة بشكل خاص أو في منطقة الشرق األوسط بشكل عام.

وتتعرض هذه األسواق لمخاطر مماثلة لتلك التي تتعرض لها األسواق األخرى المتقدمة والنامية بما في ذلك المخاطر القانونية واالقتصادية والسياسية 
قطاع  أن  إال  النفط  على  اعتمادها  وتقليل  الحكومي  الدعم  ورفع  اقتصادها  تنويع  إلى  تسعى  السعودية  العربية  المملكة  أن  من  الرغم  وعلى  المؤثرة. 
النفط والغاز ال يزال هو القطاع المهيمن واألكثر تأثيًرا على االقتصاد السعودي. وعليه، ففي حال حدوث أي انخفاض في األسعار العالمية للمنتجات 
الهيدروكربونية فإن ذلك سيؤثر سلًبا على اقتصاد المملكة العربية السعودية والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام 

صفقة االستحواذ ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بمخزون بتروكيم -1-1	

يتم في سياق األعمال العادية للشركات التابعة لبتروكيم شراء وتخزين المواد الخام لتصنيع المنتجات وقطع الغيار. وتجُدر اإلشارة إلى أن المخزون قد 
يكون متعرض للمخاطر المتكررة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الحريق أو التلف وكذلك خطر التقادم وتحول المواد المخزنة إلى مواد غير 

قابلة لالستخدام.

وعليه، فإن أي حوادث غير متوقعة أو عدم القدرة على المحافظة على المخزون بحالة جيدة أو حدوث أي أضرار أو تلف له بشكل كامل أو جزئي قد يؤثر 
بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتزام التفكيك -1-1	

حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما هي معتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يجب على الشركات التي تمتلك مصانع وضع 
مخصص بالتزام التفكيك، والذي يتمثل في وضع مخصص سنوي لتفكيك وإزالة اآلالت. وكما في تاريخ هذا التعميم، لم تقم بتروكيم أو أي من شركاتها 

التابعة بتسجيل مخصص التزام التفكيك لعدم القدرة على تقييم االلتزام في الوقت الحالي. 

وفي حال تم تقييم هذه االلتزامات فقد ينتج عن ذلك خطر تكوين مخصصات بحسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( والذي من شأنه أن 
يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار المواد الخام والمنتجات -1-1	

ال يوجد ما يضمن أن أسعار المواد الخام والمنتجات ستظل على مستوياتها الحالية، إذ قد تتأثر أسعار المواد الخام بعدد من العوامل الخارجة عن 
سيطرة بتروكيم أو أي من شركاتها التابعة، والتي قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر، التغيرات في األوضاع االقتصادية في المملكة والعرض والطلب 
والسياسيات االقتصادية التي تنتهجها الحكومة واألوضاع االقتصادية العالمية أو اإلقليمية أو المعاهدات الدولية التي ترتبط بها المملكة حالياً أو التي 
يمكن أن تصبح طرفاً فيها في المستقبل. كما أنه ال يوجد ما يضمن عدم تغير أسعار المواد الخام وكذلك ال يوجد ما يضمن عدم تأثيرها على ربحية 

المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نتيجة ملكيتها لبتروكيم بشكل كامل.

وفي حال تحقق أي مّما سبق، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ووضعها المالي ونتائج 
أعمالها وآفاقها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسالسل اإلمداد -1-1	

تتضمن أعمال الشركات التابعة لبتروكيم ترابط في سالسل إمداد المواد الخام أو المنتجات، وعليه فإن تلك الشركات التابعة معرضة لمخاطر قد تقع 
على سالسل اإلمداد بما في ذلك انخفاض جودة المواد الخام أو المنتجات أو االنقطاع الكامل أو الجزئي لسالسل اإلمداد.

وفي حال تحقق أي مّما سبق، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ووضعها المالي ونتائج 
أعمالها وآفاقها المستقبلية.
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نظرة عامة على السوق . 2

إخالء مسؤولية آي إتش إس ماركت لالستشارات

أعد قسم نظرة عامة على السوق من قبل آي إتش إس جلوبال م.ح - ذ.م.م. والشركات الفرعية والشركات التابعة لشركة آي إتش إس ماركت )يُشار إليها 
مجتمعة باسم »آي إتش إس«(. يحتوي هذا القسم على معلومات وتحليالت آي إتش إس )ويُشار لهذه المعلومات والتحليالت بعبارة »معلومات آي إتش 

إس«( وتستند إلى المعلومات المتاحة للعموم وأُعدت بناًء على التقييمات التي أجرتها آي إتش إس.

أجرت آي إتش إس تحليلها وأعدت هذا القسم ببذل عناية ومهارة معقولة في تطبيق طرق التحليل المتوافقة مع الممارسات الصناعية العادية. وتستند 
جميع النتائج إلى المعلومات المتاحة في وقت المراجعة، وقد تستند التحليالت أو البيانات إلى المعلومات األخرى والتي تتضمن المصادر الحكومية أو 
االتحادات التجارية أو المشاركين في السوق. كما قد تكون آي إتش إس استخدمت هذه المعلومات من دون التحقق منها وال تتحمل أي مسؤولية عن 

األخطاء فيها أو عدم دقتها.

كما من الممكن أن تؤثر التغييرات في العوامل التي يستند إليها التحليل على النتائج. إن التوقعات غير مؤكدة بطبيعتها بسبب أي حدث أو مجموعة أحداث 
التي ال يمكن التنبؤ بها بصورة معقولة، ويشمل ذلك اإلجراءات الحكومية وتصرفات األفراد واألطراف الخارجية والمشاركين في السوق. كما إن آي إتش 
إس غير مسؤولة عن أي مطالبات من أي نوع، سواء أكانت ناجمة عن اإلهمال أو األخطاء أو اإلغفال أو المسؤولية المشددة أو المسؤولية المشتركة. كما 
ال يسري أي ضمان ضمني لقابلية التسويق أو المالءمة لغرض معين، وال تقدم آي إتش إس أي ضمانة أو كفالة وال تتحمل أي مسؤولية عن االستخدام. 

وفرت آي إتش إس المعلومات في هذا القسم للمجموعة السعودية وحدها، وهي غير قابلة للتحويل وغير قابلة للتنازل ما لم توافق آي إتش إس على 
خالف ذلك مسبًقا بصورة كتابية. جميع حقوق الملكية الفكرية، شاملة حقوق النشر في معلومات آي إتش إس أو المتعلقة بها، مملوكة لشركة آي إتش 
إس، وتؤول ملكيتها إلى شركة آي إتش إس.ال يُشكل استخدام اسم آي إتش إس أو أي اسم تجاري أو عالمة تجارية أو عالمة خدمة أو رمز مملوك لشركة 
آي إتش إس في اإلعالن أو الدعاية أو للتعبير اعتماًدا ألي منتج أو تصديًقا عليه من جانب آي إتش إس، سواًء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

نظرة عامة على السوق والصناعة الخاص ببتروكيم. 	 2

التوقعات االقتصادية 

عانى االقتصاد العالمي في عام 2020م من إحدى أشد األزمات منذ الكساد الكبير بسبب جائحة كوفيد-19. حتى أكبر االقتصادات لم تسلم من هذه 
األزمة، فكانت النتيجة انخفاض الطلب على المنتجات البيتروكيماوية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل. كما تأثر الطلب على النفط الخام بشدة بسبب 
الصناعة  لذلك، شهدت  نتيجة  النظيفة.  الطاقة  نحو  العالم  يشهده  الذي  المتسارع  التحول  وبسبب  والطاقة  النقل  قطاع  في  الوقود  استخدام  خفض 
الكيميائية انخفاًضا كبيًرا في معدالت التشغيل لجميع القطاعات تقريًبا، من الدهانات والطالء إلى المواد الكيميائية الدقيقة، باستثناء المواد الخافضة 
للتوتر السطحي المستخدمة في المطهرات ومنتجات التنظيف، وتسبب االنخفاض في تآكل كبير في أسعار البيع، والتي بدورهها تقلل هوامش التشغيل.

ومع اقبال الناس على التطعيم، من المتوقع أن يتعافى االقتصاد، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 5.7% في عام 2021م بعدما 
مر بفترة انكماش بنسبة 3.5% في عام 2020م، مدفوًعا من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والصين. إذا أخذنا سوق اإليثيلين الذي يعد أحد أهم اللبنات 
األساسية في هذا القطاع، فإننا نتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بحلول عام 2022م فصاعًدا، حيث سيظل االستهالك مدفوًعا 
بصورة متزايدة من البلدان الناشئة، حيث تؤدي التحسينات في مستويات المعيشة وتزايد عدد السكان إلى زيادة استخدام مجموعة متنوعة من البوليمرات 

والمواد الكيميائية.

في حين تتمتع المملكة العربية السعودية بمركزها التنافسي من حيث التكلفة النقدية للبنات البتروكيماويات األساسية، فإن موقعها الجغرافي البعيد عن 
المراكز االستهالكية الرئيسية يشكل تهديًدا على قدرتها على التنافس، خاصة عندما يتعلق األمر ببعض البتروكيماويات. فعلى سبيل المثال، تمتلك منطقة 
الشرق األوسط ما يقرب من 20% من الطاقة اإلنتاجية االسمية العالمية للبولي إيثيلين عالي الكثافة، ومع ذلك، فإن الطلب اإلقليمي ال يتجاوز 6.5% )تحتفظ 
آسيا بنحو 48% من الطلب العالمي(. ولذلك، فإن تطوير صناعة قوية للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وتحفيز الطلب الداخلي هو أمر بالغ األهمية 

إلضافة قيمة إلى المواد الكيميائية األساسية التي يستمر تصديرها إلى المراكز االستهالكية الرئيسية لتتحول إلى سلع ذات قيمة مضافة عالية.

2 2 .)Ethylene( اإليثيلين

مقدمة

األخرى  العضوية  الكيميائية  والمواد  واأللياف  البالستيك  صناعة  في  أولية  كمادة  يستخدم  )مونومر(  الجزء  أحادي  بيتروكيمي  مشتق  هو  اإليثيلين 
تمثل  الصناعية واالستهالكية األخرى.  العديد من األسواق  إلى  باإلضافة  والبناء،  والنقل  والتغليف  التعبئة  تُستهلك بصورة أساسية في صناعات  التي 
االستخدامات النهائية االستهالكية - وال سيما التعبئة والتغليف - أكثر من نصف استهالك مشتقات اإليثيلين في جميع أنحاء العالم. يمثل البولي إيثيلين، 
والذي يعد أحد الراتنجات البالستيكية، على وجه الخصوص معظم إجمالي استهالك اإليثيلين. وألن اإليثيلين هو واحد من أكبر البتروكيماويات حجًما 
في جميع أنحاء العالم، يعتبر اإليثيلين محفظة متنوعة لمشتقات عديدة االستخدامات )تشتمل على استخدامات معمرة وغير معمرة(، فإن استهالك 
اإليثيلين حساس بالنسبة إلى الدورات االقتصادية ودورات الطاقة على حد سواء. ونظًرا إلى حجمه واستخداماته المتعددة، غالًبا ما يُستخدم اإليثيلين 

كمعيار لقياس أداء قطاع البتروكيماويات.
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نظرة عامة على العرض والطلب والتجارة العالمية

اإليثيلين هو أكبر البتروكيماويات األساسية من حيث الحجم، وينتج بشكل أساسي عن طريق التكسير البخاري للهيدروكربونات )النفثا، واإليثان، وزيت 
الغاز، وغاز البترول المسال(. وفي عام 2020م، بلغ اإلنتاج العالمي 166.3 مليون طن متري. يدخل اإليثيلين في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات 
تشمل  2020م.  عام  في  العالمي  اإليثيلين  استهالك  من   %63 تبلغ  بنسبة  ُمنتَج  أكبر  إيثيلين  البولي  يعد  كما  بارز.  بيتروكيماوي  وسيط  كونه  المتنوعة 
االستخدامات الرئيسية األخرى إنتاج أكسيد اإليثيلين وثاني كلوريد اإليثيلين وإيثيل البنزين. كما يدعم اإليثيلين سالسل القيمة لدي الشركات ويلعب دور 

كبير في العديد من القطاعات االقتصادية؛ فصناعة اإليثيلين دورية وتعتمد بصورة كبيرة على دورات االستثمار واالقتصاد. 

أدت جائحة كوفيد-19 إلى اضطراب عالمي في العديد من القطاعات االقتصادية، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة %3.2. 
وعانت أسواق اإليثيلين في عام 2020م، لكنها ظلت إيجابية، معتمدة بشكل رئيسي على المواد االستهالكية ودعم االتجاهات األساسية، مثل التسوق عبر 
اإلنترنت، والعمل من المنزل، والتحول من اإلنفاق على الخدمات لالنفاق على السلع االستهالكية. كما ظلت اإلضافات في الطاقات اإلنتاجية مستمرة، 

مما أدى إلى مزيد من االنخفاض في معدل التشغيل على مستوى الصناعة إلى حوالي 86% في عام 2020م. 

وفي عام 2020م، بلغت الطاقة العالمية لإليثيلين ما يقرب من 194.1 مليون طن متري. انفردت منطقة شمال شرق آسيا بأكبر طاقة إنتاجية مركبة 
)27.4%(، وتلتها أمريكا الشمالية )24.5%(، ثُم الشرق األوسط )17.5%(. خالل المدة من 2011م إلى 2020م، زادت الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين بمعدل 
متوسط قدره 3% سنوًيا، مما نتج عنه 45.8 مليون طن متري من الطاقة إنتاجية المركبة حديًثا. وقد ساهمت المناطق التي لديها إمكانية الحصول على 

مادة اإليثان الوسيطة والمتميزة من حيث التكلفة بجزء كبير من الطاقة اإلنتاجية الجديدة لإليثيلين والتي بدأ تشغيلها منذ عام 2010م. 

ر معظم مشتقاته في مرحلة التكرير. ومع ذلك، تباطأ مستوى االرتفاع للطاقات اإلنتاجية في هذه  استفاد الشرق األوسط من توافر اإليثان الرخيص، وصدَّ
المنطقة مؤخًرا، متأثًرا بتناقص تطورات حقول الغاز الطبيعي. وفي أمريكا الشمالية، مثلت سوائل الغاز الطبيعي المنتجة بالغاز الصخري والزيت الُمحكم 
مواد وسيطة بأسعار تنافسية متاحة بسهولة لصناعة البتروكيماويات. ونتيجة لذلك، جرى إطالق وحدات البتروكيماويات الجديدة القائمة على اإليثان، 

حيث جرى تشغيل 14.6 مليون طن متري على مدى العقد الماضي.

اإليثيلين - الطلب التاريخي والمستقبلي )باأللف طن متري(
المنطقة / 

201520162017201820192020202120222023202420252026السنة

أمريكا 
31,83932,87633,16836,00738,15739,72940,82442,19743,65744,75946,00847,078الشمالية

أمريكا 
4,6144,6484,5914,3543,9123,7814,1184,1794,2094,2904,3824,384الجنوبية

19,31119,66919,82119,49419,09018,65418,94419,03018,98219,21419,34319,771غرب أوروبا

1,9041,6731,9971,9621,8972,1122,1962,1882,1922,2342,3152,396وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

3,1713,6273,7603,9744,3535,1785,4405,4466,2906,9017,4578,345

9761,0201,2141,2441,2891,2441,3271,3401,3381,3741,4001,447أفريقيا
الشرق 
26,09827,33428,85630,09530,30528,89629,43829,18929,19129,70130,60131,177األوسط

شبه القارة 
3,9854,1814,7326,8726,8227,3226,9387,4467,4697,7678,0678,554الهندية

شمال شرق 
38,13840,96542,66943,85845,69947,41253,04357,09760,81363,58565,81668,524آسيا

جنوب شرق 
10,82710,87111,39912,12911,99212,00512,32712,62113,18213,89114,59615,089آسيا

على مستوى 
140,863146,865152العالم ,209159,989163,517166,333174,596180,734187,323193,716199,985206,764

المصدر: آي إتش إس 2020 
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اإليثيلين - الطاقات اإلنتاجية التاريخية والمستقبلية )باأللف طن متري(
المنطقة / 

201520162017201820192020202120222023202420252026السنة

أمريكا 
35,30836,63038,08841,21543,88147,58448,87451,50653,55253,55253,55253,552الشمالية

أمريكا 
5,4045,4045,4005,4045,3825,3825,3825,3825,3825,3825,3825,382الجنوبية

22,80422,55022,55022,55022,55022,55022,55022,55022,55022,55022,55022,550غرب أوروبا

2,3242,3242,3242,3242,3242,3242,3242,3242,3242,3242,3242,324وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

3,7374,1374,4374,6114,9106,4106,4106,4107,5618,6108,71611,330

1,4281,5441,8881,8881,8881,8881,8881,8881,8881,8881,8881,888أفريقيا
الشرق 
30,98732,29433,85733,91233,91233,91235,25035,29335,33535,33535,33536,335األوسط

شبه القارة 
3,9804,3506,3887,4707,4707,4707,7698,6708,6708,6708,6708,670الهندية

شمال شرق 
41,75142,00243,72445,68047,67853,10960,97567,89972,27574,45176,33876,338آسيا

جنوب شرق 
11,63211,94112,04112,13312,56413,43314,26114,39315,39316,39316,39316,393آسيا

على مستوى 
159,355163,177170,697177,187182,559194,062205,684216,314224,930229,155231,148234,762العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 

اإليثيلين - اإلنتاج التاريخي والمستقبلي )باأللف طن متري(
المنطقة / 

201520162017201820192020202120222023202420252026السنة

أمريكا 
32,50832,71834,23637,16038,95640,60141,71243,18544,31445,59746,76347,974الشمالية

أمريكا 
4,3714,5134,4964,2163,8183,7294,0654,1284,1594,2334,3454,344الجنوبية

19,31620,30520,35519,81218,41219,04518,81818,84318,88519,11619,32319,750غرب أوروبا

1,7421,4151,9321,9151,8771,7251,9831,9691,9842,0122,1832,262وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

3,0413,4843,6313,8744,0035,3535,4455,4566,3056,9217,4878,365

9351,0541,1781,2101,2841,2321,3011,3141,3121,3461,3731,420أفريقيا
الشرق 
26,47927,95529,35730,51330,47429,29430,08229,89629,89730,23430,86631,371األوسط

شبه القارة 
3,9324,3465,4856,4176,9337,0376,8367,3477,3707,6527,9378,424الهندية

شمال شرق 
38,53340,48041,74242,58944,75246,81052,41756,45560,50062,92365,14367,745آسيا

جنوب شرق 
10,60210,52711,58712,01811,94911,53211,93712,14112,59713,68114,56615,109آسيا

على مستوى 
141,460146,797153,998159,724162,457166,357174,596180,734187,323193,716199,985206,764العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 
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في منطقة الشرق األوسط، بلغت الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين ما يقرب من 33.9 مليون طن متري في عام 2020م، وهو ما يمثل نسبة 17.5% من اإلجمالي 
العالمي. تطورت الطاقة اإلنتاجية اإلقليمية لإليثيلين بمتوسط نسبة 2.5% سنوًيا خالل المدة من 2011م حتى 2020م.

المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج لإليثيلين في المنطقة، حيث تستحوذ على 52% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية. ففي المملكة، تعد الطبيعة الرخيصة 
جًدا لإليثان )الثابت عند 0.75 دوالًرا لكل وحدة حرارية بريطانية بالمليون المتري حتى عام 2015م، وجرى رفعه إلى 1.75 دوالًرا لكل وحدة حرارية 
لت األساس لصناعة اإليثيلين األكثر  بريطانية بالمليون المتري في عام 2016م( ميزة كبيرة من حيث التكلفة لمصّنعي اإليثيلين ومشتقات اإليثيلين، وشكَّ
تنافسية من حيث التكلفة على مستوى العالم. يعد مجمع األوليفينات والمشتقات المتكاملة واسعة النطاق من شركة صدارة للكيميائيات في الجبيل، 

بالمملكة العربية السعودية أبرز مشروع في المملكة العربية السعودية خالل المدة من 2015م حتى 2020م. 

يُعد البولي إيثيلين )البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة( الُمنتَج الرئيسي لإليثيلين، 
ويشكل ما نسبته 63% من الطلب العالمي في عام 2020م. يليه أكسيد اإليثيلين الُمستخدم بصفة أساسية إلنتاج اإليثيلين جاليكول، والذي يستخدم في 
إنتاج البولي إيثيلين تيرفثاالت )أللياف البوليستر، وزجاجات البولي إيثيلين تيرفثاالت، وأفالم البوليستر(. واستحوذ أكسيد اإليثيلين على نسبة 15% من 
ل  سوق اإليثيلين في عام 2020م. كما يعد ثالث أكبر ُمنتَج هو ثنائي كلوريد اإليثيلين، والذي يستخدم إلنتاج متعدد كلوريد الفينيل. وفي عام 2020، شكَّ
ألفا  البنزين وأوليفينات  إيثيل  الرئيسية األخرى لإليثيلين  الطلب على اإليثيلين. كما تشمل االستخدامات  ثنائي كلوريد اإليثيلين ما يقرب من 9% من 

وأسيتات الفينيل.

من المتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على اإليثيلين تزامناً مع تعافي االقتصاد العالمي خالل السنوات العشر القادمة. وبوجه عام، من المتوقع أن يزداد 
الطلب على اإليثيلين بنحو 63.3 مليون طن متري طوال المدة المتوقعة من 2021م حتى 2031م )3.1% سنوًيا(. وسيكون أكبر المساهمين هم شمال شرق 
آسيا وأمريكا الشمالية ورابطة الدول المستقلة ودول البلطيق وجنوب شرق آسيا. من المتوقع أن يتجاوز االستهالك العالمي لإليثيلين 237.9 مليون طن 

متري بحلول عام 2031م.

في عام 2020م، بلغ التداول العالمي لإليثيلين 4.1 مليون طن متري. وبدا حجم التبادل التجاري محدود عند نسبة 2.5% فقط من اإلنتاج العالمي؛ يرتبط 
ذلك بتكلفة نقل اإليثيلين وما يرتبط به من أخطار )غاز شديد االشتعال واالنفجار عند مزجه مع الهواء أو أي مصدر لألكسجين(. عادة ما يُستخدم 
اإليثيلين حيث يجرى إنتاجه أو نقله عن طريق خط أنابيب من وحدة إنتاج إلى أخرى )توجد عادة على منصة البتروكيماويات نفسها(. في عام 2020م، 
كانت معظم تجارة اإليثيلين في شمال شرق آسيا، وبلغت 65% و44% من إجمالي الواردات والصادرات العالمية على التوالي؛ ويتوافق معظم حجم التبادل 
التجاري مع التدفقات داخل المنطقة. أما الجزء المتبقي فقد هيمنت عليه إلى حد كبير منطقة جنوب شرق آسيا. كان للمناطق األخرى حصة محدودة 

أكثر في تجارة اإليثيلين العالمية. ومن المتوقع أن تظل منطقة شمال شرق آسيا المنطقة الرئيسية لتجارة اإليثيلين.

وفي أعقاب الزيادة الهائلة في الطاقة إنتاجية خالل العقد السابق، شهدت السنوات الخمس األخيرة مدة من التطور البطيء في الطاقات اإلنتاجية 
للتكسير البخاري في الشرق األوسط، وال تزال تتزايد ولكن بوتيرة منخفضة للغاية. وسيستمر هذا المعدل المنخفض من االزدياد خالل أغلب المدة 
المتوقعة. ومع ذلك، فقد زادت الطاقة اإلنتاجية في المنطقة من 31 مليون طن متري في 2015م إلى ما يقرب من 34 مليون طن متري في 2020م. 
وتراجعت حصة المنطقة من الطاقة اإلنتاجية العالمية من 19.1% في عام 2017م إلى 16.8% في عام 2020م؛ وهذا بالمقارنة مع 7.0% فقط في مطلع 
القرن. ويجري تصدير معظم اإلنتاج المشتق المرتبط به، لدرجة أن المنطقة تُصّدر أكثر من 18 مليون طن متري من اإليثيلين المكافئ، مع نمو بطئ إلى 

22 مليون طن متري بحلول عام 2030م.

التسعير وتحليل الهامش

201520162017201820192020202120222023202420252026اإليثيلين )الدوالر الحالي(

أمريكا الشمالية

صافي صفقة العقد لألنابيب / 
لساحل خليج الواليات المتحدة 
 Contract Net Transaction(

)Pipeline / USGC

دوالر/
6986767196435915798057107598289011,022طن

غرب أوروبا
عقد, انبوب االثيلين الشرقي
 Contract, Delivered( 

)WEP

دوالر/
1,0661,0051,1461,2991,1279081,1901,1251,1601,2361,2761,345طن

شمال شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن /شمال 

شرق آسيا
)Spot, CFR / NE Asia ( 

دوالر/
1,1061,0851,1941,2538987531,0271,0339951,0421,1471,298طن

جنوب شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن /جنوب 

شرق آسيا
)Spot, CFR / SE Asia ( 

دوالر/
1,1041,0411,0931,1558297089799839631,0101,1131,263طن

الشرق األوسط
السعر لدى التحميل, الشرق 

األوسط
)FOB, MDE ( 

دوالر/
9468989329666505687967997798239241,071طن

المصدر: آي إتش إس 2020 
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201520162017201820192020202120222023202420252026اإليثيلين )الدوالر الثابت(

أمريكا الشمالية

صافي صفقة العقد لألنابيب / 
لساحل خليج الواليات المتحدة 

 Contract Net ( 
 Transaction Pipeline /

)USGC

دوالر/
698676719643591579792686719768818910طن

غرب أوروبا
عقد, انبوب االثيلين الشرقي
 Contract, Delivered ( 

)WEP

دوالر/
1,0661,0051,1461,2991,1279081,1711,0871,0981,1461,1591,197طن

شمال شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن /شمال 

شرق آسيا
)Spot, CFR / NE Asia ( 

دوالر/
1,1061,0851,1941,2538987531,0109989429661,0421,155طن

جنوب شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن /جنوب 

شرق آسيا
)Spot, CFR / SE Asia ( 

دوالر/
1,1041,0411,0931,1558297089649509129361,0111,124طن

الشرق األوسط
السعر لدى التحميل, الشرق 

األوسط
)FOB, MDE ( 

دوالر/
946898932966650568783772737763839953طن

المصدر: آي إتش إس 2020 

وفي أمريكا الشمالية، يجري حساب متوسط التكاليف النقدية عن طريق حساب التكلفة للمواد األولية )اإليثان، والبروبان، والبيوتان، والنفثا الخفيفة، 
وزيت الغاز( والكمية المقدرة من اإليثيلين الُمنتَج من كل مادة أولية خالل المدة. على الرغم من أن هذه التكلفة ال تقدر التكلفة الفعلية لوحدة تكسير 
ع  بخارية فردية باستخدام المواد األولية المحددة، إال أنها تُعد تقديًرا جيًدا لمتوسط التكلفة للصناعة في أي سنة معينة. يستخدم هذا الرقم عند توقُّ
أسعار اإليثيلين وهوامشه. خالل المدة المتوقعة، يُتوقع أن تتجه هوامش وحدات التكسير البخارية القائمة على اإليثان بالقرب من إعادة استثمار التكافؤ 
االقتصادي لتحفيز ما يكفي من بُنى وحدات التكسير في الواليات المتحدة للمساعدة في إغالق رصيد اإليثيلين العالمي وتحقيق التوازن في إنتاج اإليثان 
األمريكي. سيؤدي حفر اآلبار الصخرية في المناطق التي تنتج كميات كبيرة من سوائل الغاز الطبيعي إلى الحفاظ على ارتفاع مستوى توريد اإليثان 
وانخفاض األسعار مقارنة بالمواد األولية األخرى، مع توقع بقاء اإليثان كالمادة األولية األهم على المدى البعيد. ومن المتوقع أن تتحسن هوامش وحدات 

التكسير في الواليات المتحدة في النصف األخير من المدة المتوقعة مع استيعاب الطاقة اإلنتاجية الجديدة.

يعتمد إنتاج اإليثيلين في غرب أوروبا في الغالب على المواد األولية للنفثا. وبما أن التحركات في تسعير النفط الخام تؤثر على أسعار النفتا اإلقليمية، فإن 
تقلبات سوق الطاقة العالمية لها تأثير قوي على التكاليف وحدات التكسير البخارية في غرب أوروبا. في السنوات األخيرة، ازدادت كمية البروبان والبيوتان 
التي يجرى تكسيرها في المنطقة؛ ومع ذلك، لم تكن الكميات ضخمة وال يتوقع أن تصبح ضخمة بما يكفي لفرض تسعير اإليثيلين. كما أنه لن يكون 
لواردات اإليثان أي تأثير على مستويات التسعير األوروبية؛ ولن تكون الكميات المستوردة كبيرة بما يكفي لتغيير طبيعة السوق. ومع وجود طاقات إنتاجية 
إضافية عالية في مناطق أخرى، من المتوقع أن تظل معدالت التشغيل األوروبية دون المستويات طويلة األجل، حيث ال يزال الضغط الناجم عن الواردات 
الكامل لوحدة  اإليثيلين لضمان االستخدام  الحالي لصادرات  التعرض  لن يكون  اإليثيلين.  المشتقات تحد من استهالك  قائًما، كما أن عمليات إغالق 

التكسير قاباًل للتطبيق في ظل توازن السوق األطول المتوقع في أوائل أعوام 2020م؛ وذلك باإلضافة إلى اإلثر المتوقع من زيادة الصادرات األمريكية. 

الموردين  اإلنتاج من  تكلفة  المنطقة. ستوفر  إلى  والشحن  بالتكلفة  الفوري  الفوري في جنوب شرق آسيا متوسط سعر االستيراد  اإليثيلين  يمثل سعر 
المحليين بصورة فعالة قاعاً للسعر الفوري للتكلفة والشحن، على الرغم من أنه في نقاط زمنية يمكن أن تتحرك األسعار إلى ما دون هذا المستوى نتيجة 
لتنوع هياكل التكلفة في المنطقة. وكما هو الحال في أسواق اإليثيلين في الواليات المتحدة وغرب أوروبا، فإن التكاليف المرتبطة بإنتاج اإليثيلين سيكون 
لها تأثير كبير على سعر اإليثيلين في جنوب شرق آسيا. وبالنسبة إلى معظم منتجي اإليثيلين في جنوب شرق آسيا، ترتبط تكاليف المواد األولية، ومن 
ثم تكاليف اإلنتاج النقدية، بسعر النافثا، حيث يجري إنتاج 67% من اإليثيلين في المنطقة حالًيا من النافثا. وينتج ما تبقى من ناتج اإليثيلين من اإليثان 
وبعض غاز البترول المسال. ونتيجة لذلك، تعتمد القيمة الدنيا لسعر التكلفة والشحن الفوري في جنوب شرق آسيا بصورة كبيرة على أسعار النفط الخام 

والنفثا العالمية.
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2 3 .)Propylene( البروبيلين

مقدمة

البروبيلين هو ثاني أكبر مادة كيميائية منتجة على مستوى العالم بعد اإليثيلين. في عام 2020م، بلغ اإلنتاج العالمي من البروبيلين ما يقرب من 113.4 
مليون طن متري، حيث كانت مناطق اإلنتاج الرئيسية هي شمال شرق آسيا )46.1%(، وأمريكا الشمالية )13.1%(، وغرب أوروبا )12%(. يهيمن إنتاج 
مادة البولي بروبيلين على الطلب على البروبيلين المتعلق بالمشتقات الكيميائية بصورة كبيرة، والذي بلغ ما يقرب من 67% من إجمالي السوق في عام 
2020م. هناك عدد ال يحصى من االستخدامات الكيميائية للبروبيلين، ولكن االستخدامات الرئيسية تشمل أكسيد البروبيلين، وأنواع كحول أوكسو )إيثيل 
هكسانول-2 وبيوتانول(، وأكريلونيتريل، وكومين، وحمض األكريليك. يوجد البروبيلين بصورة أساسية في السلع المعمرة )السيارات واألثاث(، والتعبئة 

والتغليف، والبنية التحتية )المباني والمنازل(؛ ولذلك يرتبط الطلب على نطاق واسع باالقتصاد العام.

نظرة عامة على العرض والطلب والتجارة العالمية

تسببت جائحة كوفيد-19 في عدم اليقين في العديد من األسواق. وفي عام 2020م، تسببت في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنحو %3.2، 
مع اضطراب العديد من القطاعات االقتصادية، وكذلك انهيار أنشطة النقل. عانت بعض منتجات البروبيلين )السلع المعمرة(، بينما استفادت أخرى من 
الوباء بسبب بعض التغيرات في اساليب الحياة، مثل العمل من المنزل، وزيادة التسوق عبر اإلنترنت، والطلب المتزايد بشكل ملحوظ على معدات الحماية 
الطبية. وبوجه عام، زاد الطلب على البروبيلين بنسبة 1% فيما بين عامي 2019م و2020م، مدفوًعا بصورة أساسية بنمو إنتاج البولي بروبلين. وقد ارتبط 
استهالك البروبيلين على نحو متزايد باألسواق الناشئة )البر الصيني الرئيسي، على وجه الخصوص(، حيث يؤدي التحسن في مستويات المعيشة والتوسع 
الحضري المتزايد إلى زيادة استخدام مجموعة واسعة من البوليمرات والمواد الكيميائية. وفي عام 2020م، أثبتت سوق البر الصيني الرئيسي قدرتها على 

الصمود، وذلك بفضل السيطرة المبكرة على الوباء باإلضافة إلى أساسيات النمو الرئيسية القوية.

وفي عام 2020م، بلغت الطاقة اإلنتاجية العالمية للبروبيلين ما يقرب من 144.3 مليون طن متري. تتمتع منطقة شمال شرق آسيا بأكبر طاقة إنتاجية 
الطاقة  من  األكبر  الحصة  الرئيسي  الصيني  البر  يمتلك  المنطقة،  وفي هذه  العالم.  في  اإلنتاجية  الطاقة  إجمالي  من  تمثل %42.3  للبروبيلين، حيث 
اإلنتاجية، حيث تمثل 68% من الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية. وتعد ثاني أكبر المناطق المنتجة هي أمريكا الشمالية وغرب أوروبا والشرق األوسط. وخالل 
الفترة من 2011م حتى 2020م، زادت الطاقة اإلنتاجية العالمية للبروبيلين بمعدل متوسط بلغ 3.7% سنوًيا، مدفوًعا بصورة أساسية بتطوير المرافق 

المخصصة للغرض، والتي شكلت حوالي 62% من إجمالي الزيادة الصافية في الطاقة إنتاجية.

إجمالي البروبيلين - الطلب التاريخي والمستقبلي )باأللف طن متري(
المنطقة / 

201520162017201820192020202120222023202420252026السنة

أمريكا 
15,61215,69515,69515,73515,50615,62716,31316,69317,46417,73917,90418,027الشمالية

أمريكا 
3,0193,1393,1832,9843,0252,7992,9072,8922,8962,9562,9643,004الجنوبية

14,26814,55514,47814,36914,18713,88713,67813,58913,74513,95414,03914,172غرب أوروبا

1,4551,4251,5011,5341,5711,5501,5571,6691,7041,8842,0302,086وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

2,1982,3542,4222,5032,6172,8103,0853,4313,6523,7154,2174,425

1,1431,1981,2341,2681,3241,2561,3011,3401,3661,4061,6191,655أفريقيا
الشرق 
7,6088,4288,1469,1929,7799,0399,4239,7189,74010,15410,93612,018األوسط

شبه القارة 
4,2974,4544,5105,1355,1985,6895,9366,3276,8567,2497,5958,147الهندية

شمال شرق 
40,48544,04247,47149,43951,65553,08457,86261,14464,07067,07069,61572,109آسيا

جنوب شرق 
7,0436,8427,1137,6588,0338,2578,7679,1179,41910,13710,57710,765آسيا

على مستوى 
97,128102,131105,752109,816112,896113,997120,828125,921130,911136,264141,496146,408العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 
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إجمالي البروبيلين - الطاقات اإلنتاجية التاريخية والمستقبلية )باأللف طن متري(

المنطقة / 
201520162017201820192020202120222023202420252026السنة

أمريكا 
23,58124,14224,33125,23525,23825,44125,22625,96926,61526,83627,43627,436الشمالية

أمريكا 
3,9733,9733,9733,9733,9733,9733,9733,9733,9733,9733,9733,973الجنوبية

17,28217,11117,05117,10017,04117,02116,98116,98117,73117,73117,73117,731غرب أوروبا

1,9321,9421,9621,9582,0292,0962,1382,1382,1382,3552,5682,568وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

3,1873,2873,2873,3623,4814,0014,1274,5014,8714,8715,0715,471

1,6031,6231,6431,6431,6431,6431,6431,6431,6431,6431,6431,643أفريقيا
الشرق 
10,50811,15111,87311,93511,93512,08512,42912,42912,42912,42912,85213,272األوسط

شبه القارة 
4,9245,0925,5576,3426,4266,5926,7157,0927,8927,8927,8927,892الهندية

شمال شرق 
45,15448,36551,74253,96256,55961,04168,13274,01878,03982,07883,40083,400آسيا

جنوب شرق 
8,0718,5318,6319,0399,36910,39611,14811,34611,84612,34612,34612,346آسيا

على مستوى 
120,214125,217130,050134,549137,693144,290152,513160,091167,177172,154174,912175,733العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 

إجمالي البروبيلين - الطاقات اإلنتاجية التاريخية والمستقبلية )باأللف طن متري(

المنطقة 
/ السنة 
ميالدي

201520162017201820192020202120222023202420252026

أمريكا 
16,17515,70515,76016,26615,73614,88616,49316,88717,80918,13418,27418,402الشمالية

أمريكا 
3,0893,0132,9272,8182,7132,5692,6372,6322,6062,6832,6982,744الجنوبية

14,39014,83514,02913,90513,31213,65813,18613,13413,54013,74913,83413,767غرب أوروبا

1,3271,2511,4791,5051,6391,4721,6781,6861,7651,9452,1672,268وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

2,3622,6312,7582,8503,0803,2203,3253,7123,8923,9034,4504,615

1,1291,0941,1301,1781,2111,1851,1771,2291,2441,2691,5031,541أفريقيا
الشرق 
8,0578,7068,4849,2889,5549,6789,6389,9209,92710,36311,12112,188األوسط

شبه القارة 
4,3464,5294,5665,0245,4005,7245,9366,3276,8567,2497,5958,147الهندية

شمال شرق 
39,99043,91547,22449,46551,55552,32257,85061,10263,83766,80469,29971,967آسيا

جنوب شرق 
6,7176,5687,3317,8498,4008,6788,9089,2929,43710,16710,55510,770آسيا

على مستوى 
97,582102,249105,689110,147112,601113,392120,828125,921130,911136,264141,496146,408العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 
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يهيمن شمال شرق آسيا على اإلنتاج العالمي للعديد من المواد الكيميائية ومنها البروبيلين. وخالل المدة من 2011م حتى 2020م، شهدت المنطقة توسعة 
لطاقتها اإلنتاجية من البروبيلين بمتوسط 7.2% سنوًيا، مدفوًعا بصورة جزئية بالتطور األوسع لقطاع التكرير والبتروكيماويات. وفي المناطق األخرى، 
توسعت طاقة إنتاجية البروبيلين بصورة أساسية في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية، لكن حصتها مجتمعة من الطاقة اإلنتاجية 
العالمية الجديدة التي جرى تشغيلها خالل 2011م - 2020م لم تمثل سوى 33% من اإلجمالي العالمي. كما اعتمدت هذه المناطق اعتماًدا كبيًرا على 

العمليات محددة الغرض لتطوير قاعدة سعتها الخاصة من البروبيلين.

كان البر الصيني الرئيسي والواليات المتحدة أكبر مستهلكي البروبيلين في العالم، حيث بلغت حصتيهما في السوق نسبة 33% و13% في عام 2020م، على 
التوالي. أكبر األسواق التالية هي كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والهند واليابان. ويُدفع استهالك البروبيلين بصورة أساسية من خالل تطورات 
المشتقات  المثال، كانت سعات  البروبيلين. وقد جرى وضع استراتيجيات تسويق متنوعة في مناطق مختلفة. فعلى سبيل  اإلنتاجية لمشتقات  الطاقة 
الجديدة في البر الصيني الرئيسي تهدف إلى تلبية الطلب المحلي والحد من االعتماد الخارجي، في حين استهدف الشرق األوسط أسواق التصدير 
في المقام األول. وبوجه عام، اجتذب البر الصيني الرئيسي 69% تقريًبا من متطلبات البروبيلين الجديدة المسجلة على مستوى العالم منذ عام 2015م.

وفي عام 2020م، ُقدر الطلب العالمي على البروبيلين بنحو 114 مليون طن متري. وفيما بين عامي 2011م و2020م، تطور الطلب على البروبيلين بمعدل 
متوسط مستمر قدره 3.7% سنوًيا. وفي عام 2020م، تأثر الطلب على البروبيلين سلًبا بسبب جائحة كوفيد -19 والركود العالمي الذي تالها، مما أدى 
إلى نمو أكثر اعتدااًل في السوق على أساس سنوي بنسبة 1%. وكان نمو الطلب على البروبيلين وال يزال مدفوًعا بالتطورات في صناعة البولي بروبيلين، 
والتي شكلت 67% تقريًبا من استهالك البروبيلين العالمي في عام 2020م. كما تعد ثاني أكبر استخدامات البروبيلين النهائية أصغر بكثير نسبًيا - وهي 

أكسيد البروبيلين )7%( واالكريلونتريل )%5(.

في عام 2020م، ُقدرت تجارة البروبيلين العالمية بنحو 5.4 مليون طن متري هيمنت عليها شمال شرق آسيا. وفي عام 2020م، بلغت حصة المنطقة نحو 
48% من الصادرات العالمية و55% من الواردات العالمية. ومع ذلك، فهناك تفاوتات كبيرة بين األسواق داخل المنطقة. يُعد البر الصيني الرئيسي أكبر 
مستورد للبروبيلين، حيث لم يصل بعد إلى االكتفاء الذاتي من البروبيلين. ويقع معظم الشركاء التجاريين للبر الصيني الرئيسي في شمال شرق آسيا 

)اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان(. وتشمل البلدان المصدرة المهمة األخرى كندا والواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

بلغت الطاقة اإلنتاجية االسمية للبروبيلين في منطقة الشرق األوسط نحو 12.1 مليون طن متري )باستثناء المقسمات( في عام 2020م. وتعد المملكة 
العربية السعودية حالًيا أكبر دولة منتجة في المنطقة، حيث تمثل 59% من اإلجمالي، تليها اإلمارات العربية المتحدة )21%( وإيران )8%(. ولم يكن تطور 
صناعة البروبيلين مذهاًل مثل صناعة اإليثيلين في الشرق األوسط، ويرجع ذلك إلى قاعدة التكسير البخاري التي تعتمد إلى حد كبير على اإليثان، مع 
وجود ناتج بروبيلين محدود. وفي عام 2020م، بينما كان الشرق األوسط يمثل 17% من قاعدة الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين العالمية، كانت حصته من الطاقة 
اإلنتاجية البروبيلين أقل حيث شكلت ما نسبته 8%. وخالل المدة من 2011م إلى 2020م، زادت الطاقة اإلنتاجية اإلقليمية للبروبيلين مع ذلك بمعدل 
متوسط قدره 3.5% سنوًيا، مدفوًعا بتطوير اإلنتاج القائم على األغراض والبتروكيماويات والتكرير. باإلضافة إلى ذلك، تتحول قاعدة التكسير البخاري 
تدريجياً نحو مواد أولية أثقل، مما ينتج عنه منتج مشترك للبروبيلين أعلى بكثير. في عام 2020م، هيمنت وحدات التكسير البخارية على الطاقة اإلنتاجية 
للبروبيلين )46%( والوحدات المخصصة لغرض، ويشمل ذلك التكسير التحفيزي للسوائل عالية الخطورة )44%(؛ و تمثل المصافي النسبة المتبقية. كما 
تشمل تقنيات اإلنتاج المخصصة لغرض في منطقة الشرق األوسط نزع هدرجة البروبان، والتفاعل الكيميائي مزدوج التبادل، ووحدات التكسير التحفيزي 

للسوائل عالية الخطورة.

في عام 2020م، ُقّدر الطلب على البروبيلين في الشرق األوسط بنحو 9.0 مليون طن متري، حيث يمثل البولي بروبيلين نسبة 88% تقريًبا. وعلى الرغم 
من االنخفاض األخير في الطلب، فقد توسع استهالك البروبيلين بمعدل متوسط مستمر بلغ 4% سنوًيا بين عامي 2011 و2020م، مدفوًعا في المقام 
األول بتطور صناعة البولي بروبيلين اإلقليمية. نظًرا للكميات الصغيرة فقط التي يستهلكها أحد مصانع األكريلونيتريل في تركيا وكذلك إلنتاج كحول 
أوكسو واألوليجومرات في المملكة العربية السعودية، شّكل إنتاج البولي بروبيلين تاريخًيا معظم استهالك البروبيلين في المنطقة. وقد جعل انخفاض 
التكاليف اللوجستية، وتراخيص التكنولوجيا المتاحة بسهولة، واعتبارات محفظة المبيعات )التي تكمل البولي إيثيلين( البولي بروبلين احد افضل مشتقات 
البروبيلين. وفي عام 2020م، ُقدرت صادرات البولي بروبلين بنسبة تصل إلى 78% من اإلنتاج اإلقليمي؛ ومع ذلك، انخفضت الكمية بنسبة 7% تقريًبا 
بسبب اضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن الوباء وتأثيرها األوسع على االقتصاد. كما يوجد العديد من منتجي البولي بروبلين في الشرق األوسط، 
بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.4 مليون طن متري تقريًبا؛ ويقوم معظم المنتجين مرة أخرى في إنتاج البروبيلين، وعادًة ما يشغلون وحدة تكسير بخاري 
في التنقيب واإلنتاج أو منشأة بروبيلين مخصصة لغرض معين. وتشغل المملكة العربية السعودية، حتى اآلن، أكبر قاعدة طاقة إنتاجية للبولي بروبلين في 
المنطقة بإجمالي 5.4 مليون طن متري. تشمل مصانع البولي بروبلين في المملكة العربية السعودية شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت( وشركة 
ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( وكيان السعودية والبوليمرات السعودية والشركة السعودية للبولي أوليفينات والواحة وابن زهر وشركة رابغ للتكرير 

والبتروكيماويات )بترو رابغ( والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ناتبت(.
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التسعير وتحليل الهامش

201520162017201820192020202120222023202420252026البروبيلين )الدوالر الحالي(

أمريكا الشمالية

تقدير معياري / موصل لساحل 
خليج الواليات المتحدة 

 Contract-Benchmark / ( 
)Delivered USGC

دوالر/
8597599861,1898207341,3941,2421,0291,0671,1351,260طن

غرب أوروبا

تقدير معياري/ موصل ألنبوب 
االثيلين الشرقي 

 Contract-Benchmark / ( 
)Delivered WEP

دوالر/
9427279461,1701,0258271,1831,0909861,0041,1151,241طن

شمال شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن شمال 

شرق آسيا
)Spot, CFR / NE Asia ( 

دوالر/
8397619231,0819128281,0841,0449139491,0931,242طن

جنوب شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن /جنوب 

شرق آسيا 
)Spot, CFR / SE Asia ( 

دوالر/
8057318479928327821,0309948819161,0601,208طن

الشرق األوسط
السعر لدى التحميل, الشرق 

األوسط
)FOB, MDE ( 

دوالر/
6696087098306786628738377247578971,043طن

المصدر: آي إتش إس 2020 

201520162017201820192020202120222023202420252026البروبيلين )الدوالر الثابت(

أمريكا الشمالية

تقدير معياري / موصل لساحل 
خليج الواليات المتحدة 

 Contract-Benchmark / ( 
)Delivered USGC

دوالر/
8597599861,1898207341,3721,2009749891,0311,121طن

غرب أوروبا

تقدير معياري/ موصل ألنبوب 
االثيلين الشرقي

 Contract-Benchmark / ( 
)Delivered WEP

دوالر/
9427279461,1701,0258271,1641,0539339311,0131,104طن

شمال شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن /شمال 

شرق آسيا
)Spot, CFR / NE Asia ( 

دوالر/
8397619231,0819128281,0671,0098658809931,105طن

جنوب شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن / جنوب 

شرق آسيا
)Spot, CFR / SE Asia ( 

دوالر/
8057318479928327821,0139608348509621,075طن

الشرق األوسط
السعر لدى التحميل, الشرق 

األوسط
)FOB, MDE ( 

دوالر/
669608709830678662859808685702815928طن

المصدر: آي إتش إس 2020 

في أمريكا الشمالية، تشير األسعار المعيارية للبروبيلين من فئة البوليمر )PGP( إلى أسعار البروبيلين من فئة البوليمر PGP الذي يجرى تسليمه عبر 
خطوط األنابيب في الواليات المتحدة. أسعار البروبيلين من فئة البوليمر PGP المعيارية هي أسعار مرجعية غير مخفضة، بينما يشير البروبيلين من 
الفئة المصفاة )RGP( إلى متوسط األسعار الفورية المرجح. زادت نسبة سعر البروبيلين/اإليثيلين في السنوات الخمس الماضية بسبب تقارب العرض /

الطلب للبروبيلين واإليثيلين في حين ظهرت وحدات تكسير جديدة وتباطؤ نمو الطلب في أسواق البولي إيثيلين اآلسيوية. من المتوقع أن تنخفض نسبة 
سعر البروبيلين /اإليثيلين خالل المدة من 2022م إلى 2025م قبل العودة إلى مستوى 1.1 - 1.2 في السنوات التالية وسيظل اعلى من التكافؤ طوال مدة 

التوقعات، مما يشير إلى أن معدل نمو الطلب على اإليثيلين والبروبيلين سيكون أكثر تواؤًما مما كان عليه في الماضي.

25



في أوروبا، تُعد أسعار البروبيلين بدرجة البوليمر )PGP( أسعار مرجعية معيارية عند التسليم في غرب أوروبا. تعد نسبة سعر البروبيلين إلى اإليثيلين 
مقارنة مفيدة لقوة سعر البروبيلين بالنسبة إلى سعر اإليثيلين. وكما هو الحال في الواليات المتحدة، فنسبة البروبيلين / اإليثيلين الحالية في أوروبا أعلى 
عند مقارنتها بالبيانات التاريخية، بسبب زيادة قيمة مشتقات البروبيلين. ومع ذلك، ال يزال المنتجون في أوروبا ينتجون الكثير من البروبيلين من وحدات 
تكسير النفثا، ولذا فمن غير المتوقع أن تتحرك نسبة البروبيلين إلى أسعار اإليثيلين بصورة مرتفعة كما هو الحال في الواليات المتحدة. تاريخًيا، كانت 
أوروبا مستورًدا صافًيا لمونومر البروبيلين، ومن ثمَّ أثرت ظروف السوق العالمية إلى جانب توافر مونومر البروبيلين إلى حد كبير على األسعار. ولكن منذ 
عام 2008م، كانت أوروبا مصدًرا صافًيا صغيًرا للبروبيلين. ولكن الخسائر األخيرة في اإلمدادات المحلية دفعتها مرة أخرى لتعود مستورًدا. على مدى 
السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن يكون غرب أوروبا مستورًدا صافًيا لمونومر البروبيلين. وعلى المدى القصير، أخًذا باالعتبار الحاجة لالستيراد، 
من المتوقع أن تدعم تجارة مونومر البروبيلين األسعار في أوروبا، ولكن على المدى الطويل، سوف تكون السوق أقرب إلى القيم اإلقليمية األخرى، بسبب 

تعرض طفيف لتجارة المونومر، ومراجحة أعماق البحار نادًرا ما تكون متوفرة. 

يمثل سعر البروبيلين الفوري في جنوب شرق آسيا متوسط سعر االستيراد بالتكلفة والشحن. وبما أن معظم إنتاج البروبيلين اإلقليمي متكامل بصورة 
جيدة مع أسواق المشتقات المحلية، فإن السوق الفورية صغيرة نسبًيا بالمقارنة مع سوق شمال شرق آسيا األكبر. في الماضي، كانت سوق البروبيلين في 
جنوب شرق آسيا متوازنة في الغالب إما من خالل إنتاج البروبيلين المخصص لغرض أو من خالل الواردات. وقد أسهمت هذه الديناميكية السوقية في 
زيادة هيكل التكاليف، حيث كانت األسعار في جنوب شرق آسيا في كثير من األحيان أعلى بكثير مما كانت عليه في الواليات المتحدة، التي كانت المورد 
الهامشي آلسيا. ونتيجة لذلك، كانت األسعار تعتمد في كثير من األحيان على أسعار البروبيلين من فئة البوليمر األمريكية ومتوسط تكلفة الشحن لتسليم 
ر  البروبيلين إلى جنوب شرق آسيا، وخاصة عندما كانت المراجحة التجارية بين المناطق مفتوحة. ومع ذلك، تحولت المنطقة في عام 2010م إلى ُمصدِّ

صاف لمونومر البروبيلين، حيث أصبحت أكثر اكتفاًء ذاتًيا مع إضافات الطاقة إنتاجية.

2 4 .)	 Hexene( 	- الهكسين

مقدمة

الهكسين يعتبر سلعة بتروكيماوية ذات حجم كبير يجرى إنتاجها بصورة أساسية في مصافي النفط ووحدات التكسير البخارية، ويعتبر أيضاً منتًجا ثانوًيا 
إلنتاج البارازيلين. ُقدر الطلب العالمي على الهكسين-1 في عام 2020م بنحو 1.1 مليون طن متري، )96%( نابعة بشكل رئيسي من الكمونومر )%77 
للبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة و 19% للبولي إيثيلين عالي الكثافة(. الطلب على الهكسين-1 الناتج من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة من 
المتوقع أن يزداد بمعدل نمو سنوي مركب 4.3%، أما الطلب على الهكسين-1الناتج من البولي إيثيلين عالي الكثافة متوقع نموه ب 3.2% خالل السنوات 
المتوقعة 2021م-2031م. يتم استهالك الهكسين-1 الناتج من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بشكل رئيسي في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا 
وبعض الدول في آسيا مثل اليابان وكوريا وتايالند. نظًرا إلى أن إنتاج البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة ينمو بشكل أسرع في االقتصادات الناشئة 
التي تفضل استخدام البيوتين -1ومثال على ذلك: الصين، فإن نمو الطلب على الهكسين -1 الناتج من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة أعلى قلياًل 
من نمو البيوتين -1. بجانب فارق معدل النمو بين البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة، هناك سببان أخريان يحافظان 
على زيادة استخدام الهكسين -1 في البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. أوالً، ازدياد استخدام درجات البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة القائمة 
على الهكسين-1 في االقتصادات المتقدمة والتي ستحل جزئًيا محل درجات البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة القائمة على البيوتين-1. يستخدم 
مركب كونومر الهكسين-1 في البولي إيثيلين عالي الكثافة )طور المالط(، واستخدامه األكثر شيوًعا هو في طور الغاز للبولي إيثيلين الخطي منخفض 
الكثافة. ثانياً البولي إيثيلين منخفض الكثافة الناتج من كونومر الهكسين-1 يعطي طبقة أكثر متانة من البيوتين -1، ولديه استخدامات متعددة فيمكن 

تحويله الى طبقة رقيقة جداً كالغشاء، ويستخدم بكثرة في التغليف ويمتاز بتكلفته الضئيلة.

نظرة عامة على العرض والطلب والتجارة العالمية

ُقدر الطلب العالمي على الهكسين -1 في عام 2020م بنحو 1.1 مليون طن متري، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 4% حتى عام 2031 
ليصل إلى حوالي 1.6 مليون طن متري في عام 2031م. بلغت الطاقة اإلنتاجية االسمية العالمية للهكسين -1 نحو 1.3 مليون طن متري في عام 2020م، 

ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي متوسط قدره 1.9% لتصل إلى ما يقرب من 1.6 مليون طن متري بحلول عام 2031م.
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الهكسين-1 - الطلب التاريخي والمستقبلي )باأللف طن متري(
201520162017201820192020202120222023202420252026المنطقة / السنة

339378383456474564494500540578607611أمريكا الشمالية
333637363333323232343537أمريكا الجنوبية

172174175172168162165165166173173178غرب أوروبا
767666666666وسط أوروبا

رابطة الدول المستقلة 
1222245712151819ودول البلطيق

141417171817171717181819أفريقيا
161720212323244042464950الشرق األوسط

22691113151820222225شبه القارة الهندية
139141147140145151180206223251261286شمال شرق آسيا
98107111126122131133132135141145152جنوب شرق آسيا

8208779069861,0011,1041,0721,1241,1931,2841,3361,383على مستوى العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 

الهكسين-1 - الطاقات اإلنتاجية التاريخية والمستقبلية )باأللف طن متري(
201520162017201820192020202120222023202420252026المنطقة / السنة

588596596598661661706803803803803803أمريكا الشمالية
------------أمريكا الجنوبية

109109109977373737373737373غرب أوروبا
------------وسط أوروبا

رابطة الدول المستقلة 
1111111111111ودول البلطيق

220220220220220220220220220220220220أفريقيا
245245245245245245245245245245330330الشرق األوسط

------------شبه القارة الهندية
102112112112112112112112120120120120شمال شرق آسيا
------------جنوب شرق آسيا

1,2661,2831,2831,2731,3121,3121,3571,4541,4621,4621,5471,557على مستوى العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 

الهكسين-1 - اإلنتاج التاريخي والمستقبلي )باأللف طن متري(
201520162017201820192020202120222023202420252026المنطقة / السنة

357429453519531602616659682732723732أمريكا الشمالية
------------أمريكا الجنوبية

102109109977362737373737369غرب أوروبا
------------وسط أوروبا

رابطة الدول المستقلة 
8898914-01111ودول البلطيق

1059287871051007078120161136122أفريقيا
192196198221226235223223223223271295الشرق األوسط

------------شبه القارة الهندية
615157616810682838787125152شمال شرق آسيا
------------جنوب شرق آسيا

8178789059861,0031,1041,0721,1251,1931,2841,3361,383على مستوى العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 
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في عام 2020م، كانت أمريكا الشمالية والشرق األوسط وأفريقيا من أفضل ثالث مناطق منتجة، يليها غرب أوروبا. استحوذت المناطق الثالث األولى على 
86% من الطاقة اإلنتاجية العالمية في عام 2020م. وبحلول عام 2031م، ستحدث أكبر زيادة في الطاقة اإلنتاجية في الشرق األوسط، والتي ستزيد بحلول 
ذلك الوقت حصتها من الطاقة اإلنتاجية إلى 25%. ويجري بناء إضافات جديدة للطاقة اإلنتاجية في أمريكا الشمالية موجهة إلى الشرق األوسط وخالل 
الفترة المتوقعة. الهكسين-1 هو سوق مرّكز إلى حد ما، حيث يساهم 5 العبين فقط بأكثر من 80% من الطاقة اإلنتاجية العالمية من أصل 10 العبين. 

ُقدر الطلب العالمي على الهكسين -1 في عام 2020م بنحو 1.1 مليون طن متري، تقريًبا )96%( مخصصة لالستخدام المشترك )77% و19% على التوالي 
للبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين عالي الكثافة(. وبالنسبة إلى الهيكسين-1، من المقدر أن يزداد الطلب عليه للبولي إيثيلين الخطي 
منخفض الكثافة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3%، وهو أسرع من الطلب على الهيكسين-1 للبولي إيثيلين عالي الكثافة المتوقع بأكثر من 3.2% على 
مدى أعوام المدة المتوقعة 2021-2031م. يستهلك الهيكسين-1 في البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بصورة رئيسية في أمريكا الشمالية وغرب 
أوروبا وعدد قليل من البلدان في آسيا، مثل اليابان وكوريا وتايالند. وبالنظر إلى أن إنتاج البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة ينمو بصورة أسرع في 
االقتصادات الناشئة مثل الصين، حيث تكثر استخدامات البيوتين -1 في تلك المنطقة، إن نمو الطلب على الهكسين -1 في البولي إيثيلين الخطي منخفض 

الكثافة أعلى قلياًل من نمو البيوتين -1. 

ومن حيث التجارة، تهيمن حالًيا تدفقات الصادرات من الشرق األوسط وأمريكا الشمالية وأفريقيا )جنوب أفريقيا( على تجارة الهيكسين-1. في الواقع، 
فإن معظم إنتاج الهيكسين -1 في هذه المناطق يستهدف الصادرات، بينما تُعد آسيا مستورًدا صافًيا للهيكسين -1. وإلى جانب آسيا، فإن المستوردين 
الصافين اآلخرين هم أمريكا الجنوبية وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. بلغ إجمالي حجم الصادرات العالمية في عام 2020م للهكسين -1 417,000 

طن متري، ومن المقدر أن ينمو إلى 588,000 طن متري بحلول عام 2031م. 

بلغت الطاقة اإلنتاجية االسمية للهيكسين-1 في الشرق األوسط 245,000 طن متري تقريًبا، أي ما يمثل 18.7% من الطاقة اإلنتاجية العالمية المثبتة 
في عام 2020م. في السنوات الماضية، منذ عام 2011م، تضاعفت الطاقة اإلنتاجية تقريًبا من 145,000 طن متري إلى 245,000 طن متري بحلول عام 
2020م. من اهم الالعبين والمشاريع في المنطقة هي شركة قطر للكيماويات المحدودة كيو-كيم 1 و2، والبوليمرات السعودية، وشركة الجبيل المتحدة 
للبتروكيماويات، وغيرها. خالل المدة المتوقعة، ستحظى المنطقة بطاقة إنتاجية إضافية؛ حيث وقعت إنيوس اتفاقية مع أرامكو السعودية وتوتال لبناء 
ثالث محطات جديدة في الجبيل، بالمملكة العربية السعودية. مشروع »أميرال« الذي سيشمل 400,000 طن متري سنوًيا من محطة الو، ومحطة باو 
التابعة. من المتوقع تشغيل المحطات في عام 2025م. تدرس شركة بروج في أبوظبي بناء وحدة بلمرة ثالثية الجزئ بحلول عام 2028م، بطاقة إنتاجية 

تبلغ 750,00 طن متري. 

وفي عام 2020م، كانت الطاقة اإلنتاجية للهيكسين-1 في المنطقة تعتمد على البلمرة ثالثية الجزئ )64%( والبلمرة قليلة الوحدات )36%(. ستحافظ 
المنطقة على معدل استخدام اسمي مرتفع بمتوسط 90% فيما بين عامي 2021-2031م. وتشير التقديرات إلى أن الطاقة اإلنتاجية االسمية في المنطقة 

ستظل عند 245,000 طن متري حتى عام 2024 وستزيد إلى 405,000 طن متري بحلول عام 2031م.

التسعير وتحليل الهامش

في أمريكا الشمالية، يُعتقد أن الصيغ الحديثة القائمة على اإليثيلين في الواليات المتحدة تحتوي على عامل )أ( يبلغ حوالي 1.05 و جوامع تتراوح بين 
22 و30 سنًتا للرطل في العقد الماضي. قبل عام 2015م، كانت قيمة تلك الجوامع في الواليات المتحدة أعلى وأقرب إلى 30 سنًتا لكل رطل بسبب السوق 
األكثر تضييًقا نسبًيا، وكانت منطقة أمريكا الشمالية مستورًدا صافًيا. ومع ذلك، منذ بدء تشغيل المزيد من الطاقات اإلنتاجية في الواليات المتحدة بعد 

منتصف الِعقد، تحولت المنطقة إلى ُمصدر صاف، وانخفضت قيم دلتا إلى نطاقات أقل، بوجه عام بين 22 - 27 سنًتا للرطل. 

في أوروبا، ستكون أسعار الهكسين -1 في غرب أوروبا أعلى من أسعار أمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا، نظًرا إلى اعتماد المنطقة على الواردات على 
المدى الطويل، وارتفاع أسعار اإليثيلين بوجه عام.

سيجرى تقدير أسعار الهكسين -1 في شمال شرق آسيا بقيمة استثنائية أعلى من أسعار الواليات المتحدة، بناًء على فروق الشحن من الُمصدرين في 
الواليات المتحدة والشرق األوسط وجنوب إفريقيا، حيث يشتري بعض المستوردين الهكسين -1 بناًء على صيغ أسعار اإليثيلين األمريكية.
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201520162017201820192020202120222023202420252026الهكسين-1 )الدوالر الحالي(

أمريكا الشمالية
تقدير, السعر لدى التحميل 

لساحل خليج الواليات المتحدة 
)Estimate, FOB/USGC ( 

دوالر/
1,2291,2391,2401,1831,1281,1151,3511,2351,3931,4761,5631,704طن

غرب أوروبا
تقدير, السعر لدى التحميل 

ألنبوب االثيلين الشرقي
)Estimate, FOB WEP ( 

دوالر/
1,0661,0051,1461,2991,1279081,1901,1251,1601,2361,2761,345طن

شمال شرق اسيا
تقدير, التكلفة والشحن /شمال 

شرق آسيا
)Estimate, CFR NEA ( 

دوالر/
1,4291,4391,3901,3331,2781,2651,5181,4331,6001,6831,7781,909طن

جنوب شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن /جنوب 

شرق آسيا
)FOB / SE Asia ( 

دوالر/
1,2611,3281,2711,2011,1511,1551,3721,2571,4711,5531,6471,777طن

الشرق األوسط
السعر لدى التحميل, الشرق 

األوسط
)FOB, MDE ( 

دوالر/
1,3291,3891,3401,2831,2281,2151,4511,3351,5501,6331,7281,859طن

المصدر: آي إتش إس 2020 

201520162017201820192020202120222023202420252026الهكسين-1 )الدوالر الثابت(

أمريكا الشمالية
تقدير, السعر لدى التحميل 

لساحل خليج الواليات المتحدة 
)Estimate, FOB/USGC ( 

دوالر/
1,2291,2391,2401,1831,1281,1151,3291,1931,3191,3681,4201,516طن

غرب أوروبا
تقدير, السعر لدى التحميل 

ألنبوب االثيلين الشرقي
)Estimate, FOB WEP ( 

دوالر/
1,4291,4391,3901,3331,2781,2651,4941,3851,5151,5601,6151,699طن

شمال شرق اسيا
تقدير, التكلفة والشحن /شمال 

شرق آسيا 
)Estimate, CFR NEA ( 

دوالر/
1,2611,3281,2711,2011,1511,1551,3501,2141,3931,4401,4961,581طن

جنوب شرق اسيا
فوري, التكلفة والشحن /جنوب 

شرق آسيا
)FOB / SE Asia ( 

دوالر/
1,3291,3891,3401,2831,2281,2151,4281,2901,4671,5141,5701,654طن

الشرق األوسط
السعر لدى التحميل, الشرق 

األوسط
)FOB, MDE ( 

دوالر/
1,1711,2461,1781,0931,0491,0751,2471,1131,2931,3411,3981,483طن

المصدر: آي إتش إس 2020 

2 5 .)High Density Polyethylene( البولي ايثيلين عالي الكثافة

مقدمة

البولي إيثيلين هو أكبر بوليمر تجاري مستخدم في العالم. البولي إيثيلين عالي الكثافة هو البولي إيثيلين األكثر استخداًما. يستخدم البولي إيثيلين عالي 
الكثافة في العديد من األغراض، وال سيما في صناعة التعبئة والتغليف الغذائي وغير الغذائي.

نظرة عامة على العرض والطلب والتجارة العالمية

تتميز صناعة البولي إيثيلين عالي الكثافة العالمية، مثل صناعة البولي إيثيلين، بصفة أساسية بموجة من إضافات الطاقة اإلنتاجية في أمريكا الشمالية 
المنطقة. وازدادت  التكلفة في أمريكا الشمالية اإلنتاج في  أولية أخف وزًنا ومتميزة من حيث  التحول نحو مواد  والشرق األوسط والصين. وقد حفز 
المنافسة في السوق الدولية، مما أدى إلى زيادة الضغط على المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة، وخاصة في غرب أوروبا. ومع تراجع أسعار النفط في 
أواخر عام 2014م، انخفضت مزايا التكلفة التي يتمتع بها المنتجون المعتمدون على الغاز الطبيعي، ولكن لم يُقضى عليها تماًما. ومن ثّم، فإن زيادة الطاقة 
واإلنتاج في أمريكا الشمالية في السنوات القادمة ستؤدي إلى زيادة الصادرات من المنطقة. ومن المتوقع أن تستفيد الصين من اإلنتاج المحلي، على 

الرغم من أن نمو الطلب السريع سيستمر في االعتماد على راتنجات البولي إيثيلين عالي الكثافة المستوردة.
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بلغت الطاقة اإلنتاجية العالمية حوالي 56.3 مليون طن متري في عام 2020م. ومن المتوقع أن تنمو الطاقة اإلنتاجية االسمية للبولي إيثيلين عالي الكثافة 
عند معدل نمو سنوي مركب بنسبة 1.5% بين 2021م و2031م، لتصل إلى ما يقرب من 69.6 مليون طن متري بحلول عام 2031م. ومن المتوقع أن يبلغ 
متوسط معدالت التشغيل العالمية 86% خالل المدة المتوقعة نفسها. في عام 2020م، كانت أمريكا الشمالية والشرق األوسط وشمال شرق آسيا هي 

المناطق التي تمتلك ما يقرب من 68% من الطاقة اإلنتاجية االسمية العالمية.

البولي إيثيلين عالي الكثافة - الطلب التاريخي والمستقبلي )باأللف طن متري(

201520162017201820192020202120222023202420252026المنطقة / السنة

7,4897,4237,7388,1937,7027,6417,9028,0868,2798,5128,7308,928أمريكا الشمالية

2,1432,1002,0532,0582,0641,9992,0642,1122,1542,2032,2602,317أمريكا الجنوبية

4,8595,0375,1385,1585,1795,1535,2665,3375,3975,4565,5125,545غرب أوروبا

9771,0091,0371,0681,1011,0881,1161,1521,1761,2011,2291,255وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

1,2971,3541,3501,5651,6021,5191,5691,6241,6801,7311,7841,838

1,5281,5861,6411,7041,7881,7601,8781,9562,0402,1252,2082,292أفريقيا

2,9153,0003,0543,1423,2023,1473,2703,3453,4503,5783,6933,809الشرق األوسط

2,4032,5472,7272,8723,0082,9813,2563,4423,6473,9114,1984,471شبه القارة الهندية

12,87513,76615,08616,13817,41919,25220,64621,75922,91724,05925,18726,235شمال شرق آسيا

3,3873,5983,8133,9294,0423,9294,0574,1994,3474,4934,6364,784جنوب شرق آسيا

39,87441,41943,63645,82947,10648,46851,02353,01355,08657,26959,43761,474على مستوى العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 

البولي إيثيلين عالي الكثافة - الطاقات اإلنتاجية التاريخية والمستقبلية )باأللف طن متري(

201520162017201820192020202120222023202420252026المنطقة / السنة

9,44210,30210,81411,57011,79812,24812,16412,97913,78913,78913,78913,789أمريكا الشمالية

1,7701,7701,7701,7701,7701,7701,7701,7701,7701,7701,7701,770أمريكا الجنوبية

4,9474,8984,8984,8984,8984,8984,8984,8984,8984,8984,8984,898غرب أوروبا

1,2401,2401,2401,2401,2401,4441,5101,5101,5101,5101,5101,510وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

1,2351,6351,5931,6562,1162,6402,7262,7263,1523,2513,2513,853

638687838838838838838838838838838838أفريقيا

10,49910,78510,92410,92410,92411,20611,50411,50411,50411,50411,50411,504الشرق األوسط

1,6451,8132,3592,4352,4352,7352,9483,5853,5853,5853,5853,585شبه القارة الهندية

11,46711,61711,52011,85412,66414,73517,67020,52421,53621,85922,04422,118شمال شرق آسيا

3,7803,7103,7353,7353,6513,7754,0734,4254,8755,1255,1255,125جنوب شرق آسيا

46,66348,45749,69050,92052,33356,28860,10064,75967,45768,12968,31368,989على مستوى العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 
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البولي إيثيلين عالي الكثافة - اإلنتاج التاريخي والمستقبلي )باأللف طن متري(

201520162017201820192020202120222023202420252026المنطقة / السنة

8,6959,1829,29610,25210,61210,89211,07611,30111,73011,98212,23112,290أمريكا الشمالية

1,4541,4421,4281,3861,2961,2451,3801,3681,3851,3881,4051,373أمريكا الجنوبية

4,4654,5164,5324,4204,5284,2104,1684,1184,0834,0994,0884,295غرب أوروبا

9537759999959651,1391,1831,1621,1401,1591,2131,260وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

1,0041,4481,4071,5101,7442,1922,2312,2102,5032,6082,7063,041

318335444473498481478466462480478489أفريقيا

8,7999,4519,47610,03410,1479,6199,9539,6989,5429,7969,93610,072الشرق األوسط

1,5301,5901,8802,2002,3802,5302,6693,0023,0313,0943,1503,259شبه القارة الهندية

9,4629,97910,08110,70311,21812,67114,38715,96317,26618,34119,56420,665شمال شرق آسيا

3,3573,2723,3623,3543,3413,3383,5003,7263,9454,3224,6674,730جنوب شرق آسيا

40,03641,99242,90545,32846,73048,31751,02353,01355,08657,26959,43761,474على مستوى العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 

بلغ الطلب العالمي على البولي إيثيلين عالي الكثافة حوالي 48.5 مليون طن متري في عام 2020م ومن المتوقع أن يصل حوالي 71.3 مليون طن متري 
بحلول عام 2031م. يمثل كل من التغليف والرقائق، نتيجة تغليف المواد الغذائية، أكبر شريحة سوق لراتنجات البولي إيثيلين عالي الكثافة بحصة 28 % 

من الطلب العالمي في عام 2020م. 

من المتوقع أن يظل معدل نمو الطلب لقطاعات تطبيقات االستخدام النهائي الرئيسية في حدود 2.9% إلى 3.6% سنوًيا بين 2021م-2031م. بشكل عام، 
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على البولي إيثيلين عالي الكثافة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4% بحلول عام 2031م.

شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية هي مراكز الطلب الرئيسية في العالم وتشكل حوالي 66% من إجمالي الطلب. تتمتع البلدان ذات الكثافة 
السكانية الكبيرة واالقتصادات سريعة التوسع، مثل الصين والهند وإندونيسيا بإمكانيات طلب هائلة. في حين أن نصيب الفرد من الطلب على البولي 

إيثيلين في الصين يتجاوز اآلن المتوسط العالمي، تظل نسبة كبيرة مدفوعة بصادرات المنتجات النهائية بدالً من االستهالك المحلي. 

التي تكبح  العوامل  العالمية والكبرى نحو الركود. هناك العديد من  العالمي حيث تتجه االقتصادات  وجهت جائحة كوفيد -19 ضربة قوية لالقتصاد 
الطلب: الركود، وإغالق المصانع مؤقًتا، وانخفاض معدالت التشغيل، وخسارة الوظائف مع االنخفاضات الكبيرة في اإلنفاق التقديري، وتباطؤ الصادرات، 

والشركات التي تتخذ تدابير للحفاظ على النقد. 

كانت جائحة كوفيد-19 محرًكا للطلب على بعض قطاعات البولي إيثيلين عالي الكثافة الرئيسية مثل التغليف المرتبط باألغذية، حيث تجنب المستهلكون 
العالميون المطاعم وتوجهوا للمتاجر البقالة )التي بدورها تستهلك كمبيات اكبر من البالستيك(. فرضت جائحة كوفيد-19 تأخيرات في تنفيذ حظر 

األكياس البالستيكية في المدن حول العالم، بل ودعم االستخدام المستمر للعبوات أحادية االستخدام للحد من انتشار الفيروس. 

تم إيقاف مبادرات االستدامة ومكافحة البالستيك مؤقًتا على األقل في جميع أنحاء العالم حيث لعب البالستيك والبولي إيثيلين على وجه الخصوص 
دوًرا بارًزا في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19. في حين أن ظروف الفيروس قد تكون قد دفعت الحكومات والشركات والمواطنين إلى إعادة تقييم دور 

البالستيك في المجتمع، فإننا نتوقع أن يكون هذا التوقف مؤقتًا، وبالتالي نتوقع أن تستعيد مبادرات االستدامة األولوية عندما ينحسر الوباء.

من ناحية العرض، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تأخيرات مرتبطة ببدء تشغيل العديد من مشاريع البولي إيثيلين عالي الكثافة الجديدة التي كان من المتوقع 
أن تبدأ اإلنتاج خالل عام 2020م. من المحتمل أن تكون حالة عدم اليقين المتعلقة بالطلب وكذلك االفتراضات الناتجة والمرتبطة بمزايا المواد األولية 

اإلقليمية قد تسببت في تأخير قرارات االستثمار النهائية المرتبطة بالعديد من المشاريع اإلضافية حول العالم والتي كانت في انتظار الموافقة.

ظل الشرق األوسط أكبر مصدر للبولي إيثيلين عالي الكثافة إقليمياً، حيث بلغ صافي حجم الصادرات حوالي 8.3 مليون طن متري في عام 2020م. لوحظ 
ر من الشرق األوسط كان موجهاً نحو أسواق شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وخاصة الصين وسنغافورة  أن غالبية البولي إيثيلين عالي الكثافة الُمصَدّ

وفيتنام وماليزيا تليها إفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا الغربية. 
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في منطقة الشرق األوسط، تبلغ الطاقة اإلنتاجية للبولي إيثيلين عالي الكثافة حوالي 11.2 مليون طن متري أي ما يعادل تقريًبا 20% من الطاقة اإلنتاجية 
العالمية. وهناك ما يقرب من 45.3% من الطاقة اإلنتاجية للمنطقة أو 5.1 مليون طن متري من الطاقة اإلنتاجية تقع في المملكة العربية السعودية تليها 

إيران بنسبة 25.8% من الطاقة اإلقليمية واإلمارات بنسبة %14.2.

ويعتبر الشرق األوسط هو ثالث أكبر منتج للبولي إيثيلين عالي الكثافة في العالم حيث يمثل ما يقرب من 20 % من الطاقة اإلنتاجية العالمية في عام 2020م 
بعد شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية. الدول الرئيسية التي تساهم في العرض والطلب في المنطقة هي المملكة العربية السعودية وإيران واإلمارات 

العربية المتحدة وقطر والكويت وتركيا وإسرائيل. 

تتوقع آي إتش إس ماركت إنشاء المزيد من الطاقات االفتراضية لدعم الطلب المتزايد في مناطق أخرى عبر الصادرات، وبحلول عام 2031م من المتوقع 
أن تصل طاقة المنطقة إلى 11.5 مليون طن متري. من المتوقع ايضاً إضافة طاقة افتراضية تبلغ حوالي 4.4 مليون طن متري بحلول عام 2031م. تتوقع 

آي إتش إس ماركت أن تواصل دول المنطقة تحويل الغاز والنفط الخام إلى منتجات كيميائية عالية القيمة بما في ذلك البوليمرات. 

أمريكا الشمالية هي مصدر صافي للبولي إيثيلن عالي الكثافة كمية صادرات صافية متوقع أن تبلغ حوالي 3.4 مليون طن متري في عام 2022م. وبصرف 
النظر عن التجارة البينية، تستهدف الصادرات أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية وشمال شرق آسيا. 

ستستمر منطقة شمال شرق آسيا في احتالل المرتبة األولى في استيراد البولي إيثيلين عالي الكثافة في العالم، حيث يبلغ صافي حجم الواردات حوالي 
6.8 مليون طن متري في عام 2020م ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 7.5 مليون طن متري بحلول عام 2031م. الصين هي أكبر مستورد للبولي 
إيثيلين عالي الكثافة في المنطقة. على الرغم من أن حجًما كبيًرا من الطاقة اإلنتاجية اإلضافية سينشأ في الصين، إال أنه ال يزال من المتوقع أن تستمر 

الواردات في الزيادة.

التسعير وتحليل الهامش 

201520162017201820192020202120222023202420252026البولي إيثيلين )الدوالر الحالي(

أمريكا 
الشمالية

عقد, مسلمة لساحل خليج الواليات 
المتحدة

)Contract, Delivered USGC ( 

دوالر/
1,4841,4621,6561,8281,7641,1681,9071,6721,2781,3961,4881,645طن

غرب أوروبا
عقد, مسلمة ألنبوب االثيلين 

الشرقي
)Contract, Delivered WEP ( 

دوالر/
1,5551,5501,6361,6291,4441,3191,9891,7631,4181,5111,6731,827طن

شمال شرق 
اسيا

فوري, التكلفة والشحن / الصين
)Spot, CFR / China ( 

دوالر/
1,1981,0731,1291,2679638591,0621,0121,0391,0721,1911,364طن

جنوب شرق 
اسيا

فوري, التكلفة والشحن / سنغافورة
)Spot, FOB / Singapore ( 

دوالر/
1,2171,1351,1451,2889628511,0881,0211,0121,0441,1631,335طن

الشرق 
األوسط

السعر لدى التحميل, الشرق 
األوسط

)FOB, MDE ( 

دوالر/
1,2491,1601,2221,3171,0559421,2571,1631,1021,1501,2761,437طن

المصدر: آي إتش إس 2020 

201520162017201820192020202120222023202420252026البولي إيثيلين )الدوالر الثابت(

أمريكا 
الشمالية

عقد, مسلمة لساحل خليج الواليات 
المتحدة

)Contract, Delivered USGC ( 

دوالر/
1,4841,4621,6561,8281,7641,1681,8761,6151,2101,2941,3521,463طن

غرب أوروبا
عقد, مسلمة ألنبوب االثيلين 

الشرقي
)Contract, Delivered WEP ( 

دوالر/
1,5551,5501,6361,6291,4441,3191,9581,7041,3431,4011,5201,625طن

شمال شرق 
اسيا

فوري, التكلفة والشحن / الصين
)Spot, CFR / China ( 

دوالر/
1,1981,0731,1291,2679638591,0459779849941,0821,214طن

جنوب شرق 
اسيا

فوري, التكلفة والشحن / سنغافورة
)Spot, FOB / Singapore ( 

دوالر/
1,2171,1351,1451,2889628511,0719869589681,0561,188طن

الشرق 
األوسط

السعر لدى التحميل, الشرق 
األوسط

)FOB, MDE ( 

دوالر/
1,2491,1601,2221,3171,0559421,2371,1241,0431,0661,1591,279طن

المصدر: آي إتش إس 2020 
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من المتوقع أن يختبر المستوى غير المسبوق للطاقة اإلنتاجية الجديدة في أمريكا الشمالية انضباط المنتجين حيث تصبح الصادرات الصافية نسبة 
مئوية أكبر من إجمالي اإلنتاج. ولن يتمكن الموزعون والتجار من استيعاب كل اإلنتاج اإلضافي، وبالتالي سيضطر منتجو البولي إيثيلين إلى زيادة حجم 
الصادرات و / أو زيادة المبيعات المحلية من خالل تطبيق ممارسات شرسة متعلقة بالتسعير. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتجه األسعار المحلية نحو 
مستويات أسعار الصادرات، ومن المتوقع أن تظل هذه األسعار أكثر تماسًكا في المستقبل. من غير المتوقع أن تؤثر الواردات على توقعات األسعار في 

أمريكا الشمالية.

وعلى الرغم من أن أوروبا الغربية ستظل على يمين منحنى التكلفة النقدية مع منتجيها ذوي التكلفة العالية، إال أن أسعار النفط المنخفضة نسبًيا مؤخًرا 
أثرت على منحنى تكلفة البولي إيثيلين، مما جعله أكثر انبساًطا ؛ لذلك، فقد تقلص بصورة كبيرة االختالف في التكلفة بين المناطق عالية التكلفة مثل 
أوروبا الغربية مقارنة بالمناطق المتميزة من حيث التكلفة مثل الشرق األوسط وأمريكا الشمالية بشكل كبير. وأدى التكافؤ الوثيق في التكلفة إلى جانب 
إلى  الغربية  أوروبا  المنتجين في  إلى زيادة في تجديد الصناعة ووصول ربحية  القوي،  تحسن األسعار، بسبب مزيج من نقص االستثمار ونمو الطلب 

مستويات غير مسبوقة مع وصول األسواق العالمية إلى توازن أكثر إحكاًما.

أعلى  تقديم صافي عائد  وبالتالي ستواصل  األسعار،  لتحديد  الغربية منطقًة  أوروبا  الهامشية، ستظل  التكلفة  اإلنتاج عند مستويات  مع وجود غالبية 
للصادرات على أساس نسبي، ال سيما عند مقارنتها بآسيا. وقد أدى فائض العرض العالمي والنزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين إلى إعادة 
تنظيم طرق التجار، مع تدفق المزيد من المنتجات إلى أوروبا على حساب الصين. أما اآلن مع تراجع الصين عن الرسوم الجمركية اإلضافية، سيتوقف 
توسع حجم الواليات المتحدة في أوروبا، لكن هذا الفراغ يمكن ملؤه إلى حد ما من قبل بلدان رابطة الدول المستقلة، حيث يجري توسيع كبير في الطاقات 
اإلنتاجية. ومن المتوقع أن ترتفع أحجام الواردات تدريجياً من 3.4 مليون طن متري حالياً إلى 4.0 مليون طن متري بحلول عام 2025م. وبينما تتجه 
الواردات نحو األعلى، فإن الصادرات، التي تشكل حجًما كبيًرا، ستواجه تحديات متزايدة من المنافسة، ال سيما من مناطق المواد األولية المتميزة مثل 
رابطة الدول المستقلة، والواليات المتحدة، والشرق األوسط مما سيؤدي إلى ركود كمي تعقبه زيادة في العرض في السوق المحلي. لذلك، فحين ترتفع 
الواردات، ستتقلص الصادرات، بينما سينتعش الطلب المحلي تدريجياً بعد الركود في عام 2020م، وهذا سيضع المنتجين تحت ضغط من حيث معدالت 
التشغيل. ولكننا نتوقع انخفاًضا حاًدا في معدالت التشغيل ليس فقط من منظور السوق، ولكن أيًضا من الزاوية التكتيكية. وكما حدث في الماضي، رأينا 
أن المنتجين األوروبيين يتمتعون بالذكاء الشديد فيما يتعلق بمستوى االستخدام مع التركيز على حركات المخزون واألسعار. بل ونرى استمراًرا لهذه 
اإلستراتيجية، مما يعني أن معدالت التشغيل ستنخفض إلى حد أقصى للمنافسة ودعم الهوامش لمنعها من النزول إلى ما دون الحد المرجومن المرجح 
أن تظل األسعار اآلسيوية في السنوات الخمس األولى من الفترة الزمنية المحددة األدنى على الصعيد العالمي، ويرجع ذلك أساًسا إلى تأثير الصين كأكبر 
مستورد صاف في العالم، وأيًضا بسبب تأثير الراتنجات منخفضة التكلفة التي تنتقل من الشرق األوسط وشمال أمريكا إلى المنطقة. تضمن سياسة 
للغاية مقارنة بأوروبا، حيث تكون األسعار على أساس  التي تتميز بانخفاض الشحن والتكلفة أسعاًرا تنافسية  التسعير الفوري الخاصة بمنفذ الصين 
تعاقدي يتم تسليمها لمنشأة العميل. تجعل أسعار النفط الخام المنخفضة المنتجين اآلسيويين المقيمين في النافتا أكثر قدرة على المنافسة، مما يدعم 
جهودهم للعمل بمعدالت تشغيل أعلى. نظًرا ألن أسعار النفط الخام بدأت في االرتفاع واستقرت إمدادات البولي إيثيلين الجديدة القائمة على الصخر 
الزيتي في أمريكا الشمالية تماًما وتعمل بالمعدالت المثلى، فمن المتوقع أن تتقارب األسعار العالمية مع »السعر العالمي« مع حياد صافي إلى مناطق 
التصدير الرئيسية. ,بالنظر إلى سياسة التسعير الفوري المستخدمة في الصين وبقية أسواق آسيا، ستظل أسعار البولي إيثيلين اإلقليمية متقلبة. فمن 
المتوقع أن يؤدي النمو الصحي للطلب على البولي إيثيلين في المنطقة، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى دفع األسعار إلى األعلى خالل السنوات 
القادمة في الفترة الزمنية المحددة. على الرغم من نمو اإلنتاج المحلي، سيظل مستوى االكتفاء الذاتي في الصين عند حوالي 60% على المدى المتوسط 
إلى الطويل. وبالنظر إلى الكميات الهائلة من الواردات في األسواق اآلسيوية الرئيسية، مثل الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام، فإن األسعار المحلية التي 

يحددها المنتجون في األسواق المعنية سوف تتأثر بشكل كبير بالسعر الصافي للواردات.

2 6 .)Polypropylene( البولي بروبلين

مقدمة

البولي بروبلين عبارة عن بوليمر خفيف الوزن ومتعدد االستخدامات يتمتع بمقاومة كيميائية ممتازة إلى جانب صالبة عالية نسبًيا ودرجة انصهار عالية 
مقارنة بالبوليمرات األخرى مثل البولي إيثيلين. تعد ميزة درجة الحرارة المرتفعة مهمة للغاية وتسمح للبولي بروبلين بأن يعمل داخل المحركات شديدة 
الحرارة، وقاباًل للمعالجة المعوجة والمعالجة الساخنة المطلوبة لتغليف المواد الغذائية. يستمر استخدام مادة البولي بروبيلين في تطبيقات تتراوح من 
قطع غيار السيارات وألياف السجاد والحاويات المنزلية والغذائية ولعب األطفال وبيوت الكالب وحفاضات األطفال إلى األفالم عالية الوضوح. ينقسم 
البولي بروبلين عادًة إلى ثالث فئات رئيسية: بوليمر متماثل )ال يحتوي على أي مونومر إيثيلين مشترك(، وبوليمر مشترك عشوائي )يبدأ من أقل من 
1% حتى 4% نموذجًيا(، وتأثير بوليمر متماثل )نسبة منخفضة من اإليثيلين إلى األعلى ما يقرب من 20 % ومصنوع في مفاعلين(. ال تزال حصة البوليمر 

المتجانسة العالمية المقدرة حوالي 70 % من إجمالي الطلب على البولي بروبلين.

نظرة عامة على العرض والطلب والتجارة العالمية

كان عام 2020م فريًدا جًدا، نظًرا للوباء العالمي وتأثيره السلبي على االقتصادات العالمية. ومع ذلك، فإن الطلب على البولي بروبلين كان منفصاًل عن 
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عام 2020م ومن المتوقع أن يظل ثابًتا مقارنة بالعام 2019م. أنه من المتوقع أن تنخفض صناعة السيارات في جميع 
أنحاء العالم بنسبة 25% تقريًبا في عام 2020م مقارنة بالعام 2019م، ويُقدر أن الطلب على البولي بروبلين في صناعة السيارات يشكل 10% من اإلنتاج 
العالمي، فإن منحنى الطلب على البولي بروبلين يبدو منبسطاً بشكل ملفت. فنحن نرى أسواًقا أخرى، مثل المنسوجات، شهدت عام الفت بسبب الطلب 
القوي على الكمامات والمالبس الطبية. وكذلك شهد تغليف المواد الغذائية عاًما قوًيا بسبب زيادة االستهالك بين المستهلكين المقيمين في المنزل. فلو 

لم يكن األمر متعلقاً بصناعة السيارات، لشهدنا نمًوا يزيد عن 3 % في عام 2020، وربما أكثر. 
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بينما نمضي في عام 2021م ونتجاوز الوباء، نتوقع انتعاًشا اقتصادًيا في معظم المناطق وانتعاًشا قوًيا في الطلب على بولي بروبلين. ونتوقع أن تشهد 
الفترة 2021م-2031م نمًوا متوسًطا للطلب سنوًيا بنسبة 3.8%. وكما ذكرنا في السنوات األخيرة، سوف يقود هذا النمو في كل من للصين والهند، وهما 
اقتصادات ناشئة ذات عدد سكان كبير. فنصيب الفرد من البولي بروبلين المعالج في الهند أقل بكثير من المتوسط العالمي وهناك الكثير من اإلمكانات 
لزيادة هذا العدد. في حين أن االقتصادات األكثر نضًجا، مثل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ستتخلف عن نظيرتها في الصين والهند، لكنها ال تزال 

إيجابية خالل فترة التوقعات.

البولي بروبيلين - الطلب التاريخي والمستقبلي )باأللف طن متري(
المنطقة / 

201520162017201820192020202120222023202420252026السنة

أمريكا 
7,8488,0257,8198,1527,7807,7788,0158,1988,4588,6978,9219,121الشمالية

أمريكا 
2,7372,7062,7682,7892,6682,4082,5962,6612,7192,7892,8602,935الجنوبية

7,8448,1588,3228,3638,3728,2788,4858,6738,8258,9689,1029,211غرب أوروبا

1,6321,6901,7391,7981,8481,8291,8931,9461,9902,0232,0622,101وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

1,3081,3251,3461,5161,6171,5801,6411,6961,7501,7981,8491,899

1,8121,8941,9622,0442,1322,0992,1752,2592,3402,4252,5112,600أفريقيا
الشرق 
4,0814,2234,3074,4454,4904,4334,5964,7384,8694,9915,1095,244األوسط

شبه القارة 
4,7185,0395,4655,9286,2826,2596,9547,4668,0518,8109,66110,557الهندية

شمال شرق 
26,61228,69630,82632,39034,12936,80839,40441,48943,63445,84247,93549,796آسيا

جنوب شرق 
5,2075,6335,8266,0726,2936,1596,4686,7847,1757,5898,0038,461آسيا

على مستوى 
63,79967,38870,38173,49775,61077,63182,22785,91189,81193,93398,013101,924العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 

البولي بروبيلين - الطاقات اإلنتاجية التاريخية والمستقبلية )باأللف طن متري(
المنطقة / 

201520162017201820192020202120222023202420252026السنة

أمريكا 
8,5408,6478,9349,0589,1279,3459,64310,01710,74310,86810,86810,868الشمالية

أمريكا 
2,9242,9242,9242,9242,9242,9242,9242,9242,9242,9242,9242,924الجنوبية

9,5609,5609,5609,5609,5609,6409,4609,4609,4609,4609,4609,460غرب أوروبا

1,4201,4201,4201,4201,4601,5001,5001,5001,5001,7221,9401,940وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

1,4681,5781,6681,6881,9622,4322,5582,9323,1823,1823,6823,682

1,3771,4821,4821,4821,4821,4821,4821,4821,4821,4821,4821,482أفريقيا
الشرق 
8,5949,2849,2849,2849,2849,4359,82510,06410,06410,06410,46510,864األوسط

شبه القارة 
4,3614,6404,9845,1755,3165,8165,9816,3556,8056,8056,8056,805الهندية

شمال شرق 
29,08130,80233,53035,20036,78339,97445,42348,85750,23152,85853,72653,875آسيا

جنوب شرق 
5,2155,2705,4095,8556,3417,5347,9958,2358,7389,1389,1389,138آسيا

على مستوى 
72,54075,60779,19581,64584,23990,08196,791101,825105,130108,503110,490111,038العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 
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البولي بروبيلين - اإلنتاج التاريخي والمستقبلي )باأللف طن متري(

المنطقة / 
201520162017201820192020202120222023202420252026السنة

أمريكا 
7,7777,7807,8707,6987,6477,8038,3008,5139,1809,4019,4419,430الشمالية

أمريكا 
2,4502,5372,5772,3952,4402,2842,3422,3242,3182,3772,3852,410الجنوبية

8,6508,9008,8708,6808,6608,5208,2858,1178,2468,3978,4688,603غرب أوروبا

1,1771,1081,1671,1661,2111,1821,1971,2071,2181,3961,5391,596وسط أوروبا
رابطة الدول 

المستقلة ودول 
البلطيق

1,3851,5311,5621,6141,7201,9252,1212,4372,6422,6853,1693,348

9921,0381,0771,1241,1661,1111,1581,1971,2201,2591,4851,526أفريقيا
الشرق 
7,0317,6517,0517,8708,4107,9098,1848,4468,4428,8079,55310,609األوسط

شبه القارة 
4,1704,3204,3604,9804,9905,4755,5885,8746,3546,4866,7647,301الهندية

شمال شرق 
24,99727,59129,84631,54733,14534,86638,39840,86442,97045,25246,94548,724آسيا

جنوب شرق 
4,9724,8454,9775,5465,7766,0906,6536,9327,2207,8748,2648,377آسيا

على مستوى 
63,60267,30169,35872,61975,16577,16582,22785,91189,81193,93398,013101,924العالم

المصدر: آي إتش إس 2020 

وبلغت الطاقة اإلنتاجية االسمية العالمية ما يقرب من 90.1 مليون طن متري في عام 2020م ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 1.4% بين 
2021 و2031م، لتصل إلى أكثر من 111.2 مليون طن متري بحلول عام 2031م. في عام 2020م، كانت الصين أكبر دولة منتجة في شمال شرق آسيا - 
والعالم - وهي تمثل 76% تقريًبا من الطاقة اإلنتاجية للمنطقة. خالل السنوات المتوقعة، تخطط الصين واليابان وكوريا الجنوبية لزيادة طاقتها اإلنتاجية 

من البولي بروبيلين.

بلغ الطلب العالمي على البولي بروبيلين ما يقرب من 77.6 مليون طن متري في عام 2020م. من المتوقع أن ينمو الطلب بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 
3.8% سنوًيا خالل المدة 2021-2031م، ليصل إلى 119.5 مليون طن متري تقريًبا بحلول عام 2031. تُعد منطقة شمال شرق آسيا المستهلك الرئيسي 
للبولي بروبيلين بحصة تتجاوز 47.4% من إجمالي الطلب. ومن المتوقع أن تصل حصة الطلب إلى 48% تقريًبا بحلول عام 2031م. بلغت حصة الطلب 

العالمي للصين 42% في عام 2020م، والتي من المتوقع أن تنمو إلى 43% بحلول عام 2031م.

وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يزداد الطلب بمقدار 41.9 مليون طن متري إضافي خالل اإلطار الزمني للمدة 2020-2031، مما سيؤدي إلى استهالك 
للفرد يبلغ 13.9 كجم بحلول عام 2031م. ومن المتوقع أن يكون نمو الطلب مدفوًعا باستمرار التحضر لعدد كبير من السكان في الدول النامية، مثل فيتنام 
والهند والبر الصيني الرئيسي. وبالنظر إلى جميع أنحاء العالم في عام 2020م، ال تزال هناك فجوة كبيرة في االستهالك الفردي بين المناطق، مما يترتب 
عليه إمكانات نمو قوية، حيث ال تتجاوز بعض المناطق مثل شبه القارة الهندية وأفريقيا 7.6 كجم و1.8 كجم على التوالي، مقارنة بغرب أوروبا وأمريكا 
الشمالية عند 22.5 كجم و18.6 كجم على التوالي. تتمتع منطقة شمال شرق آسيا أيًضا بنصيب مرتفع جًدا من البولي بروبيلين المعالج للفرد عند 33.4 

كجم، ولكن هناك فرق كبير جًدا بين بعض االقتصادات في آسيا. 

األداء  فإن  ولذلك،  االونة الخيرة  في  عليه  كانت  كما  للطلب  رئيسية  نمو  محركات  الهندية  القارة  وشبه  آسيا  وجنوب شرق  آسيا  ستكون شمال شرق 
االقتصادي والتحوالت الرئيسية في أنماط االستهالك في هذه المناطق ستكون ذات أهمية قصوى لألسواق العالمية. األداء المتوقع لبر الصين الرئيسي 
في عام 2020م حيث أنه يزيد من إنتاج الكمامات لتزويد العالم هو في الحقيقة الشيء الوحيد الذي يحافظ على أسواق البولي بروبيلين العالمية في عام 
2020م من الهبوط. من المتوقع أن يكون النمو في بقية العالم سلبًيا في عام 2020م مقارنًة بعام 2019م. كما يعد الطلب في البر الصيني الرئيسي خالل 

مدة التوقعات هو أكبر عامل طلب حتى اآلن في السوق العالمية.

في عام 2020، بلغ إجمالي تجارة البولي بروبيلين العالمية حوالي 22.8 مليون طن متري، أو ما يقرب من 30% من مادة البولي بروبيلين المنتجة. وكما تعد 
شمال شرق آسيا هي أكبر مستورد للبولي بروبيلين، حيث يمثل حوالي 6.6 مليون طن متري أو 29% من إجمالي البولي بروبيلين المتداول في عام 2020م. 
جنوب شرق آسيا هي ثاني أكبر سوق، حيث يبلغ 4.39 مليون طن متري. كان البر الصيني الرئيسي أكبر مستورد، حيث بلغ 5.98 مليون طن متري، يليه 

تركيا وفيتنام بمليوني طن متري و1.5 مليون طن متري على التوالي.
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تعد منطقة الشرق األوسط أكبر مصدر لراتنجات البولي بروبلين، حيث بلغت صادراتها أكثر من 6.15 مليون طن متري، أو ما يقرب من 27% من اإلجمالي 
العالمي في عام 2020م. كما أنها ثالث أكبر مستوردي اللبولي بروبيلين، حيث تمثل 2.6 مليون طن متري. المصدرون الكبار اآلخرون لراتنجات البولي 
بروبيلين هم جنوب شرق آسيا بمقدار 4.3 مليون طن متري من الصادرات، وشمال شرق آسيا بمقدار 4.76 مليون طن متري في عام 2020م. وكانت 
المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة، فقد صدرت ما يعادل 4.2 مليون طن متري، تليها كوريا الجنوبية بثالثة ماليين طن متري والواليات المتحدة 

بمقدار 1.88 مليون طن متري. 

في منطقة الشرق األوسط، بلغت الطاقة اإلنتاجية االسمية في الشرق األوسط ما يقرب من 9.4 مليون طن متري في عام 2020م، ومن المتوقع أن تصل 
إلى أكثر من 10 ماليين طن متري بحلول عام 2022م مع بعض اإلضافات المخطط لها للطاقات اإلنتاجية في المنطقة. ومن المتوقع إضافة طاقة إنتاجية 
افتراضية إضافية قدرها 4.5 مليون طن متري إلى المنطقة بحلول عام 2031م. في عام 2020م، بلغ متوسط معدالت تشغيل مصانع البولي بروبيلين في 

الشرق األوسط 84% تقريًبا، وهو انخفاض بنسبة 7% عن عام 2019م، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الوباء العالمي الذي يواجهه العالم.

ومن المتوقع أن يشهد الشرق األوسط نمًوا أبطأ في الطلب على مادة البولي بروبلين على مدى السنوات المتوقعة مقارنة بالسنوات السابقة. خالل المدة 
2021-2031م، سيبلغ متوسط النمو 2.6% سنوًيا، وهو أقل مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8% للمدة 2011م-2020م. وقد أثر تباطؤ النمو 
العالمي والمشكالت السياسية واالقتصادية في المنطقة على الطلب على البولي بروبيلين. كانت تركيا مركز القوة في الشرق األوسط حتى عام 2012م، 
ألن طلبها على البولي بروبيلين نما بأكثر من 10% لمدة عقد تقريًبا. ومع ذلك، تباطأ نمو الطلب بشكل كبير في تركيا على مدى السنوات القليلة الماضية 
على خلفية االضطرابات السياسية والقضايا األمنية وانخفاض العملة المحلية؛ وقد حدت هذه القضايا من نمو الطلب وانخفاض االستثمار. انخفض نمو 
الطلب في المملكة العربية السعودية خالل السنوات األخيرة بسبب التحديات التي تواجهها البالد بعد االنخفاض الحاد في أسعار النفط الخام والغاز. 
ومع انتعاش أسعار النفط، تعافى نمو الطلب على البولي بروبيلين في المملكة العربية السعودية بصورة هامشية، ومن المتوقع أن يتسارع في المستقبل 
إلى أعلى من 4% في نهاية العقد. من المرجح أن يكون أكبر عائق على الطلب اإلقليمي على البولي بروبيلين على مدى السنوات الخمس المقبلة الدول 
غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي - سوريا واليمن واألردن ولبنان - ألن السيناريوهات السياسية غير المستقرة من المرجح أن تؤدي إلى نمو 
ثابت أو انخفاض في الطلب على البولي بروبيلين. شهدت إيران، حيث تراجع الطلب في ظل العقوبات االقتصادية، نمًوا متقلًبا في الطلب، وتذبذبت بين 
سنوات مع نمو إيجابي وسلبي. وسيعتمد الكثير على كيفية تطور التوترات االقتصادية المتزايدة في المنطقة، كما أن التغيير في اتساع نطاق العقوبات 

يمكن أن يغير النمو المتوقع. 

ستترك جائحة كوفيد-19 تأثيًرا عميًقا على المنطقة من النمو إلى أنماط االستهالك إلى االستثمارات. ولم يكن كوفيد-19 وحده هو الذي أثر على 
المنطقة، ولكن أيًضا انهيار أسعار النفط الخام، مما كان له تأثير كبير على اقتصاد المنطقة. وبصرف النظر عن التأثير على السياحة والسفر، فإن هذين 
العاملين سيثقالن على الشؤون المالية الحكومية، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي على االستثمار والرعاية االجتماعية. سيؤدي فقدان الوظائف والتراجع 
عن الدعم والتخفيضات في الرواتب، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وتحديًدا في المملكة العربية السعودية من 5% إلى 15%، إلى تقييد المستهلكين 

وحد االستثمار الرأسمالي على المدى القصير والمتوسط. ولذلك، فإن أداء الطلب سيكون ضعيًفا في السنوات القليلة المقبلة.

التسعير وتحليل الهامش 

201520162017201820192020202120222023202420252026البولي بروبيلين )الدوالر الحالي(

أمريكا 
الشمالية

السوق المحلي )عقد( مسلمة 
لساحل خليج الواليات المتحدة

 Domestic Market ( 
))Contract(, Delivered USGC

دوالر/
1,4231,4611,5711,8521,4891,3862,4842,0721,5931,6421,7581,948طن

غرب أوروبا

سوق العقود, مسلمة ألنبوب االثيلين 
الشرقي

 Contract-Market, ( 
)Delivered WEP

دوالر/
1,4691,3071,5731,6671,4641,3082,0321,7151,4361,4621,6331,808طن

شمال شرق 
اسيا

فوري, التكلفة والشحن / الصين
)Spot, CFR / China ( 

دوالر/
1,0789491,0611,2031,0269071,1461,0721,0371,0801,2341,378طن

جنوب شرق 
اسيا

فوري, التكلفة والشحن / سنغافورة
)Spot, FOB / Singapore ( 

دوالر/
1,0969731,0911,2201,0499251,2021,0911,0111,0541,2071,351طن

الشرق 
األوسط

السعر لدى التحميل, الشرق 
األوسط

)FOB, MDE ( 

دوالر/
1,1601,0251,1771,3021,1229841,3451,2081,1221,1601,3141,464طن

المصدر: آي إتش إس 2020 
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201520162017201820192020202120222023202420252026البولي بروبيلين )الدوالر الثابت(

أمريكا 
الشمالية

السوق المحلي )عقد( مسلمة 
لساحل خليج الواليات المتحدة

 Domestic Market ( 
))Contract(, Delivered USGC

دوالر/
1,4231,4611,5711,8521,4891,3862,4442,0021,5081,5231,5971,733طن

غرب أوروبا

سوق العقود, مسلمة ألنبوب االثيلين 
الشرقي

 Contract-Market, ( 
)Delivered WEP

دوالر/
1,4691,3071,5731,6671,4641,3081,9991,6571,3601,3551,4831,608طن

شمال شرق 
اسيا

فوري, التكلفة والشحن / الصين
)Spot, CFR / China ( 

دوالر/
1,0789491,0611,2031,0269071,1281,0359821,0011,1211,226طن

جنوب شرق 
اسيا

فوري, التكلفة والشحن / سنغافورة
)Spot, FOB / Singapore ( 

دوالر/
1,0969731,0911,2201,0499251,1821,0549579771,0961,202طن

الشرق 
األوسط

السعر لدى التحميل, الشرق 
األوسط

)FOB, MDE ( 

دوالر/
1,1601,0251,1771,3021,1229841,3231,1671,0621,0751,1941,302طن

المصدر: آي إتش إس 2020 

كانت أسعار وهوامش البولي بروبلين في أمريكا الشمالية هي األكثر تقلباً في العالم على مدار العقد الماضي بسبب تذبذب سوق مونومر البروبيلين 
المحلي باإلضافة إلى بضع سنوات من ارتفاع هامش البولي بروبيلين في 2015م و2016م. وقد غير هذا التقلب ديناميكيات االستيراد في السوق، حيث 
تعلم السوق كيفية التعامل مع أكياس 25 كيلوجراًما وأكياس متميزة واستوردت في بعض األحيان ما يصل إلى 10% من احتياجات االستهالك. أجرى 
المحولون المحليون استثمارات لمرة واحدة لمعدات الحط مما يتيح لهم القدرة على استيراد الراتنج إذا لزم األمر، لسنوات قادمة. وعلى مدى العقد 
الماضي، شهدت المنطقة تغييًرا واضًحا في وضع صادراتها إلى صادرات أكثر توازًنا، حيث أصبحت الواردات جزًءا أساسًيا من العرض المحلي لتلبية 
الطلب المتزايد. ومع ذلك، كانت سنة 2019م و2020م، سنوات طلب ضخمة، مما أعاد المنطقة إلى مستويات عام 2014م للطلب اإلجمالي. ويشّكل هذا 
الوضع تحدًيا كبيًرا بالنسبة إلى منتجي الراتينج ألنهم جلبوا ما مجموعه 1.1 مليون طن متري تقريًبا خالل المدة الزمنية عن طريق إزالة االختناقات 
)670,000 طن متري( ومصنع براسكيم الجديد )450,000 طن متري( الذي بدأ في سبتمبر 2020م. ومن المتوقع أن يشكل هذا االختالل في العرض 

والطلب تحدًيا للهوامش على المدى القريب لعام 2021م فصاعًدا.

وبمرور الوقت، اندمجت أعمال البولي بروبلين األوروبية تدريجًيا مع السوق العالمية مع تدفق المزيد من الواردات إلى المنطقة، وخاصة من الشرق 
األوسط، مما استلزم أيًضا المزيد من الصادرات من المنطقة من أجل تحقيق التوازن في السوق. ومع زيادة المنتجين في الشرق األوسط حصتهم في 
سوق الواردات، وال سيما بعد التوسعات الضخمة في الطاقة بين عامي 2009م و 2012م التي استفادت من المواد األولية المتميزة في تلك المنطقة، فإن 
السوق األوروبية، مع ارتفاع فرص المراجحة التصديرية، وفرت منفًذا جذاًبا لحجم الفائض من الشرق األوسط. وقد أثر هذا التدفق من المواد على 
معدالت التشغيل والهوامش في أوروبا وسط تقلص الطلب وبطء االنتعاش في أعقاب الركود الكبير في عام 2008م. أدى العرض الزائد وسط ضعف 
التكلفة وضعف التوقعات إلى إجبار بعض وحدات البولي بروبيلين المحلية إما على اإلغالق أو إعادة الهيكلة أو التحول في محفظة المنتجات نحو درجات 
القيمة المضافة والصادرات. ومع ذلك، ومع تناقص نمو الطاقة اإلنتاجية في الشرق األوسط، وشهدت أعمال PP نقًصا في االستثمار في السياق العالمي، 
سرعان ما استعادت أوروبا توازن السوق وشهدت معدالت التشغيل والهوامش ارتفاًعا دورًيا بين عامي 2016م و2018م. ومع ذلك، نشهد مرة أخرى تحواًل 

هيكلًيا تدريجًيا ستزداد حدته في السنوات المقبلة. 

من المرجح أن تظل أسعار شمال شرق آسيا خالل المدة المتوقعة هي األدنى على أساس عالمي، ويرجع ذلك في المقام األول إلى تأثير البر الصيني 
الرئيسي بصفته أكبر مستورد صاف في العالم، ولكن أيًضا بسبب تأثير الراتنجات المنخفضة التكلفة التي تنتقل من الشرق األوسط إلى المنطقة عند 
شحن أقل معدل من الصادرات إلى أوروبا. كما أن انتقال البر الصيني الرئيسي إلى معدل اكتفاء ذاتي أعلى، من خالل زيادة بناء الطاقات اإلنتاجية 
ل ضغًطا هائاًل على المنتجين اآلخرين في شمال شرق آسيا الذين يعتمدون حالًيا على البر الصيني الرئيسي  في المدة المتوقعة مقارنة بالتاريخ، يشكِّ
في صادراتهم من البولي بروبيلين. من المتوقع أن يوفر البر الصيني الرئيسي ما يقرب من 87% من احتياجات الطلب الخاصة به بحلول عام 2025م، 
والكثير من هذه الطاقة اإلنتاجية الجديدة ستكون مدفوعة بالتوسعات الجديدة حيث يسعى البر الصيني الرئيسي إلى تحقيق قدر أكبر من االكتفاء الذاتي 
الحتياجاته البتروكيماوية. كما ستؤدي إضافات العرض الجديدة إلى ضغط تسعير هبوطي على أصول البولي بروبيلين الصينية القديمة عالية التكلفة 

ويمكن أن تؤدي إلى تخفيضات في معدالت التشغيل.
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صفقة االستحواذ . 3

لمحة عامة عن صفقة االستحواذ . 	 3

قامت كل من المجموعة السعودية وبتروكيم في تاريخ 1442/2/3هـ )الموافق 2020/9/20م( باإلعالن عن بدء المناقشات المبدئية لدراسة الجدوى 
الجدوى  دراسة  من  االنتهاء  عن  الشركتان  أعلنت  2021/4/15م(  )الموافق  1442/9/3هـ  تاريخ  وفي  الشركتين.  أعمال  دمج  بخصوص  االقتصادية 
االقتصادية المبدئية، والتي بناًء عليها قررت المجموعة السعودية وبتروكيم البدء في دراسات العناية المهنية الالزمة والتفاوض على أحكام دمج أعمال 

الشركتين وتبادل المعلومات فيما بينهما في هذا الشأن. 

وفي تاريخ 1442/2/20هـ )الموافق 2021/9/27م( قامت المجموعة السعودية باإلعالن عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع بتروكيم فيما يتعلق 
بمعامل مبادلة األسهم وهيكل تنفيذ صفقة االستحواذ )ويشار إليها بعبارة »مذكرة التفاهم«(

وفي تاريخ 1443/3/21هـ )الموافق 2021/10/27م( قامت المجموعة السعودية باإلعالن عن إبرام اتفاقية التنفيذ والتي تضمن أيًضا اإلعالن عن نيتها 
المؤكدة لالستمرار في صفقة االستحواذ وتقديم عرض لمساهمي بتروكيم البائعين لهذا الغرض. وقد تضمنت اتفاقية التنفيذ جميع األحكام والخطوات 
الالزمة لتنفيذ وإتمام صفقة االستحواذ بين الشركتين وفًقا ألحكام المادة )26( من الئحة االندماج واالستحواذ. ولمزيد من المعلومات عن أحكام اتفاقية 

التنفيذ يرجى مراجعة القسم )5-4-1( )»اتفاقية التنفيذ«( من هذا التعميم.

وبموجب أحكام اتفاقية التنفيذ، ستستحوذ المجموعة السعودية على األسهم محل العرض، مّما سينتج عنه زيادة ملكية المجموعة السعودية في بتروكيم 
من نسبة )50%( إلى نسبة )100%(، وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار أسهم العوض لمساهمي بتروكيم البائعين من خالل زيادة رأس مالها 
وفًقا ألحكام المادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وبناًء على معامل المبادلة النهائي والذي يتمثل في حصول مساهمي 
بتروكيم البائعين على )1,27( سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيم. وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض ثالثمائة وأربعة ماليين 
وثمانمائة ألف )304,800,000( سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها )10( رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم 
العوض مبلغ وقدره ثالثة مليارات وثمانية وأربعون مليون )3,048,000,000( ريال سعودي. وستصدر هذه األسهم من خالل زيادة رأس مال المجموعة 
السعودية المدفوع بالكامل بنسبة )67,733%( من أربع مليارات وخمسمائة مليون )4,500,000,000( ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية 
وأربعون مليون )7,548,000,000( ريال سعودي وزيادة عدد األسهم المصدرة للمجموعة السعودية من أربعمائة وخمسون مليون سهم )450,000,000( إلى 
سبعمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف )754,800,000( سهم مدفوعة بالكامل. وعند إتمام صفقة االستحواذ، ستكون ملكية مساهمي المجموعة 
السعودية الحاليين ما نسبته )59,62%( من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ، وستكون ملكية مساهمي بتروكيم البائعين ما نسبته 

)40,38%( من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ.

وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االستحواذ بناًء على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره ثالثة مليارات وثمانية 
وأربعون مليون )3,048,000,000( ريال سعودي . ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره اثنا عشر مليار وخمسمائة وسبعة وعشرون 
مليون ومئتان وثمانون ألف ريال )12,527,280,000( ريال سعودي بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية والبالغ)41,1( 
ريال سعودي كما في تاريخ 1443/3/20هـ )الموافق 2021/10/26م( )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ(. وسيتم تحديد إجمالي قيمة 
أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية للمجموعة السعودية في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية في آخر يوم 

تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االستحواذ.

في حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم المستحق ألي من مساهمي بتروكيم البائعين بناًء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم 
الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي بتروكيم البائعين يملك )50( سهم في بتروكيم سيخصص له )63( سهم من أسهم 
العوض وليس )63,5( سهم. وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي بتروكيم البائعين المستحقين لها 
ومن ثم سيتم توزيع المتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها كاًل حسب ما يستحقه، وذلك خالل مدة أقصاها ثالثين )30( يوًما 

من تاريخ إتمام صفقة االستحواذ. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت بيع كسور األسهم.

وتجدر اإلشارة إلى أنه من غير المتوقع أن ينتج عن صفقة االستحواذ في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
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مجلس  أعضاء  من  لكل  السعودية  المجموعة  في  الملكية  تفاصيل  التالي  الجدول  فيوضح  السعودية،  المجموعة  في  كبار  مساهمين  يوجد  ال  وحيث 
إدارة المجموعة السعودية وكبار تنفيذييها والجمهور، إضافًة إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لمؤسسة التأمينات االجتماعية، قبل إتمام صفقة 

االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1443/8/7هـ )الموافق 2022/3/10م(:11

المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

0.01%100,708 0.02%100,708أعضاء مجلس اإلدارة في المجموعة السعودية*

0.0001%0.00021,000%1,000كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية**

18.58%4.95140,260,834%12 22,275,000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية***

81.4%99.97614,437,458%449,898,292الجمهور

100%100754,800,000%450,000,000 اإلجمالي

* بناًء على األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في المجموعة السعودية فقط.
** بناًء على األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في المجموعة السعودية فقط.

*** يوجد لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ملكية غير مباشرة في المجموعة السعودية، وتفصيلها كاآلتي:

قبل إتمام صفقة االستحواذ: تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )62,926,190( سهم والتي تمثل نسبة )13.98%( من   )1(
رأس مال المجموعة السعودية.

بعد إتمام صفقة االستحواذ: ستمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )153,451,790( سهم والتي ستمثل نسبة )%20.33(   )2(
من رأس مال المجموعة السعودية.

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ:

قبل إمتام الصفقة

مساهمي

املجموعة

السعودية

مساهمي

برتوكيم

٪٥٠

برتوكيم

٪٥٠

املجموعة 

السعودية

بعد إمتام الصفقة

مساهمي

املجموعة

السعودية

مساهمي

برتوكيم

٪٤٠٫٣٨٪٥٩٫٦٢

٪١٠٠

املجموعة 

السعودية

برتوكيم

مالحظة: قامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنقل جزء من ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية إلى بعض شركاتها التابعة، وانخفضت إثر ذلك نسبة الملكية المباشرة   11
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية من )13.14%( إلى )4.95%( كما في تاريخ 2022/01/13م وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع تداول السعودية، علماً 
بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ يبلغ نسبة )18.93%( من رأس مال المجموعة 
السعودية. وعليه، سيبلغ مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نسبة )38.91%( من 

رأس مال المجموعة السعودية، ولن يكون لها أي ملكية في بتروكيم نظًرا ألن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.
إتمام صفقة االستحواذ على سبيل اإلفصاح وكذلك ألنها ستكون أحد  للتأمينات االجتماعية قبل  العامة  للمؤسسة  المباشرة  الملكية  تم تضمين نسبة  أنه  إلى  مالحظة: تجُدر اإلشارة   12
المساهمين الكبار في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. ونظًرا إلى أن الملكية المباشرة الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية دون نسبة )5%( من رأس مال 

المجموعة السعودية، فقد تم تضمينها في احتساب ملكية الجمهور قبل إتمام صفقة االستحواذ البالغة نسبة )99.97%( من رأس مال المجموعة السعودية.
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مبررات ودوافع االستحواذ. 2 3

نظرة عامة

القليلة  السنوات  كبيًرا خالل  السعودية بشكل خاص تطوًرا  العربية  المملكة  العالمي بشكل عام وفي  الصعيد  البتروكيماويات على  شهد قطاع صناعة 
لعدة عوامل من بينها التحوالت في أساسيات االقتصاد الكلي وتطور أسعار السلع وتحول االستثمارات في الطاقة اإلنتاجية اإلقليمية  الماضية نظراً 

واإلصالحات في السياسات العامة، ضمن عوامل أخرى.

وتفرض آخر التطورات في قطاع البتروكيماويات تحديات على الجهات العاملة به والتي يمكن أن تعرقل األداء وتحد من إمكانات النمو. وتشمل هذه 
التحديات على سبيل المثال ال الحصر:

13  مالحظة: بناًء على إحصاءات شركة بريتيش بيتروليم للطاقة العالمية لعام 2020.
14  مالحظة: بناًء على دراسة السوق المعدة من شركة آي إتش إس ماركت المحدودة.

مالحظة: بناًء على بيانات وكالة معلومات الطاقة األمريكية.  15
16  مالحظة: بناًء على إحصاءات شركة بريتيش بيتروليم للطاقة العالمية لعام 2020.

17  مالحظة: بناًء على المتوسط المرجح بحجم المبيعات لكل من شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات وشركة التصنيع الوطنية والشركة المتقدمة 
للبتروكيماويات وشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات وشركة سابك للمغذيات الزراعية وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات.

طفرة النفط الصخري في الواليات المتحدة والتي ُصحبت بتوسع في إنتاج وعرض الغاز الطبيعي وانخفاض سعره، حيث هبط السعر المرجعي  	
)Henry Hub( من 4.4 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية في 2010 إلى 1.9 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية في 2020، وأدى 

هذا االنخفاض في السعر إلى زيادة حدة التنافسية بين ُمصنعي البوليمرات في جميع أنحاء العالم.13
انخفاض واردات البوليمرات في منطقة شمال شرق آسيا – وهي من أكبر الوجهات لصادرات البوليمرات من المملكة – نظير تحسن في  	

االكتفاء الذاتي، حيث ارتفعت الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9% بين 2015-2020، بينما ارتفعت 
الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين بمنطقة الشرق األوسط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.8% في الفترة ذاتها14.

تقلب أسعار النفط – والمصُحوب بتقلص الفارق السعري بين النافثا والغاز الطبيعي – في اآلونة األخيرة نظير اإلجراءات االحترازية التي  	
تم اتخاذها من أجل احتواء تفشي جائحة كورونا. حيث انخفض السعر المرجعي )Brent( منذ بداية عام 2020 إلى حد أدنى بلغ 9.1 دوالر 

أمريكي للبرميل ثم ارتفع لحد أعلى بلغ 78.3 دوالر أمريكي للبرميل15.
التالشي المحتمل لميزة تكلفة المواد األولية وتوافرها )الغاز الطبيعي( في المملكة ومنطقة الشرق األوسط نظير انكماش العرض على المدى  	

البعيد، والذي قد يؤدي إلى انخفاض توافر الغاز الطبيعي وزيادة االستثمار في مصانع البتروكيماويات المعتمدة على النافثا، حيث انخفضت 
احتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة الشرق األوسط من 77.8 تريليون متر مكعب في 2010 إلى 75.8 تريليون متر مكعب في 2020 16.

الطلب المحدود على منتجات البتروكيماويات والبوليمرات في المملكة العربية السعودية بالوقت الراهن من الشركات الُمصنعة المحلية التي  	
البتروكيماويات المدرجة بالمملكة ما يعادل 16.9% من  تستخدم هذه المنتجات في عملياتها التحويلية، حيث بلغت نسبة مبيعات شركات 

إجمالي المبيعات في 2020 17.

قام مجلس إدارة كل من المجموعة السعودية وبتروكيم بمناقشة األثر المحتمل لصفقة االستحواذ، وقد رأى المجلسان بناًء على تلك المناقشات بأن 
صفقة االستحواذ ستجعل الشركتين في وضع أفضل لمواجهة التطورات والتحديات الحالية في قطاع البتروكيماويات، حيث سينشأ عن صفقة االستحواذ 
شركة بتروكيماويات رائدة ومتكاملة تتمتع بخطة عمل قوية ومجموعة منتجات موسعة. كما سيكون للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نطاق 

تشغيلي معزز بهيكل تنظيمي فعال وترتيبات مثلى للبنية التحتية والمرافق، مما سيقلل من أثر التقلبات المرتبطة بقطاع البتروكيماويات.

وستتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ من تحسين األنشطة التشغيلية، وبلورة فرص النمو، والحصول على التمويل والوصول إلى رأس 
المال بتكلفة أقل، وتحسين نمط وكمية تداول األسهم، وتلقي تغطية أفضل من قبل محللي األسهم، وترشيد ترتيبات حوكمة الشركات وعملية اتخاذ القرار، 

مّما سينتج عنه حماية وتنمية القيمة للمساهمين. وفيما يلي المنافع الرئيسية لصفقة االستحواذ:
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املنافع

ستحقق مجموعة من المنافع للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ والتي ستكون لمصلحة لمساهمي المجموعة السعودية الحاليين ومساهمي 
بتروكيم البائعين في حال أصبحوا مساهمين في المجموعة السعودية نتيجة إتمام صفقة االستحواذ، وهي كالتالي:

زيادة النطاق التشغيلي والمالي: ستصبح المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ من أكبر الشركات البتروكيماوية في المملكة العربية السعودية 
من حيث القيمة السوقية االفتراضية – ومن ضمن أكبر الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا – بقيمة سوقية افتراضية تبلغ 30,4 مليار 
ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021 وإجمالي طاقة إنتاجية مجّمعة افتراضية تبلغ 6,3 مليون طن سنوًيا كما في 31 ديسمبر 2020. ومن ناحية تشغيلية، 
سيكون لدى المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ تنوع في المنتجات مع مستوى مناسب من المرونة، باإلضافة إلى الصورة المعززة لها مّما 

قد يساهم في دعم مختلف الترتيبات التجارية بين الشركات التابعة وأطراف أخرى، والتي قد تساعد في تحسين المعدالت التشغيلية. 

فرص النمو والتطور: ستكون المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ في وضع أفضل لتحقيق نمو في األصول الحالية، ونمو من خالل استثمارات 
جديدة، باإلضافة إلى تحقيق فرص تطوير أعمال وذلك إثر زيادة القيمة السوقية ورأس مال المجموعة السعودية باإلضافة إلى تحسن التكامل بعد إتمام صفقة 
االستحواذ. ومن ُسبل النمو – على سبيل المثال – تحسين معدالت االنتفاع والكفاءة ، وتوسعة القدرة االستيعابية والبنية التحتية، وتعزيز الشراكات الحالية من 
أجل النمو، وإقامة تحالفات وشراكات استراتيجية جديدة محلية وعالمية )مثل برنامج شريك والذي يمثل إطار عمل بين القطاع الحكومي والخاص لتحفيز 

االستثمارات المحلية في المملكة(، والبحث عن عمليات اندماج واستحواذ مستقبلية، والتوسع في صناعات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى لتنويع األعمال.

التنويع وتقليل المخاطر: سيكون لدى المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ قدرة أفضل على التحوط من تقلبات الفارق السعري بين النافثا 
والغاز الطبيعي، المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، والحد من تأثير هذه التقلبات على األرباح، وذلك من خالل تعزيز تعرض مساهمي المجموعة السعودية 
بعد إتمام صفقة االستحواذ لخطوط إنتاج تعتمد على النافثا، واإليثان والبروبان، وسيمكن هذا التنوع في قائمة المواد األولية من إدارة التقلبات المرتبطة 

بالسوق وأسعار النفط بشكل أفضل.

وصول أفضل للسوق المالية وقاعدة أكبر من المستثمرين: ستكون للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ قيمة سوقية أعلى وأسهم حرة أكثر 
وقاعدة مساهمين أكبر، باإلضافة إلى ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة وحجم وعمليات التداول وذلك قد يساهم )مع المنافع األخرى لصفقة االستحواذ( 
في تحسين أنماط التداول، مثل عمق السوق وتقلب أسعار األسهم وكذلك مستويات السيولة. كما أن ارتفاع القيمة السوقية والتحسن في السيولة قد 
يزيد من احتمالية تضمين أسهم المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ في مؤشرات األسواق العالمية الناشئة بناًء على المعايير التي تؤخذ 
بعين االعتبار من المؤسسات ذات الصلة، مما قد يؤدي إلى وصول أكبر على المستوى العالمي، وتحفيز تدفق رأس المال الخارجي، وزيادة التغطية من 

قبل محللي األسهم.

تبسيط هيكل الملكية وتعزيز االستفادة من األصول المشتركة: سيكون لدى المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ هيكل ملكية مبسط والذي 
سيدعم تخفيض أو ترشيد التكاليف العامة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، فإن توحيد السيطرة على الشركات التابعة للمجموعة السعودية بعد إتمام 
صفقة االستحواذ سيتيح قدر من المرونة في عملية صنع القرارات على مستوى تلك الشركات والتي تشمل القرارات المتعلقة بالعمليات واالستراتيجيات 

واالستثمارات الخاصة بها.

تحقيق وفورات مشتركة للشركتين: من المتوقع أن ينتج عن صفقة االستحواذ وفورات في التكاليف للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ بما 
يقارب 13 إلى 17 مليون ريال سعودي سنوًيا. وتستند التوقعات الخاصة بالوفورات على تقديرات أولية وهي قابلة للتعديل بعد إتمام صفقة االستحواذ 
بشكل أكثر تفصياًل. وعليه، فمن المحتمل أال تتحقق تلك الوفورات نظراً لعدم دقة التقديرات األولية التي بنيت عليها. وال تتحمل المجموعة السعودية 
أو مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو أي شخص آخر أي مسؤولية عن النتائج المترتبة على هذه التقديرات األولية، وال توجد نية لتحديث المنافع 
والوفورات المتوقعة من صفقة االستحواذ مالم يكن ذلك الزماً بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة. وعليه، يجب عدم تفسير هذه التوقعات بشكل يوحي 

بأن أرباح األسهم الخاصة بالمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ ستكون أكبر من تلك التي تحققت في الفترات المالية السابقة.
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أعضاء مجلس اإلدارة. 3 3

يتكون مجلس إدارة المجموعة السعودية كما في تاريخ -/-/---	هـ )الموافق 0	/-/--0-م( من تسعة )-(  	1-1-
أعضاء وذلك على النحو التالي:

صفة المنصبالعمرالجنسيةاالسم
العضوية

الجهة التي 
تاريخ التعيينيمثلها

ملكيته في بتروكيمملكيته في المجموعة السعودية 

مباشر
المصلحة 

غير 
المباشرة*

مباشرالنسبةالمجموع
المصلحة 

غير 
المباشرة *

النسبةالمجموع 

األستاذ/ خليل بن 
62سعوديإبراهيم الوطبان

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 
تنفيذي

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

ال --ال يوجدال يوجد2021/7/1م
--ال يوجديوجد

األستاذ/ نبيل بن 
54سعوديعبداهلل المبارك

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 
ال 0.001%5,000ال يوجد2021/7/15,000م-تنفيذي

--ال يوجديوجد

األستاذ/ سليمان 
بن عبدالرحمن 

القويز
66سعودي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

ال --ال يوجدال يوجد2021/7/1م-مستقل
--ال يوجديوجد

األستاذ/ 
عبدالرحمن بن 

سليمان الراجحي
59سعودي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 
ال 0.01%38,193ال يوجد2021/7/138,193م-تنفيذي

--ال يوجديوجد

األستاذ/ عادل 
بن عبدالعزيز 

القريشي
55سعودي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 
ال 0.01%40,000ال يوجد2021/7/140,000م-تنفيذي

--ال يوجديوجد

األستاذ/ فراج بن 
67سعوديمنصور أبوثنين

عضو 
مجلس 
اإلدارة

ال --ال يوجدال يوجد2021/7/1م-مستقل
--ال يوجديوجد

األستاذ/ سعد بن 
62سعوديصالح الرويتع

عضو 
مجلس 
اإلدارة

ال --ال يوجدال يوجد2021/7/1م-مستقل
--ال يوجديوجد

األستاذ/ ثامر بن 
39سعوديعبداهلل الحمود

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 
تنفيذي

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

ال 0.004%17,500ال يوجد2021/7/117,500م
--ال يوجديوجد

األستاذ/ فهد 
بن عبدالرحمن 

المعيكل
42سعودي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

ال 0.000003%15ال يوجد2021/7/115م-مستقل
--ال يوجديوجد

المصدر: المجموعة السعودية وبتروكيم
* تشمل المصلحة غير المباشرة األسهم المملوكة لألطراف التالية:

• أقرباء عضو مجلس اإلدارة.
• الشركات التي يسيطر عليها عضو مجلس اإلدارة.
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التغييرات المقترحة على مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. 4 3

مع مراعاة الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساهمي الشركتين، فقد اتفقتا الشركتين بموجب اتفاقية التنفيذ على اتخاذ الخطوات 
الالزمة إلجراء التعديالت اآلتية على تشكيل مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ:

تعيين عضوين )يتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة بتروكيم خالل مدة أقصاها ثالثين يوم عمل قبل تاريخ نفاذ صفقة االستحواذ( لشغل - 1
مقعدين شاغرين في مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ.

قيام المجموعة السعودية بتوفير مقعدين شاغرين للعضوين اللذان يتم ترشيحهما من قبل مجلس إدارة بتروكيم من خالل زيادة مقاعد أعضاء - 2
مجلس إدارة المجموعة السعودية من تسعة )9( أعضاء إلى عشرة )10( أعضاء، واستقالة أحد أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية، 

وذلك بتاريخ إتمام صفقة االستحواذ.

وبناًء على التعديالت على تشكيل مجلس إدارة المجموعة السعودية حسبما هي موضحة أعاله، فإنه من المتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة المجموعة 
السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ كاآلتي:

سيكون لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وهي أحد المساهمين في المجموعة السعودية وكذلك من كبار المساهمين في بتروكيم،  	
ممثلين لها في مجلس إدارة المجموعة السعودية بتاريخ إتمام صفقة االستحواذ، علًما بأنه لديها حالًيا ممثليْن اثنين في مجلس إدارة المجموعة 

السعودية.
سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس إدارة بتروكيم كأعضاء في مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. 	
سيكون بقية األعضاء من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية. 	

علًما بأنه لن يتم تنفيذ هذه التغييرات إال بعد إتمام صفقة االستحواذ، وستواصل مجالس اإلدارة الحالية وفرق اإلدارة التنفيذية لكال الشركتين إدارة 
الشركتين والعمل بشكل مستقل إلى حين إتمام صفقة االستحواذ.

نبذة عن عمليات بتروكيم. 5 3

لمحة عامة 	1-1-

تأسست بتروكيم كشركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 1010246363 وتاريخ 8 ربيع 
األول 1429هـ )الموافق 16 مارس 2008م(، ويقع مقر عملها بمدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها )4,800( مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاط بتروكيم في 
تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات األخرى، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات 
البتروكيماوية ومشتقاتها. وتقتصر ممارسة بتروكيم لهذا النشاط في الوقت الحالي على استثمارها في شركاتها التابعة: الشركة السعودية للبوليمرات 

والتي تنتج مواد بتروكيماوية، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، والتي تقوم بتوزيع تلك المنتجات. وفيما يلي لمحة عامة عن هاتين الشركتين:

الشركة السعودية للبوليمرات: 	 	 5 3

تمثل الشركة السعودية للبوليمرات، المشروع األول للشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها )1,406( مليون ريـال سعودي، وتحمل السجل 
التجاري رقم 2055008886 صادر من مدينة الجبيل بتاريخ 1428/11/29هـ )الموافق لـ 2007/12/9م(، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، 
ويتمثل نشاط المشروع بإنتاج وبيع اإليثلين والبروبلين والهيكسين والبولي إيثلين عالي ومنخفض الكثافة والبولي بروبلين والبولي ستايرين، وتمتلك بتروكيم 
65% من المشروع. والجزء المتبقي، والبالغ 35% مملوك من قبل شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات. وقد بدأ إنتاج المشروع في الربع األخير 

من عام 2012م، ويتم اإلنتاج بالطاقات التالية: 

الطاقة اإلنتاجية )ألف طن( المادة

1,220إيثلين

440بروبلين

1,100بولي إيثلين 

400بولي بروبلين 

100هكسين-1

100بولي ستايرين
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كما قد أعلنت بتروكيم بتاريخ 25 يونيو 2020م في موقع تداول عن قرار مجلس إدارة شركتها التابعة )الشركة السعودية للبوليمرات( بتاريخ 25 يونيو 
2020م الصادر بإيقاف وحدة انتاج البولي ستايرين وإطفاء قيمتها، وذلك نظًرا الى صعوبة تحقيق أرباح من هذه الوحدة في ظل وضع سوق البولي ستايرين 

عالمًيا.

وقد بلغ إجمالي مبيعات الشركة السعودية للبوليمرات خالل عام 2020م مبلغ 5,532 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6,774 مليون ريال للعام 2019م، هذا وقد 
حققت الشركة السعودية للبوليمرات أرباًحا صافية بلغت 259 مليون ريال خالل عام 2020م، مقارنة بصافي أرباح بلغت 870 مليون ريال للعام 2019م، 

علًما بأن معدل الطاقة اإلنتاجية خالل عام 2020م بلغ حوالي %98.

تقوم الشركة السعودية للبوليمرات بتسويق منتجاتها داخل المملكة، أما المبيعات خارج المملكة، فتتم بواسطة »شركة بوليمرات الخليج للتوزيع«، كما 
تقدم شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشونال )CPCIS(،الدعم التسويقي، عن طريق خدمات التسويق لجميع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات 

.)CPCIS(عالمًيا، بناًء على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة بوليمرات الخليج للتوزيع و

وتجدر اإلشارة إلى أن رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات قد تم تخفيضه بتاريخ 2021/4/29م من )4,800( مليون ريال إلى )1,406( مليون ريال وذلك 
لزيادته عن حاجة الشركة، وتبلغ حصة بتروكيم من هذا التخفيض )2,206( مليون ريال.

شركة بوليمرات الخليج للتوزيع: 2 	 5 3

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في المنطقة الحرة بمطار دبي، باإلمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2011م، وبرأس مال 2 مليون درهم 
إماراتي، وتمتلك بتروكيم 65% من رأس مالها بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات 35% من رأس مالها، وتقوم الشركة بتسويق 
المنتجات خارج المملكة، بالتعاون مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشيونال )CPCIS(، وذلك بناًء على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة بوليمرات 
الخليج للتوزيع و)CPCIS(، وينحصر نشاطها في تقديم الدعم التسويقي عن طريق تخزين وبيع وتوزيع المنتجات خارج المملكة، والمنتجة من قبل الشركة 

السعودية للبوليمرات. 

وجاء التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع خالل عام 2020 على النحو التالي:

داخل اململكة والرشق األوسط

أوروبا وأفريقيا

آسيا
٪٢٥

٪٢٠

٪٥٥

نظرة عامة على استراتيجية بتروكيم  -1-1-

ترتكز استراتيجية بتروكيم على عدد من المحاور الرئيسية والتي تشمل اآلتي: 

االستمرار في العمل على تعزيز العائد للمساهمين. 	
تعزيز كفاءة اإلنتاج، والتوسع في مشاريع الشركة الحالية مع العمل على تخفيض تكاليف اإلنتاج. 	
االستمرار في تطوير الكوادر الوطنية لضمان مستقبل الشركة. 	
العمل على تنويع استثمارات الشركة داخلياً وخارجياً، وتوزيع مخاطر االستثمار. 	
دراسة وتقييم فرص االستثمار والنمو في مشاريع جديدة، بتروكيماوية وغير بتروكيماوية. 	
البحث عن فرص استثمارية قائمة، بما فيها فرص االندماج واالستحواذ ذات الميزة التنافسية.  	
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مجلس إدارة بتروكيم -1-1-

يتكون مجلس إدارة بتروكيم كما في تاريخ 1443/8/7هـ )الموافق 2022/3/10م( من ثمانية )8( أعضاء وذلك على النحو التالي:

صفة المنصبالعمرالجنسيةاالسم
العضوية

الجهة التي 
تاريخ التعيينيمثلها

ملكيته في المجموعة السعوديةملكيته في بتروكيم

مباشر
المصلحة 

غير 
المباشرة*

مباشرالنسبةالمجموع
المصلحة 

غير 
المباشرة*

النسبةالمجموع

معالي 
األستاذ/ 
حمد بن 

سعود 
السياري

83 سعودي
سنة

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 
0,0044 %200,000ال يوجد200,000 0,002% 100,000ال يوجد100,000 2019/04/11م-تنفيذي 

األستاذ/ 
سليمان 

بن محمد 
المنديل

74 سعودي
سنة 

عضو 
مجلس 

إدارة

غير 
0,007%0,00002300,0006,500306,500%1000 ال يوجد1000 2019/04/11م-تنفيذي

الدكتور/ 
رشيد بن 
راشد بن 

عوين

65 سعودي
سنة

عضو 
مجلس 

إدارة
0,25%1,150,0001,150,000ال يوجد0,83%4,000,000ال يوجد 2019/04/114,000,000م-مستقل

األستاذ/ 
خالد بن 

محمد 
العريفي

57 سعودي
سنة 

عضو 
مجلس 

إدارة

غير 
تنفيذي

- المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

ال يوجدال يوجد2019/04/11م

األستاذ/ 
زياد بن 
محمد 
الشيحة

57 سعودي
سنة

عضو 
مجلس 

إدارة
ال يوجدال يوجد2019/04/11م-مستقل

األستاذ/ 
عبداللطيف 

بن علي 
السيف

45 سعودي
سنة

عضو 
مجلس 

إدارة
 ال يوجدال يوجد2019/04/11م-مستقل

األستاذ/ 
إياد بن 

عبدالرحمن 
الحسين

44 سعودي
سنة

عضو 
مجلس 

إدارة

غير 
تنفيذي

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية 

ال يوجد اليوجد 2019/04/11م

األستاذ/ 
عبدالرحمن 

بن صالح 
السماعيل

53 سعودي
سنة

عضو 
مجلس 

إدارة

غير 
0,00002% 1,000ال يوجد0,000021,000%1,000ال يوجد 2019/04/111,000م-تنفيذي

المصدر: بتروكيم والمجموعة السعودية 
* تشمل المصلحة الغير مباشرة األسهم المملوكة لألطراف التالية:

• أقرباء عضو مجلس اإلدارة .
• الشركات التي يسيطر عليها عضو مجلس اإلدارة.

الشركات التي تملك بتروكيم حصًصا أو أسهًما فيها -1-1-

يوضح الجدول التالي قائمة بالشركات التي تسيطر عليها بتروكيم من خالل تملكها حصة مباشرة تبلغ أو تتجاوز 30% من رأس المال: 

النشاط الرئيسيبلد التأسيسنسبة الملكيةالكيان القانونياسم الشركة

المملكة العربية 65%ذات مسؤولية محدودةالشركة السعودية للبوليمرات
السعودية

إنتاج وبيع اإليثلين والبروبلين والهيكسين 
والبولي إيثلين عالي ومنخفض الكثافة 

والبولي بروبلين 

اإلمارات العربية 65%ذات مسؤولية محدودةشركة بوليمرات الخليج للتوزيع
المتحدة

تخزين وبيع وتوزيع منتجات الشركة 
السعودية للبوليمرات حول العالم.
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تقييم بتروكيم. 6 3

تم االتفاق بين المجموعة السعودية وبتروكيم على معامل المبادلة والذي يحدد عدد األسهم التي سيحصل عليها مساهمي بتروكيم البائعين في المجموعة 
السعودية نتيجة لصفقة االستحواذ، وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين. وخالل مرحلة التفاوض على معامل المبادلة، قامت المجموعة السعودية 
اتفاقية  التفاصيل حول شروط  من  ولمزيد  بتروكيم،  بأعمال  الخاصة  الالزمة  المهنية  العناية  تقارير  مراجعة  إلى  باإلضافة  بأخذ مشورة مستشاريها 

االستحواذ، يرجى مراجعة في القسم )5-4-1( )»اتفاقية التنفيذ«( من هذا التعميم.

وقد قامت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بإجراء الدراسات التقييمية باتباع عدد من منهجيات التقييم والتي بناء عليها توصلت المجموعة 
السعودية إلى معامل المبادلة المتعلق بصفقة االستحواذ، والتي تشمل ما يلي :

تحليل التدفقات النقدية املخصومة

يتم حساب التدفقات النقدية المستقبلية بناًء على تحليالت وتوقعات داخلية معينة للمجموعة السعودية وتحليالت وتوقعات داخلية معينة  	
لبتروكيم، تم إعدادها من قبل إدارتي المجموعة السعودية وبتروكيم. 

يتم خصم تلك التدفقات النقدية عن طريق استخدام معدل خصم مناسب لتتم موازنة الخطورة للوصول للقيمة الحالية للمساهمين. 	

تحليل مكررات الرشكات املتداولة واملقارنة

تقييم معينة لشركات مدرجة مماثلة من حيث األصول  	 والمقارنة من خالل تحديد مكررات  المتداولة  الشركات  تتم عملية تحليل مكررات 
واألعمال للمجموعة السعودية وبتروكيم للوصول إلى قيمة اسمية ضمنية.

يتم احتساب التوقعات المالية لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم بناًء على تحليالت وتوقعات داخلية معينة للمجموعة السعودية وتحليالت  	
وتوقعات داخلية معينة لبتروكيم، تم إعدادها من قبل إدارتي المجموعة السعودية وبتروكيم. 

	  )Bloomberg( تم الحصول على المكررات للشركات المشابهة عن طريق استخدام مصادر البيانات السوقية، مثل تداول السعودية وبلومبرغ
.)Factset( وفاكتست

تقييم السوق

تم التقييم بناًء على مستويات القيمة السوقية الحالية لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم، ومستويات القيمة السوقية الضمنية باستخدام  	
متوسط السعر المرجح بكمية التداول في عدة فترات زمنية. 

تم الحصول على البيانات السوقية عن طريق استخدام مصادر البيانات السوقية، مثل تداول السعودية وبلومبرغ )Bloomberg( وفاكتست  	
.)Factset(

بناًء على منهجيات التقييم المذكورة أعاله، وبعد المراجعة والمناقشة مع المجموعة السعودية تم تحديد نطاق لمعامل المبادلة يتراوح من 1.20 إلى 
أدناه كما في  الجدول  تم توضيحه في  والذي  المالي  المستشار  تقييم  اعتماًدا على  بتروكيم  السعودية مقابل كل سهم في  المجموعة  1.37 سهم في 

2021/09/26م.

سعر السهم الشركة
)ريال سعودي( 

إجمالي عدد األسهم
)مليون سهم(

القيمة العادلة
)مليون ريال(

39.90450.0017,955.00المجموعة السعودية بناًء على سعر اإلغالق للسهم كما في 2021/09/26م

49.70480.0023,856.00بتروكيم بناًء على سعر اإلغالق للسهم كما في 2021/09/26م

47.88480.0022,982.40بتروكيم بناًء على الحد األدنى من نطاق معامل المبادلة )1.20 سهم(

54.66480.0026,238.24بتروكيم بناًء على الحد األعلى من نطاق معامل المبادلة )1.37 سهم(

وبعد المناقشات والمفاوضات بين المجموعة السعودية وبتروكيم، تم التواصل إلى معامل المبادلة النهائي والذي بلغ 1.27 سهم في المجموعة السعودية 
مقابل كل سهم في بتروكيم، ويوضح الجدول أدناه التقييم النهائي للمجموعة السعودية وبتروكيم بناء على معامل المبادلة النهائي كما في 2021/09/26م:

الشركة
سعر اإلغالق للسهم 
كما في 2021/09/26م

)ريال سعودي(

إجمالي عدد األسهم
)مليون سهم(

القيمة العادلة
)مليون ريال(

50.67480.0024,323.04بتروكيم بناًء على الحد األعلى من نطاق معامل المبادلة النهائي )1.27 سهم(
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المنافع  وتحليل  بتروكيم  بأعمال  الخاصة  الالزمة  المهنية  العناية  تقارير  مراجعة  إلى  باإلضافة  بأخذ مشورة مستشاريها،  السعودية  المجموعة  قامت 
المشتركة وتقييم الوضع الحالي لبتروكيم، وذلك لتحديد معامل المبادلة النهائي.

مع مراعاة منهجيات التقييم المذكورة أعاله، تم االتفاق بين المجموعة السعودية وبتروكيم على معامل المبادلة النهائي والبالغ 1.27 سهم في المجموعة 
السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم. وعليه، سيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض التي سيتم إصدارها ثالثمائة وأربعة ماليين وثمانمائة ألف )304,800,000( 
سهم، مدفوع بالكامل. ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره ثالثة مليارات وثمانية وأربعون مليون )3,048,000,000( ريال سعودي بقيمة 
اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت للسهم الواحد. كما يبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره اثنا عشر مليار وخمسمائة وسبعة وعشرون مليون 
ومئتان وثمانون ألف ريال )12,527,280,000( ريال سعودي بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية البالغ )41,1( ريال سعودي 
كما في تاريخ 2021/10/26م، وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إعالن النية المؤكدة، مما ينتج عنه تقييم ضمني لسهم بتروكيم بمبلغ وقدره 52.2 ريال 
سعودي، وذلك يمثل: )1( زيادة في سعر سهم بتروكيم بنسبة 2.35%% مقارنة بسعر إغالق السهم في تداول السعودية والبالغ 51 ريال سعودي كما في تاريخ 
2021/10/26م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر إعالن النية المؤكدة(، و)2( زيادة في سعر سهم بتروكيم بنسبة 5.02% مقارنة بسعر إغالق السهم في 
تداول السعودية والبالغ 49.7 ريال سعودي كما في تاريخ 2021/09/26م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إعالن الشركتين عن إبرامهما لمذكرة التفاهم غير 
الملزمة فيما يتعلق بالصفقة في تاريخ 1443/2/21هـ )الموافق 2021/9/28م((. وسيتم تحديد إجمالي القيمة الدفترية ألسهم العوض في القوائم المالية 

للمجموعة السعودية بناًء على سعر اإلغالق لسهم المجموعه السعودية في أخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االستحواذ.

وقد قدمت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي للمجموعة السعودية رأيها بتاريخ 2021/10/26م لمجلس إدارة المجموعة 
السعودية بما مفاده أنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة المجموعة السعودية ووفقاً للعوامل واالفتراضات الموضحة في ذلك الرأي فإن شركة إتش 

إس بي سي العربية السعودية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية التنفيذ عادل من الناحية المالية للمجموعة السعودية.

إدارة  لمجلس  رأيها  كما قدمت  السعودية،  للمجموعة  استشارية  السعودية قد قدمت خدمات  العربية  بي سي  إتش إس  أن شركة  إلى  اإلشارة  وتجدر 
المجموعة السعودية لغرض مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة خالل مرحلة دراسة صفقة االستحواذ. وعليه، فال يعد الرأي المقدم من شركة إتش إس بي 
سي العربية السعودية توصية لمساهمي المجموعة السعودية بالتصويت بطريقة معينة فيما يتعلق بالقرارات التي ستعرض على الجمعية العامة غير العادية 

للمجموعة السعودية المتعلقة بصفقة االستحواذ أو غيرها.

كما قامت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية باالطالع على المستندات التالية للتوصل إلى رأيها المقدم لمجلس إدارة المجموعة السعودية بأن 
معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية التنفيذ عادل من الناحية المالية للمجموعة السعودية: )1( مسودة اتفاقية التنفيذ المبرمة بين المجموعة 
الخاصة  والمالية  التجارية  المعلومات  و)3( بعض  المتعلق بصفقة االستحواذ  العرض  و)2( مسودة مستند  بتاريخ 2021/10/27م،  وبتروكيم  السعودية 
بالمجموعة السعودية وبتروكيم واألسواق التي تعمل فيها الشركتين وبعض الشركات األخرى المشابهة لهما والتي تم الحصول عليها من مصادر عامة، 
و)4( الشروط واألحكام المالية المقترحة لصفقة االستحواذ مقارنة بالشروط واألحكام المالية لصفقات االستحواذ األخرى للشركات المشابهة والتي 
تم الحصول عليها من مصادر عامة، والعوض الذي تم تقديمه مقابل هذه الصفقات، و)5( األداء المالي والفعلي للمجموعة السعودية وبتروكيم مقارنة 
بالشركات األخرى المشابهة، بما في ذلك مراجعة أسعار السوق الحالية والتاريخية ألسهم كل من المجموعة السعودية وبتروكيم وبعض األوراق المالية 
المدرجة لشركات أخرى، والتي تم الحصول عليها من مصادر عامة، و)6( القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة السعودية وبتروكيم للسنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م 2020م و القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة السعودية وبتروكيم لفترتي الثالثة والستة أشهر 
المنتهيتين في 30 يونيو 2021م، و)7( تحليالت مالية غير مراجعة وتوقعات وافتراضات داخلية معينة والتي تم إعدادها من قبل إدارة المجموعة السعودية 
وبتروكيم أو بتوجيه منهم والمتعلقة بأعمال الشركتين للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2020 
ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، باإلضافة إلى الزمن ومقدار وفورات التكاليف المتوقعة والنفقات المتوقع تكبدها نتيجة تحقيق المنافع 
المشتركة التي ستنتج عن صفقة االستحواذ، و)8( معلومات وتحليالت مالية أخرى قامت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية باالطالع عليها وأخذها 

بعين االعتبار لغرض التوصل إلى رأيها بأن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية االستحواذ عادل من الناحية المالية للمجموعة السعودية.

كما تجدر اإلشارة إلى أن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية قد قامت بإجراء مناقشات مع أعضاء اإلدارات العليا للمجموعة السعودية تتعلق بجوانب 
مختلفة لصفقة االستحواذ وحول تقييماتهم للعمليات التجارية التاريخية والحالية للمجموعة السعودية والوضع المالي والتوقعات المستقبلية للمجموعة 
السعودية وحول تأثير صفقة االستحواذ على الوضع المالي والمستقبلي للمجموعة السعودية وغيرها من األمور الجوهرية ذات الصلة بالرأي المقدم من 

قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

وقد قامت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بإرفاق كامل نص الرأي المقدم للمجموعة السعودية بتاريخ 2021/10/26م في الملحق رقم )2( من 
هذا التعميم والذي يحتوي على االفتراضات واإلجراءات واالعتبارات والقيود التي استند عليها هذا الرأي.
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ويوضح الجدول أدناه ملخص لنتائج التقييم المتفق عليه ألسهم العوض والذي يبلغ اثنا عشر مليار وخمسمائة وسبعة وعشرون مليون ومئتان وثمانون ألف 
ريال )12,527,280,000(:

1,27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم.معامل املبادلة املتفق عليه

ثالثمائة وأربعة ماليين وثمانمائة ألف )304,800,000( سهم مدفوع بالكامل.إجمالي عدد أسهم العوض 

ثالثة مليارات وثمانية وأربعون مليون )3,048,000,000( ريال سعودي بناًء على إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض 
قيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية.

إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض )بنهاية يوم التداول يف اليوم الذي يسبق 
توقيع اتفاقية التنفيذ واملوافق لتاريخ 1443/3/20هـ )املوافق 2021/10/26م(

اثنا عشر مليار وخمسمائة وسبعة وعشرون مليون ومئتان وثمانون ألف ريال 
)12,527,280,000( ريال سعودي. 

إجمالي القيمة السوقية ألسهم شركة بتروكيم محل الصفقة )بنهاية يوم التداول 
يف اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ واملوافق لتاريخ 1443/3/20هـ )املوافق 

2021/10/26م(
اثنا عشر مليار ومئتان وأربعون مليون ريال )12,240,000,000(.

القيمة  إجمالي  و  العوض  ألسهم  السوقية  القيمة  إجمالي  بني  الفرق  نسبة 
اليوم  يف  التداول  يوم  )بنهاية  الصفقة  محل  بتروكيم  شركة  ألسهم  السوقية 
)املوافق  1443/3/20هـ  لتاريخ  واملوافق  التنفيذ  اتفاقية  توقيع  يسبق  الذي 

2021/10/26م(

.%2.35

سعر سهم املجموعة السعودية )بنهاية يوم التداول يف اليوم الذي يسبق توقيع 
41.1 ريال سعودي.اتفاقية التنفيذ واملوافق لتاريخ 1443/3/20هـ )املوافق 2021/10/26م(.

اتفاقية  توقيع  يسبق  الذي  اليوم  يف  التداول  يوم  )بنهاية  بتروكيم  سهم  سعر 
51.0 ريال سعودي.التنفيذ واملوافق لتاريخ 1443/3/20هـ )املوافق 2021/10/26م(.

التقييم الضمني لسهم بتروكيم )بنهاية يوم التداول يف اليوم الذي يسبق توقيع 
52.2 ريال سعودي.اتفاقية التنفيذ واملوافق لتاريخ 1443/3/20هـ )املوافق 2021/10/26م(

األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ. 7 3

تنطوي صفقة االستحواذ على وجود أطراف ذوي عالقة، حيث إن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من أحد المساهمين في المجموعة السعودية 
وكذلك تُعد أحد من كبار المساهمين في بتروكيم ولديها ممثلين في مجلس إدارة كلتا الشركتين. كما تعد المجموعة السعودية طرًفا ذو عالقة لكونها مالكة 

لما نسبته )50%( من بتروكيم إضافة إلى ما لها من مصلحة زيادة على مصلحتها االعتيادية كمساهم بصفتها العارض في صفقة االستحواذ.

وقد قامت هيئة السوق المالية بإعفاء المؤسسة العامة للتأمينات لالجتماعية )بصفتها طرف ذو عالقة( من متطلبات الفقرة )س( من المادة )3( والمادة 
)48( من الئحة االندماج واالستحواذ بحيث يحق لها التصويت على قرارات االستحواذ في الجمعية العامة ذات الصلة، مع مراعاة القيود الخاصة بتصويت 
المساهم الذي يملك أسهًما في الشركتين إال في الجمعية العامة الخاصة بصفقة االستحواذ إلحدى الشركتين وكذلك القيود الخاصة بعدم تصويت 
ممثليهم في اجتماع مجلس اإلدارة أو أي من اللجان. كما تجُدر اإلشارة إلى أنه لن يحق للمجموعة السعودية )بصفتها طرف ذو عالقة( التصويت على 

قرارات االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم.

كما تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة الفرعية )10( من الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )2( من التعليمات الخاصة 
التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات بحيث لن يتم تضمين إيضاح في إعالن المجموعة  الواردة في  العامة  المتعلقة بالجمعيات  بإعالنات الشركات 
السعودية عن دعوتها لجمعيتها العامة غير العادية بأن أصوات األطراف ذوي العالقة لن تُحتسب خالل التصويت على قرارات االستحواذ في الجمعية 

العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ.

كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية مصلحة في صفقة االستحواذ. وقد قام كل من األستاذ/ خليل بن إبراهيم الوطبان واألستاذ/ 
ثامر بن عبداهلل الحمود )بصفتهما ممثلين للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة المجموعة السعودية( باإلفصاح عن مصلحتهم في 
صفقة االستحواذ لمجلس إدارة المجموعة السعودية وقد امتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة المجموعة السعودية الصادر 

بالموافقة على إبرام اتفاقية التنفيذ.
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كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس إدارة بتروكيم مصلحة في صفقة االستحواذ، وقد قام كل من معالي األستاذ/ حمد بن سعود السياري )بصفته مالكاً 
المجموعة  المنديل )بصفته مالكاً ألسهم بشكل مباشر وغير مباشر في  السعودية( واألستاذ/ سليمان بن محمد  المجموعة  ألسهم بشكل مباشر في 
السعودية( واألستاذ/ عبدالرحمن بن صالح السماعيل )بصفته من كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية ومالكاً ألسهم بشكل مباشر في المجموعة 
السعودية( والدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين )بصفته مالكاً ألسهم بشكل غير مباشر في المجموعة السعودية( وكل من األستاذ/ خالد بن محمد العريفي 
واألستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين )بصفتهما ممثليْن للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة بتروكيم( باإلفصاح عن مصلحتهم في 
صفقة االستحواذ لمجلس إدارة بتروكيم وامتنعوا عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة بتروكيم الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية التنفيذ.

ووفًقا لمتطلبات الفقرة )ن( من المادة )3( من الئحة االندماج واالستحواذ فإنه ال يحق للمساهم الذي يملك أسهم في المجموعة السعودية وبتروكيم 
التصويت على صفقة االستحواذ إال في إحدى الشركتين.

)الموافق  1443/8/7هـ  بتاريخ  كما  وذلك  االستحواذ  بصفقة  المصلحة  ذوي  واألعضاء  العالقة  ذوي  األطراف  ملكية  تفاصيل  أدناه  الجدول  ويوضح 
2022/3/10م(: 

طبيعة المصلحةاالسم
الملكية المباشرة في بتروكيمالملكية المباشرة في المجموعة السعودية

نسبة الملكية عدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

المساهمين الكبار في أحد الشركتين أو كليهما

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

أحد المساهمين في المجموعة السعودية ومن 
كبار المساهمين في بتروكيم، ولديها ممثلين في 

مجلس إدارة كال الشركتين
22,275,000 18%4,951992,902,232%19,35

المجموعة السعودية 
لالستثمار الصناعي

 من كبار المساهمين في بتروكيم ولها مصلحة 
زيادة على مصلحتها االعتيادية كمساهم بصفتها 

العارض في صفقة االستحواذ
50%240,000,000ال يوجد

أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ

األستاذ/ خليل بن 
إبراهيم الوطبان

ممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 
ال يوجدال يوجدمجلس إدارة المجموعة السعودية

األستاذ/ ثامر بن 
عبداهلل الحمود

ممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 
ال يوجد0,004%17,500مجلس إدارة المجموعة السعودية

أعضاء مجلس إدارة بتروكيم ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ

معالي األستاذ/ حمد 
بن سعود السياري

مالًكا ألسهم بشكل مباشر في المجموعة 
0,002%0.0044100,000%200,000السعودية

األستاذ/ سليمان بن 
محمد المنديل

مالًكا ألسهم بشكل مباشر وغير مباشر في 
0.0002%0.0071000%300,000المجموعة السعودية

األستاذ/ عبدالرحمن 
بن صالح السماعيل

من كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية 
ومالًكا ألسهم بشكل مباشر في المجموعة 

السعودية
1000%0.00021000%0.0002

الدكتور/ رشيد بن 
راشد بن عوين

مالًكا ألسهم بشكل غير مباشر في المجموعة 
0,83%4.000.000ال يوجدال يوجدالسعودية

األستاذ/ خالد بن 
محمد العريفي

ممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 
ال يوجدال يوجدمجلس إدارة بتروكيم

األستاذ/ إياد بن 
عبدالرحمن الحسين

ممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 
ال يوجدال يوجدمجلس إدارة بتروكيم

مالحظة: إضافًة إلى ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية، تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )62,926,190( سهًما   18
في المجموعة السعودية والتي تمثل نسبة )13.98%( من األسهم المصدرة في المجموعة السعودية، علماً بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ يبلغ نسبة )18.93%( من األسهم المصدرة في المجموعة السعودية. وعليه، سيبلغ مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير 

المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نسبة )38.91%( من األسهم المصدرة المجموعة السعودية.
مالحظة: إضافًة إلى ملكيتها المباشرة في بتروكيم، تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )71,280,000( سهًما في بتروكيم   19
والتي تمثل نسبة )14.85%( من األسهم المصدرة في بتروكيم. ولن يكون للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أي ملكية في بتروكيم بعد إتمام صفقة االستحواذ نظراً ألن بتروكيم ستكون 

شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.
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هيكل الملكية قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها . 8 3

بعد إتمام صفقة االستحواذ، ستكون ملكية مساهمي المجموعة السعودية الحاليين ما نسبته )59,62%( من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة 
االستحواذ، وسيملك مساهمو بتروكيم ما نسبته )40,38%( من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. وحيث ال يوجد حالًيا مساهمين 
كبار في المجموعة السعودية، فيوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في المجموعة السعودية لكل من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية وكبار 
تنفيذييها والجمهور، إضافًة إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لمؤسسة التأمينات االجتماعية، قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 

1443/8/7هـ )الموافق 2022/3/10م(20 

المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

0.01%0.02100,708%100,708أعضاء مجلس اإلدارة في المجموعة السعودية*

0.0001%0.00021,000%1,000كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية**

18.58%4.95140,260,834%21 22,275,000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية***

81.4%86.84614,437,458%449,898,292الجمهور

100%100754,800,000%450,000,000اإلجمالي

* بناًء على األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في المجموعة السعودية فقط.
** بناًء على األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في المجموعة السعودية فقط.

*** يوجد لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ملكية غير مباشرة في المجموعة السعودية، وتفصيلها كاآلتي:

قبل إتمام صفقة االستحواذ: تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )62,926,190( سهم والتي تمثل نسبة )13,98%( من   )1(
رأس مال المجموعة السعودية.

بعد إتمام صفقة االستحواذ: ستمتلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد )153,451,790( سهم والتي ستمثل نسبة )%20,33(   )2(
من رأس مال المجموعة السعودية.

المعلومات المالية االفتراضية الموحدة والموجزة )غير مراجعة(. 9 3

شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة 

)شركة مساهمة سعودية(

المعلومات المالية الموحدة الموجزة التصورية )غير المراجعة( 

المقدمة

تتكون المعلومات المالية التصورية من قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة التصورية غير المراجعة كما في 31 ديسمبر 2020م للمجموعة وقائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة الموجزة التصورية غير المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م باإلضافة إلى اإليضاحات ذات 

الصلة، كما لو كانت الصفقة قد تمت في تاريخ 1 يناير 2020م )»التاريخ االعتباري للصفقة«(.

أن الغرض من المعلومات المالية التصورية هو توضيح تأثير الصفقة كما لو كانت الشركتان موجودتان بالفعل في الهيكل الرأسمالي الذي أنشأته الصفقة 
منذ التاريخ االعتباري للصفقة وحدثت الصفقة في التاريخ االعتباري للصفقة.

حالياً  المتاحة  والمعلومات  التيقن  عدم  وأوجه  التصورية  والتقديرات  االفتراضات  بعض  على  التصورية  المالية  المعلومات  هذه  وعرض  إعداد  يستند 
المالية  المعلومات  فإن  ونتيجة طبيعتها،  ذلك،  توضيحية فقط. وعالوة على  إعدادها ألغراض  تم  وقد  اإلعداد(،  أساس  اإليضاح  أكثر في  )المفصلة 
افتراضياً، وبالتالي فهي ال تمثل المركز المالي الفعلي واألداء المالي لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي. وقد ال  التصورية تعالج وضعاً 
تعكس الصورة الحقيقية عن المركز المالي واألداء المالي لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي عند إتمام الصفقة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
المعلومات المالية التصورية ال تمثل الوضع المالي واألداء المالي الذي كان من الممكن مالحظته إذا تم إجراء الصفقة المشار إليها في تاريخ سابق وكما 
أن المعلومات المالية التصورية ال تشير إلى النتائج التشغيلية المستقبلية أو المركز المالي لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي عند إتمام 

الصفقة.

مالحظة: قامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنقل جزء من ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية إلى بعض شركاتها التابعة، وانخفضت إثر ذلك نسبة الملكية المباشرة   20
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية من )13.14%( إلى )4.95%( كما في تاريخ 2022/01/13م وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع تداول السعودية، علماً 
بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة االستحواذ يبلغ نسبة )18.93%( من رأس مال المجموعة 
السعودية. وعليه، سيبلغ مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ نسبة )38.91%( من 

رأس مال المجموعة السعودية، ولن يكون لها أي ملكية في بتروكيم نظًرا ألن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.
إتمام صفقة االستحواذ على سبيل اإلفصاح وكذلك ألنها ستكون أحد  للتأمينات االجتماعية قبل  العامة  للمؤسسة  المباشرة  الملكية  تم تضمين نسبة  أنه  إلى  مالحظة: تجُدر اإلشارة   21
المساهمين الكبار في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. ونظًرا إلى أن الملكية المباشرة الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية دون نسبة )5%( من رأس مال 

المجموعة السعودية، فقد تم تضمينها في احتساب ملكية الجمهور قبل إتمام صفقة االستحواذ البالغة نسبة )99.97%( من رأس مال المجموعة السعودية.
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شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة التصورية )غير المراجعة(

كما في 	3 ديسمبر 2020م 

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

31 ديسمبر 2020

إيضاح

شركة المجموعة 
السعودية 
لالستثمار 
)الموحدة ( 
)مراجعة – 

مسجلة مسبقًا(

معاد 
عرضها 

)إيضاح 1ب(

شركة المجموعة 
السعودية 
لالستثمار 

الصناعي )موحدة(
معدلة – إيضاح أ

بتروكيم
)المعدلة(

التعديالت 
التصورية 

التصورية 
)الموحدة( 

)1()2()3( = )2( + )1()4()5()6( = )5( + )3(
الموجودات

الموجودات غير المتداولة
1,539-1,539691)12,949,710(12,951,249ممتلكات ومصنع ومعدات

استثمارات في مشاريع مشتركة محتسبة 
9,378,318-1,290,9468,087,3729,378,3188,087,372باستخدام طريقة حقوق الملكية

5,195-5,1953,524)130,710(135,905موجودات اخرى
----)63,266(63,266الحق في استخدام الموجودات

9,385,052-9,385,0528,091,587)5,056,314(14,441,366مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

----)784,883(784,883ذمم تجارية مدينة 
----)1,013,390(1,013,390المخزون

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة 
6,621-6,6213,643)141,000(147,621أخرى

608,750--608,750)299,481(838,231مطلوب من أطراف ذات عالقة
1,165,742-1,165,742382,298)915,229(2,080,971النقد والنقد المعادل

1,781,113-1,781,113385,941)3,083,983(4,865,096مجموع الموجودات المتداولة
11,166,165-11,166,1658,477,528)8,140,297(19,306,462مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

4,500,0004,800,0003,048,0007,548,000-4,500,000ب1رأس المال 
4,066,0324,066,032----ب2عالوة إصدار أسهم

)3,038,661()3,038,661(----ب3احتياطيات أخرى
906,301438,29411,541917,842-906,301ب5احتياطي نظامي

978,370)26,989(1,005,3592,877,752-1,005,359ب5أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي شركة 
6,411,6608,116,0464,059,92310,471,583-6,411,660المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

-)4,059,923(-4,059,923)4,161,747(8,221,670ب5الحصص غير المسيطرة
10,471,583-10,471,5838,116,046)4,161,747(14,633,330مجموع حقوق الملكية
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شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة التصورية )غير المراجعة( )تتمة( 

كما في 	3 ديسمبر 2020م 

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

31 ديسمبر 2020

المسجلة إيضاح
مسبقًا

معاد 
عرضها 

)إيضاح 1ب(

شركة المجموعة 
السعودية 
لالستثمار 

الصناعي )موحدة(
معدلة – إيضاح أ

بتروكيم
)المعدلة(

التعديالت 
التصورية 

التصورية 
)الموحدة( 

)1()2()3( = )2( + )1()4()5()6( = )5( + )3(

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

---)1,493,854(1,493,854اقترضات طويلة األجل 

---)42,244(42,244التزامات عقد اإليجار 

---)298,696(298,696مطلوبات ضريبية مؤجلة - صافي

18,551-18,5517,094)311,865(330,416التزامات منافع الموظفين 

18,551-18,5517,094)2,146,659(2,165,210مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

---)300,975(300,975ذمم تجارية دائنة

51-51234)198,833(198,884مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

32,184-32,1842,726)360,183(392,367مستحقات ومطلوبات أخرى

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

----)743,254(743,254الجزء المتداول لالقترضات الطويلة األجل

----)23,187(23,187الجزء المتداول اللتزامات عقد اإليجار 

418,796-418,796351,428)205,459(624,255زكاة وضريبة دخل 

676,031-676,031354,388)1,831,891(2,507,922مجموع المطلوبات المتداولة

694,582-694,582361,482)3,978,550(4,673,132مجموع المطلوبات

11,166,165-11,166,1658,477,528)8,140,297(19,306,462مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة الموجزة التصورية )غير المراجعة(

للسنة المنتهية في 	3 ديسمبر 2020م 

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

31 ديسمبر 2020

المسجلة إيضاح
مسبقًا

معاد 
عرضها 

)إيضاح 1ب(

شركة المجموعة 
السعودية 
لالستثمار 
الصناعي 
)موحدة(

معدلة– إيضاح أ

بتروكيم
)المعدلة(

التعديالت 
التصورية

التصورية 
)الموحدة( 

)1()2()3( = )2( + )1()4()5()6( = )5( + )3(

----)6,112,766(6,112,766إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء

----5,169,261)5,169,261(تكلفة اإليرادات 

----)943,505(943,505إجمالي الربح

حصة النتائج من المشاريع المشتركة 
المحتسبة باستخدام طريقة حقوق 

الملكية
)14,944(268,458253,514268,458-253,514

----333,263)333,263(مصروفات البيع والتوزيع

)52,300()24,545()52,300(140,872)193,172(مصاريف عمومية وإدارية 

201,214-201,214243,913)200,912(402,126الربح التشغيلي 

)372(-)205()372(77,803)78,175(تكاليف تمويل

20,005-20,0059,879)11,803(31,808دخل التمويل

19,633-66,00019,6339,674)46,367(تكاليف تمويل - صافي

85-)284(85)23,985(24,070دخل آخر- صافي

220,932-220,932253,303)158,897(379,829الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)13,876(-)23,532()13,876(10,005)23,881(مصروف الزكاة

----22,744)22,744(مصروف ضريبة الدخل

207,056-207,056229,771)126,148(333,204الربح للسنة
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شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة الموجزة التصورية )غير المراجعة( )تتمة(

للسنة المنتهية في 	3 ديسمبر 2020م 

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

31 ديسمبر 2020

المسجلة إيضاح
مسبقًا

معاد 
عرضها 

)إيضاح 1ب(

شركة المجموعة 
السعودية 
لالستثمار 
الصناعي 
)موحدة(

معدلة– إيضاح أ

بتروكيم
)المعدلة(

التعديالت 
التصورية

التصورية 
)الموحدة( 

)1()2()3( = )2( + )1()4()5()6( = )5( + )3(

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو 
الخسارة

)855(-)859()855(32,093)32,948(إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

----)2,246(2,246ضريبة مؤجلة

الحصة من الخسارة الشاملة األخرى 
للمشاريع المشتركة المحتسبة باستخدام 

طريقة حقوق الملكية
)13,054()20,860()33,914()20,860(-)33,914(

)34,769(-)21,719()34,769(11,233)46,002(الخسارة الشامل األخرى للسنة

172,287-172,287208,052)117,161(289,448مجموع الدخل الشامل للسنة

الربح للسنة العائد إلى:

مساهمي شركة المجموعة السعودية 
91,645229,771115,411207,056-91,645لالستثمار الصناعي

-)115,411(-115,411)126,148(241,559الحصص غير المسيطرة

207,056-207,056229,771)126,148(333,204ب5

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

مساهمي شركة المجموعة السعودية 
67,735208,052104,552172,287-67,735لالستثمار الصناعي

-)104,552(-104,552)117,161(221,713الحصص غير المسيطرة

172,287-172,287208,052)117,161(289,448ب5

ربحية السهم )بالريال السعودي(

0,27ب4األساسية والمخفضة
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شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة الموجزة التصورية )غير المراجعة(

للسنة المنتهية في 	3 ديسمبر 2020م

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

أساس اإلعداد أ- 

قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية التصورية، والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة التصورية غير المراجعة كما في 31 ديسمبر 
2020م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة الموجزة التصورية غير المراجعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات ذات الصلة 
الواردة أدناه. تم إعداد المعلومات المالية التصورية لألغراض التوضيحية فقط، يستند التعديالت التصورية على االفتراضات والتي تم توضيحها في 
اإليضاحات. )أ- أساس اإلعداد وب - وصف التعديالت التصورية(. ونظراً لطبيعتها، تبين المعلومات المالية التصورية، كما هو محدد في القسم المتعلق 
بالمقدمة ، تأثير الصفة على المركز المالي المجمع المختصر وأداء المالي المجمع المختصر، كما لو كانت قد تمت الصفقة في تاريخ 1 يناير 2020، 

وهي ال تمثل النتائج المالية أو المركز المالي الفعلي للمجموعة.

تم إعداد المعلومات المالية المقدمة بموجب أحكام المادة السابعة والخمسون المتعلقة بالشروط والمتطلبات المتعلقة بزيادة رأس المال لغرض االستحواذ 
على شركة أو شراء أصل الصادرة من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، 

ووفقا لما يلي:

تتضمن المعلومات المالية التصورية فقط على تأثير هذه »الصفقة« وتم إعدادها على أساس القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير - 1
المراجعة( للمجموعة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م والتي تتضمن على أرقام معاد عرضها )راجع اإليضاح 
رقم 1ب الوارد أدناه( لقائمة المركز المالي الموحدة الموجزة كما في 31 ديسمبر 2020م وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
للمجموعة  المراجعة(  الموجزة )غير  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  تم  المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.  للسنة  الموجزة  الموحدة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021 وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 الخاص »بالتقارير المالية المرحلية« 
)»معيار المحاسبة الدولي رقم 34«(، المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة 
والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية موحدة. ولذلك، يجب 
أن تقرأ هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م باالقتران مع القوائم 

المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. كما يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 1ب الوارد أدناه.

السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  تتطلبها  معينة  إفصاحات  هناك  1-أ 
للمحاسبين القانونيين ا لم يتم تضمينها في هذه المعلومات المالية التصورية.

حتى 31 ديسمبر 2020، قامت بتروكيم بتوحيد الشركة السعودية للبوليمرات )شركة ذات مسؤولية محدودة( وشركة بوليمرات  1-ب 
الخليج للتوزيع )شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة( بناًء على االجتهاد بأن لديها السيطرة على كاًل من الشركة السعودية 
للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع. خالل فترة الثالثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ، قامت بتروكيم بإعادة تقييم 
هذا ااالجتهاد في ضوء الترتيبات التعاقدية المنصوص عليها بين المساهمين واستنتجت إلى أن بتروكيم مارست سيطرة مشتركة 
وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، »القوائم المالية الموحدة« والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 11 المتعلق 
»بالترتيبات المشتركة«. ونتيجة لذلك، قامت بتروكيم باحتساب االستثمارات في الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات 
الخليج للتوزيع كاستثمارات في مشاريع مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبناًء عليه، قامت المجموعة بأدراج تعديل في 
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م. ولم يكن إلعادة العرض 
أي تأثير على مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وصافي الدخل والربحية 

للسهم )األساسي والمخفض(.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية التصورية هي مطابقة لتلك المفصح عنها في اإليضاح رقم 2 حول القوائم - 2
المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )مراجعة – مسجلة مسبقاً(. أن السياسات المحاسبية لشركة بتروكيم هي 
مطابقة لتلك السياسات المحاسبية لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي . كما يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 1ب الوارد أعاله.

يتم إجراء أي تعديالت إلظهار قيمها - 3 لم  الدفترية.  التصورية بقيمها  المالية  المعلومات  الواردة في هذه  الموجودات والمطلوبات  تم إظهار 
العادلة، أو إثبات أي موجودات أو مطلوبات جديدة، في تاريخ الصفقة التي قد تكون مطلوبة بخالف ذلك.

المالية - 4 للمعلومات  العام  بالشكل  يتعلق  فيما  الصادرة  التعليمات  ذلك  في  بما  التنظيمية،  الجهات  قبل  من  الصادرة  والتعليمات  المتطلبات 
التصورية وطريقة عرضها والتاريخ االعتياري للصفقة، أي 1 يناير 2020م.
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أساس اإلعداد )تتمة(  أ- 

الملكية - 5 تتغير نسبة حقوق  أنه عندما  الفقرة ب 96 على  الموحدة«  المالية  »بالقوائم  المتعلق  المالي رقم 10  للتقرير  الدولي  المعيار  ينص 
المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة، يجب على المنشأة تعديل القيم الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات 
في حصصها النسبية في الشركة التابعة. يجب على المنشأة إثبات أي فرق بين المبلغ مباشرة في حقوق الملكية الذي يتم من خالله تعديل 

الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم، أن ينسب إلى مالك الشركة األم.

وبالتالي، وألغراض هذه الصفقة، قامت شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي باحتساب شراء حصة الملكية لحاملي الحصص غير 
المسيطرة في بتروكيم كمعاملة حقوق ملكية نتيجة لعدم وجود أي تغير في السيطرة. وبالتالي، تم اثبات الفرق بين القيمة العادلة للمقابل 

المدفوع والمبلغ الذي تم من خالله تعديل الحصص غير المسيطرة في حقوق الملكية ضمن )االحتياطيات األخرى(.

الملكية من هذه الصفقات؛  الناتجة أو ضمن حقوق  الخسائر  أو  المالية توجيهات بشأن عرض األرباح  للتقارير  الدولية  المعايير  وال تقدم 
من  المزيد  على  )للحصول  األخرى«  »االحتياطيات  بند  ضمن  الفرق  هذا  تقديم  اإلدارة  اختارت  التصورية،  المالية  المعلومات  وألغراض 

التوضيحات والعمليات الحسابية، يرجى الرجوع إلى اإليضاحين رقم 2ب و3ب(.

أن الصفقة بين المشاركين في حقوق الملكية هي دون تغيير في السيطرة، وبالتالي، ال يتم تعديل أي شهرة قد يتم اثباتها في تاريخ الحصول - 6
على السيطرة على شركة بتروكيم من قبل شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي في هذه المعلومات المالية التصورية.

ال تأخذ المعلومات المالية التصورية في االعتبار تأثيرات ألي أوجه تضافر متوقعة أو تكاليف متكبدة لتحقيق أوجه التضافر هذه نتيجة - 7
للصفقة. وال تقدم المعلومات المالية التصورية أي مؤشر على النتائج والوضع المالي المستقبلي ألنشطة شركة المجموعة السعودية لالستثمار 

الصناعي عند إتمام الصفقة.
لمقابل شراء أسهم بتروكيم من الحصص غير المسيطرة، وافقت الشركة على إصدار وتخصيص 304,800 ألف سهم جديد )»مقابل األسهم«( - 8

بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم الواحد بسعر سوقي قدره 23,34 ريال سعودي لكل سهم كما هو ُمعلن في »تداول« في التاريخ 
االعتباري للصفقة أي 1 يناير 2020 بنسبة تبادل أسهم 1,27 سهم في شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي لكل سهم من األسهم 
في بتروكيم. يعتبر سعر اإلقفال وقيمة المقابل إرشادياً وسيتم تعديلهما ليعكسان سعر السوق ألسهم شركة المجموعة السعودية لالستثمار 

الصناعي في تاريخ الفعلي للصفقة.
لشركة - 9 بالكامل  مملوكة  تابعة  بتروكيم شركة  وستصبح  »تداول«  في  المدرجة  بتروكيم  أسهم  جميع  إدراج  إلغاء  سيتم  الصفقة،  إتمام  وعند 

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي.

وصف التعديالت التصورية 	- 

كما هو  التصورية  االفتراضات  بعض  وكذلك  المتاحة  المعلومات  التصورية على  المالية  المعلومات  أجريت ألغراض  التي  التصورية  التعديالت  تستند 
موضح في هذه اإليضاحات حول المعلومات المالية التصورية. تتضمن التعديالت التصورية المقدمة تعديالت من أجل عرض البنود الهامة فقط بصورة 
متوافقة وبشكل أفضل . كما ذكر سابقاً، ال تتضمن المعلومات المالية التصورية على أي أوجه تضافر محتملة أو توفير التكاليف وال أي تعديالت تطبيع 
أو أي مصروفات إضافية في المستقبل قد تنتج عن هذه الصفقة. وعالوة على ذلك، ال تتضمن المعلومات المالية التصورية على أي تأثيرات محتملة 
أو مستقبلية ناتجة عن أي متطلبات تعويضات / تنظيمية محتملة مفروضة على شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي عند إتمام الصفقة من 
قبل السلطات التنظيمية فيما يتعلق بالصفقة. باإلضافة إلى ذلك، تم تعديل جميع التكاليف المتعلقة بالصفقة في حقوق الملكية كما في 1 يناير 2020م.

وصف التعديالت التصورية )تتمة(  -	

فيما يلي التعديالت التصورية الواردة في المعلومات المالية التصورية:

سينتج عن الصفقة إصدار 304,800 ألف سهم من أسهم الشركة لشراء كامل حصة حقوق الملكية للمساهمين غير المسيطرين في بتروكيم.- 1
رأس المال التصوري ألسهم شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بعد الصفقة.أ- 

240,000)أ(األسهم القائمة لشركة بتروكيم المملوكة من قبل الحصص غير المسيطرة )480 مليون * 50%( )بآالف الوحدات(

1,27)ب(معدل الصرف

304,800)ج=أ*ب(عدد األسهم الصادرة من قبل شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )بآالف الوحدات(

3,048,000)د=ج*10(القيمة االسمية لألسهم الصادرة من قبل شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )بآالف الرياالت السعودية(

4,500,000)هـ(رأس المال القائم لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )بآالف الرياالت السعودية( كما في 1 يناير 2020م 

7,548,000)د+هـ(إجمالي رأس المال الصادر لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بعد الصفقة )بآالف الرياالت السعودية(

الواحد - 2 للسهم  ريال سعودي  البالغ 23,34  الصناعي  السعودية لالستثمار  المجموعة  لشركة  اإلقفال  المقابل على أساس سعر  احتساب  تم 
المنشور في »تداول« في التاريخ االعتباري للصفقة أي 1 يناير 2020م. يعتبر سعر اإلقفال هذا وقيمة المقابل إرشادياً وسيتم تعديلهما ليعكسان 

سعر السوق ألسهم شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي في تاريخ الفعلي للصفقة.
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اجمالي المقابل التصوريأ- 

304,800عدد األسهم التي ستصدرها شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي لمساهمي بتروكيم البائعين )بآالف الوحدات(

23,34مضروباً في: سعر سهم شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )بالريال السعودي( كما في 1 يناير 2020م

7,114,032إجمالي المقابل )بآالف الرياالت السعودية( كما في 1 يناير 2020م

عالوة اصدار األسهم التصورية لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بعد الصفقةب- 

7,114,032إجمالي المقابل )بآالف الرياالت السعودية( 

ناقصاً منه: القيمة االسمية لألسهم الصادرة من قبل شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي لمساهمي بتروكيم البائعين 
)3,048,000()بآالف الرياالت السعودية(

4,066,032عالوة إصدار األسهم كما في 1 يناير 2020م )بآالف الرياالت السعودية(

وصف التعديالت التصورية )تتمة(  -	

وعالوة على ذلك، يتم إثبات الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع والمبلغ الذي يتم به تعديل الحصص غير المسيطرة في حقوق الملكية - 3
ضمن )االحتياطيات األخرى(.

القيمة االسمية لألسهم الصادرة من قبل شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي لمساهمي بتروكيم البائعين )بآالف الرياالت السعودية( 

)3,048,000(304.800 ألف سهم بسعر 10 ريال سعودي للسهم الواحد

)4,066,032(مضافاً إليه: عالوة إصدار األسهم )اإليضاح رقم ب 2 )ب(( )بآالف الرياالت السعودية(

)7,114,032(القيمة العادلة للمقابل المحول )اإليضاح رقم 2ب )أ(( )بآالف الرياالت السعودية(

4,075,371القيمة الدفترية للفائدة اإلضافية في بتروكيم )بآالف الرياالت السعودية(

)3,038,661(حقوق الملكية االحتياطيات األخرى )انظر اإليضاح رقم 5أ أعاله( )بآالف الرياالت السعودية(

بعد إصدار مقابل األسهم، زادت ربحية السهم األساسي والمخفض للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من 0,20 ريال سعودي للسهم إلى - 4
0,27 ريال سعودي للسهم.

ألغراض العرض التصوري، أصبحت بتروكيم شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي اعتباراً من 1 يناير - 5
2020م وبالتالي تتطلب إجراء التعديالت التالية في المعلومات المالية التصورية:

إعادة تخصيص أرباح بتروكيم وإجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بين شركة المجموعة السعودية لالستثمار أ- 
السعودية  المجموعة  حصة  زادت   .2020 يناير   1 أي  للصفقة  االعتباري  التاريخ  إلى  بالرجوع  المسيطرة  غير  والحصص  الصناعي 
لالستثمار الصناعي في األرباح وإجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ وقدره 115,411 ألف ريال سعودي 

و104,552 ألف ريال سعودي على التوالي؛
زيادة مبلغ االحتياطي النظامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م نتيجة إلعادة تخصيص الدخل؛ب- 
التغيير في مبلغ الحصص غير المسيطرة الوارد في األرقام المعاد عرضها للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. نتيجة لهذه الصفقة، ج- 

تم تعديل وإعادة تصنيف الحصص غير المسيطرة لبتروكيم التي تم االستحواذ عليها من قبل شركة المجموعة السعودية لالستثمار 
الصناعي ضمن »حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي«؛ و

أدت التغييرات الواردة أعاله )أ( إلى )ج( إلى تغيير في مبلغ األرباح المبقاة أيضاً.د- 

فيما يلي التغييرات الموضحة أعاله على النحو التالي:

كما في 31 ديسمبر 2020م 

بعد الصفقةالزيادة / )النقص(قبل الصفقة

)3,038,661()3,038,661(-احتياطيات أخرى

906,30111,541917,842احتياطي نظامي

978,370)26,989(1,005,359أرباح مبقاة

-)4,059,923(4,059,923حصص غير مسيطرة
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مقارنة لمؤشرات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية كما في 	3 ديسمبر 8	20م و9	20م و2020م . 0	 3

على مستوى المجموعة السعودية )قبل االستحواذ( وعلى المستوى الموحد االفتراضي بعد 

نفاذ صفقة االستحواذ كما في 	3 ديسمبر 2020م:

2020
المجموعة السعودية بعد 

إتمام صفقة االستحواذ

2020
المجموعة السعودية

2019
المجموعة السعودية

2018
المجموعة السعودية المؤشر

ال ينطبق %15.4 %24.6 %30.0 هامش الربح اإلجمالي %

ال ينطبق %5.5 %16.8 %22.2 هامش صافي الربح %

%1.9 %1.7 %5.8 %8.1 العائد على الموجودات %

%2.0 %2.3 %8.6 %13.7 -العائد على حقوق الملكية%

2.6 1.9 1.9 1.7 )x( نسبة التداول -

0.1 0.3 0.5 0.7 )x( المطلوبات إلى حقوق الملكية-

ال ينطبق 0.2 0.3 0.5  )x( الدين إلى إجمالي حقوق الملكية -

التأثير على الملكية. 		 3

عند إتمام صفقة االستحواذ، ستكون ملكية مساهمي بتروكيم البائعين الحاليين ما نسبته )40,38%( من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة 
االستحواذ، وسيملك مساهمي المجموعة السعودية ما نسبته )59,62%( من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ.

بعد االستحواذقبل االستحواذالشركة

المجموعة السعودية 
450,000,000450,000,000إجمالي عدد األسهم المصدرة

59.62%100%النسبة )%( من رأس المال

بتروكيم
480,000,000304,800,000إجمالي عدد األسهم المصدرة

40.38%100%النسبة )%( من رأس المال

املجموعة السعودية بعد إمتام صفقة االستحواذ
450,000,000754,800,000عدد األسهم

100%100%النسبة )%( من رأس املال

التأثير على الربحية. 2	 3

450.000,000 عدد أسهم املجموعة السعودية احلالية 

0,20 ربحية السهم الواحد

304,800,000 عدد أسهم املجموعة السعودية اجلديدة

754,800,000 إجمالي عدد أسهم املجموعة السعودية بعد زيادة رأس املال

ربحية السهم الواحد بعد زيادة رأس املال )بناًء على القوائم املالية االفتراضية( 27

زيادة األرباح )رقمًا( 0,07

زيادة األرباح )نسبة( %35
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ألداء التاريخي لسعر سهم المجموعة السعودية. 3	 3

سعر سهم المجموعة السعودية )ريال سعودي( تاريخ

اليوم األول من كل شهر خالل السنة السابقة لتاريخ نشر التعميم

23,16 2020/10/1م

20,52 2020/11/1م

26,45 2020/12/1م

26,45 2021/1/3م

24,90 2021/2/1م

28,75 2021/3/1م

32,85 2021/4/1م

35,15 2021/5/2م

37,50 2021/6/1م

34,05 2021/7/1م

37,20 2021/8/1م

36,00 2021/9/1م

39.25 2021/10/3م

36.3 2021/11/1م

اليوم األخير قبل بداية فترة العرض

41.1 2021/10/26م

آخر تاريخ متاح قبل نشر التعميم

37,50 2022/3/17

59



المعلومات المالية . 4

مقدمة . 	 4

يستعرض هذا القسم مناقشة وتحليل المعلومات المالية للبتروكيم على أساس موحد خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م 
و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. ينبغي قراءة هذا القسم بالتوازي مع القوائم المالية لبتروكيم والمتاحة للمساهمين على الموقع 
الرسمي لتداول، والتي تمت مراجعتها من قبل مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م وفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021. تجدر اإلشارة بأن المعلومات المالية المقدمة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية لبتروكيم. تم استخراج المعلومات 
المالية لبتروكيم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م والسنوات المالية المنتهية في 2020م و 2019م و 2018م من القوائم المالية األولية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لبتروكيم و القوائم المالية لألعوام 2020م و 2019م و 2018م لبتروكيم ، على التوالي ، ولم تخضع هذه 
المعلومات ألي تعديل جوهري. كما تم استخراج المعلومات المالية لبتروكيم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م من البيانات المقارنة للقوائم المالية األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لبتروكيم والقوائم المالية لعام 2020م 
لبتروكيم ، على التوالي ، لم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري. علًما بأن بتروكيم قد قامت بتقييم منهجية إعداد قوائمها المالية ، أخًذا باإلعتبار 
العالقات التعاقدية مع الشريك في استثماراتها ، وقررت بناًء على ذلك المحاسبة عن هذه االستثمارات كمشاريع مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية 
في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م المرفقة في هذا التعميم والمتاحة 
للمساهمين على الموقع الرسمي لتداول السعودية. وتشمل القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

30 سبتمبر 2021م تعديل على أرقام القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

فيما يتعلق بصفقة االستحواذ المقترحة بين المجموعة السعودية وبتروكيم، والذي تطلب مراجعة ومواءمة السياسات المحاسبية ذات الصلة المتعلقة على 
وجه التحديد بتقويم السيطرة على استثمارات بتروكيم في الشركة السعودية للبوليمرات و شركة بوليمرات الخليج للتوزيع، التي تمتلك فيها بتروكيم %65 
من األسهم، تم التوصل إلى أن الشركتين اللتي تم محاسبتهما سابًقا كشركات تابعة في القوائم المالية لبتروكيم يجب أن يتم محاسبتهما اآلن على أنهما 

ترتيبات مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

نتيجة لعملية إعادة التقييم هذه، قامت بتروكيم بإلغاء توحيد القوائم المالية للشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع واحتسبتها 
كاستثمارات في مشاريع مشتركة وفًقا لطريقة حقوق الملكية في القوائم المالية األولية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، ووفًقا 

لذلك تم تضمين التعديل في القوائم المالية األولية الموجزة.

ومع ذلك، فإن التعديل لم يكن له أي تأثير مالي على إجمالي حقوق الملكية الخاص بمساهمي بتروكيم وال على صافي الدخل أو ربحية السهم. تم عرض 
التغييرات الناتجة عن التعديل في القوائم المالية األولية الموجزة لشركة بتروكيم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

يجب على المساهمين قراءة هذا التعميم بالكامل، وعدم االعتماد فقط على المعلومات الواردة في هذا القسم. 

تم تقريب المعلومات المالية واالحصائية الواردة في هذا القسم إلى أقرب ألف. وفي حال تم تجميع تلك المعلومات، يمكن مالحظة اختالفات طفيفة 
عند مقارنتها باألرقام المعروضة في الجداول والتي تم تقريبها أيضاً إلى أقرب ألف. تم احتساب جميع نسب التغيير المئوية والهوامش والمصروفات 

السنوية باستخدام األرقام المقربة.

إقرار اإلدارة بشأن القوائم المالية. 2 4

ال يتحمل أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية أية مسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في هذا القسم، والتي تم الحصول عليها من بتروكيم 
ومن مصادر عامة أخرى، بما في ذلك القوائم المالية لبتروكيم دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، مع العلم بأن بتروكيم ملزمة بموجب اتفاقية التنفيذ 
للمجموعة  التنفيذ، ضماناً  اتفاقية  بموجب  بتروكيم،  وقد قدمت  التعميم.  إعداد هذا  لغرض  المطلوبة  المعلومات  بجميع  السعودية  المجموعة  بتزويد 
السعودية، بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحاالت، يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة منها من جميع الجوانب الجوهرية بشأن الصفقة 
وذلك كما في تاريخ تقديم تلك المعلومات، بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها خالل مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة وإعداد مستندات 
الصفقة بما فيها هذا التعميم، وأن المعلومات المقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية. كما قدمت بتروكيم، بموجب اتفاقية التنفيذ، ضماناً 
بأنها لم تقم بشكل متعمد بإخفاء عن المجموعة السعودية أي معلومات جوهرية متصلة بالصفقة. افترضت المجموعة السعودية بأنه ال توجد أي نية 
حالياً إلجراء أي تغيير جوهري في أنشطة بتروكيم وأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو أن يكون قد أثر بشكل جوهري في وضعها 

المالي خالل فترة ال )12( شهًرا التي تسبق تاريخ هذا التعميم.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 3 4

تم عرض السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة إلعداد القوائم المالية لبتروكيم ، والتي تم إلحاقها بتعميم المساهمين هذه باإلضافة إلى أنه يتم 
نشرها وإتاحتها على موقع تداول السعودية بشكل دوري وفًقا ألنظمة وقواعد هيئة السوق المالية. باإلضافة إلى ذلك، قامت بتروكيم بإعادة تصنيف بعض 

معامالت عام 2019م التي تظهر في بيانات المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م كما هو موضح ادناه: 

حتى 31 ديسمبر 2019، سجلت إدارات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع والشركة السعودية للبوليمرات تكاليف الشحن كتكاليف عرضية للوفاء بالتزامات 
األداء مع عمالئها. ونتيجة لذلك، كانت تكاليف الشحن مخصومة من بند »اإليرادات من العقود مع العمالء« في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
اآلخر الموحدة. خالل عام 2020، أعادت إدارات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع والشركة السعودية للبوليمرات تقييم هذا الموقف ووقررت أن تكاليف 
الشحن لم تكن تكاليف عرضية، وبدالً من ذلك، كانت تكاليف اإليرادات المتكبدة من أجل الوفاء بالتزام األداء مع عمالئها. نتيجة لذلك، قامت اإلدارة 
بإعادة تصنيف هذه التكاليف من بند »اإليرادات من العقود مع العمالء« إلى بند »تكلفة اإليرادات« كما هو ملخص أدناه. لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير 

على إجمالي الربح أو الربح التشغيلي أو ربح السنة أو ربحية السهم األساسية والمخففة أو أي بند من بنود قائمة المركز المالي الموحدة.

ايرادات التمويل المصنفة مسبقاً ضمن »الدخل اآلخر - صافي« في القوائم المالية المقارنة تم عرضها منفصلة إلى »ايرادات من استثمارات نقدية« في 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة، لتتوافق مع التصنيف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير 

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

بعد إعادة التصنيف إعادة تصنيف سابقًا قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

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

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

1,883,264 - 1,883,264 إجمالي الربح

14,470 )83,690( 98,160 إيرادات أخرى - بالصافي

83,690 83,690 - ايرادات من استثمارات نقدية

حتى 31 ديسمبر 2019 ، عرضت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية المتعلقة بخطة إدخار الموظفين على أساس 
صافي في قائمة المركز المالي. خالل عام 2020، أعادت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات تقييم هذا الموقف وخلصت إلى أن هذا العرض لم يكن 
مالئماً مع مراعاة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 19، »منافع الموظفين«. ونتيجة لذلك، أعادت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات تصنيف أرصدة 
الموجودات والمطلوبات المالية على أساس اإلجمالي في بنود »مطلوب من أطراف ذات عالقة« و »التزامات منافع الموظفين« في قائمة المركز المالي 
المقارنة لعام 2019 واإليضاحات ذات الصلة كما هو ملخص أدناه. أدرجت إدارة الشركة إعادة التصنيف هذه في قائمة المركز المالي الموحدة وتعتقد 

أن إعادة التصنيف غير جوهرية، ولم يكن لها أي تأثير على أي من بنود قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة.

بعد إعادة التصنيف إعادة تصنيف سابقًا قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2019

264,920 27,694 237,226 مطلوب من أطراف ذات عالقة

258,856 27,694 231,162 التزامات منافع الموظفين
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تحليل النتائج المالية التاريخية. 4 4

قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 	1-1-

يبين الجدول التالي قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لبتروكيم للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م 
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و2021م:

جميع المبالغ بآالف 
الرياالت السعودية 

الستة أشهر المنتهية في 30  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغيريونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

إيرادات من العقود مع 
53.8% )20.2(%)14.3(%4,583,659 2,979,982 6,112,766 7,655,533 8,930,414 العمالء

1.8% )10.5(%)7.6(%)2,903,705()2,851,531()5,168,211()5,772,269()6,244,959(تكلفة اإليرادات 
1,207.9% )49.8(%)29.9(%1,679,954 128,451 944,555 1,883,264 2,685,455 إجمالي الربح 

36.1% )21.0(%)10.5(%)227,933()167,496()333,263()421,931()471,618(مصاريف بيع وتوزيع 
)14.6(%)5.7(%)14.4(%)67,929()79,583()165,417()175,460()205,001(مصاريف عمومية وإدارية 

)1,266.7(% )65.3(%)36.0(%1,384,092 )118,628(445,875 1,285,873 2,008,836 ربح التشغيل 
)60.5(%)65.7(%)26.4(%)16,375()41,460()78,008()227,721()309,373(تكاليف تمويل 

إيرادات من استثمارات 
)68.0(%)74.1(%- 4,761 14,859 21,682 83,690  - نقدية 

)56.3(%)60.9(%)53.4(%)11,614()26,601()56,326()144,031()309,373(تكاليف تمويل - صافي 
)165.0(%63.8% )93.8(%)2,803(4,315 23,701 14,470 231,648 إيرادات أخرى - صافي 

الربح قبل الزكاة وضريبة 
)1,072.0(% )64.3(%)40.1(%1,369,675 )140,914(413,250 1,156,312 1,931,111 الدخل 

341.8%)67.6(%)46.9(%)103,144()23,344()22,744()70,149()132,141(مصروف ضريبة الدخل 
)159.6(% )52.6(%)28.2(%27,066 )45,397()33,537()70,800()98,620(مصروف الزكاة

)717.0(% )64.8(%)40.3(%1,293,597 )209,655(356,969 1,015,363 1,700,350 الربح للسنة

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

اإليرادات من العقود مع العمالء 	 	 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل اإليرادات من العقود مع العمالء كما وردت في كل شركة تابعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م 
و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و2021م:

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
الستة أشهر المنتهية في  السنة المنتهية في 31 ديسمبر

نسبة التغير30 يونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

 إيرادات الشركة السعودية للبوليمرات من العقود مع العمالء 
 المبيعات إلى شركة بوليمرات الخليج 

75.9%)18.9(%)20.5(%6,773,8965,384,2284,364,3631,990,1373,500,936للتوزيع

 المبيعات إلى العمالء المحليين في 
34.7%)16.0(%)14.8(%1,632,6381,390,2021,167,780606,168816,443المملكة العربية السعودية

إجمالي إيرادات الشركة السعودية 
66.3%)18.3(%)19.4(%8,406,5346,774,4305,532,1432,596,3054,317,379للبوليمرات من العقود مع العمالء 

58.7%)21.1(%)16.9(%7,541,5156,265,3314,944,9862,373,8143,767,216 إيرادات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع
62.7%)19.7(%)18.2(%15,948,04913,039,76110,477,1294,970,1198,084,595اإلجمالي الفرعي 

ناقصاً: استبعاد المعامالت بين الشركة 
السعودية للبوليمرات و شركة بوليمرات 

الخليج للتوزيع
)6,773,896()5,384,228()4,364,363()1,990,137()3,500,936(%)20.5(%)18.9(%75.9

----- -  - )243,739(ناقصاً: تكاليف الشحن
53.8%)20.2(%)14.3(%6,112,7662,979,9824,583,659 7,655,533 8,930,414 إجمالي اإليرادات املوحدة

المصدر: معلومات اإلدارة.
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تشتمل إيرادات بتروكيم على ايرادات الشركة السعودية للبوليمرات وإيرادات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع، ويتم استبعاد مبيعات الشركة السعودية 
واالنتاج  التشغيل  أنشطة  أن  ايرادات بشكل مباشر حيث  أي  بتروكيم  لدى  وليس  القوائم،  توحيد  للتوزيع عند  الخليج  بوليمرات  إلى شركة  للبوليمرات 
والمبيعات تتم من خالل الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع. كانت تكاليف الشحن في عام 2018م مخصومة من اإليرادات، 

بينما في عامي 2019م و2020م تم عرضها ضمن تكلفة اإليرادات.

ارتفعت ايرادات الشركة السعودية للبوليمرات من العقود مع العمالء من 2,6 مليار ريال سعودي، في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م، 
إلى 4,3 مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بسبب ارتفاع المبيعات لكل من شركة بوليمرات الخليج للتوزيع والعمالء 

المحليين في المملكة العربية السعودية.

انخفضت اإليرادات من شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 7.5 مليار ريال سعودي في عام 2018 إلى 6.3 مليار ريال سعودي في عام 2019م على الرغم 
من زيادة الكميات المباعة بمقدار 57,093 مليون ريال سعودي في عام2019م. وكان الدافع وراء ذلك هو انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة %19.8 

خالل عام 2019م.

كما انخفضت اإليرادات من شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 6.3 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.9 مليار ريال في عام 2020م بسبب انخفاض 
حجم المبيعات وكذلك متوسط أسعار البيع بسبب تباطؤ الطلب من العمالء.

ارتفعت اإليرادات من شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 2,4 مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 3,8 مليار ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وكان ذلك مدفوًعا بشكل أساسي بارتفاع االسعار حيث إن سعر البولي إيثيلين والبولي بروبلين 
والمنتجات األخرى يرتبط ارتباًطا مباشًرا بأسعار النفط الخام التي زادت في األسواق الدولية خالل نفس الفترة، باإلضافة الى زيادة حجم المبيعات من 

776,766 طن متري إلى 791,169 طن متري.

إيرادات الرشكة السعودية للبوليمرات

تشتمل إيرادات الشركة السعودية للبوليمرات على المنتجات المباعة إلى شركة بوليمرات الخليج للتوزيع والمنتجات المباعة إلى العمالء المحليين في 
المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة شيفرون فيليبس السعودية، وهما شركتين شقيقتين. تم استبعاد المبيعات 

بين الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع عند توحيد القوائم المالية لبتروكيم.

انخفضت ايرادات الشركة السعودية للبوليمرات من 8.4 مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 6.8 مليار ريال سعودي في عام 2019م ثم إلى 5.5 
مليار ريال سعودي في عام 2020م بسبب انخفاض المبيعات لكل من شركة بوليمرات الخليج للتوزيع والعمالء المحليين في المملكة العربية السعودية.

حيث انخفضت اإليرادات من المبيعات إلى شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 6.8 مليار ريال سعودي في 2018م إلى 5.4 مليار ريال سعودي في 2019م، 
بالرغم من زيادة حجم المبيعات من 1.597.694 طن متري إلى 1.618.572 طن متري، بسبب انخفاض متوسط سعر بيع منتجات الشركة السعودية 

للبوليمرات من 4.240 ريال سعودي لكل طن متري إلى 3.327 ريال سعودي لكل طن متري.

انخفضت أيضاً االيرادات من المبيعات إلى شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 5.4 مليار ريال سعودي في 2019م إلى 4.4 مليار ريال سعودي في 2020م 
بسبب انخفاض الكميات المباعة من 1.618.572 طن متري إلى 1.526.342 طن متري، وانخفاض متوسط أسعار البيع من 3.327 ريال سعودي لكل 

طن متري إلى 2.859 ريال سعودي لكل طن متري. 

كما انخفضت اإليرادات من المبيعات للعمالء المحليين في المملكة العربية السعودية من 1.6 مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.4 مليار ريال 
سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع للمنتجات من 3.616 ريال سعودي لكل طن متري إلى 3.012 ريال 

سعودي لكل طن متري. 

انخفضت أيضاً إيرادات المبيعات للعمالء المحليين في المملكة العربية السعودية من 1.4 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.2 مليار ريال سعودي 
في عام 2020م نتيجة لالنخفاض في متوسط أسعار البيع من 3.012 ريال سعودي لكل طن متري إلى 2.560 ريال سعودي لكل طن متري، وانخفاض 

الكميات المباعة للعمالء المحليين في المملكة العربية السعودية من 461.566 طن متري إلى 456.154 طن متري.

للسنوات  للتوزيع  الخليج  بوليمرات  المبيعات لشركة  الناتجة عن  المنتج،  للبوليمرات، حسب  السعودية  الشركة  إيرادات  التالي تفاصيل  الجدول  يعرض 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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تفاصيل مبيعات الشركة السعودية للبوليمرات إلى شركة بوليمرات الخليج للتوزيع حسب المنتج: 	 	 	 4 4

جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

الستة أشهر المنتهية في 30  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغيريونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

المبيعات إلى شركة بوليمرات الخليج للتوزيع )بآالف الرياالت السعودية(
60.8%)20.1%()24.1%(2,240,155 1,393,451 4,910,0813,724,8912,975,173البولي ايثيلين

107.9%)16.9%()11.7%(1,144,612 550,447 1,757,9941,553,1611,290,950البولي بروبيلين
148.9%)53.1%()36.7%(7,521 3,022 39,83525,23411,829البولي ستيرين

151.4%6.8%22.7%108,648 43,217 165,98680,94286,412- هكسين
75.9%)18.9%()20.5%(6,773,8965,384,2284,364,3641,990,1373,500,936االجمالي 

الكميات المباعة )بآالف األطنان المترية(
)3.1(%)6.0%(0.0%530,078 547,033 1,138,8061,139,3111,070,726البولي ايثيلين

22.4%)5.6%(4.7%238,639 194,935 434,307454,791429,327البولي بروبيلين
63.5%)48.5%()21.2%(1,205 737 7,7366,0973,142البولي ستيرين

114.8%26.0%9.1%24,206 11,271 116,84518,37323,147- هكسين
5.3%)5.7%(1.3%1,597,6941,618,5721,526,342753,976794,127إجمالي الكميات املباعة

متوسط سعر البيع )ريال سعودي لكل طن متري(
65.9%)15.0%()24.2%(4,226 2,547 4,3123,2692,779البولي ايثيلين

69.8%)11.9%()15.6%(4,796 2,824 4,0483,4153,007البولي بروبيلين
52.2%)9.0%()19.6%(5,1494,1393,7654,1006,241البولي ستيرين

17.1%)15.3%(12.5%3,8344,488 13,9174,4053,733- هكسين
67.0%)14.1%()21.5%(4,409 2,640 4,2403,3272,859املتوسط الكلي لسعر البيع

المصدر: معلومات اإلدارة.

انخفضت االيردات من المبيعات إلى شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 6.8 مليار ريال سعودي في 2018م إلى 5.4 مليار ريال سعودي في 2019م ويرجع 
ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط سعر بيع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات إلى شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 4.240 ريال سعودي لكل 

طن متري إلى 3.327 ريال سعودي لكل طن متري.

يرجع االنخفاض في متوسط سعر البيع لمعظم منتجات الشركة السعودية للبوليمرات إلى انخفاض سعر النفط الخام في األسواق الدولية والذي يرتبط 
الفوري تم  ارتفع سعر 1-هكسين في عام 2019م بسبب فرص متاحة في السوق  المنتجات. وبالرغم من ذلك،  بيع تلك  بشكل مباشر بمتوسط سعر 

االستفادة منها خالل العام باإلضافة إلى توقيع عقود مع عمالء جدد.

وانخفضت أيضاً االيرادات من المبيعات إلى شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 5.4 مليار ريال سعودي في 2019م إلى 4.4 مليار ريال سعودي في عام 
2020م بسبب األثر المجمع النخفاض متوسط أسعار البيع من 3.327 ريال سعودي لكل طن متري إلى 2.859 ريال سعودي لكل طن متري، باإلضافة 

إلى انخفاض الكميات المباعة من 1.618.572 طن متري إلى 1.526.342 طن متري.

.19-Covid ويرجع االنخفاض في الكميات المباعة بشكل أساسي إلى الظروف االقتصادية الصعبة التي واجهها العمالء خالل جائحة كورونا

ارتفعت اإليرادات من شركة بوليمرات الخليج بنسبة 75.9% في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة كميات مبيعات 
البولي بروبيلين والبولي ستيرين و1-هكسين باإلضافة إلى ارتفاع سعر التحويل البولي ايثيلين خالل الفترة. ارتفع متوسط سعر البيع لنفس الفترة بمبلغ 

1,769 ريال سعودي مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام.

يعرض الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة السعودية للبوليمرات، حسب المنتج، من المبيعات للعمالء المحليين في المملكة العربية السعودية للسنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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تفاصيل إيرادات الشركة السعودية للبوليمرات من المبيعات إلى العمالء المحليين في المملكة العربية السعودية حسب المنتج: 2 	 	 4 4

جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

الستة أشهر المنتهية في  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغير30 يونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

المبيعات إلى العمالء المحليين في المملكة العربية السعودية )بآالف الرياالت السعودية(
45.4%0.5% )24.0(%374,086 257,298 684,769520,269522,728البولي ايثيلين

1.8%)6.6(%5.5% 106,404 104,560 185,581195,730182,906البولي بروبيلين
)37.0(%)26.8(%20.5% 25,031 39,762 75,39190,83966,505البولي ستيرين

55.1%40.6% )7.5(%39,434 25,424 148,69845,06363,358- هكسين
51.6%)38.3(%)15.7(%271,488 179,123 638,199538,301332,283أخرى

34.7%)16.0(%)14.8(%1,632,6381,390,2021,167,780606,168816,442االجمالي 
الكميات المباعة )بآالف األطنان المترية(

)8.5(%15.4% )5.6(%80,910 88,450 154,038145,378167,810البولي ايثيلين
)39.1(%11.9% 18.5% 19,859 32,630 42,23850,04155,979البولي بروبيلين
)61.0(%)19.6(%45.2% 3,862 9,908 13,66219,83715,950البولي ستيرين

20.6%46.8% )2.9(%7,204 5,973 19,7609,48013,920- هكسين
3.0%)14.5(%2.1% 106,876 103,763 231,850236,830202,495أخرى

)9.1(%)1.2(%2.2% 218,710 240,723 451,548461,566456,154إجمالي الكميات املباعة
متوسط سعر البيع )ريال سعودي لكل طن متري(

58.9%)13.0(%)19.5(%4,623 2,909 4,4453,5793,115البولي ايثيلين
67.2%)16.5(%)11.0(%5,358 3,204 4,3943,9113,267البولي بروبيلين
61.5%)8.9(%)17.0(%6,481 4,013 5,5184,5794,170البولي ستيرين

28.6%)4.2(%)4.7(%5,474 4,256 14,9904,7534,552- هكسين
47.2%)27.8(%)17.4(%1,7262,540 2,7532,2731,641أخرى

48.3%)15.0(%)16.7(%3,6163,0122,5602,5183,733املتوسط الكلي لسعر البيع

المصدر: معلومات اإلدارة.

على الرغم من زيادة حجم المبيعات من 451.548 طن متري في 2018م إلى 461.566 طن متري في عام 2019م، إال إن االيرادات من المبيعات إلي 
العمالء المحليين في المملكة العربية السعودية انخفضت من 1.6 مليار ريال سعودي إلى 1.4 مليار ريال سعودي بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع 

المنتجات من 3.616 ريال سعودي للطن المتري إلى 3.012 ريال سعودي للطن المتري.

وانخفضت أيضاً االيرادات من المبيعات إلى العمالء المحليين في المملكة العربية السعودية من 1.4 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلي 1.2 مليار 
ريال سعودي في عام 2020م بسبب انخفاض كميات مركبات هيدروكربون العطرية و وقود التكسير الحراري وااليثيلين المشتراة من أكبر العمالء المحليين 
في المملكة العربية السعودية بما فيهم شركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة شيفرون فيليبس السعودية، وكذلك انخفاض متوسط أسعار البيع من 3.012 

ريال سعودي للطن المتري إلى 2.560 ريال سعودي للطن المتري بسبب االنخفاض في أسعار النفط الخام العالمية.

كان المتوسط الكلي ألسعار البيع للعمالء المحليين في المملكة العربية السعودية منخفض نسبياً بسبب مزيج المنتجات، حيث تضمنت المبيعات للعمالء 
المحليين كميات أكبر من Pygas و AHM والتي كان متوسط أسعار بيعها أقل نسبياً مقارنة بالبولي إيثيلين والبولي بروبيلين.

ارتفعت اإليرادات من العقود المحلية األخرى بنسبة 34.7% في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021 م ، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة سعر تحويل 
البولي ايثيلين والبولي بروبيلين خالل الفترة. ارتفع متوسط سعر البيع لنفس الفترة بمقدار 1،215 ريال سعودي مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام.

إيرادات رشكة بوليمرات الخليج للتوزيع

ترتبط إيرادات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ارتباطا تاما بالتصدير وبالمبيعات إلى العمالء في أوروبا والشرق األوسط وآسيا. انخفضت اإليرادات من 
شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 7.5 مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 6.3 مليار ريال سعودي في عام 2019م وإلى 4.9 مليار ريال سعودي في 

عام 2020م مدفوعة بنهج مماثل ألسعار منتجات الشركة السعودية للبوليمرات.

يبين الجدول التالي تفاصيل إيرادات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع الناتجة عن المبيعات للعمالء في آسيا والشرق األوسط وأوروبا للسنوات المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و2021م.
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شركة بوليمرات الخليج للتوزيع - تفاصيل المبيعات حسب المنتج: 3 	 	 4 4

جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

الستة أشهر المنتهية في  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغير30 يونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

المبيعات )بآالف الرياالت السعودية(
46.2% )20.6(%)21.0(%5,425,5104,284,7613,402,5781,645,2382,405,878البولي ايثيلين

81.9% )22.8(%)7.0(%1,841,3541,420,982663,0331,205,841 1,979,207 البولي بروبيلين
133.0% )59.1(%)35.2(%27,99311,4493,0857,188 43,231 البولي ستيرين

140.8% 3.1% 18.8% 111,097114,53662,458150,410 93,515 1- هكسين
100.0%)3718.3(%142.3% )2,101(-)4,559(52126اخرى

58.7%)21.1(%)16.9(%2,373,8133,767,216 4,944,986 6,265,331 7,541,515 االجمالي 
الكميات المباعة )بآالف األطنان المترية(

)5.8(%)6.6(%1.6% 1,078,939559,599527,286 1,155,356 1,137,415 البولي ايثيلين
16.8% )10.3(%9.1% 420,797204,109238,465 469,014 429,764 البولي بروبيلين
63.5% )51.9(%)21.2(%2,9337371,205 6,097 7,736 البولي ستيرين

96.5% 26.0% 9.1% 23,15612,32124,214 18,385 16,844 1- هكسين
---غير متوفر-غير متوفرغير متوفرغير متوفراخرى

1.9%)7.5%(3.6%791,169 776,766 1,591,7591,648,8521,525,825إجمالي الكميات املباعة
متوسط سعر البيع )ريال سعودي لكل طن متري(

55.2% )15.0%()22.2%(4,7703,7093,1542,9404,563البولي ايثيلين
55.7% )14.0%()14.7%(4,6053,9263,3773,2485,057البولي بروبيلين
42.5% )15.0%()17.8%(5,5884,5913,9044,1865,965البولي ستيرين

22.5% )18.2%(8.8%15,5526,0434,9465,0696,212- هكسين
---غير متوفر-غير متوفرغير متوفرغير متوفراخرى

55.8%)14.7%()19.8%(3,0564,762 4,7383,8003,241املتوسط الكلي لسعر البيع

المصدر: معلومات اإلدارة.

على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة من قبل شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من 1.591.759 طن متري في 2018م إلى 1.648.852 طن متري في 
عام 2019م، إال أن االيرادات من المبيعات انخفضت بنسبة 16.9%، أي من 7.5 مليار ريال سعودي إلى 6.3 مليار ريال سعودي وذلك بسبب االنخفاض 

في متوسط أسعار البيع بنسبة 19.8% خالل 2019م.

كما هو موضح في الجدول أعاله، خالل عام 2019م انخفض متوسط أسعار البيع )المرتبطة بالسعر العالمي للنفط الخام( للبولي ايثيلين والبولي بروبيلين 
والبولي ستيرين بنسبة 22.2% و14.7% و17.8% على التوالي. 

وانخفضت قيمة االيرادات من المبيعات من 6.3 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.9 مليار ريال سعودي في عام 2020م بسبب التأثير المشترك 
النخفاض الكميات المباعة وكذلك انخفاض متوسط أسعار البيع، حيث انخفضت الكميات المباعة من 1.648.852 طن متري إلى 1.528.825 طن 
متري وذلك بسبب انخفاض الطلب من العمالء، في حين انخفض متوسط أسعار البيع من 3.800 ريال سعودي لكل طن متري إلى 3.241 ريال سعودي 

لكل طن متري.

ارتفعت االيرادات بنسبة 58.8%، أي من 2,4 مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 3,8 مليار ريال سعودي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م بسبب االرتفاع في متوسط أسعار البيع بنسبة 55.8% خالل نفس الفترة كما ان إجمالي الكميات المباعة زادت 

بنسبة 1,9% )أو 14,403 طن متري( خالل نفس الفترة.

في31 ديسمبر 2020م و 30 يونيو 2021م، تألفت أخرى بتعديالت اإليرادات بما في ذلك تسويات العمل اإلضافي للشحن المتعلقة بالتزام األداء غير 
المحقق المتعلق بالشحنات الجارية إلى العمالء.

كما هو موضح في الجدول أعاله، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ارتفعت متوسط أسعار البيع )المرتبطة بالسعر العالمي للنفط 
الخام( للبولي ايثيلين والبولي بروبيلين والبولي ستيرين بنسبة 55,2% و55,7% و42,5% على التوالي.يعرض الجدول التالي التوزيع الجغرافي إليرادات شركة 

بوليمرات الخليج للتوزيع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و2021م.
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شركة بوليمرات الخليج للتوزيع - التوزيع الجغرافي لإليرادات: 4 	 	 4 4

جميع المبالغ بآالف 
الرياالت السعودية 

الستة أشهر المنتهية في 30  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغيريونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

50.2%)23.8(%)10.8(%3,859,2262,941,7131,378,9752,071,619 4,327,604 آسيا

77.9%)21.5(%)30.0(%1,446,356705,6181,255,609 1,842,547 2,633,584 أوروبا

52.9%)0.3(%)2.9(%561,476289,220442,088 563,432 580,275 الشرق األوسط

58.8%)21.0(%)16.9(%7,541,4636,265,2054,949,5452,373,8133,769,317االيرادات

100.0%)3718.3(%142.3% )2,101(-)4,559(126 52 أخرى

55.8%)21.1(%)16.9(%4,944,9862,373,8133,767,216 6,265,331 7,541,515 مجموع االيرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

تكلفة اإليرادات 2 	 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل تكلفة اإليرادات كما وردت في كل شركة تابعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م وفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و2021م.

العملة: جميع 
المبالغ بآالف 

الرياالت السعودية 

الستة أشهر المنتهية في 30  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغيريونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

 تكلفة إيرادات 
الشركة السعودية 

للبوليمرات
 6,242,097 5,408,800 4,948,493 2,682,603 2,786,616%)13.3(%)8.5( %3.9

تكلفة إيرادات شركة 
بوليمرات الخليج 

للتوزيع 
 6,819,454 5,801,284 4,572,979 2,192,367 3,496,796%)14.9(%)21.2( %59.5

اجمالي تكاليف 
28.9% )15.1(%)14.2(%6,283,412 4,874,970 9,521,472 11,210,084 13,061,551 اإليرادات 

ناقًصا: استبعاد 
المعامالت بين 

الشركات الشقيقة
)6,816,592()5,437,815()4,353,261()2,023,439()3,379,707(%)20.2(%)19.9(%67.0

تكلفة اإليرادات 
1.8% )10.5(%)7.6(%2,903,705 2,851,531 5,168,211 5,772,269 6,244,959 املوحدة

المصدر: معلومات اإلدارة

تشتمل تكلفة اإليرادات على تكلفة إيرادات الشركة السعودية للبوليمرات وتكلفة إيرادات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع، تتضمن تكلفة إيرادات الشركة 
السعودية للبوليمرات تكلفة اإلنتاج بينما تتضمن تكاليف إيرادات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع تكلفة المواد المشتراة من الشركة السعودية للبوليمرات 
باإلضافة إلى تكلفة الشحن، يتم حذف تكاليف المواد المشتراة من الشركة السعودية للبوليمرات عند توحيد القوائم المالية، وليس لدى بتروكيم أي تكلفة 
إيرادات بشكل مباشر حيث أن أنشطة التشغيل واالنتاج والمبيعات تتم من خالل الشركة السعودية للبوليمرات وايرادات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع.

الرشكة السعودية للبوليمرات – تكلفة اإليرادات

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة اإليرادات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م 
و2021م.
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تكلفة اإليرادات - الشركة السعودية للبوليمرات 	 2 	 4 4

جميع المبالغ بآالف 
الرياالت السعودية 

الستة أشهر المنتهية في  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغير30 يونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

مواد أولية ومواد 
39.6% )26.0(%)16.4(%2,414,3031,233,3041,722,040 3,262,005 3,900,439 استهالكية 

)1.5( %)1.1(%)20.7(%866,695434,740428,243 876,057 1,104,585 استهالك

6.7% 2.6% 6.2% 602,108290,804310,390 586,819 552,780 مرافق، توريدات وخدمات 

هبوط في قيمة ممتلكات 
 - --  - 389,969389,968  -  - ومصنع ومعدات

)11.4(%)5.8(%11.9% 203,066121,326107,483 215,550 192,600 رواتب وأجور ومنافع 

)2.6(%)0.3(%)0.3(%51,14625,82225,148 51,323 51,488 امتياز

)13.3(%)18.4(%)22.1(%40,52620,78618,031 49,646 63,709 خدمات عقود

)32.2(%8.7% - 17,2769,3486,338 15,898  - تكلفة الشحن

-----10,500  -  - شطب المخزون

80.8% )24.0(%)11.8(%42,02517,99832,548 55,278 62,670 أخرى

خدمات مساندة محملة 
)1.5(%4.9% )5.6(%310,879138,507136,396 296,224 313,826 من أطراف ذات عالقة

3.9%)8.5(%)13.3(%2,786,616 2,682,603 4,948,493 5,408,800 6,242,097 اجمالي تكلفة اإليرادات

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

تشمل تكلفة اإليرادات بشكل أساسي المواد األولية ومواد استهالكية )تكلفة المواد المشتراة من أرامكو السعودية والموردين اآلخرين على سبيل المثال( 
واالستهالك والمرافق والتوريدات والخدمات )بما في ذلك الصيانة( وتكاليف الموظفين ومصاريف االمتياز وخدمات العقود وخدمات المساندة.

انخفضت تكلفة اإليرادات من 6.2 مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 5.4 مليار ريال سعودي في عام 2019م، أي بنسبة 13.3%، بسبب انخفاض 
تكاليف المواد وخدمات العقود وتكاليف الخدمات المساندة المقدمة من األطراف ذات العالقة، وانخفضت أيضاً إلي 4.9 مليار ريال سعودي في عام 
المواد وتكاليف الموظفين باإلضافة إلى خدمات  2020م، أي بنسبة 8.5%، بسبب انخفاض مستويات اإلنتاج مقارنة بعام 2019م، وانخفاض تكاليف 

العقود.

انخفضت تكاليف المواد األولية والمواد االستهالكية بنسبة 16.4% و26.0% في كل من 2019م و2020م، على التوالي، من 3.9 مليار ريال سعودي في عام 
2018م إلي 3.3 مليار ريال سعودي في عام 2019م ثم إلى 2.4 مليار ريال سعودي في عام 2020م، وذلك بسبب انخفاض تكلفة المواد األولية الرئيسية 
)البروبان وسي 5( المشتراة. كان االنخفاض في تكلفة المواد األولية، لكل طن متري تم شراؤه في نفس الفترة، مرتبط بشكل مباشر بانخفاض سعر 

النفط الخام في األسواق العالمية.

وفي المقابل، ارتفعت تكلفة المرافق والتوريدات والخدمات في عام 2019م بنسبة 6.2% نتيجة زيادة كمية المبيعات من 2.049.241 طن متري في عام 
2018م إلى 2.080.128 طن متري في عام 2019م. وفي عام 2020م، زادت تكلفة المرافق بنسبة 2.6% بسبب زيادة نفقات النظافة والتعقيم المرتبطة 

.)19-Covid ( بوباء كورونا

في عام 2020م قررت الشركة السعودية للبوليمرات وقف إنتاج منتج البولي ستيرين وقامت بشطب صافي القيمة الدفترية للموجودات )390.0 مليون 
ريال سعودي( والمخزون )10.5 مليون ريال سعودي( المتعلقة بمرافق االنتاج لهذا المنتج. وجاء قرار إغالق وحدة اإلنتاج بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج التي 

فاقت اإليرادات المحققة من بيع البولي ستيرين، وصعوبة تحقيق أرباح من هذه الوحدة في ظل وضع سوق البولي ستايرين عالمًيا.

ارتفعت الرواتب واألجور والمنافع من 192.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 215.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، أي بنسبة %11.9، 
نتيجة زيادة عدد الموظفين من 377 موظف في عام 2018م إلى 380 موظف في عام 2019م باإلضافة إلى زيادات الرواتب السنوية للموظفين خالل العام. 
وفي عام 2020م ، انخفضت الرواتب واألجور والمنافع من 215.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 203.1 مليون ريال سعودي، أي بنسبة %5.8، 
نتيجة انخفاض عدد الموظفين خالل العام بنحو 28 موظف والذي نتج عن انخفاض في الموظفين الخارجيين )»المنتدبين«( مدفوعا بتباطؤ االقتصاد 

المتعلق بوباء كوفيد-19.
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كانت مصاريف االمتياز مستقرة بين 2018م و 2020م حيث لم تشهد تذبذب ملحوظ كونها تحدد بموجب اتفاقية مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات 
ويتم احتسابها على كمية المواد المنتجة في كل عام.

انخفضت خدمات العقود بمقدار 14.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، أي بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2018م بسبب إنهاء عقد خدمات معالجة المياه 
بين الشركة السعودية للبوليمرات ومورد طرف ثالث خالل العام. ويرجع السبب في ذلك إلى تشغيل منشأة معالجة المياه الجديدة التي أنشأتها بتروكيمفي 

عام 2020م، انخفضت التكاليف بشكل أكبر بسبب تخفيض العمالة التعاقدية المستأجرة بموجب عقد محدد المدة. 

وانخفضت خدمات المساندة المحملة من األطراف ذات العالقة من 313.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 296.2 مليون ريال سعودي في عام 
2019م، أي بنسبة 5.6%، قبل أن ترتفع إلى 310.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م، أي بنسبة 4.9%. ويرجع السبب في انخفاض هذه المصروفات 
بمقدار 17.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م بشكل رئيسي إلى بعض عقود اإليجار المصنفة ضمن استهالك موجودات حق االستخدام، في حين 
أن الزيادة البالغة 14.7 مليون ريال سعودي في عام 2020 م كانت بسبب الزيادة في تكلفة إدارة المخزون المشتركة باإلضافة إلى المبادرات الداخلية 

لتحسين التشغيل والصيانة.

ارتفعت تكلفة اإليرادات من 2.7 مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2020م إلى 2.8 مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في يونيو 2021م، أي بنسبة 3.9%، ويرجع ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع تكاليف المواد األولية والمواد االستهالكية المستخدمة.

وارتفعت تكاليف المواد األولية والمواد االستهالكية بنسبة 39.6% في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م، من 1.2 مليار ريال سعودي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في يونيو 2020م إلى 1.7 مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م وذلك بسبب ارتفاع سعر النفط الخام 

في األسواق الدولية.

وارتفعت تكلفة المرافق والتوريدات والخدمات في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م بنسبة 6.7% نتيجة زيادة كمية المبيعات من 994,699 طن 
متري إلى 1,012,837 طن متري خالل نفس الفترة.

في عام 2020م، قررت بتروكيم وقف إنتاج منتج البولي ستيرين وقامت بشطب صافي القيمة الدفترية للموجودات والمخزون المتعلقة بمرافق االنتاج لهذا 
المنتج. وجاء قرار إغالق وحدة اإلنتاج بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج التي فاقت اإليرادات المحققة من بيع البولي ستيرين، وصعوبة تحقيق أرباح من هذه 
الوحدة في ظل وضع سوق البولي ستايرين عالمًيا مما أدى الى انخفاض في الرواتب واألجور والمنافع من 121.3 مليون ريال سعودي، في فترة الستة 

أشهر المنتهية في يونيو 2020م، إلى 107.4 مليون ريال سعودي، في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م، أي بنسبة %11.4.

وكانت مصاريف االمتياز مستقرة بين فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2020م و2021م حيث لم تشهد تذبذب ملحوظ كونها تحدد بموجب اتفاقية مع 
شركة شيفرون فيليبس للكيماويات ويتم احتسابها على أساس كمية المواد المنتجة في كل عام.

انخفضت خدمات العقود الى 18.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م، أي بنسبة 13.3% مقارنة بفترة الستة أشهر 
المنتهية في يونيو 2020م. 

رشكة بوليمرات الخليج للتوزيع – تكلفة اإليرادات

يبين الجدول التالي تفاصيل تكلفة اإليرادات لشركة بوليمرات الخليج للتوزيع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و2021م.

تكلفة اإليرادات - شركة بوليمرات الخليج للتوزيع: 2 2 	 4 4

جميع المبالغ بآالف 
الرياالت السعودية 

الستة أشهر المنتهية في  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغير30 يونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

62.2% )21.9(%)17.9(%4,369,8232,082,9043,378,398 5,596,354 6,819,454 تكلفة المواد

8.2% )0.9(%- 203,156109,463118,399 204,930  - تكلفة الشحن

59.5% )21.2(%)14.9(%3,496,796 2,192,366 4,572,979 5,801,284 6,819,454 اجمالي تكلفة اإليرادات

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

تضمنت تكاليف اإليرادات لشركة بوليمرات الخليج للتوزيع تكاليف المواد المشتراة من الشركة السعودية للبوليمرات لبيعها للعمالء الخارجيين خارج 
المملكة باإلضافة إلى تكاليف الشحن.

انخفضت تكاليف اإليرادات بنسبة 14.9% و21.2% في 2019م و2020م على التوالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة المواد المشتراة من 
الشركة السعودية للبوليمرات في 2019م و 2020م، كما هو موضح في الجدول أعاله.
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تتعلق تكاليف الشحن بتكاليف نقل المنتجات من المستودعات إلى العميل النهائي، والتي تشمل أيضاً تكلفة الشحن البحري. في عام 2018م، تم عرض 
اإليرادات صافي تكاليف الشحن البالغة 215.6 مليون ريال سعودي. 

خالل عام 2019م، انخفضت تكاليف الشحن إلى 204.9 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض أسعار الشحن بسبب الخصومات الممنوحة من قبل شركات 
الشحن والتي ترجع إلى انخفاض تكلفة الوقود. يرجع انخفاض أسعار الشحن بنسبة 0.9% في عام 2020م إلى تراجع حجم الصادرات خالل العام.

ارتفعت تكاليف اإليرادات بنسبة 59.5% في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة المواد المشتراة من 
بتروكيم في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م، كما هو موضح في الجدول أعاله.

تتعلق تكاليف الشحن بتكاليف نقل المنتجات من المستودعات إلى العميل النهائي والتي تشمل أيضاً تكلفة الشحن البحري. ارتفعت تكلفة الشحن بنسبة 
8,2% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م تماشيا مع ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة.

مصاريف البيع والتوزيع 3 	 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل مصاريف البيع والتوزيع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2020م و2021م:

جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

الستة أشهر المنتهية في  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغير30 يونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

61.8%)23.6(%)18.1(%198,42893,844151,808 259,748 317,231 اتعاب تسويق

9.4%)12.6(%15.5% 61,41029,23231,979 70,234 60,821 شحن وتوزيع

)1.7(%)36.8(%)29.7(%36,42026,87926,423 57,627 81,934 التخزين

)3.8(%19.9% - 9,1135,2995,100 7,598 7,575 رواتب وأجور ومنافع

0.6%4.5% 431.9% 22,5449,8769,940 21,579 4,057 أخرى

خدمات مساندة محملة من 
13.4%3.9% - 5,3482,3662,684 5,145  - أطراف ذات عالقة

اجمالي مصاريف البيع 
36.1%)21.0(%)10.5(%333,263167,496227,933 421,931 471,618 والتوزيع

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

تشمل مصاريف البيع والتوزيع أتعاب التسويق، المدفوعة لشركة شيفرون فيليبس كميكال انترناشونال سيلز ال ال سي فيما يتعلق بالمبيعات للعمالء في 
آسيا وأوروبا والتي يتم احتسابها على أساس قيمة مبيعات الصادرات، وتكاليف الشحن والتوزيع، التي تتعلق بشكل أساسي بنقل البضائع من مصنع اإلنتاج 
في الجبيل إلى شركة بوليمرات الخليج للتوزيع، وتكاليف التخزين، التي تتعلق بتخزين المنتجات الجاهزة للنقل، بالإلضافة إلى رواتب وأجور الموظفين 

العاملين ضمن فرق المبيعات، وخدمات مساندة محملة من أطراف ذات عالقة ومصروفات أخرى.

انخفضت أتعاب التسويق بنسبة 18.1% في 2019م و23.6% في 2020م بالتماشي مع انخفاض مبيعات التصدير التي انخفضت بنسبة 14.5% في 2019م 
و21.1% في 2020م، حيث أن أتعاب التسويق تُحسب بناء علي قيمة المبيعات.

ارتفعت مصاريف الشحن والتوزيع في عام 2019م بنسبة 15.5% بسبب الزيادة في أسعار الموانئ ورسوم الحجز وغرامات التأخير فيما يتعلق بـالشحنات 
المتأخرة والتخليص الجمركي، ثم انخفضت بنسبة 12.6% في عام 2020م بسبب انخفاض الكميات المنقولة خالل العام.

انخفضت تكاليف التخزين من 81.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 57.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، أو بنسبة 29.7%، بسبب إعادة 
تصنيف تكاليف اإليجار من التخزين إلى أخرى في نفس العام. وفي عام 2020م، انخفضت التكاليف أيضاً بمقدار 21.2 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 
36.8%، وذلك بسبب إنهاء الترتيبات وتكاليف اإليجار المتعلقة باثنين من الخزانات األربعة المستخدمة لتخزين 1-هكسين وانخفاض الكميات المنقولة 
إلى المستودعات في أوروبا وذلك نتيجة الستراتيجية اإلدارة لتركيز المبيعات إلى منطقة الشرق األوسط وآسيا بسبب ارتفاع تكاليف التخزين في أوروبا.

كانت الرواتب واألجور المتعلقة بفريق المبيعات مستقرة نسبياً بين عامي 2018م و2019م. أما في عام 2020م، زادت الرواتب واألجور بسبب تعيين 4 
موظفين جدد خالل العام، حيث ارتفع إجمالي الموظفين من 16 موظف في عام 2019م إلى 20 موظف في عام 2020م.

ارتفعت اتعاب التسويق خالل الستة أشهر من عام 2021م بمقدار 58.0 مليون ريال سعودي مدفوعة بزيادة قيمة المبيعات بمقدار 1.6 مليار ريال سعودي. 

وتماشياً مع الزيادة في قيمة وحجم المبيعات لبتروكيم خالل فترة الستة أشهر من عام 2021م، ارتفعت مصاريف الشحن والتوزيع بمقدار 2.7 مليون ريال 
سعودي لتصبح 32.0 مليون ريال سعودي في نفس الفترة.
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وتجدر اإلشارة إلى أن مصاريف التخزين والرواتب والمنافع ومصاريف البيع والتوزيع األخرى ظلت مستقرة نسبًيا بين فترة الستة أشهر لعامي 2020م 
و2021م على التوالي.

المصاريف اإلدارية والعمومية 4 	 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل مصاريف اإلدارية والعمومية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2020م و2021م:

جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

 السنة المنتهية في 31 ديسمبر
الستة أشهر 

المنتهية في 30 
يونيو

نسبة التغير

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

خدمات مساندة محملة من أطراف 
)23.5(%)10.3(%)13.8(%103,84152,06739,837 115,796 134,390 ذات عالقة

)6.1(%5.6% 37.3% 26,01910,85510,198 24,648 17,947 رواتب ومنافع

)4.6(%)3.4(%)3.7(%10,0815,2475,004 10,439 10,839 استهالك

)4.9(%)12.7(%)3.9(%5,4202,8382,698 6,212 6,467 رسوم بنكية

523.7%632.5% )39.1(%4,1462361,472 566 929 اتعاب مهنية

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
)12.5(%-)100.0(%2,8972,534 -  - 20,801 الموظفين

13.7%)10.6(%30.6% 15,9105,4436,186 17,799 13,628 أخرى

)14.6(%)5.7(%)14.4(%165,41779,58367,929 175,460 205,001 اجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على تكاليف الخدمات المساندة المحملة من األطراف ذات العالقة والرواتب والمنافع و االستهالك والرسوم البنكية 
المتعلقة بمبيعات الصادرات باإلضافة إلى مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين.

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية في عام 2019م بمقدار 29.5 مليون ريال سعودي وفي عام 2020م بمقدار 10 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض 
تكاليف خدمات المساندة من عام إلى آخر.

تشتمل خدمات المساندة المحملة من األطراف ذات العالقة على المصاريف المتعلقة بتقنية المعلومات والتكاليف المتعلقة بالموظفين المعارين من خالل 
السنة. انخفضت تكاليف الخدمات المساندة بمقدار 18.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، أو بنسبة 13.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض 
تكلفة سكن الموظفين المعارين بمقدار 15.1 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض عدد الفلل المؤجرة لسكن الموظفين المعارين خالل العام. وفي عام 
2020م، انخفضت التكاليف أيضاً بمقدار 12.0 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 10.3%، بسبب االنخفاض في عدد الفلل المؤجرة خالل العام وانخفاض 

بدل السكن بمقدار 9.2 مليون ريال سعودي خالل العام.

انخفضت المصاريف البنكية التي تتعلق بشكل أساسي بوثائق التصدير للمبيعات للعمالء في آسيا وأوروبا والشرق األوسط تماشياً مع انخفاض المبيعات 
في 2019م و2020م.

تضمنت األتعاب المهنية المدفوعات لالستشاريين وشركات طرف ثالث مقابل خدمات مهنية متعلقة بالتدقيق والضرائب. زادت األتعاب المهنية خالل عام 
2020م بسبب مصاريف المستشارين البالغة 3.2 مليون ريال سعودي المتكبدة فيما يتعلق باالستئناف المقدم إلى السلطات الضريبية نيابة عن بتروكيم.

تم عرض مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين لعامي 2019م و2020م ضمن بند الرواتب والمنافع.

انخفضت مصاريف خدمات مساندة محملة من أطراف ذات عالقة من 52.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر في عام 2020م إلى 39.8 مليون 
انخفاض  للبوليمرات بسبب  السعودية  للشركة  انخفاض خدمات مساندة  إلى  أساًسا  ذلك  ويرجع  الستة أشهر في عام 2021م  فترة  ريال سعودي في 

الخدمات القانونية المقدمة باإلضافة إلى التحسينات في الوظائف الشاغرة.

انخفضت مصاريف الرواتب والمنافع من 10.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 2020م إلى 10.2 مليون ريال سعودي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في عام 2021م مدفوعة بانخفاض مصاريف الرواتب في شركة بوليمرات الخليج للتوزيع فيما يتعلق بترقيات الموظفين الحاليين 

ضمن الفريق اإلداري والتي قوبلت جزئياً بزيادة في المصاريف نتيجة زيادة عدد الموظفين.
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تكاليف التمويل 5 	 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل تكاليف التمويل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م 
و2021م:

جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

الستة أشهر المنتهية في  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
نسبة التغير30 يونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

تكاليف التمويل على قروض 
)64.3(%)72.9(%)15.7(%46,32832,12611,483 203,160171,224طويلة األجل

)28.1(%223.4% )41.5(%10,2175,1143,679 3,159 5,400 إطفاء تكاليف المعامالت

تكلفة تمويل على مطلوبات 
23.0%283.7% - 7,9508801,082 2,072  - إيجارية

تكاليف التمويل على التزامات 
-2.4% 22.7% --7,799 7,615 6,206 منافع الموظفين

تكاليف التمويل على قرض من 
-)55.1(%)75.0(%--4,723 10,527 42,189 الحصص الغير مسيطرة

تكاليف التمويل على قروض 
-)88.1(%- --991 8,336  - الموظفين

-)100.0(%)50.1(%-- - 24,788 49,692 تكاليف التمويل على صكوك

تكاليف التمويل على قرض 
)100.0(%-7,866---ثانوي من المساهمين

خصم قروض موظفين مقدمة 
-- )100.0(%-- -  - 1,778 خالل السنة

)74.0(%- )100.0(%503131 -  - 948 مصاريف خدمات أخرى

)100.0(%---)5,029(---ناقصا: عمليات التصفية

)60.5(%)65.7(%)26.4(%78,00841,46016,375 309,373227,721تكاليف التمويل

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

تشتمل تكاليف التمويل على التكاليف المتعلقة بالقروض التي تم الحصول عليها من البنوك لتمويل المشاريع الرأسمالية وكذلك لتلبية متطلبات رأس 
المال العامل.

انخفضت تكاليف التمويل من 309.4 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 227.7 مليون ريال سعودي في 2019م، أو بنسبة 26.4%، و 78.0 مليون ريال 
سعودي في 2020م، أو بنسبة 65.7%، بسبب سداد القروض طويلة األجل وكذلك القرض الثانوي من الحصص الغير مسيطرة خالل عامي 2019م و 
2020م، حيث انخفضت القروض طويلة األجل من 4.8 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3.4 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م 
وإلى 1.4 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، بينما انخفضت قروض من الحصص غير المسيطرة من 413.9 مليون ريال سعودي في كما في 31 

ديسمبر 2018م إلى 182.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م وتم سدادها بالكامل في عام 2020م.

انخفضت تكاليف التمويل من 41.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 2020م إلى 16.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 2021م مدفوعة بالتالي:

االنخفاض في تكاليف التمويل للقروض طويلة األجل من 32.1 مليون ريال سعودي إلى 11.5 مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض الفائدة - 1
المدفوعة بسبب التسديدات التي تمت خالل الفترة من قبل الشركة السعودية للبوليمرات؛

انخفاض تكاليف التمويل على قرض ثانوي من المساهمين بمقدار 7.8 مليون ريال سعودي نتيجة التسوية الكاملة للقرض من المساهمين في - 2
النصف الثاني من عام 2020م.
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إيرادات من استثمارات نقدية 6 	 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل إيرادات من استثمارات نقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2020م و2021م:

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
الستة أشهر المنتهية في  السنة المنتهية في 31 ديسمبر

نسبة التغير30 يونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

ايرادات من استثمارات في ودائع قصيرة 
)79.9(%)86.9(%- 10,1628,6651,738 77,757  - االجل

-94.2% - 2,989-11,520 5,933  - فوائد دخل التمويل على القروض للموظفين
)100.0(%---5,550---كسب من تعديل القرض الثانوي

فك دخل التمويل على قرض ثانوي لشركة 
)100.0(%---3,607---تابعة

)98.4(%--2,06634---أخرى
)100.0(%-)5,029(---ناقصا: عمليات التصفية

)68.0(%)74.1(%- 21,68214,8594,761 83,690  -  إيرادات التمويل

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

تتكون إيرادات من استثمارات نقدية من عوائد الودائع قصيرة األجل والحسابات الجارية لدى البنوك المحلية واألجنبية في 2019م و 2020م. يرجع 
االنخفاض في االيرادات من الودائع قصيرة األجل في عام 2020م إلى انخفاض النقد وما في حكمه المستخدم بشكل أساسي للوفاء بالتزامات الصكوك 
في يونيو 2019م وتسوية القروض طويلة األجل خالل عام 2020م، حيث انخفض رصيد النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل من 3.3 مليار ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.5 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2019م، ثم إلى 1.3 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2020م.

كما تضمنت إيرادات من استثمارات نقدية رسوم الفوائد على القروض للموظفين والتي ارتفعت من 5.9 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 11.5 مليون ريال 
سعودي في 2020م بسبب زيادة هذه القروض من 110.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 126.5 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م.

انخفضت إيرادات من استثمارات نقدية من 14.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 2020م إلى 4.8 مليون ريال سعودي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في عام 2021م نتيجة انخفاض دخل التمويل على الودائع قصيرة األجل من 8.7 مليون ريال سعودي إلى 1.7 مليون ريال سعودي 

خالل نفس الفترة والتي كانت مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة ورصيد الودائع قصيرة األجل.

باإلضافة إلى ذلك، انخفض الكسب من تعديل القرض الثانوي بمقدار 5.6 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة نتيجة السداد الكامل للقرض بحلول 
عام 2021م.

اإليرادات األخرى 7 	 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل اإليرادات األخرى للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2020م و2021م:

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
الستة أشهر المنتهية  السنة المنتهية في 31 ديسمبر

نسبة التغيرفي 30 يونيو

نسبة التغير2021م2020م2020م2019م2018م
2018م-2019م

نسبة التغير
2019م-2020م

نسبة التغير
2020م-2021م

)394.4(%)382.6(%)66.3(%)8,115(18,7912,756 )6,649()19,740(ربح )خسارة( صرف العمالت االجنبية – بالصافي
200.0%)1.5(%- 95355165 968  - ربح من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات

الربح من تعديل القرض المساند من الحصص الغير 
)88.8(%- 619 5,508  - المسيطرة

-- )93.7(%-- - 11,768 186,786 استرداد التأمين
- -)100.0(%-- -  - 58,346 إيرادات عموالت

242.4%16.1% )54.0(%3,3381,5035,147 2,875 6,256 أخرى - بالصافي
)165.0(%63.8% )93.8(%)2,803(23,7014,315 14,470 231,648 إيرادات أخرى

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

تتكون اإليرادات األخرى بشكل رئيسي من أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من المبيعات للعمالء في أوروبا، وتسوية مطالبة تأمين تتعلق 
بحادثة توقف األعمال في عام 2017 م باإلضافة إلى دخل العموالت على الودائع قصيرة األجل في 2018م. تم تصنيف دخل العموالت على الودائع قصيرة 

األجل كإيرادات تمويل في عامي 2019م و2020م.
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انخفضت اإليرادات األخرى من 231.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 14.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بسبب انخفاض مطالبات 
التأمين من 186.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 11.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م بسبب تلقي مطالبة تأمين أعلى في عام 2018م فيما 
يتعلق بحادث تم تكبده في عام 2017م، وإعادة تصنيف الدخل من الودائع قصيرة األجل في عام 2018م من »اإليرادات األخرى« إلى »إيرادات التمويل«.

انخفضت اإليرادات األخرى من 4.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 2020م إلى خسائر )2.8( مليون ريال سعودي خالل فترة 
الستة أشهر من عام 2021م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى خسائر صرف العمالت األجنبية التي تم تكبدها والتي بلغت 8.1 مليون ريال سعودي بين كل 

من اليورو والدوالر األمريكي.

قائمة المركز المالي الموحدة -1-1-

يبين الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م و 30يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 2018م

كما في 31 
ديسمبر 2019م

كما في 31 
ديسمبر 2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 2020م- 

يونيو2021م
)3.05(%)8.6(%)5.6(%12,950,40112,555,487 14,175,165 15,019,709 ممتلكات ومصنع ومعدات
)18.89(%)8.7(%-63,26651,317 69,280  - موجودات حق االستخدام

)7.95(%)3.4(%8.2% 134,234123,569 138,978 128,464 موجودات أخرى 
)3.18(%)8.6(%)5.0(%13,147,90112,730,373 14,383,423 15,148,173 مجموع املوجودات غير املتداولة 

)0.81(%10.8% )17.0(%1,017,1901,008,923 917,803 1,105,457 مخزون
5.96%69.1% )66.7(%144,643153,262 85,557 256,922 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

8.19%)13.4(%19.7% 229,481248,268 264,920 221,326 مطلوب من أطراف ذات عالقة
54.21%)13.4(%)12.5(%784,8831,210,407 906,097 1,035,382 ذمم مدينة تجارية

8.28%)47.8(%)23.6(%1,297,5271,404,969 2,485,617 3,251,537 نقد وما يماثله
15.89%)25.5(%)20.6(%3,473,7244,025,829 4,659,994 5,870,624 مجموع املوجودات املتداولة 

0.81%)12.7(%)9.4(%16,621,62516,756,202 19,043,417 21,018,797 مجموع املوجودات
0.00%-- 4,800,0004,800,000 4,800,000 4,800,000 رأس المال 

0.00%5.5% 19.4% 438,294438,294 415,317 347,870 احتياطي نظامي 
19.25%)1.9(%13.1% 2,877,7523,431,590 2,932,677 2,592,311 أرباح مبقاة

6.82%)0.4(%5.3% 8,116,0468,669,884 8,147,994 7,740,181 حقوق امللكية العائدة إلى مساهمي الشركة
)20.45(%1.6% 12.4% 4,165,5473,313,652 4,101,801 3,648,431 الحصص غير المسيطرة

)2.43(%0.3% 7.6% 12,281,59311,983,536 12,249,795 11,388,612 مجموع حقوق امللكية
)24.94(%)56.5(%)29.2(%1,493,8541,121,310 3,435,135 4,850,920 قروض طويلة األجل

)n.a%)18.9(%)18.26 42,24434,532 52,097  - مطلوبات عقود االيجار 
6.74%)8.5(%4.9% 298,696318,833 326,273 311,055 مطلوبات ضريبة مؤجلة - صافي

7.07%23.2% 58.7% 318,959341,510 258,856 163,087 التزامات منافع الموظفين
-)100.0(%)55.9(%- - 182,696 413,927 قرض مساند من حصص غير مسيطرة

)15.67(%)49.4(%)25.9(%2,153,7531,816,185 4,255,057 5,738,989 مجموع املطلوبات غير املتداولة
)15.42(%47.9% 436.0% 300,975254,567 203,467 37,962 ذمم دائنة تجارية

424.35%)4.3(%)0.7(%199,0671,043,801 208,054 209,581 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
)0.47(%7.4% )44.2(%362,909361,221 337,824 605,204 مستحقات ومطلوبات أخرى 
)3.08(%)1.6(%)3.4(%556,887539,733 565,878 585,677 مخصص زكاة وضريبة دخل
-- )100.0(%- -  - 1,078,000 صكوك - الجزء المتداول 

0.16%)38.6(%)12.0(%743,254744,475 1,210,425 1,374,772 الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
)45.30(%79.5% -23,18712,684 12,917  - الجزء المتداول من مطلوبات عقود االيجار

35.23%)13.9(%)34.8(%2,186,2792,956,481 2,538,565 3,891,196 مجموع املطلوبات املتداولة
9.97%)36.1(%)29.5(%4,340,0324,772,666 6,793,622 9,630,185 مجموع املطلوبات

0.81%)12.7(%)9.4(%16,621,62516,756,202 19,043,417 21,018,797 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

74



الموجودات غير المتداولة 	 2 4 4

ممتلكات ومصنع ومعدات 	 	 2 4 4

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 2018م

كما في 31 
ديسمبر 2019م

كما في 31 
ديسمبر 2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 2020م- 

يونيو2021م
)8.6(%)5.6(%)6.5(%14,175,16512,950,401 15,019,709 16,070,911 صافي القيمة الدفترية في بداية السنة

21.9% )23.6(%)52.5(%25,07630,573 32,802 69,103 إضافات 
-- )100.0(%- -  - )4,881(تسويات

37.3%)13.4(%5,807.9% )13,419()9,770()11,284()191(استبعادات 
-- )100.0(%- -  - )323(شطب

100.0%-- -)389,969( -  - إنخفاض في القيمة
)51.5(%)1.8(%)22.3(%)412,068()850,101()866,062()1,114,910(استهالك السنة/الفترة

صايف القيمة الدفترية للممتلكات 
)3.0(%)8.6(%)5.6(%12,555,487 12,950,401 14,175,165 15,019,709 واملصنع واملعدات

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

تشتمل الممتلكات والمصنع والمعدات على المصنع واآلالت والمعدات ومباني المكاتب واألثاث ومعدات المكاتب والمواد المحفزة )البالتين( والسيارات 
واألعمال االنشائية قيد التنفيذ. مثلت الممتلكات والمصنع والمعدات 71.5% و 74.4% و 77.9% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م 
و 31 ديسمبر 2019م و 31 ديسمبر 2020م وتضمنت بشكل أساسي صافي القيمة الدفترية للمصنع واآلالت والمعدات في الجبيل. تم تشييد المصنع 
والمباني المكتبية، على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بموجب عقد إيجار لمدة 30 عاماً بدأ في 9 ديسمبر 2007م، ويمكن تجديده 

لفترات أخرى بعد ذلك.

انخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات من 15.0 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 14.2 مليار ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2019م، ثم انخفض مرة أخرى ليصل إلى 12.9 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، وذلك بسبب االستهالك السنوي المحمل خالل الفترة.

كما انخفض االستهالك السنوي المحمل من 1.1 مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 866.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم انخفض مرة 
أخرى ليصل إلى 850.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويعود سبب ارتفاع االستهالك في عام 2018 م، والبالغ 1,114.9 مليون ريال سعودي، إلى 

إعادة تقييم العمر اإلنتاجي لبعض المصانع واآلالت خالل العام.

باإلضافة إلى االستهالك السنوي، قامت بتروكيمأيًضا بتسجيل خسائر انخفاض في القيمة بسبب ايقاف وحدة إنتاج البولي ستيرين، مما أدى إلى شطب 
صافي قيمتها الدفترية كما في 31 ديسمبر 2020م بمقدار 390.0 مليون ريال سعودي.

تشتمل الممتلكات والمصنع والمعدات على المصنع واآلالت والمعدات ومباني المكاتب واألثاث ومعدات المكاتب والمواد المحفزة )البالتين( والسيارات 
واألعمال االنشائية قيد التنفيذ. مثلت الممتلكات والمصنع والمعدات 74.9% من إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2021م.

انخفضت صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات من 12.9 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 12.5 مليار ريال سعودي في 
30 يونيو 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى االستهالك للسنة بقيمة 412,068 مليون ريال سعودي حيث لم تكن هناك إضافات ملحوظة للممتلكات واآلالت 

والمعدات خالل نفس الفترة.

بلغ صافي اإلضافات في 30 يونيو 2021 م مبلغ 30,6 مليون ريال سعودي وكانت متعلقة بشكل أساسي باإلضافات إلى المصانع واآلالت والمعدات. تم 
تعويض ذلك جزئياً باستبعادات بمبلغ 13.4 مليون ريال سعودي تتعلق بأثاث ومعدات مكتبية مستهلكة بالكامل.

موجودات حق االستخدام 2 	 2 4 4

اإليجار  عقود  رسملة  بتبني سياسة  بتروكيم  قامت  2019م،  يناير   1 من  وابتداً   ،)IFRS( المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  متطلبات  مع  تماشًيا 
التشغيلية، من خالل تسجبل موجودات حق استخدام ومطلوبات عقود إيجار المتعلقة بتلك العقود، في المركز المالي. وتتعلق عقود اإليجار هذه بشكل 

أساسي باألرض التي تم تشييد المصنع عليها باإلضافة إلى المستودعات.

انخفضت موجودات حق االستخدام من 69.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 63.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م بسبب 
مصاريف االستهالك السنوية والبالغة 21.5 مليون ريال سعودي خالل عام 2020م، وذلك رغم إضافة عقود إيجار جديدة بقيمة 15.5 مليون ريال سعودي 

خالل نفس العام.

انخفضت موجودات حق االستخدام من 63.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 51.3 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م.
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الموجودات األخرى 3 	 2 4 4

تشتمل الموجودات األخرى قروض اإلسكان بدون فوائد واإلعانات المقدمة للموظفين السعوديين المؤهلين. ويتم تأمين القروض برهون عقارية على 
الممتلكات التي يتم اقتناؤها بموجب برنامج ملكية منازل الموظفين ويتم سداد القروض على أقساط شهرية خالل مدة أقصاها 15 سنة. عند صرف قرض 
للموظف، تقوم بتروكيمبدعم الموظف بمبلغ 0.2 مليون ريال سعودي من إجمالي مبلغ القرض الممنوح له ويتم إطفاء هذا الدعم على مدى فترة 8 سنوات.

ارتفعت قروض وإعانات الموظفين من 128.5 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 139.0 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م بسبب زيادة 
عدد الموظفين المؤهلين الذين حصلوا على هذه القروض، بينما انخفض الرصيد إلي 134.2 مبلون ريال سعودي في ديسمبر 2020م بسبب المبالغ 

المحصلة من الموظفين وكذلك إطفاء الدعم.

بين 2018م  التاريخية  الفترة  مع  تماشياً  المؤهلين  السعوديين  للموظفين  المقدمة  واإلعانات  فوائد  بدون  اإلسكان  قروض  األخرى  الموجودات  تشتمل 
و2020م. انخفضت قروض وإعانات الموظفين من 134.2 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م إلى 123.6 مليون ريال سعودي في30 يونيو 2021م 

بسبب المبالغ المحصلة من الموظفين وكذلك إطفاء الدعم.

الموجودات المتداولة 2 2 4 4

المخزون 	 2 2 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 2018م

كما في 31 
ديسمبر 2019م

كما في 31 
ديسمبر 2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 2020م- 

يونيو2021م
)5.6(%)1.3(%4.1% 422,659398,938 428,374 411,506 قطع غيار 

)24.9(%34.9% )45.7(%410,116307,894 304,051 560,405 بضائع جاهزة 
19.4% 5.2% )2.1(%136,718163,289 129,949 132,798 محفزات ومواد كيميائية وإضافات 

197.5% )14.2(%- 46,099137,149 53,730  - بضائع في الطريق
3.4% )5.9(%127.1% 1,5981,653 1,699 748 مواد أولية 

)0.8(%10.8% )17.0(%1,008,923 1,017,190 917,803 1,105,457 اجمالي املخزون

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

شكل المخزون 5.3% و4.8% و6.1% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي. ويتضمن المخزون البضائع جاهزة 
الصنع وقطع الغيار والمواد االستهالكية والمحفزات والكيماويات والمواد المضافة والبضائع في الطريق والمواد األولية.

اشتملت البضائع جاهزة الصنع بشكل أساسي على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. يرجع االنخفاض في مخزون البضائع الجاهزة بمقدار 256.4 مليون 
ريال سعودي في ديسمبر 2019م بشكل أساسي إلى زيادة الكميات المباعة للعمالء المحليين باإلضافة إلى زيادة مبيعات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع 
في عام 2019م. وفي ديسمبر 2020م، ارتفع مخزون البضائع جاهزة الصنع بمقدار 106.1 مليون ريال سعودي بسبب زيادة كميات البولي إيثيلين والبولي 

بروبيلين والمتعلقة بسبب انخفاض المبيعات نسبًيا خالل عام 2020م.

وارتفعت قطع الغيار والمواد االستهالكية بمقدار 16.9 مليون ريال سعودي من 411.5 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 428.4 مليون ريال 
ثم انخفض في  المتوقعة في عام 2022م،  للمصنع،  الدورية  العام، استعداًدا للصيانة  التي تمت خالل  المشتريات  سعودي في ديسمبر 2019م بسبب 
ديسمبر 2020م بسبب شطب قطع غيار خط إنتاج البولي ستيرين الذي تم إيقافه بقيمة 10.5 مليون ريال سعودي. وقوبل هذا االنخفاض بشكل جزئي 

بالمشتريات خالل عام 2020م.

وانخفضت المحفزات والمواد الكيميائية واالضافات من 132.8 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 130.0 مليون ريال سعودي في ديسمبر 
2019م بسبب تخفيض قيمة مخزون المحفزات جراء التقييم الذي تم إجراؤه خالل العام. ترجع الزيادة في مستويات مخزون المحفزات في ديسمبر 

2020م إلى زيادة وبناء المخزون من أجل الصيانة الدورية للمصنع المتوقعة في عام 2022م.

الغيار والبضائع جاهزة الصنع والمواد االستهالكية  يونيو 2021م. ويتضمن المخزون قطع  الموجودات كما في 30  شكل المخزون 6.0% من إجمالي 
والمحفزات والكيماويات والمواد المضافة والبضائع في الطريق والمواد األولية.

انخفضت قطع الغيار والمواد االستهالكية بنسبة 5,6% من 422.6 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م إلى 398.9 مليون ريال سعودي في يونيو 2021م.

اشتملت البضائع جاهزة الصنع بشكل أساسي على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. يرجع االنخفاض في مخزون البضائع الجاهزة بنسبة 24,9% في يونيو 
2021م بشكل أساسي إلى زيادة الكميات المباعة للعمالء المحليين وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع.

وارتفعت المحفزات والمواد الكيميائية واالضافات من 136.7 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م إلى 163.3 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م.

وارتفع رصيد البضائع في الطريق بنسبة 197,5% في 30 يونيو 2021م ليصل الى 137.1 مليون ريال سعودي بسبب زيادة قيمة السلع المشتراة من الشركة 
السعودية للبوليمرات بما يتماشى مع الزيادة في أسعار النفط الخام الدولية.
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المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى 2 2 2 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 2018م

كما في 31 
ديسمبر 2019م

كما في 31 
ديسمبر 2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 2020م- 

يونيو2021م
ضريبة القيمة المضافة المدينة، 

40.6% 320.5% )45.4(%72,829102,410 17,321 31,732 بالصافي

)24.0(%)9.3(%50.9% 37,54928,521 41,392 27,429 مدفوعات مقدمة
)0.1(%)19.3(%)39.6(%13,50913,502 16,746 27,744 قروض موظفين - الجزء المتداول

- ---12,013  -  - ضريبة دخل مقدمة
19.0% )14.2(%- 5,1116,080 5,959  - دفعات مقدمة إلى موردين

- -- -2,264 2,264 2,264 هامش نقدي مقابل ضمان بنكي
852.7% )69.8(%)95.8(%74705 245 5,780 إيرادات الفوائد المستحقة

-- )100.0(%- -  - 136,759 مطالبة تأمين قابلة لالسترداد
-- )100.0(%- -  - 16,455 تأمين نقدي مقابل إصدار صكوك

58.0% )20.6(%)81.4(%1,2942,044 1,630 8,759 ذمم مدينة أخرى
مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة 

6.0% 69.1% )66.7(%144,643153,262 85,557 256,922 أخرى

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

شكلت المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى 1.2% و0.4% و0.9% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م 
على التوالي.

انخفضت المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى من 256.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 85.6 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019 بسبب تحصيل مطالبة تأمين بمبلغ 136.8 مليون ريال سعودي والتي تتعلق بحادثة في مصنع الشركة السعودية للبوليمرات 
والتي وقعت في عام 2017م. باإلضافة إلى ذلك ، فإن االنخفاض في الرصيد في ديسمبر 2019م يرجع أيضاً إلى استرداد التأمين النقدي البالغ 16.5 
مليون ريال سعودي عند تسوية الصكوك في يونيو 2019م وكذلك انخفاض مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدينة في ديسمبر 2019م مقارنًة بنهاية العام 
السابق. تتألف ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض في ديسمبر 2018م من المبالغ المستردة لمدة ثالثة أشهر في حين أن ضريبة القيمة المضافة 

المدينة في ديسمبر 2019م تتعلق بشهر واحد.

ارتفعت المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى من 85.6 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م إلى 144.6 مليون ريال سعودي في ديسمبر 
2020م بسبب الزيادة في مبالغ ضريبة القيمة المضافة المدينة من 17.3 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م إلى 72.8 مليون ريال سعودي في 
ديسمبر 2020م نتيجة للتغيير في معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% خالل عام 2020م، باإلضافة إلى ضريبة الدخل المقدمة والتي بلغت 

12.0 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م.

شكلت المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى 0.9% من إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2021م.

ارتفعت المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى من 144.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 153.3 مليون ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2021م بسبب زيادة صافي ضريبة القيمة المضافة المدينة بنسبة %40,6.

النقد وما يماثله 3 2 2 4 4

يعرض الجدول التالي النقد وما يماثله كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 2018م

كما في 31 
ديسمبر 2019م

كما في 31 
ديسمبر 2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 2020م- 

يونيو2021م
)47.1(%)62.9(%118.3% 872,506461,950 2,349,617 1,076,537 نقد لدى البنوك 

121.9% 212.5% )93.7(%425,021943,019 136,000 2,175,000 ودائع قصيرة االجل
8.3% )47.8(%)23.6(%1,404,969 1,297,527 2,485,617 3,251,537 نقد وما مياثله

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.
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شكل النقد وما يماثله 15.5% و13.1% و7.8% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي، وشمل الودائع قصيرة 
األجل والودائع لدى البنوك التجارية المحلية والتي تبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل كما في تاريخ كل قائمة مركز مالي.

انخفضت الودائع قصيرة األجل من 2.2 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 0.1 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م بسبب قيام بتروكيم 
استراتيجية  بسبب  ديسمبر 2020م  ارتفعت في  ثم  يونيو 2019م،  الصكوك في  التزامات  االستحقاق الستخدامه في سداد  المتاح عند  النقد  بسحب 

بتروكيملالستفادة من الفائض النقدي واستخدامه كودائع قصيرة األجل خالل العام.

ارتفع النقد لدى البنوك من 1.1 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 2.3 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2019م بسبب الزيادة في التدفقات 
النقدية من األنشطة التشغيلية مدفوعة باألرباح السنوية قبل الضرائب والزكاة لذاك العام، ثم انخفض من 2.3 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2019م 
إلى 872.5 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م بسبب انخفاض التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية الواردة خالل العام باإلضافة إلى صافي 

المدفوعات البالغة 2.9 مليار ريال سعودي خالل عام 2020م.

شكل النقد وما يماثله 8.4% من إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2021م، وشمل الودائع قصيرة األجل والودائع لدى البنوك التجارية المحلية والتي 
تبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل كما في تاريخ كل قائمة مركز مالي.

انخفضت النقد لدى البنوك من 872.5 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م إلى 461.9 مليار ريال سعودي في يونيو 2021م بشكل أساسي بسبب 
الزيادة في التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية مدفوعة للمقرضين بقيمة 350.0 مليون ريال سعودي.

ارتفعت الودائع قصيرة األجل من 425.0 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م إلى 943.0 مليون ريال سعودي في يونيو 2021م وكان ذلك مرتبطا بشكل 
رئيسي بزيادة ودائع المرابحة قصيرة األجل تماشيا مع استراتيجية اإلدارة لالحتفاظ بالنقد في شكل ودائع قصيرة األجل.

الذمم المدينة التجارية 4 2 2 4 4

يعرض الجدول التالي أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30يونيو 2021م:

كما في 31 ديسمبر العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
2018م

كما في 31 ديسمبر 
2019م

كما في 31 ديسمبر 
2020م

كما في 30 يونيو1 
202م 

784,0991,134,954 903,510 1,028,366 متداولة إلى 30 يوم

)1,298(777 2,482 5,696 31الى 60 يوم

722,319 105 1,320 61الى90 يوم

)1(---أكثر من 90 يوم

58,408---دفعات مقدمه

)3,975(---تقييم العمالت األجنبية

784,8831,210,407 906,097 1,035,382 حتليل اعمار الذمم املدينة التجارية

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

الذمم المدينة التجارية هي ذمم مدينة ال تحمل فوائد من عمالء طرف ثالث في آسيا وأوروبا والمملكة العربية السعودية والشرق األوسط وتمثل %4.9 
و4.8% و4.7% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي. وحسب الساسيات المحاسبية المتخذة من قبل بتروكيم، 
تشكل الذمم المدينة التجارية المتداولة حتى 30 يوم ما يعادل 99.3% و99.7% و99.9% إجمالي الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2018م 

و2019م و2020م على التوالي.

انخفضت الذمم المدينة التجارية من 1.0 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 906.1 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م، ثم انخفضت إلى 
784.9 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م، تماشياً مع انخفاض اإليرادات في نفس الفترة.

ارتفع رصيد الذمم المدينة التجارية إلى 1.2 مليار ريال سعودي في 30 يونيو 2021 م تماشيا مع زيادة مبيعات بتروكيمخالل نفس الفترة.
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حقوق الملكية 3 2 4 4

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي بتروكيم 	 3 2 4 4

يبين الجدول التالي تفاصيل حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي بتروكيمكما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
كما في 31 
ديسمبر 

2018م

كما في 31 
ديسمبر 

2019م

كما في 31 
ديسمبر 

2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 2020م- 

يونيو2021م
--- 4,800,0004,800,000 4,800,000 4,800,000 راس المال 

-5.5% 19.4% 438,294438,294 415,317 347,870 احتياطي نظامي 
19.2% )1.9(%13.1% 2,877,7523,431,590 2,932,677 2,592,311 أرباح مبقاة

6.8% )0.4(%5.3% 8,669,884 8,116,046 8,147,994 7,740,181 حقوق امللكية العائدة إلى مساهمي بتروكيم

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

تشتمل حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي بتروكيمعلى رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.

لم يكن هناك أي تغيير على رأس المال البالغ 4.8 مليار ريال سعودي كما في ديسمبر 2019م و2020م.

ارتفعت حقوق ملكية المساهمين من 7.7 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 8.2 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2019م بسبب زيادة األرباح 
المبقاة بمبلغ 340.4 مليون ريال سعودي خالل الفترة. وجاءت الزيادة في األرباح المبقاة بمبلغ 340.4 مليون ريال سعودي بعد توزيع أرباح قدرها 240.0 

مليون ريال سعودي وتحويل 10% من األرباح التي حققتها بتروكيمإلى االحتياطي النظامي خالل العام.

في ديسمبر 2020م، انخفضت حقوق ملكية المساهمين بمقدار 31.9 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض األرباح المحققة خالل 
العام. على الرغم من إضافة حصة بتروكيممن صافي األرباح البالغة 230.0 مليون ريال سعودي لعام 2020م إلى الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة، إال 
أن تحويل مبلغ 23.0 مليون ريال سعودي إلى االحتياطي النظامي وتوزيعات أرباح بمبلغ 240.0 مليون ريال سعودي أدى إلى انخفاض الرصيد الختامي 

لحقوق ملكية المساهمين في ديسمبر 2020م.

لم يكن هناك أي تغيير على رأس المال البالغ 4.8 مليار ريال سعودي كما في ديسمبر 2020م ويونيو 2021م.

ارتفعت حقوق ملكية المساهمين من 8.1 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2020م إلى 8.7 مليار ريال سعودي في يونيو 2021م بسبب زيادة األرباح المبقاة 
بمبلغ 553.8 مليون ريال سعودي خالل الفترة.

الحصص غير المسيطرة 2 3 2 4 4

يمثل الرصيد حصة الحقوق غير المسيطرة البالغة 35% من حقوق ملكية كل من الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع. شكلت 
الحقوق غير المسيطرة 32.0% و33.5% و33.9% من إجمالي حقوق الملكية في ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.

يمثل الرصيد حصة الحقوق غير المسيطرة البالغة 35% من حقوق ملكية كل من الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع. شكلت 
الحقوق غير المسيطرة 27.7% من إجمالي حقوق الملكية في يونيو 2021م.

ارتفع رصيد الحصص غير المسيطرة بمقدار 453.4 مليون ريال سعودي و63.7 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م و2020م على التوالي بسبب 
الحصة في نتائج الشركات التابعة خالل عامي 2019م و2020م. وقوبلت الزيادة خالل عام 2020 م بتوزيعات أرباح قدرها 105.0 مليون ريال سعودي تم 

اإلعالن عنها ودفعها من قبل شركة بوليمرات الخليج للتوزيع للحصص غير المسيطرة.

انخفض رصيد الحصص غير المسيطرة من 4,2 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2020م الى 3,3 مليار ريال سعودي في يونيو 2021م.
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المطلوبات غير المتداولة 4 2 4 4

القروض طويلة األجل 	 4 2 4 4

يعرض الجدول التالي القروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 2018م

كما في 31 
ديسمبر 2019م

كما في 31 
ديسمبر 2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 
2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2020م- 

يونيو2021م
)16.7(%-- 2,250,0001,875,000  -  - بنوك تجارية محلية

-)100.0(%)56.7(%- - 391,779 904,849 صندوق االستثمارات العامة
-)100.0(%)66.7(%- - 100,000 300,004 صندوق التنمية الصناعية السعودي
-)100.0(%)17.3(%- - 4,157,259 5,027,476 اتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية

)28.5(%270.7% )47.6(%)9,215()12,892()3,478()6,637(ناقصاً: تكاليف المعامالت غير المطفأة
ناقصاً: الجزء المتداول من القروض 

0.2%)38.6(%)12.0(%)744,475()743,254()1,210,425()1,374,772(طويلة االجل

)24.9(%)56.5(%)29.2(%1,493,8541,121,310 3,435,135 4,850,920 قروض طويلة االجل

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

شكلت القروض طويلة األجل 50.4% و50.6% و34.4% من إجمالي المطلوبات في ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.

شكلت القروض طويلة األجل 23.5% من إجمالي المطلوبات في يونيو 2021م.

انخفض رصيد القروض طويلة األجل القائمة بمقدار 1.4 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2019م نتيجة سداد أصل القروض البالغ 1.6 مليار ريال 
سعودي خالل عام 2019م. 

خالل عام 2020م، وقعت الشركة السعودية للبوليمرات اتفاقية قرض مع بنك الرياض ومجموعة سامبا المالية )حالياً: البنك السعودي الوطني( إلعادة 
تمويل وتسوية المبالغ المتبقية من القروض القائمة في ديسمبر 2019م. يتم سداد القرض الجديد والذي يحمل سعر فائدة على أساس معدل سعر الفائدة 

بين البنوك في لندن )»اليبور«( زائداً 0.9% على 8 أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ في 30 يونيو 2020م.

انخفض رصيد القروض طويلة األجل القائمة بمقدار 372.5 مليون ريال سعودي في يونيو 2021م نتيجة سداد أصل القروض. 

يعرض الجدول أدناه بيان استحقاق القروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م.

استحقاق القروض طويلة األجل 2 4 2 4 4

كما في 31 ديسمبر العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
2018م

كما في 31 ديسمبر 
2019م

كما في 31 ديسمبر 
2020م

كما في 30 يونيو 
1 202م 

2019 1,374,772 -  -  - 

2020 1,263,867 1,210,425 -  - 

2021 783,268 762,896 750,000 750,000

2022 956,960 931,500 750,000 750,000

2023 1,853,462 1,744,217 750,000 750,000

2,250,000 2,250,000 4,649,038 6,232,329 استحقاق القروض طويلة االجل

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.
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القرض الثانوي من الحصص غير المسيطرة 3 4 2 4 4

قدمت شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات )الشريك غير المسيطر في كل من الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع( 
قرضاً ثانوياً بدون فوائد بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي في عام 2008م لتمويل إنشاء مصنع بتروكيم. تم سداد القرض وتسويته بالكامل خالل عام 2020م.

الصكوك 4 4 2 4 4

أصدرت بتروكيم صكوكاً بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي بقيمة اسمية بلغت 1 مليون ريال سعودي لكل منها في يونيو 2014 م. تم استخدام 0.6 مليار ريال 
سعودي من إجمالي المتحصالت من إصدار الصكوك لتسوية قروض ألجل قائمة بينما تم استخدام المتبقي لتمويل متطلبات رأس المال العامل. تم سداد 

الصكوك بالكامل عند استحقاقها وذلك في يونيو 2019م.

التزامات منافع الموظفين 5 4 2 4 4

يعرض الجدول أدناه تفاصيل التزامات منافع الموظفين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 

2018م

كما في 31 
ديسمبر 

2019م

كما في 31 
ديسمبر 

2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 
2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2020م- 

يونيو2021م

6.9%24.8% 41.7% 288,599308,407 231,162 163,087 خطة منافع محددة 

9.0%9.6% - 30,36033,103 27,694  - خطة ادخار للموظفين

7.1%23.2% 58.7% 318,959341,510 258,856 163,087 التزامات منافع املوظفني

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

شكلت التزامات منافع الموظفين 1.7% و3.8% و7.3% من إجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.

حتى عام 2018م، قامت الشركة السعودية للبوليمرات، بالتعاون مع الشركات الشقيقة والمملوكة من قبل المجموعو السعودية )شركة شيفرون فيليبس 
إيداع مساهمات  الخطة،  بموجب  يتم  المؤهلين.  للموظفين  للموظفين بشكل مشترك  ادخار  بتشغيل خطة  فيليبس(  الجبيل شيفرون  السعودية وشركة 
الموظفين في حساب مصرفي منفصل مملوك ومدار من قبل شركة شيفرون فيليبس السعودية. تم خصم االلتزامات المتعلقة بموظفي الشركة السعودية 
للبوليمرات مقابل الذمم المدينة من الشركات الشقيقة ولم يتم عرضها بشكل منفصل. أما في عام 2019م و2020م، تم عرض االلتزامات المتعلقة بموظفي 

الشركة السعودية للبوليمرات بشكل منفصل كما هو موضح في الجدول أعاله.

ارتفعت التزامات منافع الموظفين بقيمة 22,5 مليون كما في 30 يونيو 2021م تماشًيا مع تمديدات الخدمات الحالية والفوائد المحملة خالل العام وفًقا 
لتقرير التقييم االكتواري الذي تم إجراؤه بواسطة خبراء مستقلين.

يبين الجدول أدناه تفاصيل خطة المنافع المحدد للموظفين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م.

الحركة يف خطة املنافع املحددة للموظفني

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 

2018م

كما في 31 
ديسمبر 

2019م

كما في 31 
ديسمبر 

2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 
2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2020م- 

يونيو2021م

24.8%41.7% )1.4(%231,162288,599 163,087 165,379 الرصيد االفتتاحي

)23.6(%24.5% )15.2(%25,91919,808 20,824 24,543 تكلفة الخدمة الحالية

)100(%2.4% 22.7% -7,799 7,615 6,206 تكلفة الفائدة

)100(%66.0% 34.7% -)10,935()6,586()4,890(منافع مدفوعة 

)100(%)69.5(%- -1,702 5,573  - تحويل من طرف ذي عالقة 

)100(%)18.9(%)244.4(%-32,952 40,649 )28,151(إعادة قياس

6.9%24.8% 41.7% 288,599308,407 231,162 163,087 الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.
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تطبق بتروكيم خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة على اساس اخر راتب وعدد 
سنوات الخدمة.

زادت خطة المنافع المحددة بمبلغ 68.1 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م و57.4 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م و19.8 مليون ريال 
سعودي في يونيو 2021م بسبب الزيادة السنوية في تكاليف خدمة الموظفين وتكاليف التمويل المستحقة باإلضافة إلى إعادة القياس السنوية لاللتزامات 

المحسوبة على أساس تقرير اكتواري مستقل.

المطلوبات المتداولة 5 2 4 4

المستحقات والمطلوبات األخرى 	 5 2 4 4

يبين الجدول أدناه تفاصيل المستحقات والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 

2018م

كما في 31 
ديسمبر 

2019م

كما في 31 
ديسمبر 

2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 
2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2020م- 

يونيو2021م

)1.0(%2.2% )36.8(%282,956280,021 276,911 438,188 مصاريف مستحقة 

13.9% 76.7% )54.4(%51,30058,410 29,029 63,645 دفعات مقدمة من عمالء

)43.9(%)37.4(%- 19,16410,751 30,595  - رواتب ومنافع مستحقة

28.5% -- 2,4233,113  -  - ضريبة القيمة المضافة الدائنة 

26.3% 448.2% )98.8(%7,0668,926 1,289 103,371 ذمم دائنة أخرى

)0.5(%7.4% )44.2(%361,221 362,909 337,824 605,204 مستحقات ومطلوبات أخرى 

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

شكلت المستحقات والمطلوبات األخرى 6.3% و5.0% و8.4% من إجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.

تتكون المصروفات المستحقة بشكل أساسي من المشتريات المستحقة من المواد الخام التي لم يتم تقديم فواتير بشأنها إلى بتروكيم ، ومصاريف التخزين 
والجمارك والمرافق، ومزايا الموظفين المستحقة األخرى. بتروكيم الشركة بعرض تلك المصاريف المستحقة ضمن بند »أخرى« في ديسمبر 2018م 

وضمن »المصروفات المستحقة« في ديسمبر 2019م و2020م.

انخفضت المصاريف المستحقة بمبلغ 161.3 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م بسبب انخفاض تكلفة المواد األولية )البروبان بشكل أساسي( الذي 
توفره أرامكو السعودية، والذي كان مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط الخام العالمية. ارتفع الرصيد في ديسمبر 2020م بمقدار 6.0 مليون ريال سعودي 

بسبب استالم مشتريات في ديسمبر 2020م لم يتم تسويتها في نهاية العام.

تشمل المبالغ المقدمة من العمالء النقد المستلم مقدماً من العمالء مقابل البضائع التي سيتم تسليمها في فترات الحقة. انخفض الرصيد من 63.6 
مليون ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 29.0 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م قبل أن يرتفع إلى 51.3 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م. 
كان التذبذب في الدفعات المقدمة من العمالء بناًء على متطلبات العمالء في أوقات محددة والتي تم تعديلها مقابل الفاتورة الصادرة للبضائع المسلمة.

من  أساسي  بشكل  المستحقة  المصروفات  تتكون  2021م.  يونيو   30 في  كما  المطلوبات  إجمالي  من   %7.6 األخرى  والمطلوبات  المستحقات  شكلت 
الموظفين  ومزايا  والمرافق،  والجمارك  التخزين  ومصاريف   ، بتروكيم  إلى  بشأنها  فواتير  تقديم  يتم  لم  التي  الخام  المواد  من  المستحقة  المشتريات 

المستحقة األخرى.

وكانت المصاريف المستحقة مستقرة بين فترة المنتهية في ديسمبر 2020م ويونيو 2021م، حيث لم تشهد تذبذب ملحوظ خالل الفترة.

تشمل المبالغ المقدمة من العمالء النقد المستلم مقدماً من العمالء مقابل البضائع التي سيتم تسليمها في فترات الحقة. ارتفع الرصيد من 51.3 مليون 
ريال سعودي في ديسمبر 2020م إلى 58.4 مليون ريال سعودي في يونيو 2021م تماشياً مع الزيادة في المبيعات المحققة للعمالء في نهاية الفترة.
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الذمم الدائنة التجارية 2 5 2 4 4

شكلت الذمم التجارية الدائنة 0.4% و3.0% و6.9% من إجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي و شملت المبالغ 
التي سيتم دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة.

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية من 38.0 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 203.5 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م، وإلى 301.0 مليون 
ريال سعودي في ديسمبر 2020م بسبب المبالغ المستحقة الدفع لشركة أرامكو السعودية، والتي ارتفعت بمقدار 150.3 مليون ريال سعودي في ديسمبر 

2019م و92.4 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م.

ترجع الزيادة في الذمم الدائنة لشركة أرامكو السعودية في ديسمبر 2019م إلى الزيادة في أحجام المواد األولية المشتراة خالل العام، في حين أن الزيادة 
في ديسمبر 2020م ترجع إلى حصول بتروكيم على تمديد مؤقت في فترة االئتمان المقدمة من أرامكو السعودية لتسوية فواتيرها بالكامل.

شكلت الذمم التجارية الدائنة 5.3% من إجمالي المطلوبات كما في 30 يونيو 2021م. 

انخفضت الذمم الدائنة التجارية من 301.0 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م إلى 254.6 مليون ريال سعودي في يونيو 2021م، بسبب مدفوعة 
بشكل أساسي بانخفاض أرصدة الدائنين لموردي الطرف الثالث )أطراف غير مرتبطة(.

الزكاة وضريبة الدخل 3 5 2 4 4

شكلت الزكاة وضريبة الدخل 6.1% و8.3% و12.8% و11,3% من إجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م على 
التوالي.

يبين الجدول أدناه الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م:

المجموع ضريبة الدخلزكاة العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

544,874 )12,013( 556,887 1يناير 2021م

149,940 83,006 66,934مخصص

)12,034( )12,034( - ضريبة دخل مدفوعة مقدما 

)49,047( )8,747( )40,300(مدفوعات

 )94,000(- )94,000(عكس مخصص الزكاة

539,733 50,212 489,521الرصيد اخلتامي 30 يونيو 2021م

565,878 3,582 562,296 1يناير 2020م

81,612 48,075 33,537 مخصص

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

)78,335()39,389()38,946(مدفوعات

544,874 )12,013(556,887 الرصيد اخلتامي 31 ديسمبر 2020م

585,677 64,125 521,552 1يناير 2019م

122,933 52,133 70,800 مخصص

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

)94,178()64,122()30,056(مدفوعات

565,878 3,582 562,296 الرصيد اخلتامي 31 ديسمبر 2019م

480,502 43,958 436,544 1يناير 2018م

195,746 97,126 98,620 مخصص

)90,571()76,959()13,612(مدفوعات

585,677 64,125 521,552 الرصيد اخلتامي 31 ديسمبر 2018م

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.
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انخفض مخصص الزكاة وضريبة الدخل من 585.7 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2018م إلى 565.9 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م، ثم إلى 
544.9 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م.

كما هو مذكور في إيضاح 19 حول القوائم المالية الموحدة لبتروكيم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
بإصدار الربوط الزكوية للسنوات 2011م إلى 2018م. قامت بتروكيم باالعتراض على الربوط الزكوية المصدرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

لألعوام من 2014م إلى 2018م.

أرصدة األطراف ذات العالقة 6 2 4 4

يبين الجدول أدناه أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت 
السعودية 

كما في 31 
ديسمبر 2018م

كما في 31 
ديسمبر 2019م

كما في 31 
ديسمبر 2020م

كما في 30 
يونيو1 202م 

نسبة التغير 
ديسمبر 
2018م- 

ديسمبر2019م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2019م- 

ديسمبر2020م

نسبة التغير 
ديسمبر 
2020م- 

يونيو2021م

مطلوب من أطراف ذات عالقة

7.2% )13.8(%23.2% 183,326196,511 212,682 172,631 شركة شيفرون فيليبس السعودية

12.1% )11.7(%7.3% 46,10651,705 52,238 48,695 شركة الجبيل شيفرون فيليبس

6.1% -- 4952  -  - اروماتيكس ديستربيوشن كومباني

مجموع املطلوب من األطراف ذات 
8.2% )13.4(%19.7% 229,481248,268 264,920 221,326 العالقة

مطلوب الى أطراف ذات عالقة

33.9%)12.3(%14.9% 87,188116,773 99,383 86,524 شركة الجبيل شيفرون فيليبس

8.1%11.6% )9.3(%73,08879,040 65,509 72,187 شركة شيفرون فيليبس السعودية

شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال 
53.4%)10.0(%)12.9(%37,78057,956 41,993 48,200 سيلز إل إل سي

شركة المجموعة السعودية لالستثمار 
--)100.0(%-- -409 الصناعي

شيفرون فيليبس كميكال جلوبال 
100.0%- )100.0(%787,587 -  - 2,261 امبلويمنت كامباني إل إل سي

141.8%)13.5(%100.0%1,0112,445 1,169  - أخرى

مجموع املطلوب الى األطراف ذات 
424.3%)4.3(%)0.7(%199,0671,043,801 208,054 209,581 العالقة

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

شكلت المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 1.1% و1.4% و1.4% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على 
التوالي، بينما شكلت المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة 2.2% و3.1% و4.6% من إجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م 

و2020م على التوالي.

شكلت المبالغ المطلوب من األطراف ذات العالقة 1.5% من إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2021م، بينما شكلت المبالغ المستحقة إلى األطراف 
ذات العالقة 21,9% من إجمالي المطلوبات كما في 30 يونيو 2021م.
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يبين الجدول أدناه أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م:

العملة: جميع المبالغ بآالف 
كما في 30 يونيو1 202م كما في 31 ديسمبر 2020مكما في 31 ديسمبر 2019مكما في 31 ديسمبر 2018مالرياالت السعودية 

شركة المجموعة السعودية اللستثمار الصناعي
)403()1,413()760()409(خدمات مساندة

شركة شيفرون فيليبس السعودية
151,279129,238 203,940 261,563 مبيعات

120,27475,830 69,349 19,804 مشتريات
333,566153,150 313,410 341,354 خدمات مساندة

شركة الجبيل شيفرون فيليبس 
173,171121,863 302,415 374,858 مبيعات

695,614539,106 1,064,058 1,197,694 مشتريات
853536360-خدمات مساندة

شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي
198,428155,946 259,748 317,231 اتعاب تسويق
51,14625,148 51,323 51,488 اتعاب امتياز

742)9,676()10,654()7,583(خدمات مساندة
شركة شيفرون فيليبس 

الكيميائية للتوظيف العالمية 
)خدمات مساندة(

)77,639()73,452()55,770(21,572

9,255)18,806()18,743()17,487(شركة الخدمات الكيميائية
الشركات التابعة األخرى 

1,366)2,786()1,759()3,744()خدمات مساندة(

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم ومعلومات اإلدارة.

قامت بتروكيم بشراء مخزون المواد األولية السائلة من شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس خالل السنوات المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 يونيو 2021م، بينما قامت ببيع منتجات AHM واإليثيلين والبروبيلين وPygas إلى شركة شيفرون فيليبس 

السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس خالل نفس الفترة.

كما قدمت شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس خدمات مساندة لبتروكيم والتي تضمنت تشغيل وصيانة مصنع الشركة 
السعودية للبوليمرات والمرافق المشتركة مع شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس، وأداء بعض الخدمات التشغيلية واإلدارية 

نيابة عن بتروكيم.

تدفع بتروكيم أيضاً رسوم التسويق ورسوم االمتياز لشركة شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي بموجب اتفاقيات منفصلة طويلة األجل 
تنتهي في يوليو 2041 و أكتوبر 2036م على التوالي.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة -1-1-

يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية الموحدة لبتروكيم والشركات التابعة لها للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 
يونيو 2021م:

2020م من فترة 1 2020م2019م2018مالعملة: جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
يناير حتى 30 يونيو

2021م من فترة 1 
يناير حتى 30 يونيو

1,369,675)140,914(413,250 1,156,312 1,931,111 الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل
876,776443,211437,436 886,496 1,115,424 استهالك

-389,969389,969  -  - انخفاض في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات
-- -  - 4,881 تعديل ممتلكات ومصنع ومعدات

56,32626,60111,614 144,031 309,373 تكاليف تمويل 
29,74420,06725,590 24,316 25,859 مخصص التزامات منافع الموظفين

-)765()619()5,508( - ربح من تعديل قرض مساند من حصص غير مسيطرة
)165()55()953()968()68(ربح من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
8,267)9,908()99,387(187,654)12,519(النقص )الزيادة( في المخزون

)6,273(11,600)26,387(155,189 )188,036()الزيادة( النقص في المدفوعات المسبقة وغيرها 
)18,787(37,14152,736 )12,360(7,184 )الزيادة( النقص في مستحق من األطراف ذات العالقة

)425,524(121,214211,466 129,285 73,565 )الزيادة( النقص في المستحقات التجارية
)46,408()119,207(97,508 165,505 )181,005(النقص في المبالغ المستحقة الدفع التجارية

57,116)84,417()8,987()1,527()27,782(الزيادة )النقص( بسبب مدفوعات ألطراف ذات العالقة
)3,399(23,675110,416 )290,140(214,360 )النقص( الزيادة في الخصوم المستحقة وغيرها 

1,909,270910,8001,409,142 2,538,285 3,272,347 النقد الناجت من العمليات 
)12,698()31,016()59,001()206,902()259,439(تكاليف تمويل مدفوعة

10,0889,3981,067 77,512  - إيرادات من استثمارات نقدية مستلمة 
)61,082()24,276()102,616()142,732()90,571(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)3,008()1,714()12,094()8,045( - التزامات منافع الموظفين مدفوعة 
--)5,339()8,628( - قروض مدفوعة للموظفين

1,740,308863,1921,333,421 2,249,490 2,922,337 صايف النقد الوارد من األنشطة التشغيلية
)28,862()7,462()23,666()10,042()69,103(مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات

5,59155165 12,197 68 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات
-- -  - 358,000 صافي حركة في ودائع قصيرة االجل

)28,697()7,407()18,075(2,155 288,965 صايف النقد )الصادر( الوارد من األنشطة االستثمارية
 - 2,980,3692,980,500  -  - متحصالت من قروض طويلة االجل 

)375,000()5,024,038()5,399,038()1,583,291()1,773,604(سداد قروض طويلة االجل
-- - )1,078,000()122,000(سداد الصكوك

 - )76,043()182,077()227,432()446,250(سداد قرض مساند من حصص غير مسيطرة 
50,53524,27621,871 123,671 66,270 ضريبة دخل مستردة من حصص غير مسيطرة

)360,000()240,000()240,000()240,000()240,000(توزيعات أرباح مدفوعة 
توزيعات أرباح مدفوعة من شركة تابعة الى الحصص غير 

)65,625()52,500()105,000( -  - المسيطرة 

)18,215()6,961()15,112()12,513( - مدفوعات مطلوبات عقود االيجار
)400,313(----إعادة رأس مال الشركة التابعة إلى حصص غير مسيطرة

)1,197,282()2,394,766()2,910,323()3,017,565()2,515,584(صايف النقد الصادر من األنشطة التمويلية 
107,442)1,538,981()1,188,090()765,920(695,718 صايف )النقص( الزيادة يف النقد وما مياثله 

2,485,6172,485,6171,297,527 3,251,537 2,555,819 نقد وما يماثله في بداية السنة
1,297,527946,6361,404,969 2,485,617 3,251,537 نقد وما مياثله يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية لبتروكيم.
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كان التغير في النقد وما يماثله على مدار الفترة التاريخية مدفوعاً بالتغيرات في صافي ربح السنة وتغيرات رأس المال العامل وصافي التدفقات النقدية 
من األنشطة التمويلية.

صايف النقد الوارد من األنشطة التشغيلية

انخفضت التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية بمقدار 672.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض 774.8 
مليون ريال سعودي في صافي الربح قبل الزكاة خالل العام. أما في عام 2020م، فقد انخفضت التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية بمقدار 

509.2 مليون ريال سعودي، وذلك أيضاً نتيجة انخفاض في الربح قبل الزكاة في عام 2020م.

ارتفعت التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية بمقدار 470.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م مدفوعة بشكل 
رئيسي بزيادة صافي األرباح المتحققة خالل الفترة.

صايف النقد )الصادر( الوارد من األنشطة االستثامرية

انخفضت التدفقات النقدية الواردة من األنشطة االستثمارية بمقدار 286.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة استرداد الودائع ألجل البالغة 
358.0 مليون ريال سعودي المحتفظ بها في ديسمبر 2018م. لم تستثمر بتروكيم في الودائع ألجل التي فترة استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر في 2019م 

و2020م.

في عام 2020م، تضمنت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية الصادرة المتعلقة بشراء الممتلكات والمصنع والمعدات في عام 
2020م.

تضمنت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية الصادرة المتعلقة بشراء الممتلكات والمصنع والمعدات لشركة السعودية للبوليمرات 
خالل فترة 2021م.

صايف النقد الصادر عن األنشطة التمويلية

القروض،  تلك  التجارية والمساهمين، ودفعات سداد  البنوك  تم الحصول عليها من  التي  القروض  التمويلية من  النقدية من األنشطة  التدفقات  تتكون 
وتوزيعات األرباح على مدى الفترة التاريخية.

ارتفعت التدفقات النقدية الصادرة عن األنشطة التمويلية بمقدار 502.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م، من 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2018م 
إلى 3.0 مليار ريال سعودي في عام 2019م. يرجع سبب الزيادة في التدفقات النقدية الصادرة في عام 2019 م إلى زيادة سداد الصكوك بمبلغ 956.0 

مليون ريال سعودي خالل العام، قابلها انخفاض في سداد القروض الثانوية والقروض من البنوك التجارية بقيمة 409.1 مليون ريال سعودي.

في عام 2020م، انخفضت التدفقات النقدية الصادرة بمقدار 107.2 مليون ريال سعودي، بسبب المتحصالت النقدية البالغة 3.0 مليار ريال سعودي 
من القرض الذي تم الحصول عليه من مجموعة سامبا المالية )حالياً: البنك السعودي الوطني( وبنك الرياض خالل العام والذي عوض سداد القروض 

األخرى البالغة 5.6 مليار ريال سعودي.

كما دفعت بتروكيم توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 240.0 مليون ريال سعودي في 2018م و2019م و2020م، باإلضافة إلى 105.0 مليون ريال سعودي 
دفعتها شركة تابعة للحصص غير المسيطرة.

انخفضت التدفقات النقدية الصادرة عن األنشطة التمويلية بمقدار 1.2 مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021م، ويرجع سبب 
إلى انخفاض سداد القروض طويلة األجل مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
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المعلومات القانونية . 5

إقرارات أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية. 	 5

يقر أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية بما يلي:

أن صفقة االستحواذ ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.- 1
ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون المجموعة السعودية طرًفا فيها.- 2
المجموعة - 3 مساهمي  على  يجب  التي  االستحواذ  بمستندات صفقة  المتعلقة  الجوهرية  القانونية  المعلومات  جميع  يتضمن  القسم  هذا  أن 

السعودية أخذها بعين االعتبار للتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك.
أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي ازالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.- 4
وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )3-7( )»األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ«( من هذا - 5

التعميم، يقر األعضاء المستقلون في مجلس إدارة المجموعة السعودية من غير األعضاء ذوي العالقة، بأنه ليس لديهم أي مصلحة مباشرة 
أو غير مباشرة في أي من أسهم المجموعة السعودية أو في أسهم بتروكيم أو أعمالها أو في أي عقد مبرم أو سيتم إبرامه بين أطراف صفقة 

االستحواذ، وأنهم يقرون بكامل استقالليتهم بخصوص صفقة االستحواذ موضوع هذا التعميم. 

ويرى أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ( بأن صفقة االستحواذ عادلة ومعقولة، وذلك بعد 
بذل العناية المهنية الالزمة كما يرونه مناسًبا في ظل الظروف بمساعدة مستشاريهم، وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق بتاريخ نشر هذا التعميم 
السعودية  العربية  بي سي  إتش إس  المقدم من شركة  والرأي  المتوقعة من صفقة االستحواذ  والمنافع  السعودية  للمجموعة  المستقبلية  النمو  وفرص 
)بصفتها المستشار المالي للمجموعة السعودية فيما يتعلق بصفقة االستحواذ( بتاريخ 2021/10/26م لمجلس إدارة المجموعة السعودية )مرفق نسخة 
من الرأي في الملحق رقم )2( من هذا التعميم( بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة المجموعة السعودية ووفًقا للعوامل واالفتراضات 
الموضحة في ذلك الرأي فإن شركة اتش اس بي سي العربية السعودية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية التنفيذ عادل من الناحية 

المالية للمجموعة السعودية. 

كما يرى أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ( أن صفقة االستحواذ تصب في مصلحة المجموعة 
السعودية ومساهميها، وبالتالي يوصون باإلجماع لمساهمي المجموعة السعودية بالموافقة على قرارات االستحواذ. وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد 
أخذ أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية في االعتبار المشورة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية واالستراتيجية 

وغيرها من المسائل المتعلقة بالصفقة. 

كما تجدر اإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية، الذين سيقومون بالتصويت على قرارات االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية 
للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ، سيصوتون بالموافقة على قرارات االستحواذ. 

وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االستحواذ( لم يأخذوا في االعتبار األهداف 
االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظًرا الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة 
بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية على ضرورة قيام مساهمي المجموعة السعودية بالحصول على استشارة مهنية مستقلة 
من مستشار مالي مرخص له بخصوص صفقة االستحواذ ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة االستحواذ للتأكد من مدى مالئمة صفقة 

االستحواذ والمعلومات الواردة في هذا التعميم لألهداف االستثمارية واألوضاع المالية الخاصة به.

ملخص الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ . 2 5

سيتم تنفيذ صفقة االستحواذ وفًقا ألحكام المادة 26 من الئحة االندماج واالستحواذ . وبعد استيفاء جميع شروط اتفاقية التنفيذ والملخصة في القسم 
)5-4-1-1( )»شروط اتفاقية التنفيذ«( من هذا التعميم )مع العلم أنه ال يجوز تعديل أي من هذه الشروط أو التنازل عنها إال بموافقة خطية وموقعة من 
قبل كلتا الشركتين( وإتمام صفقة االستحواذ، سيلغى إدراج جميع أسهم بتروكيم من تداول وستصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية، 
وستقوم المجموعة السعودية نتيجة لصفقة االستحواذ بإصدار أسهم العوض لمساهمي بتروكيم البائعين المقيدين في سجل المساهمين لبتروكيم كما 

في نهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االستحواذ. 

وبموجب أحكام اتفاقية التنفيذ، ستستحوذ المجموعة السعودية على األسهم محل العرض، مّما سينتج عنه زيادة ملكية المجموعة السعودية في بتروكيم 
من نسبة )50%( إلى نسبة )100%(، وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار أسهم العوض لمساهمي بتروكيم البائعين من خالل زيادة رأس مالها 
وفًقا ألحكام المادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وبناًء على معامل المبادلة النهائي والذي يتمثل في حصول مساهمي 
بتروكيم البائعين على )1,27( سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيم. وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض ثالثمائة وأربعة ماليين 
وثمانمائة ألف )304,800,000( سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها )10( رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم 
العوض مبلغ وقدره ثالثة مليارات وثمانية وأربعون مليون )3,048,000,000( ريال سعودي. وستصدر هذه األسهم من خالل زيادة رأس مال المجموعة 
السعودية المدفوع بالكامل بنسبة )67,733%( من أربع مليارات وخمسمائة مليون )4,500,000,000( ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية 
وأربعون مليون )7,548,000,000( ريال سعودي وزيادة عدد األسهم المصدرة للمجموعة السعودية من أربعمائة وخمسون مليون سهم )450,000,000( إلى 
سبعمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف )754,800,000( سهم مدفوعة بالكامل. وعند إتمام صفقة االستحواذ، ستكون ملكية مساهمي المجموعة 
السعودية الحاليين ما نسبته )59,62%( من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ، وستكون ملكية مساهمي بتروكيم البائعين ما نسبته 

)40,38%( من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ.
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وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االستحواذ بناًء على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره ثالثة مليارات وثمانية 
وأربعون مليون )3,048,000,000( ريال سعودي . ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره اثنا عشر مليار وخمسمائة وسبعة وعشرون 
مليون ومئتان وثمانون ألف ريال )12,527,280,000( ريال سعودي بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية والبالغ )41,1(

ريال سعودي كما في تاريخ 1443/3/20هـ )الموافق 2021/10/26م( )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ(. وسيتم تحديد إجمالي قيمة 
أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية للمجموعة السعودية في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم المجموعة السعودية في آخر يوم 

تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االستحواذ.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم المستحق ألي من مساهمي بتروكيم البائعين بناًء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم 
الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي بتروكيم البائعين يملك )50( سهم في بتروكيم سيخصص له )63( سهم من أسهم 
العوض وليس )63,5( سهم. وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي بتروكيم البائعين المستحقين لها 
ومن ثم سيتم توزيع المتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها كاًل حسب ما يستحقه، وذلك خالل مدة أقصاها ثالثين )30( يوًما 

من تاريخ إتمام صفقة االستحواذ. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت بيع كسور األسهم.

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ:

قبل إمتام الصفقة

مساهمي

املجموعة

السعودية

مساهمي

برتوكيم

٪٥٠

برتوكيم

٪٥٠

املجموعة 

السعودية

بعد إمتام الصفقة

مساهمي

املجموعة

السعودية

مساهمي

برتوكيم

٪٤٠٫٣٨٪٥٩٫٦٢

٪١٠٠

املجموعة 

السعودية

برتوكيم

الموافقات الالزمة إلتمام صفقة االستحواذ. 3 5

الموافقات الحكومية  	1-1-

تتطلب صفقة االستحواذ الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي: 

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال المجموعة السعودية وطلب نشر مستند العرض. أ- 
الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض.ب- 
الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي للمجموعة السعودية )والموضحة في الملحق رقم )1( من ج- 

هذا التعميم(. 
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ والجمعية العامة د- 

غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ، وسيتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول. 

وباستثناء الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية وبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ، فقد تم 
الحصول على جميع الموافقات الحكومية الموضحة أعاله.
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وتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة السعودية وبتروكيم قد حصلتا على خطاب من الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 1442/11/14هـ يفيد بعدم وجوب اإلبالغ 
عن صفقة االستحواذ للهيئة العامة للمنافسة، إذ أن صفقة االستحواذ لن تنتج تركًزا اقتصادًيا يجعلها مشروطة بالحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة 

للمنافسة عليها.

ملخص اتفاقيات االستحواذ . 4 5

اتفاقية التنفيذ  	1-1-

أبرمت المجموعة السعودية وبتروكيم اتفاقية التنفيذ بتاريخ 1443/3/21هـ )الموافق 2021/10/27م(، والتي اتفقتا بموجبها على شروط وأحكام صفقة 
االستحواذ والتزامات الشركتين فيما يتعلق بتنفيذ صفقة االستحواذ. وتتضمن اتفاقية التنفيذ كذلك عدد من الضمانات المقدمة من كل شركة إلى األخرى 

باإلضافة إلى عدد من القيود المتعلقة بممارسة األعمال.

وتخضع صفقة االستحواذ لموافقة كل من مساهمي المجموعة السعودية ومساهمي بتروكيم. وبناًء على الفقرة )ن( من المادة )3( من الئحة االندماج 
واالستحواذ، ال يحق للمساهم الذي يملك أسهًما في كل من المجموعة السعودية وبتروكيم التصويت على قرارات االستحواذ إال في الجمعية العامة غير 
العادية إلحدى الشركتين. ولمزيد من المعلومات المتعلقة بتصويت المساهمين في الجمعية العامة غير العادية يرجى مراجعة القسم )5-6-2( )»موافقة 

الجمعية العامة غير العادية«( من هذا التعميم.

شروط اتفاقية التنفيذ 	 	 4 5

تتضمن اتفاقية التنفيذ عدًدا من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام صفقة االستحواذ. وقد التزمت الشركتان بالسعي الستيفائها في أقرب وقت 
ممكن والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفقت الشركتان على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إال بالموافقة الخطية لكلتا 

الشركتين. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط: 

الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بصفقة االستحواذ.- 1
الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية )تداول( وأي موافقات أخرى قد تطلبها - 2

شركة تداول السعودية فيما يتعلق بصفقة االستحواذ.
موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي المجموعة السعودية على قرارات االستحواذ.- 3
موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي بتروكيم على قرارات االستحواذ.- 4
عدم وقوع حدث سلبي وجوهري واستمرار ذلك الحدث السلبي الجوهري.- 5
عدم اإلخالل بعدد من الضمانات المقدمة من قبل كل من المجموعة السعودية وبتروكيم بموجب اتفاقية التنفيذ مالم يقم الطرف المخل - 6

بتصحيح اإلخالل المعني بشكل مقبول للطرف اآلخر إذا كان ذلك اإلخالل قاباًل للتصحيح(، وهي كالتالي:
أن لدى كال الطرفين صالحية إبرام اتفاقية التنفيذ بما فيها من التزامات.أ- 
أن االلتزامات الناشئة عن اتفاقية التنفيذ تعد التزامات ملزمة لكل الطرفين.ب- 
أن إبرام اتفاقية التنفيذ وتنفيذ االلتزامات الناشئة عنها لن يؤدي إلى إخالل جوهري بأحكام النظام األساس لكل من الطرفين.ج- 
أن إبرام اتفاقية التنفيذ وتنفيذ االلتزامات بموجبها لن ينتج عنه اإلخالل بشكل جوهري أو حصول حالة إخالل أو إعطاء أي طرف آخر د- 

الحق في إنهاء أي اتفاقية جوهرية )وفق التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ( يكون أي من الشركتين طرًفا فيها أو الحق بتعديلها 
بشكل جوهري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه للطرف اآلخر. وبموجب اتفاقية التنفيذ، تتمثل االتفاقيات الجوهرية المشار إليها في هذه 
الفقرة بما يلي: )1( أي اتفاقية بقيمة تعادل عشرة ماليين )10,000,000( دوالر أمريكي أو تزيد عنها؛ )2( وأي اتفاقية أخرى تُعد جوهرية 
ألسباب غير مالية بحيث ينتج عن إنهاؤها حدث سلبي جوهري على المجموعة السعودية وشركاتها التابعة أو على بتروكيم وشركاتها 

التابعة )حسبما ينطبق(.
أن كافة المعلومات المقدمة من قبل كل طرف إلى الطرف اآلخر فيما يتعلق بصفقة االستحواذ )بما في ذلك المعلومات المقدمة خالل ه- 

مرحلة دراسات العناية المهنية الالزمة( صحيحة ومكتملة من كافة الجوانب الجوهرية وغير مضللة بشكل جوهري وذلك كما في تاريخها.
أنه لم يتم حجب أي معلومات جوهرية من قبل الطرف اآلخر في سياق صفقة االستحواذ.و- 

عدم صدور أي قرار أو حكم قضائي من أي جهة حكومية في المملكة بمنع الصفقة وفًقا ألحكام اتفاقية التنفيذ.- 7

قيود ممارسة األعمال 2 	 4 5

تضمنت اتفاقية التنفيذ التزاًما على الشركتين بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في االتفاقية تتعلق بكيفية ممارسة الشركتين ألعمالهما خالل 
الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ وحتى تاريخ نفاذ قرار االستحواذ أو تاريخ إنهاء اتفاقية التنفيذ وفًقا للشروط واألحكام الواردة فيها )أيهما 

يقع أواًل( وذلك دون الحصول على موافقة الطرف اآلخر، علًما بأن الطرف اآلخر ال يمكنه حجب موافقته بدون سبب معقول. 

وفي حال مخالفة أحد الشركتين ألي من تلك القيود ونتج عن ذلك وقوع حدث سلبي جوهري )بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ(، فيحق 
للطرف اآلخر في هذه الحالة إنهاء االتفاقية بموجب إشعار يقدمه للطرف المخالف. )ولمزيد من المعلومات حول أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ، الرجاء 

مراجعة القسم )5-4-1-4( »أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ« من هذا التعميم(. 
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وتتمثل القيود المتعلقة بممارسة األعمال الواردة في اتفاقية التنفيذ في عدم قيام أي من الشركتين أو أحد شركاتهما التابعة بتصرف، أو االتفاق على 
القيام بتصرف، من شأنه مخالفة أي من تلك القيود ما لم يكن ذلك متطلًبا نظامًيا. وفيما يلي ملخص لتلك القيود:

اقتصار األعمال التي تمارسها الشركة وأعضاء مجموعتها على أعمالهم االعتيادية بما ينسجم بشكل جوهري مع ممارساتهم السابقة، على أن - 1
يراعى في جميع األحوال عدم مخالفة األنظمة ذات العالقة.

االمتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق األعمال الخاصة بالشركة أو أي من أعضاء مجموعتها أو ممارسة أي نشاطات جوهرية - 2
جديدة.

فيما يتعلق بالشركتين فقط )أي دون أن يشمل ذلك أعضاء مجموعتهما(، عدم القيام بأي إعالن أو توزيع أو تجنيب أو دفع ألي أرباح أو أي - 3
توزيعات أخرى، سواًء أكانت نقدية أو على شكل منح أسهم أو أي شكل آخر، عن أي فترة.

االمتناع عن االستحواذ على أي أصول مادية أو التصرف فيها أو إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام يتعلق بذلك إذا كان سيترتب على - 4
ذلك اإلجراء تحمل عوض أو مصروفات أو التزامات تتجاوز مبلغ مائتان وخمسون مليون )250,000,000( دوالر أمريكي )أو ما يعادله(.

االمتناع عن إجراء أي تغيير في رأس المال أو تعديل في عقد التأسيس أو النظام األساس.- 5

تشكيل مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ 3 	 4 5

مع مراعاة الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساهمي الشركتين، فقد اتفقتا الشركتين بموجب اتفاقية التنفيذ على اتخاذ الخطوات 
الالزمة إلجراء التعديالت اآلتية على تشكيل مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ:

تعيين عضوين )يتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة بتروكيم خالل مدة أقصاها ثالثين يوم عمل قبل تاريخ نفاذ صفقة االستحواذ( لشغل - 1
مقعدين شاغرين في مجلس المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ.

قيام المجموعة السعودية بتوفير مقعدين شاغرين للعضوين اللذان يتم ترشيحهما من قبل مجلس إدارة بتروكيم من خالل زيادة مقاعد أعضاء - 2
مجلس إدارة المجموعة السعودية من تسعة )9( أعضاء إلى عشرة )10( أعضاء، واستقالة أحد أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية، 

وذلك بتاريخ إتمام صفقة االستحواذ.

وبناًء على التعديالت على تشكيل مجلس إدارة المجموعة السعودية حسبما هي موضحة أعاله، فإنه من المتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة المجموعة 
السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ كاآلتي:

سيكون لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وهي أحد المساهمين الحاليين في المجموعة السعودية وأحد المساهمين الكبار في  	
بتروكيم، ممثلين لها في مجلس إدارة المجموعة السعودية بتاريخ إتمام صفقة االستحواذ، علًما بأنه لديها حالًيا ممثليْن اثنين في مجلس إدارة 

المجموعة السعودية.
سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس إدارة بتروكيم كأعضاء في مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة االستحواذ. 	
سيكون بقية األعضاء من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية. 	

علًما بأنه لن يتم تنفيذ هذه التغييرات إال بعد إتمام صفقة االستحواذ، وستواصل مجالس اإلدارة الحالية وفرق اإلدارة التنفيذية لكال الشركتين إدارة 
الشركتين والعمل بشكل مستقل إلى حين إتمام صفقة االستحواذ.

أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ 4 	 4 5

تنقضي اتفاقية التنفيذ بأثر فوري وبذلك تنقضي جميع حقوق والتزامات الشركتين بموجب االتفاقية )باستثناء بعض الحقوق وااللتزامات التي تظل ملزمة 
حتى بعد اإلنهاء والتي تشمل السرية وحل المنازعات واألحكام المتعلقة باإلشعارات( في حال حدوث أي من الحاالت التالية:

قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاء االتفاقية إلى الطرف اآلخر في حال إخالل أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية التنفيذ بحيث - 1
أدى ذلك اإلخالل إلى وقوع حدث سلبي جوهري، وتتضمن حاالت اإلخالل في هذا السياق ما يلي:

اإلخالل بااللتزامات الواردة في البند رقم )5( من اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بإعداد وتقديم المستندات المطلوبة لهيئة السوق المالية أ- 
للموافقة على نشر مستند العرض وطلب زيادة رأس مال المجموعة السعودية وتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتمكين الطرف اآلخر 

من إعداد تلك المستندات.
مخالفة أي من قيود ممارسة األعمال )كما هي موضحة في القسم )5-4-1-2( )»قيود ممارسة األعمال«( من هذا التعميم دون الحصول ب- 

على موافقة خطية من الطرف اآلخر.
اإلخالل بالضمانات )كما هي موضحة في القسم )5-4-1-1( )»شروط اتفاقية التنفيذ »( من هذا التعميم( المتعلقة بصحة واكتمال ج- 

المعلومات )من جميع الجوانب الجوهرية( المقدمة للطرف اآلخر بشأن صفقة االستحواذ وذلك كما في تاريخها بما في ذلك المعلومات 
التي تم تقديمها خالل مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة أو لغرض إعداد مستندات صفقة االستحواذ بما فيها هذا التعميم 
وكذلك الضمانات المتعلقة بعدم قيام أي طرف بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة االستحواذ عن الطرف اآلخر.

اإلخالل بالضمانات المتعلقة بصحة واكتمال أي معلومات )من جميع الجوانب الجوهرية( يتم تقديمها بعد تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ د- 
للطرف اآلخر بما في ذلك أي معلومات يتم تقديمها لغرض إعداد مستندات صفقة االستحواذ بما فيها هذا التعميم.
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عدم نفاذ قرار االستحواذ بحلول تاريخ التوقف النهائي والمحدد بتاريخ 2022/10/26م أو قبل ذلك )ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر(.- 2
عدم استيفاء شروط اتفاقية التنفيذ أو التنازل عن أي منها بموجب أحكام االتفاقية قبل أو بتاريخ التوقف النهائي والمحدد بتاريخ 2022/10/26م - 3

)ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر(.
اتفاق الطرفين خطياً على إنهاء االتفاقية.- 4

مستندات أو اتفاقيات أخرى تتعلق باتفاقية التنفيذ . 5 5

باستثناء اتفاقية التنفيذ، ال يوجد أي اتفاقيات أخرى جوهرية مبرمة بين الشركتين فيما يتعلق بصفقة االستحواذ.

اإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االستحواذ . 6 5

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ والموضحة أعاله، تتمثل اإلجراءات الرئيسية الالزمة إلتمام صفقة االستحواذ فيما يلي: 

الموافقات الحكومية  	1-1-

تتطلب صفقة االستحواذ الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي: 

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال المجموعة السعودية ونشر مستند العرض. أ- 
الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض. ب- 
الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديالت المقترحة على النظام األساس للمجموعة السعودية )والموضحة في الملحق رقم )1( من ج- 

هذا التعميم(. 
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ والجمعية العامة د- 

غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ، وسيتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول. 

وباستثناء الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية وبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ، فقد تم 
الحصول على جميع الموافقات الحكومية الموضحة أعاله.

وتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة السعودية وبتروكيم قد حصلتا على خطاب من الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 1442/11/14هـ يفيد بعدم وجوب اإلبالغ 
عن صفقة االستحواذ للهيئة العامة للمنافسة، إذ أن صفقة االستحواذ لن تنتج تركًزا اقتصادًيا يجعلها مشروطة بالحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة 

للمنافسة عليه.

موافقة الجمعية العامة غير العادية  -1-1-

تتمثل أحد شروط إتمام صفقة االستحواذ في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية وبتروكيم على صفقة االستحواذ 
وذلك على النحو التالي: 

موافقة األغلبية المطلوبة )والتي تتمثل في ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على األقل( من مساهمي المجموعة السعودية على قرارات - 1
االستحواذ. 

موافقة األغلبية المطلوبة )والتي تتمثل في ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على األقل( من مساهمي بتروكيم على قرارات االستحواذ.- 2

وستقوم المجموعة السعودية بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية بعد نشر هذا التعميم. وبعد الحصول على موافقة هيئة 
السوق المالية في هذا الخصوص ستقوم المجموعة السعودية بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ والتي يجب أن 
تعقد خالل مدة ال تزيد عن )28( يوم عمل كحد أقصى من تاريخ نشر مستند العرض )أو أي تاريخ آخر يتم االتفاق عليه بين الشركتين وتوافق عليه الهيئة(. 

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية صحيًحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال المجموعة السعودية على األقل. فإذا لم 
يُبلغ هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول )بشرط أن تتضمن 
الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول عند عدم اكتمال 
النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع(. ويكون االجتماع الثاني صحيًحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل. وفي حال لم يُبلغ النصاب 
الالزم في االجتماع الثاني، فستقوم المجموعة السعودية بالتقدم إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها على انعقاد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير 
العادية. وعند الحصول على موافقتها، ستقوم المجموعة السعودية بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية وسيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

بعد مدة ال تقل عن واحد وعشرين )21( يوم من تاريخ نشر الدعوة. وسيكون االجتماع الثالث صحيًحا أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.
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ويحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي المجموعة السعودية بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
التصويت  بواسطة  أو  بنفسه  والتصويت على جدول األعمال )سواء  الحضور  المساهم  بإمكان  العادية. وسيكون  العامة غير  الجمعية  االستحواذ حضور 
اإللكتروني أو عن طريق الوكالة( وفًقا لإلجراءات ذات العالقة. ويجب أن يكون التوكيل خطًيا وموقًعا عليه من قبل المساهم المفوض ومصادًقا عليه من الغرفة 
التجارية أو من أحد البنوك أو األشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. ويجب على الوكيل 

إبراز أصل التوكيل المصادق عليه يوم اجتماع الجمعية باإلضافة إلى صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر أو هوية المقيم للوكيل. 

تتم الموافقة على قرارات االستحواذ في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ إذا صدر قرار الموافقة 
بأغلبية ثالث أرباع األسهم الممثلة في االجتماع سواء باإلصالة أو الوكالة. وبناًء على الفقرة )ن( من المادة )3( من الئحة االندماج واالستحواذ، ال يحق 
العادية إلحدى  العامة غير  الجمعية  إال في  االستحواذ  قرارات  التصويت على  وبتروكيم  السعودية  المجموعة  كل من  أسهًما في  يملك  الذي  للمساهم 

الشركتين. 

كما سيكون بمقدور المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن بعد )إلكترونًيا( عن طريق خدمة »تداوالتي« المقدمة 
من تداول، على أن يكون المساهمون قد قاموا بالتسجيل في خدمة »تداوالتي« علًما بأن التسجيل والتصويت في خدمات »تداوالتي« متاح مجاًنا لجميع 
المساهمين. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط: http://www.tadawulaty.com.sa سيكون التصويت اإللكتروني متاًحا قبل انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية بثالثة أيام على األقل، وسيتم تحديد التواريخ التي سيتاح فيها التصويت اإللكتروني في دعوة الجمعية العامة غير العادية. 

تحسب األصوات في الجمعيات العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وسيخسر المساهم الذي يعتذر عن حضور الجمعية العامة غير 
العادية ولن تؤخذ األصوات  العامة غير  الجمعية  التصويت في  الوكالة( حقه في  أو عن طريق  اإللكتروني  التصويت  بواسطة  أو  بنفسه  العادية )سواء 

المرتبطة بأسهمه في عين االعتبار. 

على الرغم من أن جميع مساهمي المجموعة السعودية يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ 
والتصويت على قراراتها )مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب األنظمة المعمول بها في 
المملكة( إال أنه ينبغي على مساهمي المجموعة السعودية المقيمين خارج المملكة األخذ في االعتبار بأن تعميم المساهمين لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى 
أي هيئة تنظيمية خارج المملكة. وعليه، في حال كان أي من مساهمي المجموعة السعودية مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم المجموعة السعودية 
بأي إجراءات تمكن المساهم المعني من التصويت على قرارات االستحواذ بشكل نظامي، فإنه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت 
على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على 
قرارات االستحواذ، فإنه يحق للمجموعة السعودية بعد االتفاق مع بتروكيم عدم االستمرار في صفقة االستحواذ إال في حال أن صفقة االستحواذ قد تم 

الموافقة عليها من قبل األغلبية المطلوبة من مساهمي المجموعة السعودية دون احتساب األصوات الخاصة بالمساهم المعني. 

وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة – وهي ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على األقل - من مساهمي بتروكيم على صفقة االستحواذ 
في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة االستحواذ وتحقق جميع شروط االستحواذ األخرى، فإن جميع مساهمي بتروكيم )بما في ذلك 
المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت( لن يصبحوا مالكين ألي أسهم في بتروكيم نظًرا ألنه سيتم إلغاء إدراج أسهم بتروكيم 
وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في المجموعة السعودية وفًقا لشروط وأحكام 

اتفاقية التنفيذ وذلك عند إتمام صفقة االستحواذ. 

إتمام صفقة االستحواذ -1-1-

بعد الموافقة على قرارات االستحواذ من قبل مساهمي الشركتين، سيكون قرار االستحواذ نافًذا وستنتقل ملكية جميع األسهم محل العرض إلى المجموعة 
السعودية، أما بتروكيم فسيلغى إدراج أسهمها وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية، وستقوم المجموعة السعودية نتيجة لصفقة 
االستحواذ بإصدار أسهم العوض لمساهمين بتروكيم البائعين المقيدين في سجل المساهمين لبتروكيم بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االستحواذ.
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الدعاوى القضائية والمطالبات على المجموعة السعودية . 7 5

وقد  2020م،  عام  حتى  والجمارك  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  الدخل  وإقرارات ضريبة  الزكوية  إقراراتها  تقديم  السعودية  للمجموعة  سبق 
السعودية  المجموعة  على  إضافي  بالتزام  السعودية  المجموعة  على  اإلضافية  الربوط  من  عدًدا  والجمارك  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  أصدرت 
بمبلغ اثنين وأربعين مليون ومائة وثمانية وثالثون ألف وخمسائة وعشرة )42,138,510( ريال سعودي للسنوات من 2007م وحتى 2014م. وقد تقدمت 
النظر  الزكوية والضريبية والجمركية علماً بأن االعتراض ال يزال تحت  العامة للجان  الربوط إلى األمانة  المجموعة السعودية باعتراضها على تلك 

حتى تاريخ هذا التعميم.

الدعاوى القضائية والمطالبات على بتروكيم . 8 5

سبق لبتروكيم تقديم إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك حتى عام 2020م، وقد أصدرت الهيئة العامة 
للزكاة والضريبة والجمارك عدًدا من الربوط اإلضافية على بتروكيم بالتزامات إضافية على بتروكيم مجموعها ثالثمائة واثنان وأربعون مليون وثالثمائة 
ألف )342,300,000( ريال سعودي، والتي تم تخفيضها إلى مائة وثالثة وتسعون مليوًنا وخمسمائة ألف )193,500,000( ريال سعودي كما في تاريخ هذا 

التعميم. ويرد أدناه تفصيل لتلك الربوط اإلضافية ووضعها الحالي:

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الربوط للسنوات من 2014م إلى 2016م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ )204,2( مليون  	
ريال سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على ذلك إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وقد صدر قرار لجنة الفصل في 
المخالفات والمنازعات الضريبية بقبول ذلك االعتراض بشكل جزئي ليتم تخفيض االلتزام اإلضافي على بتروكيم للسنوات من 2014 إلى 2016 
إلى )92,5( مليون ريال سعودي. وبعد ذلك تقدمت بتروكيم والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك باستئنافهما على القرار المشار إليه إلى اللجنة 

االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية علماً بأن االستئناف ال يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا التعميم.
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الربوط للسنتين 2017م و2018م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ )128,9( مليون ريال  	

سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على تلك الربوط إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وقد أصدرت لجنة الفصل 
في المخالفات والمنازعات الضريبية قرارها بقبول البنود المعترض عليها جزئياً، وعلى إثره تم تخفيض االلتزام الزكوي عن هذه السنوات 
الى )91.8( مليون ريال، وتعتزم الشركة تقديم اعتراض على القرار المشار إليه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وذلك 

في غضون المهلة المحددة لذلك.
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الربوط للسنتين 2019م و2020م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ )9.2( مليون ريال  	

سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على تلك الربوط إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية علماً بأن االعتراض ال يزال 
تحت النظر حتى تاريخ هذا التعميم.

اإلفالس. 9 5

لم يتعرض أي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية )أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين في المجموعة السعودية( أو كبار التنفيذيين أو أمين 
سر مجلس اإلدارة ألي حالة إفالس.

اإلعسار. 0	 5

خالل السنوات الخمس السابقة، لم يسبق ألي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية، أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين في المجموعة السعودية، 
أو كبار التنفيذيين، أو أمين سر مجلس اإلدارة، العمل في أي شركة معسرة بمنصب إداري أو إشرافي.
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إفادات الخبراء . 6

قدم المستشارون الموضحة أسمائهم في القسم )»دليل الشركة«( موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفًقا للسياق الوارد 
في هذا التعميم، ولم يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم. كما أنه ليس لمستشار السوق أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في 

المجموعة السعودية أو أي من شركاته التابعة. 
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المصاريف . 7

تقدر التكاليف والمصاريف المتعلقة بإتمام صفقة االستحواذ بتسعة عشر مليون )19,000,000( ريال سعودي. وتشمل هذه المصروفات أتعاب المستشار 
المالي والمستشار القانوني ومستشار العناية المهنية المالي ومراجعي الحسابات وغيرهم من المستشارين، إضافة إلى رسوم الجهات الحكومية ومصاريف 
التسويق والطباعة والتوزيع وجميع تكاليف أو مصاريف أخرى متعلقة بصفقة االستحواذ. وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ التكاليف والمصاريف المشار إليه 
أعاله ال يشمل التكاليف المتعلقة بدمج أعمال المجموعة السعودية وبتروكيم بعد إتمام صفقة االستحواذ )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 

)1-1-2( »المخاطر المرتبطة بتحقيق المنافع المرجوة من صفقة االستحواذ كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرها«(.
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اإلعفاءات . 8

وقد قامت هيئة السوق المالية بإعفاء المؤسسة العامة للتأمينات لالجتماعية )بصفتها طرف ذو عالقة( من متطلبات الفقرة )س( من المادة )3( والمادة 
)48( من الئحة االندماج واالستحواذ بحيث يحق لها التصويت على قرارات االستحواذ في الجمعية العامة ذات الصلة، مع مراعاة القيود الخاصة بتصويت 
المساهم الذي يملك أسهًما في الشركتين إال في الجمعية العامة الخاصة بصفقة االستحواذ إلحدى الشركتين وكذلك القيود الخاصة بعدم تصويت 
ممثليهم في اجتماع مجلس اإلدارة أو أي من اللجان. كما تجُدر اإلشارة إلى أنه لن يحق للمجموعة السعودية )بصفتها طرف ذو عالقة( التصويت على 

قرارات االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم.

كما تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة الفرعية )10( من الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )2( من التعليمات الخاصة 
التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات بحيث لن يتم تضمين إيضاح في إعالن المجموعة  الواردة في  العامة  المتعلقة بالجمعيات  بإعالنات الشركات 
السعودية عن دعوتها لجمعيتها العامة غير العادية بأن أصوات األطراف ذوي العالقة لن تُحتسب خالل التصويت على قرارات االستحواذ في الجمعية 

العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ. 

كما تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة )2( من المادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة فيما 
يتعلق بتقديم المجموعة السعودية إلى الهيئة تقرير العناية المهنية الالزمة المالي وتقرير العناية المهنية الالزمة القانوني الصادر من مستشاريها ذوي 

الصلة – كل حسب ما يخصه – عن بتروكيم.
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المستندات المتاحة للمعاينة . 9

ستقوم المجموعة السعودية بتوفير نسخ من المستندات التالية للمعاينة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض خالل ساعات العمل االعتيادية في أي يوم 
عمل من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة االستحواذ:

النظام األساسي لبتروكيم متضمًنا جميع التعديالت التي طرأت عليه لثالث سنوات سابقة وحتى تاريخه وعقد تأسيسها.- 1
اتفاقية التنفيذ.- 2
القوائم المالية الموحدة لبتروكيم للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م باإلضافة إلى القوائم المالية األولية الموحدة - 3

)غير  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  و  2021م  يونيو   30 في  المنتهيتين  أشهر  والستة  الثالثة  لفترتي  لبتروكيم  المراجعة(  )غير  الموجزة 
المراجعة( لبتروكيم لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م.

تقرير التقييم.- 4
المعلومات المالية االفتراضية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( للمجموعة السعودية .- 5
خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم. - 6
دراسة السوق المعدة من قبل شركة آي إتش إس ماركت المحدودة.- 7
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امللحق رقم )	(

التعديالت عىل النظام األساس للمجموعة السعودية ذات الصلة بصفقة االستحواذ

سيتم تعديل املادة )1( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

تأسست الشركة طــبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية )يشار إليها فيما يلي بكلمة »الشركة«( وفقاً لما يلي:

سيتم تعديل املادة )2( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة سعودية مدرجة(.

سيتم تعديل املادة )3( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

صنع المنتجات النفطية المكررة.- 1
ُصنع المواد الكيميائية األساسية.- 2
صنع المنتجات الكيميائية األخرى غير المصنفة في موضع آخر.- 3
بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة.- 4
صنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها األولية.- 5
تعدين المعادن الكيميائية ومعادن األسمدة.- 6
تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية األخرى.- 7
صنع البطاريات والمراكم.- 8
الصناعات التحويلية.- 9

أنشطة الدعم الستخراج النفط والغاز الطبيعي.- 10
أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية األخرى.- 11

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

سيتم تعديل املادة )6( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

مـدة الشركة )99( تسعة وتسعون سنة هجرية، تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير 
العادية للمساهمين قبل انتهاء أجلها بمدة سنة على األقل.

سيتم تعديل املادة )7( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

يبلغ رأس مال الشركة )7.548.000.000( سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون ريال سعودي، مقسماً إلى )754.800.000( سبعمائة وأربعة 
وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم، متساوية القيمة، تبلغ القيمة االسمية لكل سهم منها )10( عشرة رياالت سعودية، مدفوعة القيمة بالكامل.

سيتم تعديل املادة )8( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

إلى  اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغ )7.548.000.000( سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون ريال سعودي، مقسماً 
)754.800.000( سبعمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم مدفوعة بالكامل.

سيتم تعديل املادة )18( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة )10( أعضاء )يشار إليه فيما يلي بكلمة »المجلس« أو عبارة »مجلس اإلدارة«(، تنتخبهم الجمعية العامة 
العادية لمدة ثالث )3( سنوات.
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سيتم تعديل املادة )21( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة واإلشراف على أعمالها وأموالها 
وتصريف أمورها داخل وخارج المملكة، ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، ويشمل ذلك - على سبيل المثال ال 

الحصر - الصالحيات والسلطات التالية:

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والجهات الخاصة، بما في ذلك أمام وزارة التجارة، ووزارة االستثمار، وهيئة السوق - 1
المالية، وشركة تداول السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكتابة العدل، وأمام القضاء والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية و 
والمحاكم اإلدارية )ديوان المظالم( وهيئات التحكيم واللجان بكافة أنواعها ومكاتب العمل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية 
والصناعية والهيئات العامة والخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج المملكة وجميع الجهات الحكومية أو الخاصة.

القيام بكل ما يخص المطالبات والمحاكم بما يشمل - على سبيل المثال ال الحصر - توكيل الغير في المراجعة والمرافعة والمدافعة عن - 2
الشركة، إقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها، واإلقرار، واإلنكار، والصلح، والتنازل، وطلب اليمين ورده واالمتناع عنه، وإحضار الشهود والبينات 
والطعن فيها، واإلجابة والجرح والتعديل، الطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورفعه، وطلب الحجز 
والتنفيذ، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم، وقبول األحكام أو المطالبة 
بتنفيذها أو نفيها أو االعتراض عليها، وطلب االستئناف أو التماس إعادة النظر، وطلب رد االعتبار، واستالم صكوك األحكام، وقبض ودفع 
المبالغ من وإلى المحاكم وهيئات التحكيم، وحضور الجلسات في جميع الدعاوى أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة الدرجات لكافة 
المحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم اإلدارية )ديوان المظالم( والدوائر التجارية ومكاتب العمل واللجان العليا واالبتدائية ولجنة 
الفصل في منازعات األوراق المالية ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، واللجان الجمركية 

واللجان الضريبية ولجان الغش التجاري وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم.
القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة - بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر- الموافقة على - 3

إقامة وتأسيس وشراء وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية وتمويل وضمان وكفالة واالشتراك في أي نوع من الشركات أو المؤسسات أو الصناديق 
والشركات  الفروع  مهام  وتحديد  أو خارجها،  السعودية  العربية  المملكة  داخل  كانت في  نسبة، سواًء  بأي  لوحدها،  أو  الغير  مع  الفروع،  أو 
وميزانياتها، وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو األسهم التي سوف تشارك فيها الشركة، وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات، أو انسحاب 
الشركة من الشركات التي تشارك فيها، وبيع وشراء ورهن وفك رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات األخرى 
واستالم القيمة، وتحويل كيانات تلك الشركات سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو غيرها، والتوقيع على عقود تأسيس 
هذه الشركات وكافة تعديالتها ومالحقها أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى أو إلغائها، وتوقيع أي وثائق أو عقود أو قرارات أخرى 
تصدر من الشركة بصفتها شريكاً أو مساهماً في تلك الشركات وتتعلق بتلك الشركات، بما في ذلك عقود عقود شراء أو بيع أو رهن أو فك 
رهن أو التنازل أو التصرف في الحصص أو األسهم، أو محاضر جمعيات عامة، أو تصاريح، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكيالت، أو قرارات، 
أو عقود إيجار أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك، وتعيين مدراء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس مديري 
هذه الشركات وممثلي الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميها والحضور والتصويت - نيابة عن الشركة - في اجتماعات الشركاء، بما في 
ذلك الجمعيات التأسيسية والعامة العادية وغير العادية، واتخاذ والتصويت على كافة القرارات بما في ذلك دون حصر الموافقة على طرح هذه 
الشركات للجمهور أو طرح أدوات الدين من خاللها أو دمجها ببعضها أو مع غيرها من الشركات أو تصفيتها، أو تعديل أغراض تلك الشركات.

التصرف بأي طريقة بأصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها المبنية أو الغير مبنية وأموالها وأسهمها وحصصها في الشركات األخرى وغيرها - 4
من األصول المنقولة أو غير المنقولة، ويشمل هذا التصرف إفراغ األراضي والمباني، والبيع والشراء واالستثمار والرهن وفك الرهن والتهميش 
على الصكوك بالدمج والفرز والهبة ودفع الثمن وقبض الثمن والنقل وحق الحجز، والتوقيع أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى بذلك، 

على أنه يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره في هذا الخصوص ما يلي:
أن يحدد المجلس في قراره األسباب والمبررات التخاذ هذا القرار.أ- 
أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل أو مقبوالً للمجلس وفقاً لتقديره المطلق.ب- 
أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية وفقاَ لتقدير المجلس المطلق.ج- 
أن ال يترتب عن ذلك التصرف توقف جوهري ألنشطة الشركة أو تحميلها التزامات مالية جوهرية أخرى.د- 

الحكومي بمختلف - 5 التمويل  المال وكافة صناديق ومؤسسات  وبيوت  التجارية  والمصارف  والبنوك  الشركات  الشركة في عالقاتها مع  تمثيل 
مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وفتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية من أي نوع 
و في أي دولة وإجراء كافة المعامالت على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما في ذلك السحب منها واإليداع فيها والتحويل منها، 
وقبض وصرف أموال الشركة والمطالبة بحقوقها وتوقيع أي وثائق أو عقود تخص ذلك والحصول على القروض وغير ذلك من التسهيالت و 
القروض بكل أنواعها ألي مدة، وبأي مبلغ، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات االئتمان 
وأي جهة ائتمانية أخرى، وإصدار الضمانات والكفاالت لصالح أي جهة كانت عندما يرى المجلس - وفقاً لتقديره المطلق - أن ذلك يخدم 
مصلحة الشركة، وتوقيع وتحرير وقبول الشيكات والكمبياالت و السندات ألمر وغير ذلك من األوراق التجارية، والدخول في عمليات التأجير 
بكافة  والقيام  االعتمادات،  ومنح  العمالت  لتغير سعر  والتحوط  المالي  والتحوط  الخزينة  وعمليات  المالية،  المشتقات  وعمليات  التمويلي، 
المعامالت الالزمة إلبرام كافة االتفاقيات والصفقات المصرفية، وكل ذلك بالصيغة و الشروط التي يراها مناسبة وفقاَ لتقديره المطلق. وعلى 

المجلس مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثالث )3( سنوات:
أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.أ- 
لتقديره ب-  وفقاَ  للدائنين  العامة  والضمانات  ومساهميها  بالشركة  اإلضرار  له عدم  المقدمة  والضمانات  القرض  في شروط  يراعي  أن 

المطلق.
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التعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة، ونيابة عنها، والدخول في المناقصات، واالستثمار في األسهم والمحافظ والسندات، والتوقيع على - 6
التفاوض والتعاقد  التفاهم، والقيام بكافة األعمال والتصرفات بما في ذلك  العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك مذكرات  أنواع  كافة 
وااللتزام واالرتباط والصلح والتنازل والفسخ وتوقيع وتسليم و تعديل واستبدال و اإلضافة ألي عقود والتزامات مع اآلخرين التي من شأنها 
تحقيق أغراض الشركة بما يشمل - ودون حصر - عقود الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار 
المجلس مناسبة وفقاَ  التي يراها  بالصيغة و الشروط والمبالغ  التعويض والضمانات، وكل ذلك  التأمين وعقود  والوكاالت واالمتياز وعقود 

لتقديره المطلق.
ويكون للمجلس، وفي الحاالت التي يقدرها، حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم بما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس - 7

اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:
أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة عن نشوء الدين كحد أدنى. أ- 
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. ب- 
اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.ج- 

اتخاذ القرارات فيما يخص الخطة المالية للشركة وسياسات تجنيب االحتياطات، وكذلك - وبتفويض من الجمعية العامة العادية - إعالن - 8
وتوزيع أرباح الشركة السنوية، و النصف سنوية والربع سنوية. 

إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً لألنظمة والقوانين واللوائح المرعية. - 9
الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.- 10
 تعيين موظفي ووكالء ومستشاري الشركة، بالشروط التي يراها مناسبة، وعزلهم وتحديد صالحياتهم وواجباتهم، وترقيتهم أو نقلهم وصرف - 11

البدالت الالزمة لهم، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتسديد رواتبهم وتعويضاتهم، وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج 
واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت وإنهائها والتنازل عنها.

تكوين اللجان بكافة أنواعها )باستثناء لجنة المراجعة( وتحديد صالحيتها وتعيين أعضائها من بين أعضائه أو من غيرهم وعزلهم وتحديد - 12
تعويضاتهم.

إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية.- 13
التوقيع والتصديق على كافة التراخيص والسجالت والشهادات والتفاويض الالزمة والنماذج والمستندات واستالمها وتسليمها باسم الشركة - 14

ونيابة عنها، وتسجيل التواقيع واألختام في الغرفة التجارية والصناعية، واستخراج وتجديد وتعديل الشهادات والتراخيص للشركة.
القيام بكل ما يلزم فيما يخص السجالت التجارية والغرف التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: مراجعة إدارة السجالت، - 15

استخراج السجالت، تجديد السجالت، حجز األسماء التجارية، فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية، تجديد االشتراك لدى الغرفة التجارية، 
التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية، إدارة السجالت، تعديل السجالت، إضافة نشاط، فتح فروع للسجالت، إلغاء السجالت.

تسجيل العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى باسم الشركة داخل وخارج المملكة.- 16
توكيل أو تفويض أي من صالحيات المجلس - في حدود اختصاصاته - لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو من الغير التخاذ أي إجراء أو - 17

تصرف أو القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عن المجلس، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، وله إعطاء المفوض و الوكيل حق تفويض 
أو توكيل الغير.

كما يكون للمجلس حق تفويض لجنة المراجعة إلقرار القوائم المالية الربع سنوية الغير مدققة، مع إبقاء إقرار القوائم المالية السنوية المدققة لمجلس 
اإلدارة.

سيتم تعديل املادة )23( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

يُعّين المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، وال يجوز لرئيس المجلس أن يجمع بين منصبه وأي منصب تنفيذي في الشركة، بما في ذلك منصب 
الرئيس التنفيذي. 

ويُعّين مجلس اإلدارة رئيساً تنفيذياً من بين أعضائه أو الغير يقوم بتصريف األعمال اليومية للشركة.

وإضافة لصالحيات رئيس المجلس والرئيس التنفيذي المذكورة في النظام األساسي، يجوز لمجلس اإلدارة بقرار منه تحديد سلطات وصالحيات كل من 
رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي باإلضافة إلى المكافأة المقررة 
ألعضاء مجلس اإلدارة والمنصوص عليها في هذا النظام، وفي حدود ما نص عليها نظام الشركات ولوائحه واللوائح الداخلية للشركة. 

وال تزيد مدة تعيين رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم. وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم 
أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. وال تزيد مدة تعيين الرئيس التنفيذي وأمين 

السر - إذا كانوا من أعضاء مجلس اإلدارة - عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة تعيينهم. وللمجلس في أي وقت أن يعزل أياً منهم.
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ويكون لرئيس مجلس اإلدارة الصالحيات التالية:

دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى ما طلب منه ذلك اثنان - 1
من أعضاء مجلس اإلدارة.

القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة - بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر- الموافقة على - 2
إقامة وتأسيس وشراء وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية وتمويل وضمان وكفالة واالشتراك في أي نوع من الشركات أو المؤسسات أو الصناديق 
والشركات  الفروع  مهام  وتحديد  أو خارجها،  السعودية  العربية  المملكة  داخل  كانت في  نسبة، سواًء  بأي  لوحدها،  أو  الغير  مع  الفروع،  أو 
وميزانياتها، وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو األسهم التي سوف تشارك فيها الشركة، وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات، أو انسحاب 
الشركة من الشركات التي تشارك فيها، وبيع وشراء ورهن وفك رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات األخرى 
واستالم القيمة، وتحويل كيانات تلك الشركات سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو غيرها، والتوقيع على عقود تأسيس هذه 
الشركات وكافة تعديالتها ومالحقها أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى أو إلغائها، وتوقيع أي وثائق أو عقود أو قرارات أخرى تصدر 
من الشركة بصفتها شريكاً أو مساهماً في تلك الشركات وتتعلق بتلك الشركات، بما في ذلك عقود شراء أو بيع أو رهن أو فك رهن أو التنازل 
أو التصرف في الحصص أو األسهم، أو محاضر جمعيات عامة، أو تصاريح، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكيالت، أو قرارات، أو عقود إيجار 
أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك، وتعيين مدراء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس مديري هذه الشركات 
وممثلي الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميها والحضور والتصويت، نيابة عن الشركة، في اجتماعات الشركاء، بما في ذلك الجمعيات 

التأسيسية والعامة العادية وغير العادية، أو تعديل أغراض تلك الشركات.
يجوز لرئيس المجلس توكيل أو تفويض أي من صالحياته - في حدود اختصاصاته – لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو للغير التخاذ أي - 3

إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عنه بصفته رئيساً للمجلس، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، وله منح المفوض 
أو الوكيل حق تفويض أو توكيل الغير.

ويكون للرئيس التنفيذي الصالحيات التالية:

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والجهات الخاصة، بما في ذلك أمام وزارة التجارة، ووزارة االستثمار، وهيئة السوق - 1
المالية، وشركة تداول السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكتابة العدل، وأمام القضاء والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية و 
والمحاكم اإلدارية )ديوان المظالم( وهيئات التحكيم واللجان بكافة أنواعها ومكاتب العمل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية 
والصناعية والهيئات العامة والخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج المملكة وجميع الجهات الحكومية أو الخاصة.

القيام بكل ما يخص المطالبات والمحاكم بما يشمل - على سبيل المثال ال الحصر - توكيل الغير في المراجعة والمرافعة والمدافعة عن - 2
الشركة، إقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها، واإلقرار، واإلنكار، والصلح، والتنازل، وطلب اليمين ورده واالمتناع عنه، وإحضار الشهود والبينات 
والطعن فيها، واإلجابة والجرح والتعديل، الطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورفعه، وطلب الحجز 
والتنفيذ، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم، وقبول األحكام أو المطالبة 
بتنفيذها أو نفيها أو االعتراض عليها، وطلب االستئناف أو التماس إعادة النظر، وطلب رد االعتبار، واستالم صكوك األحكام، وقبض ودفع 
المبالغ من وإلى المحاكم وهيئات التحكيم، وحضور الجلسات في جميع الدعاوى أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة الدرجات لكافة 
المحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم اإلدارية )ديوان المظالم( والدوائر التجارية ومكاتب العمل واللجان العليا واالبتدائية ولجنة 
الفصل في منازعات األوراق المالية ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، واللجان الجمركية 

واللجان الضريبية ولجان الغش التجاري وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم.
التعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة، ونيابة عنها، والدخول في المناقصات، واالستثمار في األسهم والمحافظ والسندات، والتوقيع على - 3

التفاوض والتعاقد  التفاهم، والقيام بكافة األعمال والتصرفات بما في ذلك  العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك مذكرات  أنواع  كافة 
وااللتزام واالرتباط والصلح والتنازل والفسخ وتوقيع وتسليم و تعديل واستبدال واإلضافة ألي عقود والتزامات مع اآلخرين التي من شأنها 
تحقيق أغراض الشركة بما يشمل - ودون حصر - عقود الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار 
ماليين  عشرة  وااللتزامات  العقود  هذه  من  أي  قيمة  تتجاوز  ال  أن  على  والضمانات،  التعويض  وعقود  التأمين  وعقود  واالمتياز  والوكاالت 

)10,000,000( ريال سعودي.
الحكومي بمختلف - 4 التمويل  المال وكافة صناديق ومؤسسات  وبيوت  التجارية  والمصارف  والبنوك  الشركات  الشركة في عالقاتها مع  تمثيل 

مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وفتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية من أي نوع 
و في أي دولة وإجراء كافة المعامالت على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما في ذلك السحب منها واإليداع فيها والتحويل منها، 
وقبض وصرف أموال الشركة والمطالبة بحقوقها، واستخدام الخدمات اإللكترونية المتعلقة في ذلك وفي أي بلد نيابة عن الشركة، وتوقيع 

وتحرير وقبول الشيكات والكمبياالت و السندات ألمر وغير ذلك من األوراق التجارية.
أنواعها ألي مدة، وبأي مبلغ، وذلك - 5 التسهيالت والقروض بكل  القروض وغير ذلك من  بعد الحصول على موافقة المجلس، الحصول على 

من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية أخرى، وإصدار الضمانات 
المالي  والتحوط  الخزينة  المالية، وعمليات  المشتقات  التمويلي، وعمليات  التأجير  والدخول في عمليات  كانت،  والكفاالت لصالح أي جهة 
والتحوط لتغير سعر العمالت ومنح االعتمادات، والقيام بكافة المعامالت الالزمة إلبرام كافة االتفاقيات والصفقات المصرفية، والتوقيع أي 

وثائق أو عقود تخص ذلك.
التوقيع على الصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية والخاصة داخل المملكة وخارجها.- 6
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تعيين موظفي ووكالء ومستشاري الشركة، وعزلهم وتحديد صالحياتهم وواجباتهم، وترقيتهم أو نقلهم وصرف البدالت الالزمة لهم، وتحديد - 7
رواتبهم ومكافآتهم وتسديد رواتبهم وتعويضاتهم، وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل 

ونقل الكفاالت وإنهائها والتنازل عنها.
التوقيع والتصديق على كافة التراخيص والسجالت والشهادات والتفاويض الالزمة والنماذج والمستندات واستالمها وتسليمها باسم الشركة - 8

ونيابة عنها، وتسجيل التواقيع واألختام في الغرفة التجارية والصناعية، واستخراج وتجديد وتعديل الشهادات والتراخيص للشركة.
القيام بكل ما يلزم فيما يخص السجالت التجارية والغرف التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: مراجعة إدارة السجالت، - 9

استخراج السجالت، تجديد السجالت، حجز األسماء التجارية، فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية، تجديد االشتراك لدى الغرفة التجارية، 
التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية، إدارة السجالت، تعديل السجالت، إضافة نشاط، فتح فروع للسجالت، إلغاء السجالت.

تسجيل العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى باسم الشركة داخل وخارج المملكة.- 10
قبول وفك رهن العقارات المأخوذة كضمان لما للشركة من حقوق في ذمة الغير بما في ذلك دون حصر السلفيات على األجور المقدمة لموظفي - 11

الشركة ضمن برنامج الشركة لإلسكان.
االستالم والتسليم نيابة عن الشركة.- 12
يجوز للرئيس التنفيذي توكيل أو تفويض أي من صالحياته - في حدود اختصاصاته – للغير التخاذ أي إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو - 13

أعمال معينة نيابة عنه بصفته رئيساً تنفيذياً، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، وله إعطاء المفوض و الوكيل حق تفويض أو توكيل الغير.

ويعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس سواًء من بين أعضائه أو من غيرهم، يختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، وتدوين القرارات الصادرة 
عن هذه االجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة، ويحدد المجلس مكافأته

سيتم تعديل املادة )25( من النظام األسايس وفق الصيغة التالية:

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره األغلبية من أعضاء المجلس أصالة ووكالة بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن ستة )6( باألصالة، وفي 
حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط اآلتية: 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.- 1
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة، وترسل للشركة بالمناولة أو عن طريق البريد اإللكتروني- 2
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. - 3

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من يقوم مقامه.

لمناقشة هذه  المجلس االجتماع  إذا طلب أحد األعضاء من  إال  بالتمرير من خالل عرضها على األعضاء متفرقين  القرارات  للمجلس إصدار  ويجوز 
القرارات، وتصدر هذه القرارات حال إقراراها بموافقة األغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقدم للمجلس في أول اجتماع تال له.
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امللحق رقم )2(

الرأي املقدم من املستشار املايل

26 أكتوبر 	202م

مجلس إدارة الشركة )يُشار إليه فيما يلي بـ »مجلس اإلدارة«(

المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي

مكتب رقم 203، مركز روبين بالزا 

الدائري الشمالي 

حي حطين 

ص  ب  99833 الرياض 625		

المملكة العربية السعودية

السادة األفاضل،

تقترح المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي )يُشار إليها فيما يلي بـ »الشركة«( االستحواذ على كامل رأس مال أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
الشركة  تكون  »العرض«(، بحيث  بـ  يلي  فيما  إليه  )يُشار  للشركة  المملوكة حالًيا  باستثناء األسهم  المعروض عليها«(  »الشركة  بـ  يلي  فيما  إليها  )يُشار 
المعروض عليها، عند إتمام العرض، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، ويُلغى إدراج الشركة المعروض عليها في السوق المالية السعودية )»المعاملة«(. 
ووفًقا لمستند العرض الذي ستصدره الشركة فيما يتعلق بالصفقة )يُشار إليه فيما يلي بـ »مستند العرض«( واتفاقية التنفيذ المقرر إبرامها بين الشركة 
والشركة المعروض عليها فيما يتعلق بالصفقة )يُشار إليها فيما يلي بـ »اتفاقية التنفيذ«، ويُشار إليها فيما يلي مع مستند العرض بـ »مستندات العرض«(، 

سيتم مبادلة كل سهم في الشركة المعروض عليها بـ 1.27 سهم في الشركة )يُشار إليه فيما يلي بـ »معامل مبادلة األسهم«(.

وكجزء من تعاقدنا كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بالعرض ووفًقا للشروط المتفق عليها بيننا في خطاب التعاقد الصادر بتاريخ 15 أبريل 2021م )يُشار 
إليه فيما يلي بـ »خطاب التعاقد«(، فقد طلبت الشركة رأي شركة إتش إس بي سي العربية السعودية )يُشار إليها فيما يلي بـ »إتش إس بي سي«(، عماًل 
بالمادة 18 من الئحة االندماج واالستحواذ، فيما يتعلق بما إذا كانت إتش إس بي سي تعتبر أن معامل مبادلة األسهم عادل بالنسبة للشركة من منظور مالي. 

لم يتم الطلب منا بأن نبت رأي في القرار التجاري لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتوصية الصفقة أو االستمرار بها، وال يتناول رأينا هذا توصية الصفقة أو 
االستمرار بها. كما لم يتم الطلب منا بأن نبت رأي حول عدالة إجراءات تحقيق الصفقة أو خالف ذلك، بما في ذلك إجراءات موافقة مساهمين الشركة .

يُرجى العلم أنه في حين تم تلخيص بعض أحكام العرض أعاله، إال أن شروط العرض موصوفة بالكامل في مستندات العرض. وعليه، فإن وصف العرض 
وبعض المعلومات األخرى الواردة في هذا الخطاب خاضعة للرجوع إلى مستندات العرض. وتحمل المصطلحات التي لم يتم تعريفها في هذا الخطاب 

المعاني المحددة لها في مستندات العرض.

نطاق مراجعتنا

في سبيل التوصل إلى الرأي المبين أدناه، لقد أجرينا ما يلي من بين أمور أخرى:

مراجعة الشروط المالية للعرض؛- 1
مراجعة مستندات العرض؛- 2
مراجعة القوائم المالية المدّققة للشركة والشركة المعروض عليها عن السنوات المالية 2018م وحتى 2020م والقوائم المالية األولية للشركة - 3

والشركة المعروض عليها عن األشهر الستة األولى من عام 2021م؛
النظر في بعض التحليالت والتوقعات المالية الداخلية المتعلقة باألعمال التجارية واألرباح والتدفقات النقدية والموجودات والمطلوبات واآلفاق - 4

المستقبلية للشركة التي أعدتها وقدمتها لنا إدارة الشركة والشركة المعروض عليها؛
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عقد مناقشات مع أعضاء إدارة الشركة فيما يتعلق بالعمليات السابقة والحالية والوضع المالي واآلفاق المستقبلية للشركة والشركة المعروض - 5
عليها؛

مراجعة ما أُعلن عنه من أسعار وحركة التداول فيما يتعلق باألسهم العادية للشركة والشركة المعروض عليها ومقارنتها بتلك الخاصة بشركات - 6
معينة اعتبرناها ذات صلة والتي يتم تداول أسهمها في السوق؛

مقارنة شروط العرض مع شروط بعض عمليات االندماج المماثلة التي نعتبرها ذات صلة، وذلك إلى الحد المتاح للجمهور؛- 7
مراجعة عدد من مواد العناية الواجبة التي أعّدها مستشارو الشركة تحقيًقا ألغراض العرض وجعلوها متاحة لنا شريطة عدم االعتماد عليها؛ و- 8
من - 9 األنواع  هذه  في  االستخدام  شائعة  معينة  تقييم  أساليب  وتطبيق  أخرى،  تحقيقات  وإجراء  أخرى،  مالية  وتحليالت  دراسات  مراجعة 

والظروف  البتروكيماويات  لقطاع  الحالية  والتوقعات  للظروف  تقييمنا  ذلك  في  بما  مناسبًة،  اعتبرناها  أخرى  مسائل  ومراعاة  التحليالت، 
االقتصادية والسوقية والنقدية العامة.

االفرتاضات والحدود

في سبيل تكوين رأينا:

اعتمدنا على تقييم إدارة الشركة ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمزايا التجارية للعرض، دون التحقق منها بشكل مستقل، بما في ذلك تحقيق - 1
العرض أفضل مصالح الشركة ومساهميها ككل؛

اعتمدنا على دقة واكتمال جميع المعلومات التي أُتيحت لنا أو المتاحة للجمهور أو التي ناقشناها أو راجعناها )بما في ذلك المعلومات الواردة - 2
أعاله( ، دون التحقق منها بشكل مستقل، وقد افترضنا أنها دقيقة وكاملة ألغراض تقديم هذا الرأي؛

افترضنا أن التوقعات المالية التي قدمتها الشركة والشركة المعروض عليها قد تم إعدادها على نحٍو معقول استناًدا إلى أسس تعكس أفضل - 3
التقديرات واألحكام المتاحة لألداء المالي المستقبلي للشركة والشركة المعروض عليها من خالل فرق اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، ولم نتحقق 

بصورة مستقلة من هذه التوقعات ولم نعبر عن أي رأي فيما يخص عدالة هذه التقديرات واألحكام؛
رغم استخدامنا افتراضاٍت وأحكاٍم وتقديراٍت مختلفًة في تحقيقنا، والتي نرى بأنها معقولة ومناسبة في ظل هذه الظروف، إال أنه ال يمكن - 4

تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أٍي من هذه االفتراضات أو األحكام أو التقديرات. وقد تمت مراجعة هذه االفتراضات واألحكام والتقديرات 
مع الشركة قبل تقديم هذا الرأي، دون التحقق منها بشكل مستقل؛

لم نُجِر أي تقييم أو تقدير مستقل لموجودات أو مطلوبات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة أو الشركة المعروض عليها وشركاتها التابعة، - 5
والشقيقة ولم نتلقَّ أي تقييم أو تقدير من هذا القبيل، ولم نقّيم المالءة أو القيمة العادلة للشركة أو الشركة المعروض عليها بموجب أي أنظمة 

ذات صلة باإلفالس أو اإلعسار أو أمور مماثلة؛
لم نُجِر أي تحليل قانوني أو ضريبي أو محاسبي أو أي تحليل آخر مستقل للشركة أو الشركة المعروض عليها أو العرض، وال يشمل رأينا - 6

المسائل القانونية أو الضريبية أو التنظيمية أو المحاسبية أو الشروط التعاقدية لمستندات العرض، وحسب فهمنا فقد حصلت الشركة على 
مشورة من مهنيين مؤهلين آخرين كما ينطبق. نحن مستشارون ماليون فقط، وعند االقتضاء، اعتمدنا على تقدير المستشارين القانونيين 
لم نتحقق من  أننا  إلى الشركة، غير  المشورة  الذين ربما قدموا  المهنيين لدى الشركة  المستشارين  والضريبيين والمحاسبين وغيرهم من 

إفاداتهم بصورة مستقلة؛
لم ندرج في تحليلنا اآلثار القانونية والضريبية ألي تكاليف إعادة تنظيم أو تكاليف معامالت قد تنشأ كنتيجة للعرض؛- 7
لم نُجِر أي تحليل مستقل لوضع مساهمي الشركة األفراد، بما في ذلك ما يتعلق بفرض الضرائب بخصوص العرض ولم ندِل بأي رأي في - 8

هذا الشأن؛
افترضنا أن الصفقة ستكتمل وفًقا للشروط المحددة في مستندات العرض وأن اإلصدار النهائي لمستندات العرض لن يتغير من أي ناحية - 9

جوهرية عن المسودة التي راجعناها بغرض هذا الخطاب؛
افترضنا أنه سيتم الحصول على جميع الموافقات واالعتمادات الحكومية والتنظيمية والتي تصدر عن المساهمين وغيرها من الموافقات - 10

واالعتمادات الالزمة إلجراء الصفقة في الوقت المحدد، ودون أي تأخير أو شروط أو قيود جوهرية قد يكون لها تأثير سلبي وملموس على 
الشركة أو الشركة المعروض عليها أو المنافع المتوقعة من العرض؛

افترضنا كذلك عدم وجود أي تغيير جوهري فيما يخص الشركة و/أو الشركة المعروض عليها من ناحية الموجودات أو الوضع المالي أو نتائج - 11
العمليات أو األعمال أو التوقعات منذ تاريخ أحدث القوائم المالية الُمتاحة لنا؛

لم نُجِر أي فحص مادي لممتلكات أو مرافق الشركة أو الشركة المعروض عليها؛- 12
اعتمدنا على التأكيدات والتعهدات والضمانات واإلقرارات التي قدمتها الشركة في خطاب التعاقد؛ و- 13
اعتمدنا على تأكيد إدارة الشركة بعدم علمها شيًئا عن أي حقائق أو ظروف من شأنها أن تجعل أي معلومات ضرورية لنا لتقديم هذا الرأي غير - 14

دقيقة أو مضللًة، وكذلك بعدم إغفال اإلدارة عن موافاتنا بأي معلومات قد تكون ذات صلة بتقديم هذا الرأي وكذلك باإلفصاح في مستندات 
العرض عن كافة المعلومات التي قد تكون ذات صلة بتقديم هذا الرأي.
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يستند رأينا بالضرورة إلى األوضاع المالية واالقتصادية والسوقية وغيرها من األوضاع كما هي في تاريخ هذا الخطاب والمعلومات المتاحة لنا كما في 
تاريخه. وينبغي فهم أن التطورات الالحقة قد تؤثر في هذا الرأي وأننا لسنا ُملزمين بأي شكل بتحديث هذا الرأي أو مراجعته أو إعادة تأكيده. 

ال نعبر عن أي رأي في هذا الخطاب عن عدالة طبيعة وقيمة التعويض المتاح ألي من مسؤولي ومديري وموظفي الشركة المعروض عليها، أو من في 
حكمهم، مقارنة بالعوض الذي سيتم تقديمه لمساهمي الشركة المعروض عليها الذين يقبلون العرض.

ال نعبر عن أي رأي في هذا الخطاب بخصوص سعر تداول أي أوراق مالية ألٍي من الشركة أو الشركة المعروض عليها في أي وقت، بما في ذلك سعر 
تداول أسهم الشركة بعد إتمام الصفقة.

يقتصر رأينا، على النحو الوارد في هذا الخطاب، من منظور مالي، على عدالة معامل مبادلة األسهم للشركة كما في تاريخ هذا الخطاب، وال نعبر عن أي 
رأي بشأن أي تعديالت أو اختالفات قد تطرأ على معامل مبادلة األسهم بعد تاريخ هذا الخطاب. 

كما أننا ال نعبر عن أي رأي حول احتمالية أن تكون أي صفقة بديلة أكثر فائدة للشركة.

العالقة مع رشكة إتش إس يب يس

لقد عملنا بصفتنا مستشاًرا مالًيا لمجلس إدارة الشركة فقط فيما يتعلق بالعرض ونتوقع الحصول على أتعاب من الشركة مقابل ما نقدمه من خدمات، 
والذي يتوقف جزء كبير منه على إكمال هذا العرض. باإلضافة إلى ذلك، فقد وافقت الشركة على تعويضنا فيما يتعلق ببعض االلتزامات الُمتكبدة في 
نطاق تعاقدنا. وقد قدمت إتش إس بي سي والشركات التابعة لها خدمات استشارية وتمويلية وخدمات أخرى للشركة وحصلت على أتعاب مقابل أداء 
هذه الخدمات، وقد تواصل تقديم هذه الخدمات للشركة والحصول على أتعاب مقابلها. ويجوز إلتش إس بي سي والشركات التابعة لها في أي وقت، في 
سياق عملها المعتاد، مع مراعاة األنظمة الُمنطبقة، التداول بفعالية في سندات الدين وسندات الملكية للشركة و/أو الشركة المعروض عليها، لحساباتهما 
الخاصة، أو لحسابات العمالء، ومن ثم فقد تكون حائزة على مراكز مسددة القيمة أو مكشوفة في سندات الدين وسندات الملكية المذكورة في أي وقت.

قيود أخرى

رأينا هذا ُمقدم لمجلس إدارة الشركة فقط وليس ألي شخص أخر فيما يتعلق بهذا العرض، وال نتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص سوى مجلس إدارة 
الشركة عن تقديم رأينا هذا.

م فقط إلى مجلس إدارة الشركة، على وجه الحصر، ألغراض وبخصوص تقييمه للعرض. وال يجب استخدامه أو اإلفصاح  ه وُمقدَّ هذا الخطاب سري وموجَّ
عنه، كلًيا أو جزئًيا، أو اإلبالغ عنه أو اإلعتماد عليه أو اإلشارة إليه من قبل أي شخص دون موافقتنا الخطية المسبقة، وبغض النظر عما سبق، نؤكد بأنه 
يجوز لمجلس اإلدارة أن يكشف أن هذا الرأي قد صدر من أتش إس بي سي، كما يجوز لمجلس اإلدارة تضمين نسخة من هذا الرأي بأكمله في الملفات 
الواجب على الشركة تقديمها )شرط موافقتنا/ مراجعتنا المسبقة لتلك الملفات( لهيئة السوق المالية وتداول السعودية، بما في ذلك تعميم المساهمين 
الصادر عن الشركة بخصوص العرض، وذلك إن كان هذا التضمين مطلوبا بموجب القوانين واألنظمة المعمول بها، أو إن كان ذلك بناء على طلب صريح 

من أي جهات تنظيمية لها صالحية على الشركة.

وال تترتب على هذا الخطاب أي حقوق أو تعويضات، وال يجوز استخدامه أو االعتماد عليه من قبل أٍي من مالكي األوراق المالية لدى الشركة أو من قبل 
أي شخص آخر بخالف مجلس إدارة الشركة. 

على وجه التحديد، إن هذا الرأي ال يتناول المزايا التجارية للعرض وال القرار األساسي الصادر عن مساهمي الشركة للتصويت لصالح العرض وال يمثل 
مًة إلى الشركة أو أٍي من مساهميها فيما يتعلق بالعرض أو أي مسألة أخرى.  توصيًة ُمقدَّ

ويتحمل مجلس إدارة الشركة وحده المسؤولية الكاملة عن قرار التوصية بالعرض.

يخضع هذا الرأي لقانون المملكة العربية السعودية.

خامتة

بناًء على ما ورد أعاله ورهًنا به، وكما في تاريخ هذا الخطاب، فإن رأينا هو أن معامل مبادلة األسهم عادل بالنسبة للشركة ومساهميها من منظور مالي.

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
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 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") 
 وشركاتها التابعة

 (شركة مساهمة سعودية)
 

دة    القوائم المالية الُموحَّ
 م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 

 

امللحق رقم )3(

القوائم املالية املراجعة لبرتوكيم

للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م
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 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة وتقرير مراجع الحسابات المستقل  القوائم المالية الُموحَّ

    م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
      
      

 الصفحات     الفهرس
      

  ٥ - ١   تقرير مراجع الحسابات المستقل
      

دة  ٦   قائمة المركز المالي الُموحَّ
      

دة  ٧ قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
      

دة  ٨   قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية الُموحَّ
      

دة   ١٠ - ٩   قائمة التدفقات النقدية الُموحَّ
      

دةإيضاحات حول القوائم المالية   ٤٧ - ١١  الُموحَّ
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١١ 

 وشركاتها التابعةالشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) 
دة    إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

       معلومات عن الشركة ٠١
         

لة بموجب السجل التجاري رقم  إنَّ الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") ("الشركة") هي شركة سعودية مساهمة ُمسجَّ
م)، حيث تأسست وفقًا لقرار وزارة ٢٠٠٨مارس  ١٦هــ (الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ٨) الصادر بمدينة الرياض بتاريخ ١٠١٠٢٤٦٣٦٣(

 م).٢٠٠٨فبراير  ٢٣هــ (الموافق ١٤٢٩َصفَر  ١٦بتاريخ  ٥٣التجارة والصناعة رقم ق/
         

لية  ن القوائم المالية األوَّ َدة المرفقة نشاطات الشركة وشركتْيها التابعتْين التاليتْين (وتتضمَّ  ):الُمَشار إليها معًا بـ "المجموعة"الُمَوحَّ
         
 نسبة الملكية بلد التسجيل      

  %٦٥ المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية للبوليمرات (شركة ذات مسؤولية محدودة)
  %٦٥ اإلمارات العربية المتحدة بوليمرات الخليج للتوزيع (شركة ذات مسؤولية محدودة بالمنطقة الحرة)شركة 

         
لة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب السجـل شركة السعودية للبوليمرات هي شركإنَّ ال ة ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّ

ل بموجب ٢٠٠٧ديسمبر  ٩هـ (الموافق ١٤٢٨ذي القعدة  ٢٩وتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦التجاري رقم  م)، ولها فرع في مدينة الجبيل ُمسجَّ
 .٢٠٥٥٠٠٩٠٦٥السجل التجاري رقم 

         
تجاري لشركة م بموجب ترخيص ٢٠١١فبراير  ١٥تأسَّست شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش.م.ح. بالمنطقة الحرة بمطار دبي بتاريخ 

ل للشركة هو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم  دبي باإلمارات  - ٤٢٠أي إي  ٦تعمل بالمنطقة الحرة بمطار دبي. والعنوان المسجَّ
 العربية المتحدة.

         
والبترول والصناعات األخرى وتجارة الجملة والتجزئة تُزاِوُل المجموعة تنمية وتطوير وإقامة وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز 

 في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.
         

       أساس اإلعداد ٠٢
         
       بيان االلتزام ٢-١
         

م، بإعداد قوائمها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ٢٠١٧يناير  ١تلتزم كافة المنشآت الُمدَرجة في السوق المالية السعودية، اعتباًرا من 
ار إليها المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (الُمشَ 

دة وفقًا للمعايير معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بال مملكة العربية السعودية"). وعليه، فقد أُِعدَّت هذه القوائم المالية الُموحَّ
 الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية.

         
دة مع تلك المتبعة في إعداد  دة السنوية للمجموعة عن السنة وتتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم الُموحَّ القوائم المالية الُموحَّ

). ولم تنفِّذ المجموعة ٥م (إيضاح ٢٠١٨يناير  ١م، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباًرا من ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في 
ر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حيز التن  فيذ بعد.التطبيق المبّكِ

         
) "اإليرادات من ١٥) "األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩وقد طبَّقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 ).٥المعايير الجديدة في إيضاح (م، وأُْفِصَح عن السياسات المحاسبية لهذه ٢٠١٨يناير  ١العقود الُمبَرمة مع العمالء" اعتباًرا ِمن 
         
       أساس القياس ٢-٢
         

دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق بمكافآت الموظف ين وما بعد التوظيف تُعَدُّ القوائم المالية الُموحَّ
 األخرى، تُستخدم حسابات القيمة الحالية االكتوارية.

         
دة  باللایر السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للمجموعة، باستثناء شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (ش. وتُْعَرض القوائم المالية الُموحَّ

دة من عملة الدوالر األمريكي إلى عملة اللایر السعودي بسعر ثابت قدره  لایر سعودي  ٣٫٧٥م. ح.) التي تُترجم في هذه القوائم المالية الُموحَّ
ب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف، ما لم يُذكر خالف ذلك.دوالر أمريكي.  ١مقابل   وتُقرَّ
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١٢ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

     أساس اإلعداد (تتمة) ٠٢
         
       أساس التوحيد ٢-٣
         

َدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  م. وتتحقق السيطرة عندما تتعرض ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تتألف القوائم المالية الُمَوحَّ
حقوق فيها، نتيجة مشاركتها مع المنشأة المستثَمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على المجموعة لمخاطر العوائد المتغيرة، أو يكون لها 

ذا تلك العائدات من خالل سيطرتها على المنشأة المستثَمر فيها. وال تسيطر المجموعة، على وجه التحديد، على المنشأة المستثمر فيها إال إ
  كان لدى المجموعة:

 
المنشأة المستثَمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستثَمر فيها ذات سيطرة على  أ)

 الصلة).
ض لمخاطر العوائد المتغيرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها. ب)    تعرُّ
  الشركة المستثمر في التأثير على عوائدها.القدرة على استخدام صالحيتها على  جـ)
         

وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل 
المجموعة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في المنشأة المستثمر فيها، تأخذ 

  عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على منشأة مستثَمر فيها، بما في ذلك:
 
   الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في المنشأة المستثمر فيها. أ)

     الترتيبات التعاقدية األخرى.الحقوق الناشئة عن  ب)
     حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة لها. جـ)
         

وتعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على 
عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. ويبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة 

يد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة ويتوقف التوح
َدة ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى  تاريخ توقف التابعة المستحَوذ عليها أو المبيعة خالل السنة في القوائم المالية الُمَوحَّ

 .وعة عن السيطرة على الشركة التابعةالمجم
         

ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة في المجموعة وحسب الحصص غير المسيطرة حتى  ويُوزَّ
القوائم المالية للشركات التابعة لكي لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على 

تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحذَف بالكامل كافة األصول والمطلوبات فيما بين المجموعة 
 القوائم المالية. وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد

         
وإذا فقدت المجموعة السيطرة . وتُجَرى المحاسبة عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية

المسيطرة وغيرها من على شركة تابعة، فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصة غير 
 العادلة. عناصر حقوق الملكية، فيما يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. ويُْعتََرُف بأي استثمار محتفظ به بالقيمة

         
دة ٢-٤      اعتماد القوائم المالية الُموحَّ
         

دة بتاريخ اعتُمدت هذه القوائم   م).٢٠١٩فبراير  ٢٦هـ (الموافق ١٤٤٠ُجمادى اآلخرة  ٢١المالية الُموحَّ
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١٣ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ة ٠٣    التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ
         

دة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ الُمفَصح عنها من  يتطلُب إعداد القوائم المالية الُموحَّ
ه اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاريخ القوائم المالية. غير أنَّ عدم التيقن حيال هذ

 االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في
ض له الشركة من مخاطر وحاالت عدم التيقن ما يلي:  المستقبل. وتتضمَّن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ

         
       رأس المالإدارة  •
     أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها •
         

ر إنَّ المعلومات التي تتعلق بالنواحي الجوهرية من تقديرات وعدم تيقن وتقديرات هامة مستخَدمة في تطبيق السياسات المحاسبية (التي تؤث
ُن، على وجه الخصوص، ما يلي:تأثيًرا جوهريًا للغاية على المبلغ   الُمْعتََرف به في القوائم المالية) تَتََضمَّ

         
وتستخدم المجموعة جدول مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة. وتُحتَسب معدالت المخصصات 

ر في السداد لمجموعات مختلف  قطاعات العمالء التي تمتاز بأنماط خسارة مشابهة (أي حسب القطاع الجغرافي ونوع بناء على أيام التأخُّ
 المنتج ونوع العميل وتصنيفه).

         
 وتستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعتقَد بأنَّها معقولة في ظل الظروف، وتُستَخدم للحكم على القيم

الدفترية لألصول والمطلوبات التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى. وتُجَرى باستمرار مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية. 
تعديالت التي تُجرى على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدَّل فيها التقديرات أو فترة التنقيحات والفترات المستقبلية إذا ويُعتَرف بال

ضت للتغيير تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية، باستثناء التقديرات الجديدة الهامة والمصادر الهامة ل  لتقديراتكانت التقديرات التي تعرَّ
) كما هو مذكور أدناه في ١٥) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩وعدم دقتها فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 ).٥اإليضاح (
         
   االنخفاض في قيمة الحسابات التجارية المدينة ٣-١
         

ر في السداد لدى المجموعة. وستعاير المجموعة الجدول يُحتَسب جدول المخصصات مبدئيًا على  أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ
 بهدف ضبط خبرة الخسائر االئتمانية التاريخية مع المعلومات المتوقعة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة (مثل

ر في السداد في قطاع  إجمالي المنتَج المحلي) متوقع تدهورها على مدى السنة التالية ما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت التأخُّ
ر في السداد. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخ ر التصنيع، يُجَرى تعديل المعدالت التاريخية للتأخُّ ية للتأخُّ

 رات في التقديرات المتوقعة.في السداد، وتخضع للتحليل التغيُّ 
         

ر في السداد واألوضاع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية ال متوقعة تقديًرا ويُمثِّل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ
ا. ويُعَدُّ مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حسَّاًسا تجاه  التغيُّرات في الظروف وتجاه األوضاع االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل أيًضا هام�

ر العمالء في السداد مستقبال.  خبرة الخسائر االئتمانية التاريخية لدى المجموعة واألوضاع االقتصادية المتوقعة لديها تأخُّ
         
       االنخفاض في قيمة المخزون ٣-٢
         

. لقابلة للتحققيُقيَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وحين يصبح المخزون قديما أو متقادًما، تُقدَّر صافي قيمته ا
ة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير على أساس إفرادي قة بمخزون قديم أو أما المبالغ غير الهامة بحد ذاتها المتعل. وفيما يتعلق بالمبالغ الهامَّ

 متقادم، يُجَرى تقديرها معًا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب نوعية المخزون وبالنظر إلى درجة قدمه أو تقادمه على أساس أسعار البيع
 المتوقعة.

         
     األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات ٣-٣
         

د  اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة لمعداتها بغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد ذلك التقدير بعد دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو تُحّدِ
ل مستقبال . االهتراء المادي وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية لهذه األصول ويُعدَّل االستهالك الُمحمَّ

 ندما تعتقد اإلدارة أن هناك فرق بين األعمار اإلنتاجية والتقديرات السابقة.ع
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١٤ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ة ٠٣    (تتمة) التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ
         
لة ٣-٤       األصول / االلتزامات الضريبية المؤجَّ
         

والمبالغ المستخَدمة تحدد اإلدارة التأثير الضريبي التقديري للفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول والمطلوبات ألغراض التقارير المالية 
ا ألغراض الضريبة. ويتعيَّن إجراء تقدير محاسبي لتحديد الترتيبات التي تُعتبر ضريبة على الدخل مقارنة بالتكلفة التشغيلية. ويلزم أيضً 

لة ُمْعتََرف بها في قائمة المركز المالي. وتتطل ب األصول الضريبية إجراء تقدير محاسبي لتحديد فيما لو كانت األصول الضريبية المؤجَّ
لة، بما في ذلك تلك الناتجة عن الخسائر الضريبية غير المستَخدمة، من اإلدارة تقييم أرجحية تحقيق المجموعة أرباح خاضعة للضر يبة المؤجَّ

لة الُمْعتََرف بها. وتعتمد االفتراضات بشأن  تحقيق أرباح ضريبية كافية في الفترات المستقبلية من أجل استخدام األصول الضريبية المؤجَّ
نقدية مستقبلية على تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية. وتستند هذه التقديرات للدخل الخاضع للضريبة المستقبلي على التدفقات ال

 المتوقعة من العمليات وإجراء تقدير بشأن تطبيق القوانين الضريبية القائمة في كل منطقة.
         
      االنخفاض في قيمة األصول غير المالية ٣-٥
         

ة للنقد قيمته / قيمتها القابلة لالسترداد، التي تم ثل قيمته / يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
االستخدام، أيُّهما أعلى. وتُحتَسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف حساب البيع بناًء على قيمتها العادلة ناقًصا تكاليف البيع وقيمته / قيمتها قيد 

تكاليف البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا ال
 اإلضافية لبيع األصل.

         
قة، وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات الالح

دة وحوال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة غير الملزمة بعد على المجموعة أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل لل
ات النقدية المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفق

 المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير االستقرائي.
         

وتعتقد اإلدارة أن بعض خطوط اإلنتاج كانت ذات شرط مسبق باتفاقية تخصيص الغاز، وعليه، فإن المستوى األدنى من التدفقات النقدية 
يتحقق من جميع الداخلية القابلة للتحديد التي تعتمد إلى حٍدّ كبير على التدفقات النقدية الداخلية من األصول األخرى أو مجموعة األصول 

حدة خطوط اإلنتاج سوية التي تغطيها االتفاقية. ومن ثمَّ، تعتبر اإلدارة أنَّ جميع خطوط اإلنتاج تلك التي تغطيها اتفاقية تخصيص الغاز و
ة للنقد واحدة بغرض اختبار حساب االنخفاض في القيمة.  ُمِدرَّ

         
        المخصصات ٣-٦
         

تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف، بما في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات 
النقدية الخارجية. وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من 

لمتاحة حاليا. وتتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل تحقُّق المعلومات ا
 التدفقات النقدية الخارجية.

         
     تقييم التزامات المكافآت المحددة ٣-٧
         

التقاعد باستخدام تَُحدَّدُ تكلفة خطة المكافآت المحددة لمعاش التقاعد والمزايا الطبية األخرى لما بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معاش 
ك تحديد التقييمات االكتوارية. ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذل

إن معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل، ف
 .التزام المكافآت المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية

         
وُمعدَّل الخصم هو أكثر المعطيات عرضة للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المناسب، تراعي اإلدارة معدالت الفائدة لسندات الشركات 

معتمدة " على األقل أو أعلى منه، كما تحددها وكالة تصنيف AAبعمالت تتفق مع عمالت التزام مكافآت ما بعد انتهاء الخدمة بتصنيف "
دة السندات دوليًا، وتُقدَّر استقرائيًا، عند الحاجة، على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة. كما تخضع جو

عدَّل الخصم، على األساسية للمراجعة. وتُستَبعَد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان زائدة من تحليل السندات التي يُحتسب بناًء عليها مُ 
 أساس أنها ال تَُمثُِّل سندات شركات ذات جودة عالية.
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١٥ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ةملخص  ٠٤      السياسات المحاسبية الهامَّ
         

     تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
دة بناًء على تصنيفها متداولة / غير متداولة. ويُعَد األصل متدا   وال:تظِهر المجموعة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي الُموحَّ

 
 يُنوى بيعه أو استنفاذه خالل دورة التشغيل العادية.عندما يُتوقع بيعه أو   
.أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة     
.أو عندما يتوقع تسييله خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية   
 على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن أو عندما يكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود

 اثني عشر شهًرا بعد فترة القوائم المالية.
         

     فيما تُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.
         

   تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
         

  وتُعَدُّ المطلوبات متداولة:
 

      

.عندما يُتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية     
.أو عند االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة     
.أو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية   
 غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة القوائم المالية.أو عند عدم وجود حق 

         
     وتُصنِّف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

         
لة كأصول ومطلوبات غير     متداولة.وتُصنَّف األصول والمطلوبات الضريبية المؤجَّ

         
        قياس القيم العادلة

قائمة  تقيس المجموعة األدوات المالية، مثل األدوات المالية المشتقة واألصول غير المتداولة كاستثمارات عقارية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل
دة  .مركز مالي موحَّ

         
المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ تمثل القيمة العادلة السعر 

  القياس. ويُحدَّد قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:
 

في السوق الرئيسة لألصول أو المطلوبات     
 عدم وجود السوق الرئيسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات.أو في ظل   

        
   ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.

         
سيستفيدون عند تسعير األصول أو المطلوبات وتُقَاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق 

 وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
         

ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو 
 وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.أفضل 

         
لقابلة وتستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت ا

 للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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١٦ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ة ٠٤      (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
         

        (تتمة) قياس القيم العادلة
دة، ضمن التسلسل الهرمي  للقيمة وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية الُموحَّ

ة لقياس القيمة العادلة ككل:العادلة، الُمبيَّن أدناه،    على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
 

   المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها 

 .مباشرة
 المستوى الثالث: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.

         
دة على نحو  متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا أُجريَت التحويالت وفيما يتعلق باألصول والمطلوبات المعتَرف بها في القوائم المالية الُموحَّ

ة بين مستويات التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فتر
 قوائم مالية.

         
   القيمة العادلة بشكل متكرر.ويُجَرى دوريا تقييم السياسات واإلجراءات لكل من قياس 

         
عن القيمة العادلة، حدَّدت المجموعة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو  ولغرض اإلفصاحات

 المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعاله.
         

       الممتلكات والمصانع والمعدات
ل الممتلكات والمصانع والمعدات  مبدئيًا بالتكلفة وتُدَرج بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن تُسجَّ

ن هذه التكلفة تكلفة استبدال قِطع غيار الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض الم تعلقة االنخفاض في القيمة، إْن ُوِجَدت. وتتضمَّ
ة للممتلكات  بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل (األصول المؤهَّلة) في حال استيفاء معايير االعتراف. وعندما يستلزم استبدال قِطع غيار هامَّ

واآلالت والمعدات على فترات زمنية، فإنَّ المجموعة تعترف بها كأصول فردية وتستهلكها بصورةٍ مستقلٍة بناًء على أعمارها اإلنتاجية 
ا يُجَرى فحص رئيس، يُعتَرف بتكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كاستبدال في حالة استيفاء معايير الُمحدَّدة. وبالمثل، عندم

دة عند تكبِّدها.  االعتراف، ويُعتَرف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
         

االستهالك ابتداًء من تاريخ توفر بند الممتلكات والمصانع والمعدات لالستخدام المخصص له، أو فيما يتعلق باألصول المنشأة ويُحتَسب 
ذاتيًا، فإنها تُحتسب ابتداًء من تاريخ استكمال هذه األصول وتجهيزها لالستخدام المخصص لها. وال تُستَهلك األصول قيد اإلنشاء، غير 

مقصود منها. فضال عن ذلك، ال تُستهلك تكلفة البالتين؛ حيث إنَّ البالتين معدن ثمين وال تنقص قيمة هذه األصول الجاهزة للغرض ال
لألصول. باالستخدام. وتُستَهلك تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة

         
  فيما يلي األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لألصول بغرض حساب االستهالك:و
 

  

   سنة ٢٥     مباني المكتب
   سنة ٢٥إلى  ١٠     المصانع والمعدات

   سنوات ١٠إلى  ٤    األثاث والتركيبات والتجهيزات المكتبية
   سنوات ٥     السيارات

         
االعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات عند بيعه أو حينما ال يتوقع تحقق منافع مستقبلية من استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي ويُتوقف 

أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة 
دة في السنة التي يتوقف االعتراف خاللها باألصل.الدخل والدخل ا  لشامل اآلخر الُموحَّ

         
تد وتُؤجل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها (التي تتمثل بصفٍة رئيسٍة في تكاليف اإلصالح والصيانة الرئيسة) وتُطفَأ على مدى فترة تم

التاليين. وفي حال إجراء إصالح وصيانة غير متوقَّعين قبل الموعد المخطَّط له المتوقَّع سابقًا، حتى موعد اإلصالح والصيانة المخطط لهما 
ل وتُطفَأ تكاليف اإلصالح والصيانة الرئيسة الجديدة على ل عندئٍذ مباشرة التكاليف غير المطفَأة سابقًا على المصاريف، وتُؤجَّ مدى الفترة  تُحمَّ

ح خاللها االنتفاع من  هذه التكاليف. المرجَّ
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١٧ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ة ٠٤      (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
         

       (تتمة) الممتلكات والمصانع والمعدات
عدَّل وتُجَرى مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات وُطرق استهالكها في كل نهاية سنة مالية، وتُ 

 بأثر مستقبلي، متى كان ذلك مالئًما.
         

        عقود اإليجار
ن) عقد إيجار على جوهر االتفاقية عند بدء عقد اإليجار. ويعتمد تحديد االتفاقية بأيتوقف  نَّها (أو تحديد ما إذا كانت اتفاقية ما تُعَدُّ (أو تتضمَّ

ن) عقد إيجار، إذا كان تنفيذ االتفاقية يعتمد على استخدام أصل معين (أو أصول معينة)، وتعطي االتفاقية بموجبها حقا في اس تخدام تتضمَّ
 األصل (أو األصول)، حتى وإن كان ذلك األصل (تلك األصول) لم يُنص عليه صراحة في االتفاقية.

         
        المجموعة كمستأِجر

فعليًا كافة المخاطر يُصنَّف عقد اإليجار في تاريخ بدئه كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي، ويُصنَّف عقد اإليجار الذي تنتقل بموجبه 
 والمنافع العرضية العائدة إلى ملكية المجموعة كعقد إيجار تمويلي.

         
رة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من ُدفعات  وتَُرسمل عقود اإليجار عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة في تاريخ بدء إيجار العين المؤجَّ

عدل اإليجار، إْن كانت أقل من القيمة العادلة. وتُوزع دفعات اإليجار ما بين تكاليف التمويل واالنخفاض في التزام اإليجار وذلك لتحقيق م
ابت من الفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي من االلتزام. ويُعتَرف بمصاريف التمويل ضمن تكاليف التمويل في قائمة الدخل والدخل ث

دة.  الشامل اآلخر الُموحَّ
         

تقينًا معقوال بأنَّ المجموعة ستحصل على الملكية ويُستهلك األصل الُمستأَجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، غير أنَّه في حالة عدم التقين 
 في نهاية مدة عقد اإليجار، يُستَهلك األصل على مدى العمر اإلنتاجي التقديري لألصل أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر.

         
ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروٍف تشغيلي في وعقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار يختلف عن عقد اإليجار التمويلي، 

دة وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.  قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
         

ر         المجموعة كمؤّجِ
ُل المجموعة  بموجبها، بصورة جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل كعقود إيجار تَُصنَُّف عقود اإليجار، التي ال تَُحّوِ

 تشغيلي. وتُجَرى المحاسبة عن إيرادات اإليجار الناشئة وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترات اإليجار، وتُدَرج ضمن اإليرادات في
دة نظًرا لط بيعتها التشغيلية. وتَُضاف التكاليف المباشرة األوليَّة المتكبَّدة على إجراء المفاوضات قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

ات والترتيب لعقد إيجار تشغيلي على القيمة الدفترية لألصل المستأَجر، ويُعتَرف بها على مدى فترة عقد اإليجار وفقا لألساس نفسه كإيراد
 في الفترة التي تتحقق خاللها.إيجار. ويُعتَرف باإليجارات المحتملة كإيراد 

         
        تكاليف االقتراض

تكاليف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما، يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام  تَُرْسَملُ 
ل تكاليف االقتراض األخرى كافة ضمن المصاريف في الفترة التي تُتكبد خاللها.  المقصود منه أو بيعه، كجزٍء من تكلفة األصل. وتُحمَّ

 قتراض من تكاليف الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها منشأة ما على اقتراض األموال.تتألف تكاليف اال
         

       االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
وفي حال وجود تُجري المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. 

ر المجموعة قيمة األصل القابلة لالسترداد. وتتجاوز قيمة األصل  هذا المؤشر أو عند استلزام إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقّدِ
ة للنقد ناقًصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام. و تُحدَّد القيمة القابلة لالسترداد القابلة لالسترداد قيمته العادلة أو القيمة العادلة للوحدة الُمِدرَّ

ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة أصول. وعند تجاوز 
ة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، يُعتبر األصل منخفض القيمة، ويُخ  فَّض إلى قيمته القابلة لالسترداد.القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
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١٨ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ةملخص السياسات المحاسبية  ٠٤      (تتمة) الهامَّ
         

      (تتمة) االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
يبة يعكس وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضر

الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، يُؤَخذ في االعتبار تقييمات السوق الحالية للقيمة 
معامالت السوق األخيرة. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة، وتتأكد هذه الحسابات من خالل مضاعفات 

 رجة في السوق المالية للشركات المطروح أسهمها للتداول العام أو مؤشرات أخرى متاحة حول القيمة العادلة.التقييم وأسعار األسهم المد
         

دة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع  ويُعترف بخسائر االنخفاض في العمليات المستمرة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
 انخفضت قيمته.وظيفة األصل الذي 

         
ف وفيما يتعلق باألصول، يُجَرى تقييم بتاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدل على خسائر ناشئة عن انخفاض القيمة معترَ 

ر المجموعة القيمة  القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة بها من قبل لم تَعُْد موجودة أو قد نَقَُصت. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقّدِ
يد قيمة للنقد. وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحد

كون عكس القيد محدوًدا بحيث ال تتجاوز القيمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. وي
لو لم الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيُجَرى تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما 

َدة يُعترف بأي خسارة ناشئة عن انخفاض قيمة األصل في السنوات السابقة. ويُْعتََرف بعكس ا لقيد في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ
 ما لم يُدَرج األصل بالقيمة المعاد تقييمها، وفي هذه الحالة، يُعتبر عكس القيد كزيادة إعادة تقييم.

         
       القيمة العادلة لقروض الموظفين

تقييم فنية بما في ذلك طريقة التدفقات النقدية المخصومة. وتُستمد مدخالت هذه الطرق تُحدَّد القيمة العادلة لقروض الموظفين بناًء على طرق 
ن من سوق قابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم جدوتها، فإنَّ ذلك يتطلب درجة من التقدير لتحديد القيم العادلة. وتت ضمَّ

 طر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار.التقديرات اعتبارات مدخالت مثل معدل الخصم ومخا
         

   االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف -األدوات المالية 
 تتثمل األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

         
        األصول المالية

         
       االعتراف المبدئي والقياس

لة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  يُعترف مبدئيًا باألصول المالية بالقيمة العادلة زائًدا، في حالة األصول المالية غير الُمسجَّ
 المالي.كتكاليف معامالت متعلقة مباشرة بشراء األصل 

         
       القياس الالحق

ل اآلخر. تُقَاس األصول المالية الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة المطفَأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشام
التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل "مدفوعات ويعتمد التصنيف على معيارين: نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول وما إن كانت 

 حصرية ألصل المبلغ والفائدة" على المبلغ األصلي غير الُمسدَّد (معيار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة).
         

       األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة
للمجموعة. تقيس المجموعة األصل المالي بالتكلفة المطفأة الذي يُحتفظ به ضمن نموذج أعمال بغرض امتالك هذه الفئة هي األكثر أهمية 

األصول المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية التي تستوفي معيار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة. وتتضمن هذه 
 حسابات المدينة األخرى للمجموعة والقروض الُمدرَجة ضمن األصول المالية غير المتداولة األخرى.الفئة الحسابات التجارية المدينة وال
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١٩ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ة ٠٤      (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

        التوقف عن االعتراف
يتوقف االعتراف باألصول المالية (أو متي يكون منطبقًا، جزء من األصول المالية أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة) (أي 

دة للمجموعة) بصفة أساسية عند:تُحذَف من قائمة    المركز المالي الُموحَّ
 

انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو    
 لها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تحويل المجموعة حقوقها في قبض التدفقات النقدية من األصل أو تحمُّ

 طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، عند:تأخير جوهري إلى 
   ) تحويل المجموعة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل(أ 
لت السيطرة على األصل.(ب   ) أو عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها حوَّ
         

 تحويل المجموعة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية ترتيبات فورية، فإنها تُقيِّم فيما ما إن كانتوعند 
ُل المجموعة مخاطر ومنافع األصل بشكل  الشركة احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى مدى احتفظت بهما. وعندما ال تحّوِ

ل في حدود استمراريتها في جوهري و ُل سيطرتها على األصل، فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل الُمحوَّ ال تحتفظ بهما أو تُحّوِ
ل وااللتزام المرتبط به على أسا س يعكس التعامل به. وفي تلك الحالة، تعترف المجموعة أيًضا بااللتزام المرتبط بذلك. ويُقاُس األصل الُمحوَّ

ل بالقيمة الدفترية الحقوق واال لتزامات التي احتفظت بها المجموعة. وتُقَاس استمرارية التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل الُمحوَّ
 األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب المجموعة بسدادها، أيهما أقل.

         
       االنخفاض في قيمة األصول المالية

ل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة القروض واألصول المالية ٩يلزم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ) المجموعة أن تُسّجِ
لة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.  المدينة األخرى غير الُمسجَّ

         
أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستَحقة وفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع وتُحتَسب الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 المجموعة قبضها، وعندئٍذ يُخصم العجز بما يقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.
         

المدينة األخرى، فقد طبَّقت المجموعة طريقة المعيار المبسَّطة، واحتسبت الخسائر وفيما يتعلق بالحسابات التجارية المدينة والحسابات 
ة االئتمانية المستقبلية بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. وجنَّبت المجموعة جدول مخصص يعتمد على الخبرة السابق

 صر المتوقعة الُمحدَّدة للمدينيين والبيئة االقتصادية.للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانية، ويُعدَّل حسب العنا
         

وفيما يتصل باألصول المالية المدينة األخرى (المتمثلة في قروض الموظفين)، تُحتَسب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على الخسارة 
شهًرا الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة على  ١٢االئتمانية المتوقعة على مدى شهًرا. وتمثل الخسارة  ١٢االئتمانية المتوقعة على مدى 

شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية. ومع ذلك، فإنه عند  ١٢مدى العمر التي تنشأ من حاالت التخلف عن السداد من أداة مالية محتملة خالل 
 سيُحتسب المخصص على أساس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة. وجود زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ بدايتها،

         
يوًما. ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، في  ٩٠وتدرس المجموعة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي 

ح حاالت بعينها، قد تدرس أيًضا حاالت التخلف عن سداد أصل  مالي عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّ
ا المجموعة.للمجموعة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ به

         
        المطلوبات المالية

         
       االعتراف المبدئي والقياس

بات تَُصنَُّف المطلوبات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض والحسا
العادلة، وفي حال القروض والحسابات الدائنة، بالصافي بعد الدائنة، حسبما يكون مالئًما. ويُعتَرف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة 

 حسم تكاليف المعامالت المرتبطة بها ارتباًطا مباشًرا.
         

ُن المطلوبات المالية للمجموعة الحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى والقروض والقرض المساند من الشريك غ ير وتَتََضمَّ
 المسيِطر.
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٢٠ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ة ٠٤      (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
         

       الالحقالقياس 
    تُقَاس المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة.

         
        التوقف عن االعتراف

ي آخر يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مال
عتبر بالتزام مالي حالي من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوهريًا أو إجراء تعديل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُ 

مة ئهذا التغيير أو التعديل على أنه توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُعتَرف بالفرق في القيم الدفترية في قا
دة.  الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

         
       مقاصة األدوات المالية

دة عند وجود حق نافذ نظ اميًا تُجَرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الُموحَّ
ا تسويتها على أساس الصافي لبيع األصول وسداد المطلوبات في آن واحد.حالي في إجراء مقاصة المبالغ   الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ

         
        المخزون

إلى موقعه  يُقيَّم المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيُّهما أقل. وتُجَرى المحاسبة عن التكاليف المتكبَّدة للوصول بكل منتج
  الراهن وحالته الراهنة على النحو التالي:

 
.ح     المواد الخام وقِطع الغيار: تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجَّ
 ة الصنع واألعمال قيد التصنيع: تكلفة المواد والعمالة المباشرتين وحصة مناسبة من مصاريف التصنيع غير المباشرة البضاعة تامَّ

 للطاقة التشغيلية العادية، لكن باستثناء تكاليف االقتراض.وفقًا 
         

الالزمة ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي، ناقًصا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف المتوقعة 
 إلجراء عملية البيع.

         
       النقد وما في حكمه

دة من نقدية لدى بنوك ونقدية في الصندوق وودائع قصيرة األجل يب لغ تتألف النقد وما في حكمه الُمدَرجة في قائمة المركز المالي الُموحَّ
 تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل، حيث تخضع لمخاطر تغيُّرات ضئيلة في القيمة.

         
       الودائع البنكية -االستثمارات قصيرة األجل 

دة ودائع قصيرة األجل تبلغ تواريخ است حقاقها تتألف االستثمارات قصيرة األجل (الودائع البنكية) الُمدَرجة في قائمة المركز المالي الُموحَّ
 القيمة.األصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة من تاريخ اإليداع، حيث تخضع لمخاطر تغيُّرات ضئيلة في 

         
        االحتياطي النظامي

من  %٣٠من صافي دخلها للسنة لتكوين احتياطي يُعادل نسبة  %١٠طبقًا لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أْن تُجنِّب نسبة 
َر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع  من رأس المال. علًما  %٣٠االحتياطي نسبة رأس المال. ويجوز للمجموعة أْن تقّرِ

 بأنَّ االحتياطي غير قابل للتوزيع.
         

        ربحية السهم
  تُحتسب ربحية السهم األساس بقسمتها على:

 
    

صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمة حقوق الملكية عدا األسهم العادية. 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية، والمعدلة ببنود األسهم العادية المجانية المصدرة خالل السنة على

 .وباستثناء أسهم الخزينة
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٢١ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ة ٠٤      (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
         

     القيمة العادلة للقرض المساند من الشريك غير المسيِطر
الشريك غير المسيِطر بناًء على طرق تقييم فنية بما في ذلك طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تُحدَّد القيمة العادلة للقرض المساند من 

وتُستمد مدخالت هذه الطرق من أسواق قابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم جدوتها، فإنَّ ذلك يتطلب درجة من 
ن التقديرات اعتبارات مدخالت مثل معدل الخصم ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار. التقدير لتحديد القيم العادلة. وتتضمَّ

         
        الزكاة وضريبة الدخل

الهيئة عن يُجنَّب مخصص للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية. وبموجب معيار الزكاة الُمعدَّل الصادر 
دة، ذلك أنَّ معيار المحاسبة ال ل مخصص الزكاة على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ دولي رقم السعودية للمحاسبين القانونيين، يُحمَّ

م أي توجيه بشأن المعالجة المحاسبية للزكاة. فيما تخضع الحصص غير الُمسيِطرة في المجموعة لض١٢( ريبة ) "ضرائب الدخل" ال يقّدِ
 دخل في المملكة العربية السعودية.

         
أو المدفوع وتُقَاس األصول وااللتزامات الضريبية الحالية عن الفترة الحالية والفترة السابقة بالمبلغ المتوقَّع استرداده من الهيئات الضريبية 

المبلغ في تلك المعدالت واألنظمة الُمسنَّة نظاميًا أو الُمسنَّة فعليًا إليها. وتمثل المعدالت واألنظمة الضريبية الُمستخَدمة في احتساب ذلك 
دة. وتجري اإلدارة تقييًما دو ريًا لألوضاع بتاريخ القوائم المالية. ويُعتَرف بضريبة الدخل الحالية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

بالمواقف التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المعمول بها لتفسيرات، وتجنِّب اإلدارة  التي تشمل اإلقرارات الضريبية للمجموعة فيما يتعلق
 مخصصات حسبما يكون مالئما.

         
لة         ضريبة الدخل المؤجَّ

لة باستخدام طريقة االلتزام بناًء على الفروق المؤقتة بين األوعية  الضريبية لألصول والمطلوبات يُجنَّب مخصص لضريبة الدخل المؤجَّ
لة لكافة الفروق المؤقتة  الخاضعة وقِيمها الدفترية ألغراض القوائم المالية بتاريخ القوائم المالية. ويُعتَرف بااللتزامات الضريبية المؤجَّ

لة عن كافة الفروق المؤقتة القابلة للحسم وترحيل اإلع فاءات الضريبية غير المستخَدمة للضريبة. وال يُعتَرف باألصول الضريبية المؤجَّ
 والخسائر الضريبية غير المستخَدمة إال في حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة يمكن االستفادة منه مقابل هذه األصول.

         
لة في كل تاريخ قوائم مالية،  وتُخفَّض إلى الحد الذي ال يكون من وتُجَرى مراجعة القيمة الدفترية لألصول / االلتزامات الضريبية المؤجَّ

لة كليًا أو جزئيًا. وتُجَرى مرا جعة المحتمل عنده توفر ربح خاضع للضريبة كاف يسمح باالستفادة من األصول / االلتزامات الضريبية المؤجَّ
لة غير المعتَرف بها في تاريخ كل قوائم مالية، ويُعتَرف بها إلى الحد الذي يصبح من المحتمل عنده  األصول / االلتزامات الضريبية المؤجَّ

ل.  توفر أرباح خاضعة للضريبة مستقبلية تسمح باالستفادة في استرداد األصل الضريبي المؤجَّ
         

لة حسب المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في السنة التي يتحقق خاللها األصل أو  يُسدَّد وتُحتَسب األصول وااللتزامات الضريبية المؤجَّ
ة فعليًا في تاريخ القوائم المالية.  خاللها االلتزام، وذلك بناًء على المعدالت الضريبية (واألنظمة الضريبية) الُمسنَّة أو الُمقرَّ

         
لة المتعلقة بالبنود المعتَرف بها خارج الربح أو  الخسارة. ويُعتَرف بالبنود الضريبية ويُعتَرف خارج الربح أو الخسارة بضريبة الدخل المؤجَّ

ا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية. لة فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة إمَّ  المؤجَّ
         

لة في حال وجود حق نافذ نظاميًا في إجراء  لة وااللتزامات الضريبية المؤجَّ مقاصة األصول وتُجَرى مقاصة األصول الضريبية المؤجَّ
لة بالمنشأة الخاضعة للضريبة ذاتها ومصلحة الضرائب ذا تها.الضريبية الحالية مقابل االلتزامات الضريبية الحالية، وتتعلق الضرائب المؤجَّ

         
        ضريبة االستقطاع

بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك توزيعات األرباح تستقطع الشركة ضرائب على بعض المعامالت التي تُجَرى مع جهات غير مقيمة 
 المدفوعة إلى الشريك غير السعودي، حسبما يستلزمه نظام ضريبة الدخل السعودي.
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٢٢ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)إيضاحات حول القوائم   المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ة ٠٤      (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

        ضريبة القيمة المضافة
   يُعتَرف بالمصاريف واألصول بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء:

         
 عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبَّدة على شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل؛

حيث يُعتَرف، في هذه الحالة، بضريبة القيمة المضافة كجزٍء من تكلفة شراء األصل أو كجزٍء من بند المصاريف، حسبما يكون 
 مالئًما

         
 وعند إدراج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة ويُدَرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة

 لالسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل أو الُمستَحق الدفع لها كجزٍء من الحسابات المدينة أو الحسابات الدائنة في قائمة المركز
دة.المالي ا  لُموحَّ

         
        المخصصات

يُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفقا 
االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع المجموعة خارجيا للموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ 

 استرداد المخصصات جزئيًا أو كليًا، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُعتَرف بالمبالغ الُمستَردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما
دة، بالصافي بعد تكون عملية االسترداد مؤكدة فعليًا. ويُدَرج المصروف المتعلق بمخصص في قائمة الدخل والدخ ل الشامل اآلخر الُموحَّ

حسم أي مبالغ مستَردة. وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي 
ة في المخصص نتيجة مرور الوقت يعكس، متى كان ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يُعتَرف بالزياد

 كتكلفة تمويل.
         

        االلتزامات المحتملة
دة، وال يُْفِصُح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الخارجي للموارد ا ن منافع ال يُْعتََرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالية الُموحَّ لمتضّمِ

ُل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي ِضْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال يُْعتََرُف باألصل اقتصادية مستبعًدا.  وتَُسجَّ
دة، بل يُْفِصُح عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية داخلية.  الُمحتَمل في القوائم المالية الُموحَّ

         
        الموظفينمكافآت 

م تستخدم المجموعة خطة غير ممولة لمكافآت نهاية خدمة للموظفين، والتي تَُصنَُّف كالتزام مزايا محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رق
ْعتََرف به في قائمة ) "مكافآت الموظفين". وتُعدُّ خطة المكافآت المحددة خطة مختلفًة عن خطة المساهمات المحددة. ويمثل االلتزام المُ ١٩(

دة المتعلق بخطة المكافآت المحددة القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نهاية فترة القوائم المالية. ويُحتسب التزام  المركز المالي الُموحَّ
ُد الق يمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة بخصم المكافآت المحددة بمعرفة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وتَُحدَّ

ي لها التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية فترة القوائم المالية لسندات الشركات ذات الجودة العالية والت
باألرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيرات في  فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَدََّرة اللتزامات مكافآت ما بعد التوظيف. ويُْعتََرفُ 

دة في الفترة التي تنشأ ف  يها.االفتراضات االکتوارية وتسويات الخبرة في حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
         

        االعتراف باإليرادات
دة عندما يكون تمثل مبيعات المنتجات  المصدر الوحيد لإليرادات. ويُعتَرف بمبيعات المنتجات في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

غ على المجموعة التزام ببيع البضائع ولديها القدرة على تحديد وجود عقد، وقياس الِعوض قياًسا نسبيًا واحتمالية التحصيل. وتمثل المبال
منتجات الِقيم العادلة للمبالغ المقبوضة أو المستَحقة القبض من الجهات ذات العالقة والغير من مبيعات هذه المنتجات. المعتَرف بها كمبيعات 

وعادة ما تتضمن عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بيع منتجاتها، التزام تنفيذ واحد. وتعترف المجموعة باإليرادات من مبيعات 
ل فيها السيطرة على تلك المنتجات إلى العميل، وذلك عادة عند تسليم المنتجات. المنتجات عند المرحلة  التي تُحوَّ

         
        إيرادات المبيعات

تصنِّع المجموعة مجموعة كبيرة من المنتجات وتبيعها. ويتعيَّن االعتراف بمبيعات هذه المنتجات عند تحويل السيطرة على المنتجات إلى 
نة من خمس خطوات المذكورة سابقًا وتطبيق شروط الشحن المعمول بها (أو  العميل، على أن يُراعى ذلك في إطار اتباع الطريقة المكوَّ

 "مصطلحات التجارة الدولية").
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٢٣ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

ة ٠٤      (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

        عناصر التمويل
منتجات روتينية حيث تزيد فيها الفترة بين تحويل ليس لدى المجموعة حاليًا أو تتوقَّع في الوقت الراهن أي عقود مع عمالء على مبيعات أو 

د بها إلى العميل وسداد العميل عن سنة واحدة. ونتيجة لذلك، فال تجري المجموعة في الوقت الحالي تعديًال   المنتجات أو الخدمات المتعهَّ
من هذا القبيل، يُعَاد قياس المبالغ ذات الصلة من على أي أسعار معامالت بشأن القيمة الزمنية لألموال. ومع ذلك، فلو تحدَّد وجود أي حالة 

 أجل تعديل القيمة الزمنية لألموال.
         

        المصاريف
يُعتَرف بكافة المصاريف على أساس االستحقاق. ويُعترف بالتكاليف التشغيلية على أساس التكلفة التاريخية. وتُصنَّف تكاليف اإلنتاج 

المباشرة كتكلفة مبيعات. وتُصنَّف كافة المصاريف األخرى، بما في ذلك مصاريف البيع والتوزيع غير المخصومة من والمصاريف 
ع تلك المصاريف ما بين تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف  المبيعات، كمصاريف بيع أو مصاريف عمومية وإدارية. وتُوزَّ

 س ثابت.عمومية وإدارية، عند اللزوم، على أسا
         

        العمالت األجنبية
دة للمجموعة باللایر السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للشركة. وفيما يتعلق بكل منشأة، ت حدد المجموعة تُْعَرض القوائم المالية الُموحَّ

وتُقَاس باستخدام هذه العملة الوظيفية. وتستخدم المجموعة الطريقة المباشرة العملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة، 
دة يُظهر  المبلغ الذي للتوحيد، وعند بيع عملية أجنبية، فإنَّ الربح أو الخسارة الُمعاد تصنيفهما إلى قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

 ينشأ من استخدام هذه الطريقة.
         

       المعامالت واألرصدة
ل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه المعام لة تُسّجِ

لة بالعمالت األجنبية بأسعار  التحويل الفوري للعمالت الوظيفية بتاريخ القوائم لالعتراف المبدئي. وتُتْرجم األصول والمطلوبات النقدية الُمسجَّ
دة باست ثناء الفروق المالية. ويُْعتََرُف بجميع الفروق الناتجة عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

في عملية أجنبية. ويُْعتََرُف بذلك في الدخل الشامل اآلخر إلى أن الناتجة من البنود النقدية األجنبية التي تُشّكُل جزًءا من صافي االستثمار 
دة. وتُترجم البنود غير النقدية التي تُ  قاُس بالتكلفة يُبَاع صافي االستثمار، وعندئذ يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ

في تواريخ المعامالت المبدئية وال تُعدَّل الحقًا. وتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس  التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة
وتُجَرى المحاسبة عن الربح الناتج أو . بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي تَُحدَُّد فيه القيمة العادلة

البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بما يتماشى مع االعتراف بالربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن الخسارة الناتجة عن ترجمة 
ي الدخل التغير في القيمة العادلة للبند (أي فروقات الترجمة الناشئة من البنود التي يُْعتََرُف بربح أو خسارة القيمة العادلة الخاصة بها ف

دة، على التوالي).الشامل اآلخر أو ق  ائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
         

    المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة ٠٥
         

والمعيار الدولي للتقرير ) "اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء" ١٥طبَّقت المجموعة للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
)، فقد أفُِصَح عن طبيعة هذه التغيُّرات وتأثيرها، إن ٨) "األدوات المالية". ووفقًا لما يستلزمه معيار المحاسبة الدولي رقم (٩المالي رقم (

 ُوِجَدت، أدناه.
         

دة للمجموعة. ولم تنفِّذ م، لكن ٢٠١٨وتطبَّق عدة تعديالت وتفسيرات أخرى للمرة األولى في عام  ليس لها تأثير على القوائم المالية الُموحَّ
ر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.  المجموعة التطبيق المبّكِ

         
  العمالء") "اإليرادات من العقود المبرمة مع ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

) ١٨) "عقود اإلنشاءات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١١) محل معيار المحاسبة الدولي رقم (١٥يحلُّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
تلك العقود في نطق "اإليرادات" والتفسيرات ذات العالقة، وينطبق على كافة اإليرادات الناشئة من العقود المبَرمة مع العمالء، ما لم تقع 

معايير أخرى. ويضع المعيار الجديد نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات التي تنشأ من العقود المبَرمة مع العمالء. 
قاقه مقابل ، يُعتَرف باإليرادات حسب القيمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استح١٥وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل.
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٢٤ 

   الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

       ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

   والُمعدَّلة (تتمة)المعايير والتفسيرات الجديدة  ٠٥
         

 "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" (تتمة) ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
النموذج ويُلِزم المعيار المنشآت أن تمارس تقديًرا محاسبيًا، آخذة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبيق كل خطوة من 

ُد أيًضا المعيار طريقة المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على عقد والتكاليف التي تتع لق على العقود المبَرمة مع عمالئها. ويُحّدِ
 مباشرة بالوفاء بالعقد.

         
والبولي إيثيلين عالي ومنخفض الكثافة والبولي  ١-وتزاول المجموعة إنتاج خليط الوقود وزيت الوقود واإليثيلين والبروبيلين والهيكسين

يار بروبيلين والبولي ستايرين. ويُتوقع بصفة عامة أن يكون بيع المنتج هو التزام التنفيذ الوحيد على المجموعة، وعليه، فإنَّ تطبيق المع
 ) ال ينشأ عنه أي تأثير على إيرادات المجموعة وربحها أو خسارتها.١٥دولي للتقرير المالي رقم (ال
         

  ) "األدوات المالية"٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
التصنيف والقياس فيما يتعلق بالفترات السنوية التي ): ٣٩) محلَّ معيار المحاسبة الدولي رقم (٩يَِحلُّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

ع الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف والقياس ٢٠١٨يناير  ١تبدأ في تاريخ  م أو بعد ذلك التاريخ، حيث يُجّمِ
 واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط.

         
دة للمجموعة.٩المجموعة قد طبَّقت متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (ومع أنَّ  )، لم ينشأ تأثير جوهري على القوائم المالية الُموحَّ

         
     المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد ٠٦
         

  اإليجار") "عقود ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ب تسجيل تقيِّم المجموعة حاليًا تأثير تطبيق هذا المعيار، غير أنَّها تتوقع أن تطبيق هذا المعيار سيزيد األصول والمطلوبات، حيث إنَّه يتطل

دة. وتستمر المجموعة في تقييم  التأثير المالي لتطبيق هذا المعيار أصل حق االستخدام والتزامات اإليجار المقابلة له في قوائمها المالية الُموحَّ
دة الُموَجزة عن الربع األول من عام  ِليَّة الُموحَّ  م.٢٠١٩الذي سيُكتمل ويُفصح عنه في القوائم المالية األوَّ
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٢٥
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٢٦ 

 همة سعودية) وشركاتها التابعةالشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مسا
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

        م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
           

    الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة) ٠٧
           
 ٣٠الملكية للجبيل وينبع، وتبلغ مدة عقد اإليجار األولية إنَّ مباني المكتب والمصانع والمعدات ُمقاَمة على أرٍض ُمستأَجرة من الهيئة  ٧-١

 م)، وهو قابل للتجديد لفترات إضافية بعد ذلك.٢٠٠٧ديسمبر  ٩هـ (الموافق ١٤٢٨ذي القعدة  ٢٩سنة ابتداًء من 
           
) ١٨-٤التنمية الصناعية السعودي (مالحظة إنَّ مصانع المجموعة ومعداتها مكفولة (أ) برهونات مقابل قرض ألجل من صندوق  ٧-٢

) وصندوق االستثمارات العامة ١٨-٢(ب) وبالتنازل عن المتحصالت المتبقية مقابل قروض ألجل من اتحاد بنوك تجارية (مالحظة 
 ).١٨-٣(مالحظة 

           
 التكاليف الُمتكبَّدة على أنشطة المصانع.تمثل األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ، بتاريخ القوائم المالية،  ٧-٣
           
ل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها  ٧٢وفقًا لسياسة المجموعة، تُجَرى دورة الصيانة الدورية االعتيادية على مدى  ٧-٤ شهًرا وتُؤجَّ

 وتُطفَأ على مدى الفترة حتى الصيانة الدورية المخطَّط لها التالية.
           
أجرت المجموعة مراجعة على العمر اإلنتاجي التقديري لخط إنتاج، وأُظِهَرت التغيُّرات في العمر اإلنتاجي التقديري بأثر مستقبلي.  ٧-٥

التقديري مليون لایر سعودي. وفيما يلي تأثيرات التغيُّر في العمر اإلنتاجي  ٢٣٦وفيما لو لم يُجَر هذا التغيير، لزاد ربح السنة بواقع 
ل االستهالك عن السنة الحالية والسنوات المستقبلية:  المتعلق بُمحمَّ

           
التأثير السنوي           

لزيادة (نقص) 
ل االستهالك ُمحمَّ

لایر سعودي           
 باأللوف

           
 ٢٣٦٫٥٣٧        ٢٠١٨لعام 

 )١١٫٤٩٣(      ٢٠٣٨حتى  ٢٠١٩من لكل سنة 
 )٦٫١٧٧(        ٢٠٣٩لعام 

           
ع االستهالك الُمحمَّل على النحو التالي: ٧-٦     ُوّزِ
         ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي 

 باأللوف
           

 ٨٩٢٫٥٠٩ ١٫١٠٤٫٥٨٥      )٢٤تكلفة مبيعات (إيضاح 
 ٢٠٫٩٨٢ ١٠٫٨٣٩    )٢٦وإدارية (إيضاح مصاريف عمومية 

         ٩١٣٫٤٩١ ١٫١١٥٫٤٢٤ 
           

      قروض الموظفين ٠٨
           

تمثل قروض الموظفين قروًضا سكنية ال تحمل فائدة ُمقدَّمة إلى موظفين سعوديين، وهي مكفولة برهن على الممتلكات المشتراة بموجب 
سنة. وقد أُدرَجت األقساط  ١٥برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين. وتستحق القروض السداد على أقساط شهرية خالل فترة أقصاها 

ة واحدة في بند "المبالغ المدفوعة مقدًما والمدينون اآلخرون" ضمن األصول المتداولة. وتُظَهر القيمة الدفترية كما بتاريخ المستحقة خالل سن
 القوائم المالية على النحو التالي:
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٢٧ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)إيضاحات حول   القوائم المالية الُموحَّ

        م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

      (تتمة) قروض الموظفين ٠٨
           
           
         ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي 

 باأللوف
           

 ١١٣٫٨٤٩ ١٢٨٫٤٦٤  األصول غير المتداولةُمدَرج ضمن  -الجزء غير المتداول 
 ٢٥٫٨٦٠ ٢٧٫٧٤٤  )١١ُمدَرج ضمن المبالغ المدفوعة مقدًما والمدينين اآلخرين (إيضاح  -الجزء المتداول 

         ١٣٩٫٧٠٩ ١٥٦٫٢٠٨ 
           

       المدينون التجاريون ٠٩
 ديسمبر ٣١ ديسمبر ٣١         
         ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي 

 باأللوف
           

 ١٫١٠٦٫٤٥٧ ١٫٠٢٨٫٣٦٦    يوًما ٣٠أقل من 
 ١٫٨٤٥ ٥٫٦٩٦       يوًما ٦٠-٣١
 ٦٤٥ ١٫٣٢٠       يوًما ٩٠-٦١
         ١٫١٠٨٫٩٤٧ ١٫٠٣٥٫٣٨٢ 
           
 م، لم تنخفض قيمة أي من الحسابات المدينة.٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  ٩-١
           
يوًما، حيث تُعتبر الحسابات التجارية  ٦٠-٣٠ال تحمل الحسابات التجارية المدينة أي فائدة، وتبلغ فترة االئتمان لدى المجموعة  ٩-٢

المدة. والحسابات التجارية المدينة غير المنخفضة القيمة غير مكفولة بضمانات، ومن المتوقع، بناًء المدينة متأخرة السداد بعد هذه 
 على الخبرة السابقة، استردادها بالكامل.

           
        المخزون ٠١٠

         ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي 

 باأللوف
           

ة الصنع  ٤٩٨٫٤٥٨ ٥٦٠٫٤٠٥       بضاعة تامَّ
 ٣٫٧٣١ ٧٤٨      )١٠-١مواد خام (مالحظة 

 ٤٣٦٫٤٣٦ ٤١١٫٥٠٦    قِطع غيار
 ١٥٤٫٣١٣ ١٣٢٫٧٩٨  كتاليست (محفزات) ومواد كيماوية وإضافات

         ١٫٠٩٢٫٩٣٨ ١٫١٠٥٫٤٥٧ 
           
 بصفٍة رئيسٍة من موردْين، من ضمنهما جهة منتسبة كائنة بالمملكة العربية السعودية.تشتري المجموعة موادها الخام  ١٠-١
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٢٨ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

        م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

      المبالغ المدفوعة مقدًما والمدينون اآلخرون ٠١١
         ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي 

 باأللوف
           

 - ١٣٦٫٧٥٩       مستحقةمطالبة تأمين 
 ٣٫٢٣٣ ٣١٫٧٣٢    ضريبة قيمة مضافة ُمستَحقة القبض، بالصافي

 ٢٥٫٨٦٠ ٢٧٫٧٤٤    )٨الجزء المتداول (إيضاح  -قروض موظفين 
 ٢٦٫١٠٥ ٢٧٫٤٢٩       مبالغ مدفوعة مقدًما

 ١٦٫٤٥٥ ١٦٫٤٥٥    )٢٠تأمين نقدي مقابل إصدار صكوك (إيضاح 
 ٢٫٥٠٥ ٢٫٢٦٤     تأمين نقدي مقابل ضمان بنكي

 ١٫٤٥٣ ٥٫٧٨٠      إيرادات فوائد ُمستَحقة الدفع
 ٧٫٨٩٠ ٨٫٧٥٩       مدينون آخرون

         ٨٣٫٥٠١ ٢٥٦٫٩٢٢ 
           

    المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ٠١٢
           

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت المسيَطر عليها 
لقة المسيَطر عليها من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. تُعتَمد سياسات تسعير هذه المعامالت والشروط المتعأو 

 بها من قِبل إدارة المجموعة.
           
  فيما يلي المعامالت الرئيسة مع الجهات ذات العالقة: أ)

 
   

  
  

 العالقةالجهات ذات 

   
  

 العالقة

   
  

 طبيعة المعامالت

 ٢٠١٨ 
 لایر سعودي 

 باأللوف

٢٠١٧ 
  لایر سعودي

 باأللوف 
            

 ٣٫٢٨٧  ٤٠٩  خدمات دعم ومساندة  مساهم شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
            

 ٢١٨٫٩٨٥  ٢٦١٫٥٦٢  مبيعات  جهة ذات عالقة  شركة شيفرون فيليبس السعودية
 ٤٦٫٣٠٢  ١٩٫٨٠٥  مشتريات       
خدمات دعم ومساندة  -تكلفة مبيعات        

 )٢٤(إيضاح 
٢٥٤٫٧٠٨  ١٨٦٫٨٧٨ 

خدمات دعم  -مصاريف عمومية وإدارية        
 )٢٦ومساندة (إيضاح 

١٣٠٫٠٦٢  ١٠٤٫٤٨٣ 

            
 ٢٠٨٫٢٣٦  ٣٧٤٫٨٥٨  مبيعات  جهة ذات عالقة  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

 ١٫٠٢٨٫٩١٣  ١٫١٩٧٫٦٩٤  مشتريات       
            

شيفرون فيليبس كميكال كمباني إل إل سي (مالحظة 
 أ)-٢

 ٤٧٫٥٦٥  ٥١٫٤٨٨  )٢٤(إيضاح  امتياز  جهة ذات عالقة

شيفرون فيليبس كميكال جلوبال إمبلويمنت كمباني إل 
 إل سي

خدمات دعم ومساندة  -مبيعات تكلفة   جهة ذات عالقة
 )٢٤(إيضاح 

٥٨٫٥٧١  ٦٩٫٤٢٨ 

خدمات دعم  -مصاريف عمومية وإدارية        
 )٢٦ومساندة (إيضاح 

٣٫٣٦٠  ٨٫٢١٣ 

            
خدمات دعم ومساندة  -تكلفة مبيعات   جهة ذات عالقة شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي

 )٢٤(إيضاح 
٧٫١٨٥  ٧٫٥٨١ 

 ٢٧٢٫٤١٥  ٣١٧٫٢٣١  )٢٥أتعاب تسويقية (إيضاح        
            

خدمات دعم ومساندة  -تكلفة مبيعات   جهة ذات عالقة  كميكال سرفسز إنك.
 )٢٤(إيضاح 

٢١٫٢١٠  ٢٫٩٦٣ 

خدمات دعم  -مصاريف عمومية وإدارية        
 )٢٦ومساندة (إيضاح 

٦٠  ١٤٫٥٢٣ 

136



 

٢٩ 

 الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةالشركة 
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

        م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

  (تتمة) المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ٠١٢
 
  :(تتمة) الجهات ذات العالقةفيما يلي المعامالت الرئيسة مع  أ)

 
   

م الجهة المنتسبة أ) -١(مالحظة  أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت مشتركة ("االتفاقية") مع شركة شيفرون فيليبس السعودية، حيث تقّدِ
 الفني.بموجبها خدمات دعم ومساندة إلى المجموعة في مجاالت التشغيل والصيانة وخدمات الدعم اإلداري والدعم 

           
لت  أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز ("االتفاقية") مع شيفرون فيليبس كميكال إل إل) أ-٢(مالحظة  سي خالل السنوات الماضية، حيث حمَّ

 الجهة ذات العالقة ريعًا مقابل استخدام عمليات البلمرة.
           

َدة) قرًضا مسانًدا ال يحمل فائدة بقيمة أ) -٣(مالحظة   ١٫١٣٣قدَّم الشريك غير المسيِطر في الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة ُمَوحَّ
سعودي في السنوات السابقة لتمويل إنشاء مصنع بتروكيماويات. ويخضع سداد القرض لبعض التعهدات التي مليون لایر 

مليون لایر  ٧٠٩). وقد سدَّدت المجموعة مبلغًا بقيمة ١٩تُستوفى بموجب شروط تسهيالت القروض التجارية (إيضاح 
 سعودي في الفترة الحالية والفترة السابقة.

           
    فيما يلي األرصدة الختامية للجهات ذات العالقة: ب)
           
    المبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة ضمن األصول المتداولة: ب-١
         ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي 

 باأللوف
           

 ١٨٦٫٣٧٧ ١٧٢٫٦٣١      شركة شيفرون فيليبس السعودية
 ٤٢٫١٣٣ ٤٨٫٦٩٥      شركة الجبيل شيفرون فيليبس

         ٢٢٨٫٥١٠ ٢٢١٫٣٢٦ 
           
    المبالغ الُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة ضمن المطلوبات المتداولة: ب-٢
         ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي 

 باأللوف
           

 ٣٫٢٨٧ ٤٠٩    شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
 ٦١٫٩٥٦ ٧٢٫١٨٧      شركة شيفرون فيليبس السعودية

 ١١٦٫٧٧٣ ٨٦٫٥٢٤      شركة الجبيل شيفرون فيليبس
 ٥٢٫٨٤٩ ٤٨٢٠٠    شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي

 ٢٫٢٩٥ ٢٫٢٦١  شيفرون فيليبس كميكال جلوبال إمبلويمنت كمباني إل إل سي
 ٢٠٣ -      كميكال سرفسز إنك.

         ٢٣٧٫٣٦٣ ٢٠٩٫٥٨١ 
           

    فيما يلي مكافأة ِكبار موظفي اإلدارة: جـ)
           

يمثل ِكبار موظفي اإلدارة أعضاء مجلس إدارة المجموعة والمديرين بها وِكبار موظفيها. وفيما يلي تفاصيل مكافأة كبار موظفي إدارة 
 م:٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المجموعة عن السنتين المنتهيتين في 

         ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
سعودي لایر 

 باأللوف
           

 ١٣٫٧٢٧ ١٨٫٠٤٨      مكافآت موظفين قصيرة األجل
 ٢٫٩٢٩ ٢٫٣٧٦       مكافآت نهاية خدمة

         ١٦٫٦٥٦ ٢٠٫٤٢٤ 
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٣٠ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية   الُموحَّ

        م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
         

    الودائع البنكية -االستثمارات قصيرة األجل  ٠١٣
           

ن االستثمارات قصيرة األجل (الودائع البنكية) ودائع بنكية تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة وا حدة تتضمَّ
 تاريخ إيداعها، حسب المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، وتحقق فائدة حسب معدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة.من 

           
      النقد وما في حكمه ٠١٤

           
     يتألف النقد وما في حكمه مما يلي:

         ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي 

 باأللوف
           

 ٢٫٢٦٥٫٨١٩ ١٫٠٧٦٫٥٣٧       أرصدة بنكية
 ٢٩٠٫٠٠٠ ٢٫١٧٥٫٠٠٠      ودائع قصيرة األجل

         ٢٫٥٥٥٫٨١٩ ٣٫٢٥١٫٥٣٧ 
           

حسب حاجة المجموعة من النقدية الفورية، وهي أُودَعت الودائع القصيرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح ما بين يوم واحد إلى ثالثة أشهر 
 تحقق فائدة حسب نسب الودائع القصيرة األجل ذات الصلة.

           
مليون لایر سعودي)  ٢٫١٥٢: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٫٠٩٧إنَّ جزًءا من النقد وما في حكمه لدى المجموعة بقيمة 

ن ذلك ١٨تسهيالت القروض من اتحادات بنوك تجارية وصندوق االستثمارات العامة (انظر إيضاح متنازٌل عنه كضمان مقابل  ). ويتضمَّ
  مليون لایر سعودي) متعلقًا بمتطلبات خدمة دين. ١٫٠٧٣: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٫١٨٥مبلغًا بقيمة 

 
      رأس المال ٠١٥

         
م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسهم الواحد كما في  ١٠مليون سهم بقيمة  ٤٨٠مليون لایر سعودي ُمقسٌَّم إلى  ٤٫٨٠٠يبلغ رأس المال 

 م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١و 
         

      االحتياطي النظامي ٠١٦
         

صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يعادل الرصيد في االحتياطي من  %١٠وفقًا لنظام الشركات السعودي، يلزم تحويل نسبة 
من رأس المال. وهذا االحتياطي عادة غير متاح للتوزيع، باستثناء في ظل ظروف منصوص عليها في نظام الشركات  %٣٠نسبة 

 السعودي.
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٣١ 

 مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةالشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة 
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

      م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
       

      الحصص غير الُمسيِطرة ٠١٧
         
  فيما يلي نسب حصة الملكية المملوكة للحصص غير المسيطرة: ١٧-١
         

   ٢٠١٧   ٢٠١٨     بلد التسجيل       االسم
         

 %٣٥ %٣٥ المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للبوليمرات
 %٣٥ %٣٥ اإلمارات العربية المتحدة شركة بوليمرات الخليج للتوزيع

         
   فيما يلي الحركة في الحصص غير الُمسيِطرة خالل السنة: ١٧-٢
         
 اإلجمالي       

٢٠١٨ 
 اإلجمالي
٢٠١٧ 

لایر سعودي        
 باأللوف

لایر سعودي 
 باأللوف

         
 ٢٫٦٣٤٫٦٤٠ ٣٫٠٣٧٫٣٤٠    في بداية السنة

 ٤٠٧٫٩٠١ ٥٣٤٫٩٦٨    حصة في صافي نتائج
 )٥٫٢٠١( ٩٫٨٥٣    الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى)
 - ٦٦٫٢٧٠    ضريبة دخل ُمستَردة من الشريك غير المسيِطر

 ٣٫٠٣٧٫٣٤٠ ٣٫٦٤٨٫٤٣١    في نهاية السنة
         

  القروض ألجل ٠١٨
 

        

  
  

 المتداولة

   
  
 نسبة الفائدة الفعلية

  
  

 تواريخ االستحقاق

 ٢٠١٨ 
لایر سعودي 

 باأللوف

٢٠١٧ 
لایر سعودي 

 باأللوف
            

أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك   )١٨-١اتحاد بنوك تجارية (مالحظة 
 %١٫٠٥لندن (اليبور) + 

 ٥٥١٫٠٢٧  ٥١٧٫٧٧٠  ٢٠١٩ديسمبر  ١٦ 

أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك   )١٨-٢اتحاد بنوك تجارية (مالحظة 
 %٠٫٠٦لندن (اليبور) + 

 ١٧٧٫٠٠٠  ١٧٧٫٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ١٦ 

أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك  )١٨-٣صندوق االستثمارات العامة (مالحظة 
 %٠٫٥٠لندن (اليبور) + 

 ٤٥٠٫٠٠٠  ٤٨٠٫٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

-٤صندوق التنمية الصناعية السعودي (مالحظة 
١٨( 

 ١٩٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٢  ٢٠١٩أكتوبر  ١٤  %١٫٠١٤

         ١٫٣٦٨٫٠٢٧  ١٫٣٧٤٫٧٧٢ 
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٣٢ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

      م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
       

  (تتمة) القروض ألجل ٠١٨
 

        

  
  

 غير المتداولة

    
  

 نسبة الفائدة الفعلية

  
  

 تواريخ االستحقاق

 ٢٠١٨ 
لایر سعودي 

 باأللوف

 ٢٠١٧ 
لایر سعودي 

 باأللوف
            

أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك   )١٨-١اتحاد بنوك تجارية (مالحظة 
 %١٫٠٥لندن (اليبور) + 

 ٤٫٠٦٣٫٨٢١  ٣٫٣٠٠٫٧٧٣  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٠ 

أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك   )١٨-٢اتحاد بنوك تجارية (مالحظة 
 %٠٫٠٦لندن (اليبور) + 

 ١٫٢٩١٫٧٦٨  ١٫٠٣١٫٩٣٣  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٠ 

أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك  )١٨-٣صندوق االستثمارات العامة (مالحظة 
 %٠٫٥٠لندن (اليبور) + 

 ٩٨٢٫٣١٧  ٤٢٤٫٨٤٩  ٢٠٢٠ 

  صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 )١٨-٤(مالحظة    

  
١٫٠١٤% 

   
٢٠٢٠ 

   
١٠٠٫٠٠٢ 

   
٣٠٠٫٠٠٠ 

         ٦٫٦٣٧٫٩٠٦  ٤٫٨٥٧٫٥٥٧ 
 )١٢٫٠٣٧(  )٦٫٦٣٧(      المعامالت غير المطفأةناقًصا: تكاليف 

         ٦٫٦٢٥٫٨٦٩  ٤٫٨٥٠٫٩٢٠ 
            

 فيما يلي الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفَأة المتعلقة بهذه التسهيالت التمويلية:
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
         التكاليف:

 ٢٣٨٫٣٦٩  ٢٣٨٫٣٦٩       يناير ١في 
           

          اإلطفاء:
)٢١٧٫٩١٨(  )٢٢٦٫٣٣٢(       يناير ١في 

ل للسنة (إيضاح   )٨٫٤١٤(  )٥٫٤٠٠(      )٢٨ُمحمَّ
)٢٢٦٫٣٣٢(  )٢٣١٫٧٣٢(       ديسمبر ٣١في 

 ١٢٫٠٣٧  ٦٫٦٣٧      ديسمبر ٣١الرصيد في 
            
مليون لایر سعودي) من  ٧٫٠٤٦: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ٧٫٠٤٦حصلت المجموعة على تسهيالت قـروض تجارية بقيمة  ١٨-١

: ُسِحَب المبلغ بالكامل). والقرض مكفوٌل بالتنازل ٢٠١٧اتحاد بنوك تجارية، حيث ُسحب المبلغ بالكامل بتاريخ القوائم المالية (
المتحصَّالت المتبقية في الحسابات البنكية الخاصة بالمشروع، وبرهن على الحسابات البنكية الداخلية الخاصة بالمشروع عن 

 %٢٠إلى  %٢قسطا نصف سنوية متتابعة تتراوح ما بين  ٢٢: بالمثل). ويستحق القرض السداد على ٢٠١٧وبالتنازل عنها (
يناير  ١م. وعليه، فقد ُصنِّف الجزء المستحق السداد من القرض قبل ٢٠١٣يونيو  ١٥من التسهيالت المستخدمة، وذلك ابتداًء من 

م ضمن المطلوبات المتداولة. وتخضع هذه التسهيالت لفائدة وفقًا ألسعار الفائدة للتعامل بين البنوك في لندن زائًدا هامش ٢٠٢٠
  على مدى فترة القروض.%١٫١٥إلى  %٠٫٨٠ربح يتزايد تدريجيا من

 
مليون لایر سعودي) من اتحاد بنوك  ٢٫٢١٢: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ٢٫٢١٢حصلت المجموعة على تسهيل قرٍض بقيمة  ١٨-٢

تجارية. والتسهيل مكفوٌل بضمانات من بنك التصدير واالستيراد األمريكي، حيث ُسحب المبلغ بالكامل بتاريخ القوائم المالية 
رض مكفوٌل بالتنازل عن المتحصالت المتبقية من المصانع والمعدات وبرهن على مستندات : ُسحب المبلغ بالكامل). والق٢٠١٧(

: بالمثل). ٢٠١٧المشروع المضمونة والتنازل عنها وبرهن على الحسابات البنكية الخارجية الخاصة بالمشروع والتنازل عنها (
من التسهيالت المستخدمة، وذلك  %٨إلى  %٣قسطا نصف سنوية متتابعة تتراوح ما بين  ٢٢ويستحق القرض السداد على 

م ضمن المطلوبات ٢٠٢٠يناير  ١م. وعليه، فقد ُصنِّف الجزء المستَحق السداد من القرض قبل ٢٠١٣يونيو  ١٥ابتداًء من 
 .%٠٫٠٦المتداولة. وتخضع التسهيالت لفائدة وفقًا ألسعار الفائدة للتعامل بين البنوك في لندن زائًدا نسبة 
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٣٣ 

 ة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةالشرك
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

      م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
       

  (تتمة) القروض ألجل ٠١٨
 

        

مليون لایر سعودي) من صندوق  ٣٫٠٠٠: ٢٠١٧لایر سعودي (مليون  ٣٫٠٠٠حصلت المجموعة على تسهيل قرٍض ألجل بقيمة  ١٨-٣
: ُسِحَب المبلغ بالكامل). والقرض مكفوٌل بالتنازل ٢٠١٧االستثمارات العامة، حيث ُسحب المبلغ بالكامل بتاريخ القوائم المالية (

ل عنها وبرهن على الحسابات عن المتحصالت المتبقية من المصانع والمعدات وبرهن على مستندات المشروع المضمونة والتناز
البنكية الخارجية الخاصة بالمشروع والتنازل عنها وبرهن على الحسابات البنكية الداخلية الخاصة بالمشروع والتنازل عنها 

لكل منهما، فيما  %١قسطا نصف سنوية، حيث كان أول قسطين بنسبة  ١٥: بالمثل). ويستحق القرض السداد على ٢٠١٧(
ديسمبر  ٣١من إجمالي القرض المستخَدم، وذلك ابتداء من  %٩إلى نسبة  %٧عشر قسطا المتبقية ما بين نسبة تتراوح الثالثة 

م ضمن المطلوبات المتداولة. ويخضع القرض ٢٠٢٠يناير  ١م. وعليه، فقد ُصنِّف الجزء المستَحق السداد من القرض قبل ٢٠١٣
 من مبلغ القرض األساس. %٠٫٥مع رسم مدفوع مقدًما بنسبة  %٠٫٥ن زائًدا نسبة لفائدة وفقًا ألسعار الفائدة للتعامل بين بنوك لند

 
مليون لایر سعودي لكل  ٦٠٠: ٢٠١٧مليون لایر سعودي لكل منها ( ٦٠٠كما حصلت الشركة على تسهيالت قرضين بقيمة  ١٨-٤

البتروكيماويات، حيث ُسحبت تسهيالت القرضين بالكامل منهما) من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع 
: ُسحبت بالكامل). والقرضان مكفوالن برهن على مصانع الشركة ومعداتها الخاصة بوحدات إنتاج ٢٠١٧بتاريخ القوائم المالية (

: بالمثل). ٢٠١٧قنية (هيكسين والبولي إيثيلين، وبالتنازل عن المتحصالت من التأمين وحقوق الت-١اإلثيلين والميتاثيسيس و
من التسهيالت  %٨٫٣٣إلى نسبة  %٤٫١٧قسطا نصف سنوية بمعدل يتراوح ما بين نسبة  ١٤ويستحق سداد القرضين على 
م ٢٠٢٠يناير  ١م. وعليه، فقد ُصنِّف الجزء المستَحق السداد من القرض قبل ٢٠١٣ديسمبر  ١٨المستخَدمة، وذلك ابتداًء من 

 من المبلغ األساس لتسهيالت القرضين. %٧٫٥ة. وقد كان القرضان يخضعان لرسم مدفوع مقدًما بنسبة ضمن المطلوبات المتداول
 

            
عة لتواريخ االستحقاق في الخمس سنوات الالحقة من القروض ألجل كما بتاريخ قائمة المركز  ١٨-٥ فيما يلي إجمالي المبالغ الُمجمَّ

دة:  المالي الُموحَّ
 

 

         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي        السنوات  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            
  ١٫٣٦٨٫٠٢٧  -       ٢٠١٨ 
  ١٫٣٧٤٫٧٧٢  ١٫٣٧٤٫٧٧٢       ٢٠١٩ 
  ١٫٢٦٣٫٨٦٧  ١٫٢٦٣٫٨٦٧       ٢٠٢٠ 
  ٧٨٣٫٢٦٨  ٧٨٣٫٢٦٨       ٢٠٢١ 
  ٩٥٦٫٩٦٠  ٩٥٦٫٩٦٠       ٢٠٢٢ 
  ٢٫٢٥٩٫٠٣٩  ١٫٨٥٣٫٤٦٢       ٢٠٢٣ 
 ٨٫٠٠٥٫٩٣٣  ٦٫٢٣٢٫٣٢٩       اإلجمالي  
            
 ويتعين على المجموعة االلتزام ببعض التعهدات بموجب كافة اتفاقيات تسهيالت القروض المذكورة أعاله. ١٨-٦
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٣٤ 

 سعودية) وشركاتها التابعةالشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة 
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

         م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
          

      القرض المساند من الشريك غير الُمسيِطر ٠١٩
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٨١٧٫٩٨٨  ٤١٣٫٩٢٧  مساند من الشريك غير الُمسيِطرقرض 
            

 يستحق سداد القرض المساند من الشريك غير الُمسيِطر شريطة استيفاء بعض التعهدات بموجب شروط تسهيالت القروض التجارية.
            
   يلي:تمثلت الحركة في القرض المساند من الشريك غير الُمسيِطر فيما  ١٩-١
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٩٨٥٫٩٣١  ٨١٧٫٩٨٨       يناير ١في 
لة للسنة (إيضاح   ٣٧٫٤٣٤  ٤٢٫١٨٩      )٢٨فائدة اسمية ُمحمَّ

 )٨٫٥٠٢(  -      ربح إعادة قياس
 )١٩٦٫٨٧٥(  )٤٤٦٫٢٥٠(      مدفوع خالل السنة

 ٨١٧٫٩٨٨  ٤١٣٫٩٢٧       ديسمبر ٣١في 
            

         الصكوك ٠٢٠
            

 ١مليار لایر سعودي بقيمة اسمية تبلغ  ١٫٢م) صكوًكا بقيمة ٢٠١٤يونيو  ٢٣هــ (الموافق ١٤٣٥شعبان  ٢٥أصدرت الشركة بتاريخ 
عالوة. وتحمل الصكوك الُمصَدرة معدل عائد متغيِّر على أساس أسعار العمولة للتعامل بين مليون لایر سعودي لكل منها بدون خصم أو 

، وتستحق السداد على أساس نصف سنوي. وتستحق الصكوك السداد حسب %١٫٧البنوك السعودية ("سايبور") زائًدا هامش ربح نسبته 
ال  ٢٠القيمة األسمية في تاريخ استحقاقها  ـ (الموافق١٤٤٠شوَّ م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١م). وعليه، تُعتبر الصكوك كما في ٢٠١٩يونيو  ٢٣ هـ

 مطلوبات متداولة.
            

م) إعادة شراء الصكوك الُمصَدرة. وعليه، فقد أعادت ٢٠١٨يونيو  ٣هـ (الموافق ١٤٣٩رمضان  ١٩وقد قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 
 مليون لایر سعودي. ١٢٢الشركة شراء جزء من الصكوك الُمصَدرة بقيمة 

            
ـ (الموافق ١٤٣٥شعبان  ٢٥ووفقًا التفاقية الصكوك الُمبَرمة بتاريخ  مليون لایر سعودي  ١٦٫٥م)، فقد أُوِدعَ مبلغ بقيمة ٢٠١٤يونيو  ٢٣هـ

 ).١١(إيضاح كتأمين نقدي محتفَظ به لدى شركة الرياض المالية في حساب مفتوح بالنيابة عن وكيل حاملي الصكوك 
            

         مكافآت الموظفين ٠٢١
            

)، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها من المكافآت المحدَّدة كما بتاريخ ١٩وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم (
لي االفتراضات القوائم المالية المتعلقة بمكافآت الموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفاقيات التعاقدية ذات الصلة. وفيما ي

 االكتوارية الرئيسة المستخَدمة في حساب التزام المكافآت المحددة غير الموحدة:
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
            

 %٣٫٧  %٤٫٥       ُمعدَّل الخصم
 %٥٫٠  %٤٫٠      نسبة زيادة الراتب المتوقعة

            
 ه.احتُسبت القيم الحالية من التزامات المكافآت المحدَّدة كما بتاريخ القوائم المالية باستخدام االفتراضات االكتوارية الموضَّحة أعال
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٣٥ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)إيضاحات حول القوائم   المالية الُموحَّ

         م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
          

         (تتمة) مكافآت الموظفين ٠٢١
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ١٥٠٫٥١٨  ١٩١٫٢٣٨      القيمة الحالية اللتزام مكافآت محددة
 ١٤٫٨٦١  )٢٨٫١٥١(    (خسارة) إعادة قياس من خطط مكافآت ُمحدَّدةربح 

 ١٦٥٫٣٧٩  ١٦٣٫٠٨٧      ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
            
   نشأ (ربح) / خسارة من إعادة قياس من خطط مكافآت ُمحدَّدة نظًرا لما يلي: ٢١-١
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 -  ٦٫٤٤٢    خسائر اكتوارية ناشئة عن تغيُّرات في االفتراضات الديموغرافية
 ٩٫٠٧١  )٤٨٫٨٤٦(  (أرباح) / خسائر اكتوارية ناشئة عن تغيُّرات في االفتراضات المالية

 ٥٫٧٩٠  ١٤٫٢٥٣      التعديالت القائمة على الخبرة
 ١٤٫٨٦١  )٢٨٫١٥١(      خسارة مكافآتصافي (ربح) 

            
   فيما يلي الحركة في القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحدَّدة غير الموحدة: ٢١-٢
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ١٢٦٫١٤٠  ١٦٥٫٣٧٩       يناير ١في 
لة للسنة  ٢٧٫٨٢٦  ٣٠٫٧٤٩      صافي المكافآت الُمحمَّ

 )٣٫٤٤٨(  )٤٫٨٩٠(       مكافآت مدفوعة
 ١٤٫٨٦١  )٢٨٫١٥١(    (ربح) / خسارة إعادة قياس من خطط مكافآت ُمحدَّدة

 ١٦٥٫٣٧٩  ١٦٣٫٠٨٧       ديسمبر ٣١في 
            
 لالفتراضات الهامة كما في تاريخ القوائم المالية:فيما يلي تحليل حساسية الكمية  ٢١-٣
 

 الزيادة /      
 (النقص)

 ٢٠١٨ 
لایر سعودي 

 باأللوف

 ٢٠١٧ 
لایر سعودي 

 باأللوف
            

 )٥٫٧٦٠(  )٥٫٤٤٢(  %٠٫٢٥    ُمعدَّل الخصم
      )٦٫٠٨٣  ٥٫٧٣٩   )%٠٫٢٥ 
            

 )٦٫٠٤٩(  ٥٫٧٥٣  %٠٫٢٥    المتوقعةنسبة زيادة الراتب 
      )٥٫٦٤٨  )٥٫٤٨٠(   )%٠٫٢٥ 
            

ر استقرائيًا التأثير على التزامات المكافآت المحدَّدة نتيجة تغيُّرات  د تحليل الحساسية المذكور أعاله بناًء على طريقة تقّدِ معقولة في ُحّدِ
القوائم المالية. ويعتمد تحليل الحساسية على تغيُّر في افتراض هام، مع ثبات كافة االفتراضات االفتراضات الرئيسة نشأت في نهاية فترة 

ح أن تنشأ التغيُّرات ف ي االفتراضات األخرى. وقد ال يمثل تحليل الحساسية تغيًُّرا فعليًا في التزام المكافآت المحددة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّ
 بمعزل عن بعضها البعض.
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٣٦ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

         م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
          

         (تتمة) مكافآت الموظفين ٠٢١
            
  المدفوعات التالية مساهمات في خطة المكافآت المحدَّدة في السنوات المستقبلية:من المتوقع أن تكون  ٢١-٤

 
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٥٫٢٧٣  ٥٫٣٠٤  خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية (فترة القوائم المالية السنوية التالية)
 ٣١٫٩٨٣  ٣١٫٩٨٦      سنوات ٥إلى  ٢بين ما 

 ٦٨٫٤٩٠  ٦٤٫٣٧٢  بعد خمس سنوات
 ١٠٥٫٧٤٦  ١٠١٫٦٦٢      إجمالي المدفوعات المتوقعة

            
 سنة). ١٥٫٤: ٢٠١٧سنة ( ١٥٫٢يبلغ متوسط مدة التزام خطة المكافآت المحددة في نهاية فترة القوائم المالية  ٢١-٥
            

     المصاريف المستَحقة الدفع والدائنون اآلخرون ٠٢٢
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٢٥٦٫١٠٦  ٤٣٨٫١٨٨  مصاريف مستَحقة الدفع
 ٥٤٫٦٦٠  ٦٣٫٦٤٥      ُدفعات ُمقدَّمة من عمالء

 ٧٧٫٧٣٣  ١٠٣٫٣٧١    دائنون آخرون
         ٣٨٨٫٤٩٩  ٦٠٥٫٢٠٤ 
     الشروط واألحكام المتعلقة بالمطلوبات المالية: ٢٢-١
            
   ال تحمل الحسابات الدائنة األخرى فائدة، ويبلغ متوسط مدتها ستة أشهر.• 
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٣٧ 

 

 وشركاتها التابعةالشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) 
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

         م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
            

         مخصصات الزكاة وضريبة الدخل ٠٢٣
            

الزكاة وضريبة الدخل على قائمة تخضع المجموعة لزكاة وضريبة دخل وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. وتُحّمل مخصصات 
دة. م الشركة وشركتها التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات) إقرارات زكوي الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ وضريبية منفصلة  ةوتقدِّ

 .إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
  ضريبة الدخل المتعلقة بالشريك غير المسيطر (الشريك غير السعودي) في الشركة 

 السعودية للبوليمرات    
   

 ٤٣٫٩٥٨  ٩٧٫١٢٦       ضريبة حالية
لة  ٥٤٫٨٢٥  ٣٥٫٠١٥       ضريبة مؤجَّ

         ٩٨٫٧٨٣  ١٣٢٫١٤١ 
 ٧١٫٥٠٣  ٥٤٫٧٥٣      للبتروكيماوياتالزكاة المتعلقة بالشركة الوطنية 

 ٤٢٫٦٦٠  ٤٣٫٨٦٧      الزكاة المتعلقة بالشركة السعودية للبوليمرات
         ١١٤٫١٦٣  ٩٨٫٦٢٠ 

ل الزكاة وضريبة الدخل  ٢١٢٫٩٤٦  ٢٣٠٫٧٦١      ُمحمَّ
    

   ديسمبر: ٣١المنتهية في فيما يلي المكونات الرئيسة لمصروف ضريبة الدخل والزكاة عن السنة 
            
         ضريبة الدخل ٢٣-١
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٤٣٫٩٥٨  ٩٧٫١٠٨      )٢٣-٢مصروف ضريبة دخل حالية (مالحظة 
 -  ١٨    تعديل متعلق بضريبة دخل حالية لسنة سابقة

         ٤٣٫٩٥٨  ٩٧٫١٢٦ 
لة           ضريبة مؤجَّ

 ٥٤٫٨٢٥  ٣٥٫٠١٥    فيما يتعلق بإنشاء مخصص فروق مؤقتة وعكس قيد مخصصها
دة  ٩٨٫٧٨٣  ١٣٢٫١٤١ ضريبة الدخل الُمفَصح عنها في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الُموحَّ
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٣٨ 

 للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةالشركة الوطنية 
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

         م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
            

         (تتمة) مخصصات الزكاة وضريبة الدخل ٠٢٣
            
         مصروف ضريبة الدخل الحالية ٢٣-٢
    

: ٢٠١٧( %٢٠م حسب نسبة ضريبة الدخل التي تبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١يُحتَسب مصروف ضريبة الدخل الحالية للسنة المنتهية في 
٢٠%.( 
            
  تسوية ُمعدَّل ضريبة الدخل الفعلي ٢٣-٣
 

        

     ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٨ 
لایر سعودي      

 باأللوف
   

% 
لایر سعودي  

 باأللوف
   

% 
  

متعلق بالشركة السعودية للبوليمرات قبل الالربح المحاسبي 
حساب الضريبة العائدة للشريك غير المسيطر في الشركة 

 السعودية للبوليمرات (الشريك غير السعودي)

  
  

٦١١٫٤٩٩ 

     
  

٤٧٨٫٤٣٠ 

  

  
الضريبة وفقًا للُمعدَّل الُمطبَّق على الدخل المتعلق بالشريك غير 

(الشريك غير  للبوليمراتالمسيِطر في الشركة السعودية 
 السعودي)

  
  

١٢٢٫٣٠٠ 

   
  

٢٠% 

   
  

٩٥٫٦٨٦ 

   
  

٢٠% 

لة والمصروف   التأثير الضريبي على ُمعدَّل ضريبة الدخل المؤجَّ
 غير القابلين للحسم لألغراض الضريبية   

٠٫٦  ٣٫٠٩٧  %١٫٦  ٩٫٨٤١% 

لة خالل السنة في قائمة الدخل والدخل الشامل       الضريبة الُمحمَّ
دةاآلخر      الُموحَّ

  
١٣٢٫١٤١ 

   
٢١٫٦% 

   
٩٨٫٧٨٣ 

   
٢٠٫٦٠% 

            
لة ٢٣-٤         الضريبة المؤجَّ
  

لة صافي التأثير الضريبي للفروق المؤقتة بين الِقيم الدفترية لألصول والمطلوبات ألغراض القوائم المالية  تعكس ضرائب الدخل المؤجَّ
لة للشركة السعودية   للبوليمراتوالمبالغ المستخدَمة ألغراض الضريبة. وقد كانت المكونات الرئيسة لاللتزامات واألصول الضريبة المؤجَّ

 ية السنة على النحو التالي:في نها
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
ل        االلتزام الضريبي المؤجَّ

 ٧٥٣٫٢٤٤  ٧٥٥٫٥٩٥      ممتلكات ومصانع ومعدات
ل  ٧٥٣٫٢٤٤  ٧٥٥٫٥٩٥     إجمالي االلتزام الضريبي المؤجَّ

            
لة         األصول الضريبية المؤجَّ

 ١١٫١١٦  ١٠٫٨٢٦      مكافآت موظفين
 ٤٦٦٫٠٨٨  ٤٣٣٫٧١٤      ترحيل خسارة خاضعة للضريبة

ل  ٤٧٧٫٢٠٤  ٤٤٤٫٥٤٠      إجمالي األصل الضريبي المؤجَّ
ل  ٢٧٦٫٠٤٠  ٣١١٫٠٥٥      صافي االلتزام الضريبي المؤجَّ
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٣٩ 

 الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةالشركة 
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 

        

         (تتمة) مخصصات الزكاة وضريبة الدخل ٠٢٣
 

        الزكاة ٢٣-٥
            

ل للسنة           الُمحمَّ
            

لة المتعلقة بالمجموعة مما يلي:      تتألف الزكاة الُمحمَّ
         ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي          

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

ل للسنة  ١١٤٫١٦٣  ٩٨٫٦٢٠       ُمحمَّ
            

لمطالبات إنَّ الفروق بين النتائج وفقًا للقوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورةٍ رئيسٍة عن التعديالت على بعض التكاليف / ا
 وفقًا لألنظمة الزكوية ذات العالقة.

            
لة:فيما يلي الحركة في مخصصات الزكاة وضريبة الدخل وااللتزامات  ٢٣-٦    الضريبية المؤجَّ
            
       

 مخصصات الزكاة وضريبة الدخل
   

 االلتزامات
لة،  اإلجمالي  الزكاة  الضريبة الحالية      الضريبية المؤجَّ
 بالصافي  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١     
لایر سعودي      

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٢٧٦٫٠٤٠  ٤٨٠٫٥٠٢  ٤٣٦٫٥٤٤  ٤٣٫٩٥٨   يناير ١في 
ل للسنة  ٣٥٫٠١٥  ١٩٥٫٧٤٦  ٩٨٫٦٢٠  ٩٧٫١٢٦  ُمحمَّ

 -  )٩٠٫٥٧١(  )١٣٫٦١٢(  )٧٦٫٩٥٩(  مدفوعات خالل السنة
 ٣١١٫٠٥٥  ٥٨٥٫٦٧٧  ٥٢١٫٥٥٢  ٦٤٫١٢٥   ديسمبر ٣١في 
 

       
 الدخلمخصصات الزكاة وضريبة 

   
 االلتزامات

لة،  اإلجمالي  زكاةال  ضريبة حاليةال       الضريبية المؤجَّ
 بالصافي  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     
لایر سعودي      

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
            

 ٢٢١٫٢١٥  ٣٨٧٫٦٤٨  ٣٨٧٫٦٤٨  -   يناير ١في 
ل للسنة  ٥٤٫٨٢٥  ١٥٨٫١٢١  ١١٤٫١٦٣  ٤٣٫٩٥٨   ُمحمَّ

 -  )٦٥٫٠٠٠(  )٦٥٫٠٠٠(  - انتفى الغرض منهعكس قيد مخصص 
 -  )٢٦٧(  )٢٦٧(  -  مدفوعات خالل السنة

 ٢٧٦٫٠٤٠  ٤٨٠٫٥٠٢  ٤٣٦٫٥٤٤  ٤٣٫٩٥٨   ديسمبر ٣١في 
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٤٠ 

 بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةالشركة الوطنية للبتروكيماويات ("
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 

        

         (تتمة) مخصصات الزكاة وضريبة الدخل ٠٢٣
   
         موقف الربوط ٢٣-٧
            

       الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") موقف ربوط
م. واستكملت الشركة مع الهيئة العامة للزكاة ٢٠١٧والضريبية حتى عام  قدَّمت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية

م على أساس إفرادي. وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدًدا ٢٠١٠ديسمبر  ٣١والدخل موقفها الزكوي عن جميع السنوات حتى 
 من االلتزامات اإلضافية على النحو التالي:

            
مليون لایر سعودي، وقدَّمت  ٩٥٫٥م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ٢٠١٣م حتى ٢٠١١وأصدرت الهيئة الربوط عن األعوام من 

وط الشركة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائية، وتسلَّمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل الرب
مليون لایر سعودي. وقد قبلت الشركة  ٥٫٧٤م مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ٢٠١٣م حتى ٢٠١١لة عن األعوام من الزكوية الُمعدَّ 

مليون لایر سعودي لدى لجنة االعتراض  ٢٫٢٧مليون لایر سعودي وقدمت اعترًضا على الرصيد المتبقي بقيمة  ٣٫٤٧ودفعت مبلغًا بقيمة 
 .، وال تزال جلسة استماع االعتراض قيد االنتظاراالستئنافية الزكوية الضريبية

            
       موقف ربوط الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")

مليون لایر سعودي، وقد قدَّمت  ٢٠٤٫٢م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ٢٠١٦م حتى ٢٠١٤عن األعوام من  وأصدرت الهيئة الربوط
ل الشركة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائية، وال تزال جلسة استماع االعتراض قيد االنتظار. وال يزا

 هيئة.م قيد دراسة ال٢٠١٧الربط عن عام 
            

دة الُموَجَزة كافي لتغطية أي التزام زكوي إضافي قد  ِمن  يصدروترى إدارة الشركة أنَّ المخصص الُمدَرج في قائمة المركز المالي الُموحَّ
 الهيئة.

            
     موقف ربوط الشركة السعودية للبوليمرات

م. واستُكمل الربط عن الفترة المنتهية ٢٠١٧قدَّمت الشركة التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام 
م حتى ٢٠٠٩م مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بدون أي التزام. ولم تُصدر الهيئة بعد الربوط عن األعوام من ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 

 م.٢٠١٧
            

ية في وقد احتُِسَب الوعاء الزكوي بناًء على فهم اإلدارة لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتخضع األنظمة الزكو
التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات الُمقدَّمة من الشركات بالمملكة العربية  المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة. وقد تختلف الربوط

 السعودية.
            

  موقف ربوط شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (شركة بالمنطقة الحرة)
لة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وهي معفاة ِمن ضريبة الدخل.    إنَّ الشركة التابعة ُمسجَّ
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٤١ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 

        

         تكلفة المبيعات ٠٢٤
        ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 ٢٫٩٨٣٫٣٨٩  ٣٫٩٠٣٫٢٩٩      تكلفة مواد مستهلكة
 ٨٩٢٫٥٠٩  ١٫١٠٤٫٥٨٥       )٧استهالك (إيضاح 

 ٥٦٤٫٧٨٣  ٥٦٠٫٣٥٩      منافع خدمية ومستلزمات وخدمات
 ٣٤١٫٦٧٤  ٢٦٦٫٨٥٠    )١٢تكلفة خدمات دعم ومساندة ُمعَاد تحميلها من جهات منتسبة (إيضاح 

 ١٩٤٫٥٧٦  ٢٣١٫٠٥٣      مصروف مكافآت موظفين
 ٤٨٫٥٨٥  ٦٤٫٥٦٠       خدمات عقود

 ٢٧٫٢١٠  ٦٢٫٧٦٥       أخرى
 ٤٧٫٥٦٥  ٥١٫٤٨٨       )١٢ريع (إيضاح 

        ٥٫١٠٠٫٢٩١  ٦٫٢٤٤٫٩٥٩ 
           

        مصاريف البيع والتوزيع ٠٢٥
        ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
سعودي لایر         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 ٢٧٢٫٤١٥  ٣١٧٫٢٣١      )١٢أتعاب تسويقية (إيضاح 
 ٨٠٫٨٨٨  ٨١٫٩٣٤       إيجار وصيانة
 ٥١٫٣١١  ٦٠٫٨٢١       شحن وتوزيع

 ٨٫٠٠٣  ٧٫٥٧٥      مصروف مكافآت موظفين
 ٧٫٥٤٩  ٤٫٠٥٧       أخرى

        ٤٢٠٫١٦٦  ٤٧١٫٦١٨ 
           

        المصاريف العمومية واإلدارية ٠٢٦
        ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 ١٣٣٫٤٨٢  ١٢٧٫٢١٩    )١٢تكلفة خدمات دعم ومساندة ُمعَاد تحميلها من جهات منتسبة (إيضاح 
 ٢٤٫٤٩٥  ٢٤٫٣٣٢      مصروف مكافآت موظفين

 ١٦٫٦٥٦  ٢٠٫٤٢٤     )١٢(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وِكبار الموظفين
 ٢٠٫٩٨٢  ١٠٫٨٣٩       )٧استهالك (إيضاح 

 ٥٫٣٦٩  ٦٫٤٨٨       مصاريف بنكية
 ٢٫١١٥  ٣٫٠١٧       أتعاب مهنية

 ١٤٫٠٥٤  ١٢٫٦٨٢       أخرى
        ٢١٧٫١٥٣  ٢٠٥٫٠٠١ 
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٤٢ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 

        

         الدخل اآلخر، بالصافي ٠٢٧
        ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 -  ١٨٦٫٧٨٦       مطالبة تأمين 
 ٣٢٫٦٢٢  ٥٨٫٣٤٦      ودائع ومرابحات بنكيةإيرادات 

 ٣٨٫٢٥٤  )١٩٫٧٤٠(      (خسارة) / أرباح من تحويل عمالت أجنبية
 ٦٥٫٠٠٠  -    )٢٣(إيضاح  انتفى الغرض منهعكس قيد مخصص 

 ٢١٫٣١٨  ٦٫٢٥٦       أخرى، بالصافي
        ١٥٧٫١٩٤  ٢٣١٫٦٤٨ 
           

          تكاليف التمويل ٠٢٨
        ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي         

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
           

 ١٧٥٫٦٨٨  ٢٠٣٫١٦٠       فائدة على قروض ألجل
 ٤٦٫٥٥١  ٤٩٫٦٩٢       فائدة على صكوك

 ٣٧٫٤٣٤  ٤٢٫١٨٩    )١٩الشريك غير الُمسيِطر (إيضاح فائدة على قرض مساند من 
 ٥٫٣١٠  ٧٫٩٨٤    خصم قروض موظفين ممنوح خالل السنة

 ٨٫٤١٤  ٥٫٤٠٠    )١٨إطفاء تكاليف معامالت على قروض ألجل (إيضاح 
 ٨٤٨  ٩٤٨       مصاريف خدمات أخرى

 ٢٧٤٫٢٤٥  ٣٠٩٫٣٧٣       إجمالي تكاليف التمويل
           

         ربحية السهم ٠٢٩
           

ح لعدد األسهم خالل السنة. تُحتَسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة صافي دخل السنة العائد للمساهمين في الشركة على المتوسط المرجَّ
           

 األساس والمخفض:ويظهر الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في حسابات ربحية السهم 
           
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في         
        ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
           

 ٨٨٨٫٣٠٣  ١٫١٦٥٫٣٨٢    صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة (بآالف الرياالت السعودية)
ح لعدد األسهم العادية (باآلالف)  ٤٨٠٫٠٠٠  ٤٨٠٫٠٠٠     المتوسط المرجَّ

 ١٫٨٥  ٢٫٤٣  ربحية السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة
           

   لم يكن هناك أي بند مخفض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.
            

          االلتزامات الرأسمالية ٠٣٠
            

مليون لایر سعودي) تتعلق  ١٠٥: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٣٥رأسمالية مستقبلية بقيمة اعتمدت المجموعة مصاريف 
 ببعض مشاريع التوسعة.

            
  

150



 

٤٣ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة   (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 

       

           االلتزامات المحتملة ٠٣١
            

َدة) خالل عام  َرت الشركة والشريك غير المسيِطر في الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة ُمَوحَّ م زيادة رأسمال الشركة ٢٠١٠قَرَّ
لایر سعودي، وهو ما سيؤدي إلى تكبِّد الشريك غير المسيطِر تكاليف إضافية، وقد وافقت إدارة مليون  ٣٫٣٩٤السعودية للبوليمرات بمبلغ 

الشركة على تعويض الشريك غير المسيِطر عن طريق سداد مدفوعات سنوية في المستقبل على أساس األرباح المستقبلية للشركة السعودية 
 للتوزيع نتيجة لزيادة رأس المال المقتَرحة. للبوليمرات، مع األخذ في االعتبار النقد غير القابل

            
مليون  ٣٨٩: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٨٩وأصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات بقيمة 
 لایر سعودي) فيما يتعلق بسحب مواد خام أوليَّة للمصنع من أحد الموّردين.

            
       أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها ٠٣٢

            
تتألف المطلوبات المالية الرئيسة للمجموعة من القروض والحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى. ويتمثل الغرض الرئيس 

ن األصول المالية الرئيسة للمجموعة من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات  المجموعة وتقديم ضمانات لدعم عملياتها. وتتضمَّ
قروض الموظفين والحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى والودائع قصيرة األجل والنقدية وما في حكمها التي تتحقق 

 اسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه.مباشرة من عملياتها. وتراجع وتوافق إدارة المجموعة على السي
            

ض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر.  وتتعرَّ
للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقًا وتراجع اإلدارة العليا بالمجموعة بصفة دورية السياسات واإلجراءات 

ط. ويراجع مجلس اإلدارة ويوافق على السياسات  لسياسات المجموعة وأهداف إدارة المخاطر بها. وال ترتبط المجموعة بأي أنشطة تحوُّ
 الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه.

            
           مخاطر السوق ٣٢-١

السوق. تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيُّرات في أسعار 
وتتألف مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار السلع. والقروض 

البنكية من بين األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق. ويتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في  واألرصدة
 م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
            

           (أ) مخاطر أسعار الفائدة
تطرأ على القيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية نتيجة للتغيُّرات في أسعار الفائدة في تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي 

ض لها المجموعة بالصكوك والتزامات الديون طويلة األجل ذات  السوق. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ
من مخاطر أسعار الفائدة جزئيًا إيرادات الفوائد التي تحققها المجموعة بأسعار الفائدة العائمة من  أسعار الفائدة العائمة. وتعمل على الحدِّ 

 ودائعها البنكية.
            

  األخرى.ويوضح الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الشامل للتغيُّرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة مع ثبات كافة المتغيرات 
 
 الزيادة /         

 النقص في
 نقاط األساس

التأثير على الربح 
قبل حساب 

 الضريبة
لایر سعودي            

 باأللوف
            

٩٧٫٢٥٣  ٥٠-         ٢٠١٨ 
         +٩٧٫٢٥٣(  ٥٠( 

٩٤٫٨٠٩  ٥٠-         ٢٠١٧ 
         +٩٤٫٨٠٩(  ٥٠( 
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٤٤ 

 الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعةالشركة 
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 

       

       (تتمة) أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها ٠٣٢
            
           (تتمة) مخاطر السوق ٣٢-١
 

           (ب) مخاطر العمالت األجنبية
ات في أسعار تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة تغيُّر

األساس باللایر السعودي والدوالر األمريكي. ونظًرا لكون سعر صرف اللایر صرف العمالت األجنبية. وتجري المجموعة معامالتها في 
ل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت هامة.  السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي، فال تُشّكِ

            
           (جـ) مخاطر أسعار السلع

ض المجموعة لتأثير تقلبات السوق في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج، بما في ذلك النفط والبنزين والغاز الطبيعي والكهرباء. وتُعِ  دُّ تتعرَّ
 جلالمجموعة موازناتها السنوية وتوقعاتها الدورية بما في ذلك تحليالت الحساسية فيما يتعلق بمستويات مختلفة من أسعار النفط الخام من أ

 إدارة المخاطر. وتعمل على الحّدِ من تلك المخاطر جزئيًا التقلبات في أسعار سلع المنتجات تامة الصنع للمجموعة (مثل البولي بروبيلين
 والبولي إثيلين).

            
          مخاطر االئتمان ٣٢-٢

ض المجموعة لمخاطر تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف أداة مالية  بالتزاماته والتسبَّبِ في تكبِّد الطرف اآلخر خسارة مالية. وتتعرَّ
االئتمان على النقد وما في حكمه والودائع قصيرة األجل والحسابات التجارية المدينة والمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة وقروض 

 الموظفين وذلك على النحو التالي:
          ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي           

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
             

 ١٣٩٫٧٠٩  ١٥٦٫٢٠٨         قروض موظفين
 ٢٢٨٫٥١٠  ٢٢١٫٣٢٦      مبالغ ُمستَحقة من جهات ذات عالقة

 ١٫١٠٨٫٩٤٧  ١٫٠٣٥٫٣٨٢         مدينون تجاريون
 ٦٤٨٫٠٠٠  -        ودائع بنكية -استثمارات قصيرة األجل 

 ٢٫٢٦٥٫٨١٩  ٣٫٢٥١٫٥٣٧         نقد وما في حكمه
          ٤٫٣٩٠٫٩٨٥  ٤٫٦٦٤٫٤٥٣ 
             

تدير المجموعة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بالتعامل مع عمالء ذوي تاريخ ائتماني موثوق والحصول على ضمانات عالية الجودة 
 الُمسدَّدة، وتلك المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إال مع بنوك حسنة السمعة.عند اللزوم وبمراقبة األرصدة غير 

             
          مخاطر السيولة ٣٢-٣

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المالية المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنشأ 
السيولة من عدم القدرة على بيع أصول مالية بشكٍل سريعٍ بمبلغ يُقاِرب قيمتها العادلة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة مخاطر 

وعة متطلبات رأس المال العامل والتدفقات النقدية بانتظام والتأكد من توفر التسهيالت البنكية عند الحاجة. وتتطلب شروط العقود لدى المجم
يوًما من تاريخ  ٤٥-٣٠يوًما من تاريخ الفواتير، وتسدَّد الحسابات التجارية الدائنة عادة خالل  ٩٠-٣٠د المبالغ المستحقة خالل أن تُسدَّ 

 الفواتير أو استالم فاتورة مقدمة بصورة صحيحة.
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٤٥ 

 وشركاتها التابعةالشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) 
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 

       

  (تتمة) أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها ٠٣٢
 

      

          (تتمة) مخاطر السيولة ٣٢-٣
  

بالمطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة بتاريخ القوائم المالية وذلك على أساس ويلخص الجدول التالي تواريخ االستحقاق الخاصة 
  تواريخ السداد المتعاقَد عليها وأسعار الفائدة الحالية السائدة بالسوق:

 
    

 عند الطلب
  

 أشهر ٣أقل من 
  

 شهرا ١٢إلى  ٣
   

 سنوات ٥إلى  ١
 ٥أكثر من  

 سنوات
   

 اإلجمالي
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
لایر سعودي   

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
             

 ٦٫٢٣٢٫٣٢٩  -  ٤٫٨٥٧٫٥٥٧  ١٫٣٧٤٫٧٧٢  -  - قروض ألجل
 ٤١٣٫٩٢٧  -  ٤١٣٫٩٢٧  -  -  - قرض مساند من الشريك غير الُمسيِطر

 ١٫٠٧٨٫٠٠٠  -  -  ١٫٠٧٨٫٠٠٠  -  -  صكوك
 ٣٧٫٩٦٢  -  -  -  ٣٧٫٩٦٢  - دائنون تجاريون

 مصاريف مستَحقة الدفع ودائنون آخرون
 

-  -  ٦٠٥٫٢٠٤  -  -  ٦٠٥٫٢٠٤ 

 ٢٠٩٫٥٨١  -  -  -  -  ٢٠٩٫٥٨١ مبالغ ُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة
  ٨٫٥٧٧٫٠٠٣  -  ٥٫٢٧١٫٤٨٤  ٣٫٠٥٧٫٩٧٦  ٣٧٫٩٦٢  ٢٠٩٫٥٨١ 
             
    

 عند الطلب
  
 أشهر ٣أقل من 

  
 شهرا ١٢إلى  ٣  

   
 سنوات ٥إلى  ١

 ٥أكثر من  
 سنوات

   
 اإلجمالي

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
لایر سعودي   

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
             

 ٨٫٠٠٥٫٩٣٣  ٢٫٠٤٠٫٢٢٤  ٤٫٥٩٧٫٦٨٢  ١٫٣٦٨٫٠٢٧  -  - قروض ألجل
 ٨١٧٫٩٨٨  ٨١٧٫٩٨٨  -  -  -  - قرض مساند من الشريك غير الُمسيِطر

 ١٫٢٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  -  -  -  صكوك
 ٢١٨٫٩٦٧  -  -  -  ٢١٨٫٩٦٧  - دائنون تجاريون

 ٣٨٨٫٤٩٩  -  -  -  ٣٨٨٫٤٩٩  - مصاريف مستَحقة الدفع ودائنون آخرون
 ٢٣٧٫٣٦٣  -  -  -  -  ٢٣٧٫٣٦٣ مبالغ ُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة

  ١٠٫٨٦٨٫٧٥٠  ٢٫٨٥٨٫٢١٢  ٥٫٧٩٧٫٦٨٢  ١٫٣٦٨٫٠٢٧  ٦٠٧٫٤٦٦  ٢٣٧٫٣٦٣ 

             
           زيادة تركز المخاطر ٣٢-٤
  

ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو عندما يكون 
خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف االقتصادية أو لديها 

السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة 
 معينة.
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٤٦ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

         م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
             

  (تتمة) أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها ٠٣٢
 

      

          رأس المالإدارة  ٣٢-٥
  

بغرض إدارة رأسمال المجموعة، يتضمَّن رأس المال أسهم رأس المال وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة لمالكي المجموعة. 
 ويتمثل الغرض الرئيس إلدارة رأسمال المجموعة في زيادة قيمة أسهم المساهمين إلى الحد األقصى.

             
وتدير المجموعة هيكل رأسمالها وتجري تعديالٍت عليه في ضوء التغيُّرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. وبُغية 
المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري المجموعة تعديال على مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد رأس 

المساهمين أو تصدر أسهًما جديدة. وتراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي؛ وهو ما يمثل صافي الدين مقسوًما المال إلى 
على إجمالي رأس المال زائًدا صافي الدين. وتشتمل مطلوبات المجموعة على صافي الدين والقروض ألجل والحسابات التجارية الدائنة 

 لدفع والحسابات الدائنة األخرى والصكوك، ناقًصا األرصدة البنكية.والمصاريف المستحقة ا
             
           
          ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
لایر سعودي           

 باأللوف
لایر سعودي  

 باأللوف
             

 ٨٫٠٠٥٫٩٣٣  ٦٫٢٣٢٫٣٢٩         قروض ألجل
 ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٧٨٫٠٠٠          صكوك

 ٢١٨٫٩٦٧  ٣٧٫٩٦٢         دائنون تجاريون
 ٣٨٨٫٤٩٩  ٦٠٥٫٢٠٤        مصاريف مستَحقة الدفع ودائنون آخرون

 )٢٫٢٦٥٫٨١٩(  )٣٫٢٥١٫٥٣٧(         ناقًصا: نقد وما في حكمه
 ٧٫٥٤٧٫٥٨٠  ٤٫٧٠١٫٩٥٨         صافي الدين

             
 ٨١٧٫٩٨٨  ٤١٣٫٩٢٧      قرض مساند من الشريك غير الُمسيِطر

 ٩٫٨٣٣٫٨٤١  ١١٫٣٨٨٫٦١٢          حقوق الملكية
 ١٠٫٦٥١٫٨٢٩  ١١٫٨٠٢٫٥٣٩  إجمالي حقوق الملكية والقرض القرض المساند من الشريك غير الُمسيِطر

             
 ١٨٫١٩٩٫٤٠٩  ١٦٫٥٠٤٫٤٩٧         رأس المال وصافي الدْين

 %٧١  %٤٠         معدل الرفع المالي
             

         القيم العادلة لألدوات المالية ٠٣٣
             

لدائنة قيَّمت اإلدارة بأن القيم العادلة للودائع قصيرة األجل والحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى والحسابات التجارية ا
 الدفترية؛ وذلك يعود إلى حد كبير إلى تواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات المالية.والحسابات الدائنة األخرى تقارب قيمها 

             
قيَّمت اإلدارة بأن القيمة العادلة لقروض الموظفين والقرض المساند من الشريك غير المسيِطر بناًء على المستوى الثالث من التسلسل 

 جوهريًا عن قِيمها الدفترية.الهرمي ال تختلف اختالفا 
             

تُحدَّد القيم العادلة لقروض المجموعة التي تحمل فائدة وفقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الخصم الذي يعكس سعر 
 االقتراض للجهة الُمصِدرة كما في نهاية فترة القوائم المالية.
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٤٧ 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
دة (تتمة)  إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 

        

           المعلومات القطاعية ٠٣٤
             

وعملياتها تتألف من قطاع تشغيلي واحد متمثًال في قطاع البتروكيماويات، وذلك من حيث ترى إدارة المجموعة أن جميع أنشطة المجموعة 
 تقييم األداء وتوزيع الموارد. وبناًء على ذلك، فإن التقارير المالية تُْصَدر للقطاعات الجغرافية فقط.

             
            القطاعات الجغرافية
ع المبيعات جغرافيًا على النحو التالي:تقع جميع األصول   التشغيلية بالمملكة العربية السعودية. وتَُوزَّ

             
          ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
          %  % 
             

 ١٧  ١٩         محليًا / الشرق األوسط
 ٥١  ٥١          آسيا

 ٣٢  ٣٠         أوروبا / أفريقيا
          ١٠٠  ١٠٠ 
             

           األحداث الالحقة ٠٣٥
             

م قد يكون لها تأثير هام على المركز ٢٠١٨ديسمبر  ٣١من وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 
د للمجموعة الُمبيَّن في هذه القوائم المالية  دة.المالي الُموحَّ  الُموحَّ

             
           أرقام المقارنة ٠٣٦

             
   أُِعيَد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.
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 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

7 

 معلومات عامة  1
 

صادر   1010246363الشركة الوطنية للبتروكيماويات )"بتروكيم" أو "الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  
صفر    16بتاريخ  / س    53(، وقد تم تأسيسها بموجب قرار وزارة التجارة رقم  2008مارس    16هـ )الموافق    1429ربيع األول    8بالرياض بتاريخ  

 (.2008فبراير  23هـ )الموافق  1429
 

تجارة  وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تطوير وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات األخرى، و 
 الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. 

 
( في المناطق التي تعمل فيها الشركة وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة  19-ابة النتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيدفي إطار االستج 

  باقية والوقائيةاالجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم آثاره على عملياتها واتخذت حزمة من التدابير االست
 من أجل:   

 
 ضمان صحة وسالمة موظفيها.  •
 التخفيف من آثار الجائحة على عملياتها وتوريد المنتجات للعمالء.  •

 
اة من  على الرغم من هذه التحديات، ال تزال العمليات التجارية للشركة غير متأثرة إلى حد كبير حيث أن صناعة البتروكيماويات، بشكل عام، معف

، في حد ذاتها، لها آثار جوهرية  19-المختلفة التي تفرضها مختلف السلطات التنظيمية المحلية. تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيدعمليات القيود  
  .2021سبتمبر  30مباشرة محدودة على نتائج الشركة المدرجة للفترات المنتهية في 

 
 المخاطر بقدر اإلمكان. ومع ذلك، تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب للتقليل من

 
 الدمج المقترح 

 
( على قرار بدء المناقشات  والطرف المسيطر  ، وافق مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )الشركة األم2020سبتمبر    15في  

 المقترحة"(. مع الشركة لدراسة الجدوى االقتصادية لدمج الطرفين ذوي العالقة )"الصفقة 
 

، أعلنت شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي عن االنتهاء من دراسة الجدوى  2021سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
الواجبة والتفاوض  االقتصادية األولية، والتي على أساسها قررت شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والشركة البدء في العناية المتبادلة  

 على شروط وأحكام الصفقة المقترحة وبدء مشاركة المعلومات بينهما. 
 

هـ(، وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المجموعة السعودية  1443صفر    20)الموافق    2021سبتمبر    27عالوة على ذلك، في  
 والهيكل الذي سيتم من خالله تنفيذ الصفقة المقترحة. لالستثمار الصناعي، فيما يتعلق بمعدل صرف األسهم 

 
وتقديم الصفقة    2021تهدف شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والشركة إلى تلبية المتطلبات السارية على الصفقة المقترحة في غضون  

المقترحة لعدد من الشروط التي تشمل الحصول على الموافقات من  المقترحة إلى مساهميها وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها. يخضع إتمام الصفقة  
 الجهات المختصة. 

 
يعني  إن شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والشركة غير ملتزمتين بالشروع في الصفقة المقترحة. لذلك، إن توقيع مذكرة التفاهم ال  

ستثمار الصناعي إلى اتفاق نهائي وملزم فيما يتعلق بالصفقة المقترحة أو على أن  بالضرورة أن تتوصل الشركة وشركة المجموعة السعودية لال 
 الصفقة المقترحة ستكتمل. 

 
المالية    القوائمفي هذه    تعديلكنتيجة للمعاملة المقترحة، بدأت الشركة في مراجعة الترتيبات التعاقدية للشركات المستثمر فيها وحددت الحاجة إلى  

 .14رقم إيضاح ايضاً  ظران الموجزة.  األولية 
 

والموافقة على إصدارها   التفسيرية األخرى  والمعلومات  والتي تتضمن اإليضاحات  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  اعتماد  أكتوبر    27بتاريخ  تم 
2021 . 

220



 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

8 

 المحاسبية السياسات  2
 

ئم المالية للسنة  إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة للشركة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوا 
 المالية السابقة وفترات التقرير األولية المقارنة.

 
 أسس اإلعداد  1- 2

 
  االلتزام بيان (أ)

 
رقم  تم إعداد هذه   المحاسبة الدولي  لمعيار  وفقاً  المالية األولية الموجزة للشركة  المملكة العربية    34القوائم  المعتمد في  المالية األولية"  "التقارير 

 السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وبناًء عليه، ينبغي قراءة هذه    ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة
، باستثناء التعديالت الموضحة  2020ديسمبر    31القوائم المالية األولية الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  

 . 14م في اإليضاح رق
 

 مبدأ التكلفة التاريخية  (ب)
 

القوائم المالية    أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة في
 .2020ديسمبر   31الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  (ج)

 
لة الوظيفية"(. يتم  إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة )"العم

 بـ "اللاير السعودي" كما أنه العملة الوظيفية للشركة.   األولية الموجزة  عرض القوائم المالية
 

 الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات المعايير  (د)
 

يق  ال توجد معايير جديدة سارية على الشركة، ومع ذلك، أصبحت بعض التعديالت على المعايير سارية لفترة التقرير الحالي. قامت الشركة بتطب 
 :2021يناير  1التعديالت التالية على المعايير ألول مرة لفترات تقاريرها التي تبدأ في أو بعد  

 
  4والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 2المرحلة  -إصالح مؤشر معدل الفائدة  - 16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بتعديل أساس قياس سعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط، ويتمثل تأثيرها  من هذه التعديالت  1تمنح المرحلة 
عدم  في أن تعديل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك )"أيبور"( لن يتسبب عموًما في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، يجب مواصلة تسجيل أي  

 ربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة.فعالية للتحوط في قائمة ال
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 لهذه التعديالت من المنشأة:  2تتطلب المرحلة 
 

تحديث معدل الفائدة الفعلي دون إثبات  احتساب التغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح مؤشر معدل الفائدة عن طريق   •
 ربح أو خسارة فورية. 

 
عن تطبيق تخفيف المرحلة   • على عنصر مخاطر غير محدد تعاقديًا في أي وقت سابق عندما يتم إجراء تغييرات على    1التوقف مستقبالً 

 عنصر المخاطر غير المحدد تعاقديًا، أو عند توقف عالقة التحوط. 
 

 ير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه التعديالت على المعايير.لم يكن على الشركة تغي 
 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  (ه)
 

الشركة بتطبيقها بشكل  ولم تقم    2021سبتمبر    30لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في  
المستق  معامالتها  وعلى  المستقبلية  أو  الحالية  التقرير  فترات  في  الشركة  على  أثر جوهري  المعايير  لهذه  يكون  أن  المتوقع  غير  ومن  بلية  مبكر. 

 المنظورة. 
 

 استثمارات في مشاريع مشتركة (و)
 

ترتيبات تعاقدية )حقوق والتزامات( سارية، مع طرف أو أكثر، للقيام باألنشطة  المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة حيث أن للشركة  
يطرة  عادة، ولكن ليس بالضرورة، من خالل منشأة قانونية خاضعة لسيطرة مشتركة. أما السيطرة المشتركة فتنشأ عن االتفاق التعاقدي بتقاسم الس

 قرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة األطراف المشاركة في السيطرة باإلجماع. على ترتيب ما، وال تدخل حيز التنفيذ إال عندما تستدعي ال
 

بدئياً  يتم المحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية )شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( ويتم إثباتها م
وجزة حصة الشركة في األرباح أو الخسائر بعد االستحواذ للشركة المستثمر فيها في الربح أو الخسارة  بالتكلفة. تتضمن القوائم المالية األولية الم

اسبية  المنفصلة، وحصة الشركة من حركات الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر المنفصل، بعد تعديل السياسات المح
بات توزيعات األرباح المستلمة أو المدينة من المشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار عند  لتتماشى مع سياسات الشركة. يتم إث 
  وجود حق باستالم توزيعات األرباح.

 
حصة، بما في  عندما تزيد حصة خسائر الشركة عن حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض مبلغ القيمة الدفترية لهذه ال

دفوعات  ذلك أي استثمارات طويلة األجل، إلى الصفر، ويتم التوقف عن إثبات الخسائر اإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى الشركة التزام أو م
 نيابة عن الشركة المستثمر فيها. 

 
فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى حد حصة الشركة في  يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر  

 الشركة المستثمر فيها. 
 

د دليل على  يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه وجو 
 انخفاض القيمة. 

 
 العادلة للموجودات والمطلوبات القيمة  3

 
، تُقدر القيم العادلة لألدوات المالية للشركة على أنها تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات المالية  2020ديسمبر  31و 2021سبتمبر  30كما في 

شهراً من تاريخ   12بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية الحالية خالل  بطبيعتها قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة 
تحديدها من خالل  قائمة المركز المالي األولية الموجزة. تقدر القيم العادلة لألدوات المالية غير المتداولة على أنها تقارب قيمها الدفترية، حيث يتم  

 المخصومة باستخدام سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق.  التدفقات النقدية 
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 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  4
 

المالية األولية الموجزة استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات وال القوائم  مطلوبات،  يتطلب إعداد 
ر. يتم تقييم  واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقري
ة للظروف.  التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسب

مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. ليس    تقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، 
تلك التي تم    هناك تغييرات جوهرية في التقديرات واألحكام المحاسبية المؤثرة التي تستخدمها اإلدارة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة عن

 .2020سمبر دي 31السنوية للسنة المنتهية في  الموحدةتطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية 
 

( 19-، قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم أثر احتمالية تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد1ومع ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح  
األداء المالي  في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها الشركة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على  

ذه  للشركة. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكام وتقديرات الشركة وافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية لغرض إعداد ه
ر اإلدارة في تقييم اآلثار  القوائم المالية األولية الموجزة. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سريعًا في ظل الشكوك المستقبلية، ستستم

  بناًء على التطورات المستقبلية.
 

 استثمارات في مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية  5
 

. تمتلك الشركات المدرجة أدناه رأس  2020يناير    1و  2020ديسمبر    31و  2021سبتمبر    30المبينة أدناه هي المشاريع المشتركة للشركة كما في  
سبة  ها نمال يتكون فقط من أسهم عادية مملوكة للشركة مباشرة. إن بلد التأسيس أو التسجيل هو أيًضا مكان عملهم الرئيسي، ونسبة الملكية هي نفس

بين المساهمين  ، قامت إدارة الشركة بتقييم الترتيبات التعاقدية  2021سبتمبر    30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  حقوق التصويت المملوكة. خالل  
 . 14المشتركة وخلصت إلى أن كلتا المنشأتين تحت سيطرة مشتركة. راجع أيًضا إيضاح رقم  لمشاريعها

 
  الملكية الفعلية فينسبة  بلد التأسيس  
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30  
    

الشركة السعودية للبوليمرات )شركة ذات  
 % 65 % 65 المملكة العربية السعودية  مسؤولية محدودة( 

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

 
رقم  إن   التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  الجبيل،  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  للبوليمرات  السعودية  الشركة 

. 2055009065(، ولها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم  2007ديسمبر    9هـ )الموافق    1428ذي القعدة    29بتاريخ    2055008886
ئيسية للشركة السعودية للبوليمرات في إنتاج وبيع وقود السيارات وزيت الوقود واإليثيلين والبروبيلين والهكسان والبولي إيثيلين  تتمثل األنشطة الر

 عالي الكثافة ومنخفض الكثافة والبولي بروبيلين والبوليسترين.
 

مليار لاير سعودي. تم    1.4مليار لاير سعودي إلى    4.8الشركة من  ، قرر مساهمو الشركة السعودية للبوليمرات تخفيض رأس مال  2019خالل  
. كما أن التخفيض في رأس المال  2021سبتمبر    30االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التخفيض خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

الي، يتم التعامل معه على أنه مطلوب متداول في القوائم المالية للشركة السعودية  مستحق الدفع عند الطلب، اعتماًدا على القدرات المالية للشركة، وبالت
 . 6أيضا، انظر ايضاح رقم  للبوليمرات.

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

تتمثل األنشطة الرئيسية   ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 6EA 420العنوان المسجل للشركة هو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم  بمطار دبي.  
توزيع  لشركة بوليمرات الخليج للتوزيع في تسهيل مبيعات منتجات البوليمر والمونومر وتوفير المستودعات الدولية. إن شركة بوليمرات الخليج لل

عالقة، وتقع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، وتقوم بتصنيع البولي إيثيلين   يالموزع للشركة السعودية للبوليمرات، وهي طرف ذهي  
 والبولي بروبيلين والهكسان. 
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 ركة: فيما يلي الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في المشاريع المشت 
 

 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  2021سبتمبر   30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر 

 
 الشركة السعودية 

 للبوليمرات 
   بوليمرات شركة 

 المجموع  للتوزيع  الخليج 
 الشركة السعودية 

 للبوليمرات  
 شركة بوليمرات 

 المجموع  الخليج للتوزيع 
       

 8,017,989 693,534 7,324,455 8,087,372 594,348 7,493,024 يناير  1
الحصة في صافي  
 20,973 58,724 ( 37,751) 1,126,225 114,682 1,011,543 الربح )الخسارة(

الحصة في الخسارة  
 - - - - - - الشاملة األخرى 
تخفيض في رأس  

 - - - ( 2,206,100) - ( 2,206,100) المال 
توزيعات أرباح  

مستلمة من  
 ( 97,500) ( 97,500) - ( 121,875) ( 121,875) - مشاريع مشتركة 
زكاة مستردة إلى  
 - - - 13,119 - 13,119 مشاريع مشتركة 

 7,941,462 654,758 7,286,704 6,898,741 587,155 6,311,586 سبتمبر  30
 

للمشاريع  ة  فيما يلي المعلومات المالية المختصرة للمشاريع المشتركة. تعكس المعلومات التي تم اإلفصاح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالي 
 وال تعرض حصة الشركة في تلك المبالغ.  ةالمشترك

 
 قائمة المركز المالي المختصرة 

 

 

 بوليمرات الخليج للتوزيع شركة  الشركة السعودية للبوليمرات 

 2021سبتمبر  30
ديسمبر   31

2020 
1  

 2020يناير 
سبتمبر  30

2021 
ديسمبر   31

 2020يناير  1 2020
       

       موجودات متداولة 
 243,446 122,921 156,551 2,098,105 792,308 572,492 يماثله  وما نقد

 1,081,583 946,234 1,164,634 1,303,307 1,326,240 1,707,304 اخرى  متداولة موجودات
 1,325,029 1,069,155 1,321,185 3,401,412 2,118,548 2,279,796 مجموع الموجودات المتداولة 

 2,483 1,376 574 14,375,642 13,142,310 12,534,166 موجودات غير متداولة  
       مطلوبات متداولة 

  المطلوبات   باستثناء )   مالية  مطلوبات 
 ( 210,660) ( 88,579) ( 317,854) ( 1,660,949) ( 1,200,228) ( 3,176,410) ( التجارية

 ( 46,910) ( 66,592) ( 99,446) ( 435,776) ( 519,870) ( 327,722) اخرى  متداولة مطلوبات 
 ( 257,570) ( 155,171) ( 417,300) ( 2,096,725) ( 1,720,098) ( 3,504,132) مجموع المطلوبات المتداولة 

       مطلوبات غير متداولة 
  باسثناء )   المالية  المطلوبات 

 ( 2,070) ( 15) - ( 4,007,149) ( 1,536,083) ( 1,153,534) (التجارية المطلوبات
 ( 896) ( 964) ( 1,140) ( 574,924) ( 609,597) ( 659,408) اخرى  متداولة غير مطلوبات 

 ( 2,966) ( 979) ( 1,140) ( 4,582,073) ( 2,145,680) ( 1,812,942) متداولة مجموع المطلوبات الغير 
       
       

 61,066,97 914,381 903,319 11,098,256 11,395,080 9,496,888 صافي الموجودات 
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: تسوية حصة بتروكيم في المشاريع المشتركة كما هو مبين أدناه  
 
 

 2020ديسمبر  30 2021سبتمبر  30 

 
الشركة السعودية  

 للبوليمرات 
شركة  بوليمرات  

 الخليج  للتوزيع 
الشركة السعودية  

 للبوليمرات 
 شركة بوليمرات 
  الخليج للتوزيع

     
 914,318 11,395,080 903,319 88869,49, صافي اصول المشاريع المشتركة  

 % 65 % 65 % 65 % 65 حصة بتروكيم 
 6,172,977 587,157 7,406,802 594,348 

 - ( 36,754) - ( 01693,) االقصاءات بين المجموعة  
  الدخل  ضريبة/   بالزكاة االعتراف  في التوقيت فروق

 - 122,976 - 177,623 وسدادها  الحالية
 594,348 7,493,024 587,157 6,311,584 القيمة الدفترية لالستثمارات  

 
 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة قائمة الربح أو 
 

 الشركة السعودية للبوليمرات  

 
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
 2021 2020 2021 2020 
     

 4,004,671 6,023,450 1,408,366 071,061,7 إيرادات من العقود مع العمالء 
 8,765 4,674 100 1,301   من استثمارات نقدية إيرادات 
 658,688 654,671 216,314 217,927 استهالك  

 ( 61,996) ( 23,121) ( 15,507)  ( 6,746) تكاليف تمويل  
 ( 55,374) ( 160,678) ( 25,253) ( 28,203) مصروف الزكاة وضريبة الدخل  

 ( 73,528) 1,460,818 193,893 180,770 للفترة الربح )الخسارة( 
 - - - - للفترة الشامل األخر الدخل 

 ( 73,528) 1,460,818 193,893 180,770 مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للفترة 
 
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
 

 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع  

 
  30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
 2021 2020 2021 2020 
     

 3,600,885 5,536,669 1,225,785 1,769,453 إيرادات من العقود مع العمالء 
 - 26 - 12   من استثمارات نقدية إيرادات 

 ( 105) ( 4) - ( 4) تكاليف تمويل  
 90,345 176,438 22,481 88,009 لفترة الربح ل
 - - - - للفترة الشامل األخر  الدخل

 90,345 176,438 22,481 88,009 للفترة مجموع الدخل الشامل  
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13 

: والنفقات الرأسمالية المعتمدة هي كما يلي البنكيةالمشتركة فيما يتعلق بالضمانات  للمشاريع االلتزامات المحتملة   
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30  
    

 593,100 533,500  الشركة السعودية للبوليمرات 
 - -  للتوزيع  الخليج بوليمرات  شركة

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  6

 
اإلدارة والشركات الزميلة وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة  تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس  

 منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها )"أطراف ذات عالقة أخرى"( 
 

  فيما يلي أهم معامالت الشركة من األطراف ذات العالقة: (أ)
 

 طبيعة المعامالت  أطراف ذات عالقة 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
  2021 2020 2021 2020 
)معدلة(           )معدلة(           

      الشريك: 
شركة المجموعة السعودية لالستثمار 

 1,159 493 370 90 خدمات دعم  الصناعي

 
التزامات منافع  تحويل 

 - 32 - 1 الموظفين 
      

      مشروع مشترك: 

 الشركة السعودية للبوليمرات 
تخفيض في رأس مال  

 - 2,206,100 - - المشروع المشترك 
.  14أيضاً، انظر ايضاح رقم   

 
 قرض ثانوي إلى مشروع مشترك  .1

 
مليار لاير سعودي، للشركة السعودية للبوليمرات في السنوات السابقة لتمويل إنشاء مصنع    2.1قدمت الشركة قرًضا ثانويًا غير محمل بالفوائد، بقيمة  

ودية  للبتروكيماويات. كان سداد القرض خاضعًا لبعض التعهدات التي تم الوفاء بها بموجب شروط تسهيالت القروض التجارية الخاصة بالشركة السع
 . 2020ديسمبر  31بتسوية القرض خالل السنة المنتهية في للبوليمرات. قامت الشركة السعودية للبوليمرات 

 
 مطلوب من أطراف ذات عالقة  .2

  

30 
سبتمبر   

2021 

31 
  2020ديسمبر  

 )معدلة( 
    

 - 1,060,475  الشركة السعودية للبوليمرات 
 - 21  شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 

  1,060,496 - 
.  14 رقم  ايضاح انظر أيضاً،   

 
 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  .3

 
 

 2021سبتمبر  30
 2020ديسمبر  31

 )معدلة( 
    

 234 617  شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 
.14أيضاً، انظر ايضاح رقم   
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14 

 اإلدارة   موظفي كبار تعويضات (ب)

  
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
  2021 2020 2021 2020 
 ( معدلة)  ( معدلة)   

 5,612 6,309 2,676 1,231  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين 
 552 815 347 156  التزامات منافع الموظفين 

  1,387 3,023 7,124 6,164 
 

 اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفين الرئيسيين للشركة. يمثل كبار موظفي  
 

.  14أيضاً، انظر ايضاح رقم   
 

 النقد وما يماثله  7

 2021سبتمبر  30 

 ديسمبر  31
2020 
 )معدلة( 

   
 7,298 13,936 نقد لدى البنوك 

 375,000 1,222,000 ودائع قصيرة األجل 
 1,235,936 382,298 

 
ر ودائع مرابحة قصيرة األجل لدى بنوك تجارية، وتبلغ فترات استحقاقها ثالث أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع، وتدر إيرادات تمويلية بأسعايتم إيداع  

 (. %0.65إلى  %0.45: من 2020سنوياً ) %0.95إلى  %0.70تجارية تتراوح من 
 

.  14أيضاً، انظر ايضاح رقم   
 

 رأس المال  8
 

يناير  1و  2020ديسمبر  31مليون سهم عادي ) 480، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 2021سبتمبر  30كما في 
 لاير سعودي للسهم.  10مليون سهم عادي( بواقع  480: 2020

 
 الزكاة  9

 
 )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصصات الزكاة على الربح أو الخسارة. تخضع الشركة للزكاة وفقًا لنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

 
 ن الهيئة. تعتقد إدارة الشركة أن المخصص الذي تم رصده في قائمة المركز المالي األولية الموجزة كاٍف لتغطية أي مطلوبات زكاة إضافية قد تنشأ م

 
  لدى   الزكوي  وضعها  الشركة  أنهت  وقد.  2020  حتى"(  الهيئة )"   والجمارك  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  الزكوية  إقراراتها  بتقديمقامت الشركة  

 :التالي النحو على الهيئة  قبل  من اإلضافية الربوط  من عدد إصدار تم وقد 2010 ديسمبر  31 حتى السنوات لجميع  الهيئة
 

  التزام  على   باعتراض  الشركة  وتقدمت .  سعودي   لاير  مليون   95.5  بمبلغ   إضافي   زكاة   التزام  مع   2013  إلى  2011  من  للسنوات   ربوًطا   الهيئة  رفعت
  5.7  بمبلغ  للهيئة   المعدل  الربط  لصالح  نهائيًا  حكًما  األمانة  أصدرت  ، 2020  خالل "(.  األمانة )"  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  إلى  اإلضافي  الزكاة
  التسعة   فترة  خالل  سعودي   لاير  مليون  2.2  البالغ   المتبقي  والرصيد   2020  خالل  سعودي   لاير  مليون  3.5  بدفع   الشركة  قامت.  سعودي  لاير  مليون
 . 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر

 
  التزام   على اعتراًضا الشركة قدمت . سعودي لاير  مليون 204.2 بمبلغ إضافي زكاة التزام مع 2016 إلى 2014 من للسنوات ربوًطا الهيئة رفعت
 ، 2021  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  خالل.  الضريبية  للجان   العامة  األمانة  إلى  القضية  تصعيد  تم   ذلك  وبعد  الهيئة،   إلى  اإلضافية  الزكاة

  تم   وعليه،   جزئيًا،  عليها   الُمعترض  البنود   بقبول  قرارها (  األمانة  من  األول   المستوى)  الضريبية  والنزاعات  المخالفات  في  الفصل   لجنة  أصدرت 
  المخالفات   في  الفصل  لجنة  إلى  اعتراًضا  والهيئة  الشركة  من  كل  قدمت.  سعودي  لاير  مليون  92.5  إلى  السنوات  هذه  عن  الزكوي  االلتزام  تخفيض

  .ذلك في  الحكم ويُنتظر(  الضريبية للجان العامة  األمانة من النهائي  المستوى) الضريبية والمنازعات
 

  باعتراض   الشركة  تقدمت.  سعودي  لاير  مليون  128.9  بمبلغ  إضافي   زكوي   التزام  مع  2018و  2017  للسنتين  الربوط  الهيئة   أصدرت  ، 2020  خالل
. النهائي القرار وينتظر الضريبية   للجان العامة  األمانة لدى  اإلضافي الزكوي  االلتزام ضد
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15 

 قيد المراجعة من الهيئة.  2020و 2019للسنتين ال تزال الربوط  
 

 القطاعات  تقارير 10
 

و  فيما يتعلق بتقييم األداء وتخصيص الموارد، ترى اإلدارة أن جميع أنشطة وعمليات الشركة ومشاريعها المشتركة تشمل قطاع تشغيلي واحد وه
.  ، أي منتج البوليمرات قطاع البتروكيماوياتضمن   

 
 غرافياً على النحو التالي: ج التشغيلي القطاع ايرادأصول التشغيل في المملكة العربية السعودية. يتم توزيع   تتواجد

 

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
  لفترة التسعة أشهر

 سبتمبر  30المنتهية في 
 2021 2020 2021 2020 
     

 % 30 % 21 % 28 % 71 محلية / الشرق األوسط 
 % 48 % 49 % 50 % 51 آسيا 

 % 22 % 30 % 22 % 32 أوروبا / أفريقيا 
 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

 ربحية )خسارة( السهم األساسية والمخفضة  11
 

هم العادية  يتم احتساب ربحية )خسارة( السهم األساسية بقسمة الربحية )الخسارة( للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األس
الربحية )الخسارة( المخفضة للسهم هي نفس الربحية )الخسارة(  المصدرة خالل الفترة. حيث أن الشركة ال تمتلك أي أسهم محتملة مخفضة، فإن  

 األساسية للسهم الواحد. 
 

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
  لفترة التسعة أشهر

 سبتمبر  30المنتهية في 
 2021 2020 2021 2020 
     

 ( 21,752) 1,157,626 116,949 243,788 الربحية )الخسارة( للفترة 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في حساب ربحية  

 480,000 480,000 480,000 480,000 السهم األساسية والمخفضة 
 (0.05) 2.41 0.24 0.51 ربحية )خسارة( السهم 

 
 توزيعات أرباح  12

 
  0.75مليون لاير سعودي )  360.0الشركة على توزيعات أرباح بمبلغ  ، وافق مساهمو  2021سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

لاير سعودي لكل سهم(، والتي    0.50مليون لاير سعودي )  240.0:  2020سبتمبر    30لاير سعودي لكل سهم(، تم سدادها بالكامل خالل الفترة )
 تم سدادها بالكامل خالل الفترة(. 

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  13

 
لاير سعودي   2.4  لغ، كان لدى الشركة مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية بمب2020ديسمبر    31في  

 (. الشئ: 2021سبتمبر  30)
 

 تعديل 14
 

انها تمتلك  ، قامت إدارة الشركة بتوحيد الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع بناًء على حكمها  2020ديسمبر    31حتى  
، أعادت 2021سبتمبر    30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  على كل من الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع. خالل    ةسيطر

ً   المشتركةحق السيطرة  مارست وخلصت إلى أن الشركة  بين الشركاءإدارة الشركة تقييم هذا الحكم في ضوء الترتيبات التعاقدية   لمتطلبات    وفقا
"الترتيبات المشتركة". نتيجة لذلك، قامت    11"القوائم المالية الموحدة" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    10المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

بالمحاسبة عن االستثمارات في الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج كاستثمارات في مشاريع مشترك ة باستخدام  إدارة الشركة 
لملكية العائدة  طريقة حقوق الملكية، وبناًء عليه، أدرجت تعدياًل في هذه القوائم المالية األولية الموجزة. لم يكن للتعديل أي أثر على مجموع حقوق ا

: وصافي الدخل وربحية السهم )األساسي والمخفض(. نتج عن التعديل التغييرات التاليةمساهمين الشركة إلى 
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
 

)شركة مساهمة سعودية(
  

ضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
إي

 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

30
 

سبتمبر 
2021

 
ف 

)جميع المبالغ بآال
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الرياال
 

 16
 

 1يناير 2020
 في 31 ديسمبر 2020

 
 مثلما ُعّدلت 

 التعديل 
 كما أدرجت سابقًا 

 مثلما ُعّدلت 
 التعديل 

 كما أدرجت سابقًا 
 

 
 

 
 

 
 

 قائمة المركز المالي 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 الموجودات 
 

 
 

 
 

 
 موجودات غير  متداولة 

1,034 
(

14,174,131
 )

 
14,175,165 

691 
(

12,949,710
 )

 
12,950,401 

ت 
صنع ومعدا

ت وم
 ممتلكا

8,017,989 
8,017,989 

- 
8,087,372 

8,087,372 
- 

ت في مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 
 استثمارا

4,265 
(

134,713
 )

 
138,978 

3,524 
(

130,710
 )

 
134,234 

ت أخرى 
 موجودا

- 
(

69,280
 )

 
69,280 

- 
(

63,266
 )

 
63,266 

ت حق االستخدام 
 موجودا

339,291 
339,291 

- 
- 

- 
- 

ض مساند الى مشروع مشترك 
 قر

8,362,578 
(

6,020,844
 )

 
14,383,423 

8,091,587 
(

5,056,314
 )

 
13,147,901 

 مجموع  الموجودات  الغير  متداولة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 موجودات متداولة 
- 

(
906,097

 )
 

906,097 
- 

(
784,883

 )
 

784,883 
 ذمم مدينة تجارية 

- 
(

917,803
 )

 
917,803 

- 
(

1,017,190
 )

 
1,017,190 

 مخزون
3,714 

(
81,843

 )
 

85,557 
3,643 

(
141,000

 )
 

144,643 
ت متداولة أخرى

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودا
960 

(
263,960

 )
 

264,920 
- 

(
229,481

 )
 

229,481 
ت عالقة 

ف ذا
ب من اطرا

 مطلو
144,066 

(
2,341,551

 )
 

2,485,617 
382,298 

(
915,229

 )
 

1,297,527 
 نقد وما يماثله 

148,740 
(

4,511,254
 )

 
4,659,994 

385,941 
(

3,087,783
 )

 
3,473,724 

 مجموع  الموجودات  المتداولة 
8,511,319 

(
10,532,098

 )
 

19,043,417 
8,477,528 

(
8,144,097

 )
 

16,621,625 
 مجموع  الموجودات 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 المطلوبات  وحقوق الملكية 

 
 

 
 

 
 

 حقوق الملكية 
4,800,000 

- 
4,800,000 

4,800,000 
- 

4,800,000 
س المال  

 رأ
415,317 

- 
415,317 

438,294 
- 

438,294 
 احتياطي نظامي  

2,932,677 
- 

2,932,677 
2,877,752 

- 
2,877,752 

 ارباح مبقاة  
8,147,994 

- 
8,147,994 

8,116,046 
- 

8,116,046 
ت 

 حقوق الملكية العائدة  الى مساهمي الشركة الوطنية  للبتروكيماويا
 

 
 

 
 

 
 

- 
(

4,101,801
 )

 
4,101,801 

- 
(

4,165,547
 )

 
4,165,547 

صة غير مسيطرة 
 ح

8,147,994 
(

4,101,801
 )

 
12,249,795 

8,116,046 
(

4,165,547
 )

 
12,281,593 

 مجموع  حقوق الملكية  

229



الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
 

)شركة مساهمة سعودية(
  

ضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
إي

 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

30
 

سبتمبر 
2021

 
ف 

)جميع المبالغ بآال
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الرياال
 

 17
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 )تتمة(

 
 

 
 

 
 

 المطلوبات  
 

 
 

 
 

 
 مطلوبات غير متداولة 

- 
 )3,435,135( 

3,435,135 
- 

(
1,493,854

 )
 

1,493,854 
ض طويلة األجل 

 قرو
- 

 )52,097( 
52,097 

- 
(

42,244
 )

 
42,244 

ت إيجارية 
 مطلوبا

- 
 )326,273( 

326,273 
- 

(
298,696

 )
 

298,696 
صافي 

ضريبة مؤجلة - بال
ت 

 مطلوبا
9,309 

 )249,547( 
258,856 

7,094 
(

311,865
 )

 
318,959 

ت منافع الموظفين 
 التزاما

- 
 )182,696( 

182,696 
- 

- 
- 

صة غير مسيطرة 
ض ثانوي من ح

 قر
9,309 

 )4,245,748( 
4,255,057 

7,094 
(

2,146,659
 )

 
2,153,753 

 مجموع  المطلوبات الغير متداولة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 مطلوبات متداولة  
- 

 )203,467( 
203,467 

- 
(

300,975
 )

 
300,975 

 ذمم دائنة تجارية 
2,785 

 )335,039( 
337,824 

2,726 
(

360,183
 )

 
362,909 

ت أخرى 
ت ومطلوبا

 مستحقا
1,169 

 )206,885( 
208,054 

234 
(

198,833
 )

 
199,067 

ت عالقة 
ف ذا

ب إلى أطرا
 مطلو

- 
 )1,210,425( 

1,210,425 
- 

(
743,254

 )
 

743,254 
ض طويلة األجل

 الجزء المتداول من قرو
- 

 )12,917( 
12,917 

- 
(

23,187
 )

 
23,187 

ت اإليجارية
 الجزء المتداول من المطلوبا

350,062 
 )215,816( 

565,878 
351,428 

(
205,459

 )
 

556,887 
ضريبة الدخل 

 الزكاة و
354,016 

 )2,184,549( 
2,538,565 

354,388 
(

1,831,891
 )

 
2,186,279 

 مجموع المطلوبات المتداولة  
 

 
 

 
 

 
 

363,325 
 )6,430,297( 

6,793,622 
361,482 

(
3,978,550

 )
 

4,340,032 
 مجموع المطلوبات  

 
 

 
 

 
 

 
8,511,319 

 )10,532,098( 
19,043,417 

8,477,528 
(

8,144,097
 )

 
16,621,625 

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
 

)شركة مساهمة سعودية(
  

ضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
إي

 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

30
 

سبتمبر 
2021

 
ف 

)جميع المبالغ بآال
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الرياال
 

 18
 

 
س 2021

 31 مار
 في 30 يونيو 2021

 
 مثلما ُعّدلت 

 التعديل 
 كما أدرجت سابقًا 

 مثلما ُعّدلت 
 التعديل 

 كما أدرجت سابقًا 
 

 
 

 
 

 
 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 الموجودات 
 

 
 

 
 

 
 موجودات غير  متداولة 

               611  
   (12,754,161( 

       12,754,772  
               535  

(
12,554,952

 )
 

     12,555,487  
ت 

صنع ومعدا
ت وم

 ممتلكا
     8,298,179  

       8,298,179  
                    -    

     6,626,887  
       6,626,887  

                    -    
ت في مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 استثمارا
            3,188  

       (126,344( 
            129,532  

            3,099  
(

,470
120

 )
 

          123,569  
ت أخرى 

 موجودا
                 -    

          (57,292( 
              57,292  

                 -    
(

51,317
 )

 
              51,317  

ت حق االستخدام 
 موجودا

     8,301,978  
     (4,639,618( 

       12,941,596  
     6,630,521  

     (6,099,852( 
12,730,373 

 مجموع  الموجودات  الغير  متداولة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 موجودات  متداولة 
                 -    

     (1,072,999( 
         1,072,999  

                 -    
     (1,210,407( 

       1,210,407  
 ذمم مدينة تجارية 

                 -    
     (1,014,933( 

         1,014,933  
                 -    

     (1,008,923( 
       1,008,923  

 مخزون
            4,441  

        (137,109( 
           141,550  

            2,260  
        (151,002( 

          153,262  
ت متداولة أخرى

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودا
                 -    

        (238,648( 
            238,648  

     1,462,663  
       1,214,395  

          248,268  
ت عالقة 

ف ذا
ب من اطرا

 مطلو
        500,765  

     (1,264,351( 
         1,765,116  

        853,625  
       (551,344( 

       1,404,969  
 نقد وما يماثله 

        505,206  
     (3,728,040( 

         4,233,246  
     2,318,548  

     (1,707,281( 
       4,025,829  

 مجموع  الموجودات  المتداولة 
     8,807,184  

     (8,367,658( 
       17,174,842  

     8,949,069  
     (7,807,133( 

     16,756,202  
 مجموع  الموجودات 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 المطلوبات  وحقوق الملكية 

 
 

 
 

 
 

 حقوق الملكية 
     4,800,000  

                  -             4,800,000  
     4,800,000  

                  -    
     4,800,000  

س المال  
 رأ

        438,294  
                  -                438,294  

        438,294  
                  -    

         438,294  
 احتياطي نظامي  

     3,188,502  
                  -             3,188,502  

     3,431,590  
                  -    

       3,431,590  
 ارباح مبقاة  

     8,426,796  
                  -             8,426,796  

     8,669,884  
                  -    

     8,669,884  
ت 

 حقوق الملكية العائدة  الى مساهمي الشركة الوطنية  للبتروكيماويا
 

 
 

 
 

 
 

                 -    
     (4,262,177( 

         4,262,177  
                 -    

     (3,313,652( 
        3,313,652  

صة غير مسيطرة 
 ح

     8,426,796  
     (4,262,177( 

       12,688,973  
     8,669,884  

     (3,313,652( 
     11,983,536  

  مجموع  حقوق الملكية  
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
 

)شركة مساهمة سعودية(
  

ضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
إي

 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

30
 

سبتمبر 
2021

 
ف 

)جميع المبالغ بآال
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الرياال
 

 19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 )تتمة(

 
 

 
 

 
 

 المطلوبات  
 

 
 

 
 

 
 مطلوبات غير متداولة 

                 -    
     (1,495,081( 

           
1,495,081  

                  -    
     (1,121,310( 

         1,121,310  
ض طويلة األجل 

 قرو
                 -    

          (37,826( 
               37,826  

                 -    
          (34,532( 

              34,532  
ت إيجارية 

 مطلوبا
                 -    

        (303,795( 
             303,795  

                 -    
        (318,833( 

            318,833  
صافي 

ضريبة مؤجلة - بال
ت 

 مطلوبا
             7,222  

        (319,102( 
             326,324  

             7,749  
        (333,761( 

             341,510  
ت منافع الموظفين 

 التزاما
             7,222  

     (2,155,804( 
         2,163,026  

                7,749  
     (1,808,436( 

          1,816,185  
 مجموع  المطلوبات الغير متداولة 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 مطلوبات متداولة  

                 -    
        (320,717( 

             320,717  
                 -    

        (254,567( 
            254,567  

 ذمم دائنة تجارية 
             2,523  

        (410,575( 
             413,098  

             3,060  
        (358,161( 

             361,221  
ت أخرى 

ت ومطلوبا
 مستحقا

                437  
        (238,504( 

             238,941  
                527  

     (1,043,274( 
          1,043,801  

ت عالقة 
ف ذا

ب إلى أطرا
 مطلو

                 -    
        (743,864( 

             743,864  
                 -    

        (744,475( 
             744,475  

ض طويلة األجل
 الجزء المتداول من قرو

                 -    
          (20,940( 

                20,940  
                 -    

          (12,684( 
               12,684  

ت اإليجارية
 الجزء المتداول من المطلوبا

         370,206  
        (215,077( 

             585,283  
         267,849  

        (271,884( 
             539,733  

ضريبة الدخل 
 الزكاة و

         373,166  
     (1,949,677( 

         2,322,843  
         271,436  

     (2,685,045( 
          2,956,481  

 مجموع المطلوبات المتداولة  
 

 
 

 
 

 
 

         380,388  
     (4,105,481( 

         4,485,869  
         279,185  

     (4,493,481( 
          4,772,666  

 مجموع المطلوبات  
 

 
 

 
 

 
 

      8,807,184  
     (8,367,658( 

       17,174,842  
      8,949,069  

     (7,807,133( 
       16,756,202  

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
 

)شركة مساهمة سعودية(
  

ضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
إي

 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

30
 

سبتمبر 
2021

 
ف 

)جميع المبالغ بآال
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الرياال
 

 20
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30  سبتمبر 2020
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30  سبتمبر 2020

 
 مثلما ُعّدلت 

 التعديل 
 كما أدرجت سابقًا 

 مثلما ُعّدلت 
 التعديل 

 كما أدرجت سابقًا 
 

 
 

 
 

 
 

 قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة  
 

 
 

 
 

 
 

- 
 )4,297,382( 

4,297,382 
- 

(
1,436,211

 )
 

1,436,211 
ت من العقود مع العمالء 

 إيرادا
- 

3,853,674 
 )3,853,674( 

- 
1,120,954 

 )1,120,954( 
ت 

 تكلفة اإليرادا
- 

 )443,708( 
443,708 

- 
(

315,257
 )

 
315,257 

 إجمالي  الربح 
 

 
 

 
 

 
 

20,973 
20,973 

- 
116,169 

116,169 
- 

صة نتائج مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق  
ح

 الملكية 
- 

251,538 
 )251,538( 

- 
84,042 

 )84,042( 
ف  بيع وتوزيع 

صاري
 م

(
13,411

 )
 

105,275 
 )118,686( 

 )3,494( 
609

,
35

 
 )39,103( 

ف عمومية وإدارية
صاري

  م
7,562 

 )65,922( 
73,484 

112,675 
(

437
,

79
 )

 
192,112 

 ربح التشغيل 
 

 
 

 
 

 
 

- 
55,208 

 )55,208( 
- 

12,326 
 )12,326( 

ف تمويل 
 تكالي

733 
 )8,765( 

9,498 
- 

(
100

 )
 

100 
ت نقدية  

ت من استثمارا
 إيرادا

6,616 
 )14,185( 

20,801 
2,317 

(
286

,7
 )

 
9,603 

صافي 
ت أخرى - بال

 إيرادا
14,911 

 )33,664( 
48,575 

114,992 
(

497
,

74
 )

 
189,489 

ضريبة الدخل 
 الربح قبل الزكاة و

 
 

 
 

 
 

 
(

36,663
 )

 
14,541 

 )51,204( 
1,957 

764
,7

 
 )5,807( 

ف الزكاة 
صرو

 م
- 

26,659 
 )26,659( 

- 
13,917 

 )13,917( 
ضريبة الدخل 

ف 
صرو

 م
- 

14,174 
 )14,174( 

- 
3,572 

 )3,572( 
ضريبة المؤجلة 

ف ال
صرو

 م
(

21,752
 )

 
21,710 

 )43,462( 
116,949 

(
244

,
49

 )
 

166,193 
 الربح )الخسارة( للفترة 

 
 

 
 

 
 

 
(

21,752
 )

 
21,710 

 )43,462( 
116,949 

(
244

,
49

 )
 

166,193 
 مجموع  الدخل )الخسارة( الشاملة  للفترة 
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
 

)شركة مساهمة سعودية(
  

ضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
إي

 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

30
 

سبتمبر 
2021

 
ف 

)جميع المبالغ بآال
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الرياال
 

 21
 

 
 

 
 

 
 

 )تتمة(
 

 
 

 
 

 
 مجموع  الدخل )الخسارة( الشامل  للفترة العائد إلى: 

(
21,752

 )
 

- 
 )21,752( 

116,949 
- 

116,949 
ت

 مساهمي الشركة  الوطنية  للبتروكيماويا
- 

21,710 
 )21,710( 

- 
(

49,244
 )

 
49,244 

صة  غير المسيطرة 
 الح

(
21,752

 )
 

21,710 
 )43,462( 

116,949 
(

49,244
 )

 
166,193 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ربحية )خسارة( السهم 
(

0,05
 )

 
- 

 )0,05( 
0,24 

- 
0,24 

ضة 
 األساسية والمخف

234



الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
 

)شركة مساهمة سعودية(
  

ضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
إي

 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

30
 

سبتمبر 
2021

 
ف 

)جميع المبالغ بآال
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الرياال
 

 22
 

 
 

 
 

 
 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021
 

 مثلما ُعّدلت 
 التعديل 

 كما أدرجت سابقًا 
 مثلما ُعّدلت 

 التعديل 
 كما أدرجت سابقًا 

 
 

 
 

 
 

 
 قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر االولية الموجزة  

 
 

 
 

 
 

 
- 

 )4,583,659( 
4,583,659 

- 
(

2,455,720
 )

 
2,455,720 

ت من العقود مع  العمالء 
 إيرادا

- 
2,903,705 

 )2,903,705( 
- 

1,458,418 
 )1,458,418( 

ت 
 تكلفة اإليرادا

- 
 )1,679,954( 

1,679,954 
- 

(
997,302

 )
 

997,302 
 إجمالي  الربح 

 
 

 
 

 
 

 

867,488 
867,488 

- 
534,806 

534,806 
- 

صة نتائج مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق  
ح

 الملكية 
- 

227,933 
 )227,933( 

- 
119,913 

 )119,913( 
ف بيع وتوزيع 

صاري
 م

(
11,406

 )
 

56,523 
 )67,929( 

 )7,701( 
28,560 

 )36,261( 
ف عمومية وإدارية

صاري
  م

856,082 
 )528,010( 

1,384,092 
527,105 

(
314,023

 )
 

841,128 
 ربح التشغيل 

 
 

 
 

 
 

 
- 

16,375 
 )16,375( 

- 
8,047 

 )8,047( 
ف تمويل 

 تكالي
1,354 

 )3,407( 
4,761 

808 
(

2,328
 )

 
3,136 

ت نقدية  
ت من استثمارا

 إيرادا
5 

2,808 
 )2,803( 

- 
(

6,210
 )

 
6,210 

صافي 
ت أخرى - بال

 إيرادا
857,441 

 )512,234( 
1,369,675 

527,913 
(

314,514
 )

 
842,427 

ضريبة الدخل 
 الربح قبل الزكاة و

 
 

 
 

 
 

 
56,397 

29,331 
27,066 

75,175 
17,252 

57,923 
ف الزكاة 

صرو
 م

- 
83,007 

 )83,007( 
- 

51,593 
 )51,593( 

ضريبة الدخل 
ف 

صرو
 م

- 
20,137 

 )20,137( 
- 

15,038 
 )15,038( 

ضريبة المؤجلة 
ف ال

صرو
 م

913,838 
 )379,759( 

1,293,597 
603,088 

(
230,631

 )
 

833,719 
 الربح  للفترة 

 
 

 
 

 
 

 
913,838 

 )379,759( 
1,293,597 

603,088 
(

230,631
 )

 
833,719 

 مجموع  الدخل الشامل ة للفترة 
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
 

)شركة مساهمة سعودية(
  

ضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
إي

 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

30
 

سبتمبر 
2021

 
ف 

)جميع المبالغ بآال
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الرياال
 

 23
 

 
 

 
 

 
 

 )تتمة(
 

 
 

 
 

 
 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى:

913,838 
- 

913,838 
603,088 

- 
603,088 

ت
 مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويا

- 
 )379,759( 

379,759 
- 

(
230,631

 )
 

230,631 
صة  غير المسيطرة 

 الح
913,838 

 )379,759( 
1,293,597 

603,088 
(

230,631
 )

 
833,719 

 

 
 

 
 

 
 

 
 ربحية السهم 

1.90 
- 

1.90 
1.26 

- 
1.26 

ضة 
 األساسية والمخف
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 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

24 

 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 ُعّدلت مثلما  التعديل  كما أدرجت سابقًا  

    
األولية   اآلخر الشامل والدخل  الخسارة أو الربح قائمة

    الموجزة  
    

 - ( 2,127,939) 2,127,939 إيرادات من العقود مع العمالء 
 - 1,445,287 ( 1,445,287) تكلفة اإليرادات 

 - ( 682,652) 682,652 الربح  إجمالي 
    

المحاسبة عنها باستخدام  حصة نتائج مشاريع مشتركة يتم 
 332,682 332,682 - طريقة حقوق الملكية 
 - 108,020 ( 108,020) مصاريف بيع وتوزيع 

 ( 3.705) 27,963 ( 31,668)  مصاريف عمومية وإدارية
 328,977 ( 213,987) 542,964 التشغيل  ربح

    
 - 8,328 ( 8,328) تكاليف تمويل 

 546 ( 1,079) 1,625 من استثمارات نقدية  إيرادات 
 5 9,018 ( 9,013) بالصافي  -إيرادات أخرى 

 329,528 ( 197,720) 527,248 الدخل  وضريبة الزكاة قبل الربح
    

 ( 18,778) 12,079 ( 30,857) مصروف الزكاة 
 - 31,414 ( 31,414) مصروف ضريبة الدخل 

 - 5,099 ( 5,099) مصروف الضريبة المؤجلة 
 310,750 ( 149,128) 459,878 للفترة   الربح

    
 310,750 ( 149,128) 459,878 للفترة   الشامل الدخل مجموع 

    
    مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى:
 310,750 - 310,750 مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 - ( 149,128) 149,128 غير المسيطرة  ة الحص
 459,878 (149,128 ) 310,750 
 

     السهم ربحية
 0,65 - 0,65 األساسية والمخفضة 
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 الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

25 

 
 

 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 مثلما ُعّدلت  التعديل  كما أدرجت سابقًا  

    
    اآلخر  الشامل والدخل  الخسارة أو الربح قائمة

    
 - ( 6,112,766) 6,112,766 العقود مع العمالء إيرادات من 

 - 5,168,211 ( 5,168,211) تكلفة اإليرادات 
 - ( 944,555) 944,555 الربح  إجمالي 

    
حصة نتائج مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام  

 268,458 268,458 - طريقة حقوق الملكية 
 - 333,263 ( 333,263) مصاريف بيع وتوزيع 

 ( 24,545) 140,872 ( 165,417)  مصاريف عمومية وإدارية
 243,913 ( 201,962) 445,875 التشغيل  ربح

    
 ( 205) 77,803 ( 78,008) تكاليف تمويل 

 9,879 ( 11,803) 21,682 من استثمارات نقدية  إيرادات 
 ( 284) ( 23,985) 23,701 بالصافي  -إيرادات أخرى 

 253,303 ( 159,947) 413,250 الدخل  وضريبة الزكاة قبل الربح
    

 ( 23,532) 10,005 ( 33,537) مصروف الزكاة 
 - 48,075 ( 48,075) مصروف ضريبة الدخل 

 - ( 25,331) 25,331 مصروف الضريبة المؤجلة 
 229,771 ( 127,198) 356,969 للفترة   الربح

    
      اآلخر الشامل الدخل 
 ( 859) 32,093 ( 32,952)   الموظفين منافع التزامات  قياس اعادة

 - ( 2,246) 2,246   مؤجلة ضريبة
  المشتركة للمشاريع اآلخرى الشاملة الخسارة  في حصة ال

 ( 20,860) ( 20,860) -    الملكية حقوق بطريقة المحتسبة
 208,052 ( 118,211) 326,263 للفترة   الشامل الدخل مجموع 

    
    العائد إلى: للسنة مجموع الدخل الشامل  

 208,052 - 208,052 مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 - ( 118,211) 118,211 غير المسيطرة  ة الحص

 326,263 (118,211 ) 208,052 
 

    ربحية السهم 
 0,48 - 0,48 األساسية والمخفضة 
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 2020سبتمبر   30التسعة أشهر المنتهية في لفترة  
 مثلما ُعّدلت  التعديل  كما أدرجت سابقًا  
    

    األولية الموجزة  قائمة التدفقات النقدية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 14,911 ( 33,664) 48,575 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

    تعديالت لـ: 
 393 ( 659,524) 659,917 استهالك 

 - ( 389,969) 389,969 االنخفاض في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات 
 - 55 ( 55) أرباح من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ( 733) ( 46,443) 45,710 بالصافي  -تكاليف تمويل 
 ( 5,742) ( 5,742) - الى مشروع مشترك الربح من تعديل قرض ثانوي  

 - 620 ( 620) تعديل قرض ثانوي من حصة غير مسيطرة الربح من 
الحصة في صافي ربح المشاريع المشتركة يتم المحاسبة  

 ( 20,973) ( 20,973) - عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية 
 658 ( 29,581) 30,239 مخصص التزامات منافع الموظفين 

    
     التشغيلية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 - ( 13,425) 13,425 نقص في المخزون
الزيادة في المبالغ المدفوعة مقدماً وموجودات متداولة  

 ( 71) 25,508 ( 25,579) أخرى وقروض لموظفين 
 2,251 ( 54,790) 57,041 النقص في المطلوب من أطراف ذات عالقة 

 - ( 205,085) 205,085  النقص في الذمم المدينة التجارية
 - ( 78,904) 78,904 الزيادة في الذمم الدائنة التجارية 

 1,259 35,780 ( 34,521) النقص في المطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 ( 1,472) 58,852 ( 60,324) النقص في مستحقات ومطلوبات أخرى  

 ( 9,519) ( 1,417,285) 1,407,766 النقد الناتج من العمليات 
 - 45,145 ( 45,145) التمويل المدفوعة تكاليف 

 733 ( 8,704) 9,437 إيرادات تمويل مستلمة 
 ( 22,166) 47,015 ( 69,181) زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

 - 5,621 ( 5,621) التزامات منافع موظفين مدفوعة 
 97,500 97,500 - توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

 66,548 ( 1,230,708) 1,297,256 الواردة من األنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدية 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ( 284) 20,188 ( 20,472) مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات 

 - ( 4,249) 4,249 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات 
 146,250 146,250 - مشروع مشترك مدفوعات محصلة من قرض ثانوي الى 

من األنشطة    ( الواردةالصادرة)صافي التدفقات النقدية 
 145,966 162,189 ( 16,223) االستثمارية 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 - ( 2,980,369) 2,980,369 متحصالت من قروض طويلة األجل 

 - 5,024,038 ( 5,024,038) سداد قروض طويلة األجل 
 - 77,031 ( 77,031) سداد قرض ثانوي من حصة غير مسيطرة 

 ( 240,000) - ( 240,000) توزيعات أرباح مدفوعة 
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 )تتمة(
 

 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 مثلما ُعّدلت  التعديل  كما أدرجت سابقًا  
    

 - 8,095 ( 8,095) العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار 
توزيعات أرباح مدفوعة من شركة تابعة إلى حصة غير  

 - 52,500 ( 52,500)  مسيطرة
 - ( 24,276) 24,276 ضريبة دخل مستردة من قبل حصة غير مسيطرة 

 ( 240,000) 2,157,019 ( 2,397,019) صافي  التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية 
    

 ( 27,486) 1,088,500 ( 1,115,986) صافي النقص في النقد وما يماثله 
 144,066 ( 2,341,551) 2,485,617 نقد وما يماثله في بداية الفترة 

    
 116,580 ( 1,253,051) 1,369,631 نقد وما يماثله في نهاية الفترة 

    
    واستثمارية وتمويلية غير نقدية:أنشطة تشغيلية 

تكلفة التمويل المستحقة على قرض ثانوي من حصة غير  
 - ( 1,992) 1,992 مسيطرة 

 - ( 8,071) 8,071 إطفاء تكاليف المعامالت 
 1,391 1,391 - مشروع مشترك تحويل التزام منافع الموظفين من 
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امللحق رقم )4(

املعلومات املالية االفرتاضية املوجزة املوحدة )غري مراجعة(

 

 

  وشركتها التابعة  شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
  
 

   الموحدة الموجزة التصورية المالية  المعلومات
 ) مراجعةغير ال(
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   وشركتها التابعة شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 
  (شركة مساهمة سعودية)

   )مراجعة(غير ال التصورية الموحدة الموجزة المالية المعلومات
  
  

  المقدمة
  

المالية   المعلوماتذات الصلة ("  واإليضاحاتالمرفقة    المراجعةغير  التصورية    الموحدة الموجزة  المالية  المعلوماتتم إعداد  
ً التصورية ً التفاقية    غرض توضيح التأثيرات المتوقعةالتنفيذ الملزمة قانوناً وب التفاقية    ") وفقا )  التنفيذ"اتفاقية  " ( التنفيذ الملزمة قانونا
شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بين  )  م ٢٠٢١  أكتوبر  ٢٧الموافق هـ ( ١٤٤٣ربيع األول  ٢١بتاريخ  المبرمة 

التابعة   )("الشركة" للبتروكيماويات ("بتروكيم")،  وشركتها  الوطنية  "بالمجموعة")   الشركة  معاً  إليهما  المركز  حول    (المشار 
المالي    الموجز  الموحد   المالي الموجزواألداء  ب  .للمجموعة  الموحد  السعودية وافقت    ،التنفيذ   اتفاقيةوعمالً  المجموعة  شركة 

بتقديم عرض لالستحواذ على شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  على أن تقوم  )  مقدم العرض(لالستثمار الصناعي  
وإصدار  شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  غير المملوكة من قبل  في بتروكيم    ةغير المسيطرالحصص  شراء كامل  
م ٢٠٢١أكتوبر    ٢٧تاريخ  في  شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  في  لمساهمي بتروكيم  جديد  ألف سهم    ٣٠٤٬٨٠٠

من األسهم  كل سهم    مقابلشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  سهم في    ١٬٢٧أسهم    بنسبة تبادل")  الصفقة ("تاريخ  
٪ مع جميع الحقوق في  ١٠٠٪ إلى  ٥٠زيادة حصة ملكية الشركة في بتروكيم من  وبالتالي  في بتروكيم ("الصفقة")،  المملوكة  

الصفقة،  إتمام  عند  وصفقة.  الفعلي للإتمام  من تاريخ الصفقة حتى تاريخ  المبتدئة  دخل للبتروكيم فيما يتعلق بالفترات  صافي  أي  
شركة المجموعة ل شركة تابعة مملوكة بالكامل    تداول وستصبح بتروكيمشركة  في    المدرجةجميع أسهم بتروكيم  إدراج  إلغاء  سيتم  

وتخضع الصفقة إلتمام بعض اإلجراءات الرسمية المستندية والحصول على الموافقات التنظيمية  .  السعودية لالستثمار الصناعي
  م. ٢٠٢١التي من المتوقع أن يتم االنتهاء منها بحلول نهاية سنة 

  
ديسمبر    ٣١كما في    التصورية غير المراجعة  الموحدة الموجزة   قائمة المركز الماليمن  المالية التصورية  المعلومات  تتكون  
ة المنتهية للسن  التصورية غير المراجعةالموحدة الموجزة  والدخل الشامل اآلخر  الخسارة  أو    حرب لاوقائمة  للمجموعة    م٢٠٢٠

التاريخ "م (٢٠٢٠يناير    ١قد تمت في تاريخ  الصفقة  ذات الصلة، كما لو كانت    اإليضاحاتباإلضافة إلى    م٢٠٢٠  ر ديسمب  ٣١في  
  . ")صفقةالمفترض لل

  
من   الغرض  توضيح  المعلومات  أن  هو  التصورية  الصفقة  المالية  في  تأثير  بالفعل  موجودتان  الشركتان  كانت  لو  هيكل  الكما 

  المفترض للصفقة. تاريخ ال ي فوتمت الصفقة   صفقةالمفترض للتاريخ المنذ الصفقة  أنشأتهالذي الرأسمالي 
  

وعرض  يستند   الإعداد  على  معلومات  هذه  التصورية  والتقديرات  بعض  المالية  التيقن  التصورية  االفتراضات  عدم  وأوجه 
 ً ، وعالوة على ذلك .  فقطتوضيحية  ألغراض  قد تم إعدادها  ، وأساس اإلعداد)في مذكرة    أكثر  مفصلةال(  والمعلومات المتاحة حاليا

ً تعالج    التصوريةالمالية  معلومات  الفإن  طبيعتها،  ونتيجة   ً   وضعا ال تمثل المركز المالي الفعلي واألداء   فهي   وبالتالي،  افتراضيا
لشركة    واألداء الماليالمالي    المركزقد ال تعكس الصورة الحقيقية عن  و   .شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعيلالمالي  

ال تمثل الوضع المالية التصورية    المعلومات فإن  ذلك،  وباإلضافة إلى  .  الصفقة   إتمامعند  المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
المالية كما أن المعلومات  المشار إليها في تاريخ سابق و  الصفقةالذي كان من الممكن مالحظته إذا تم إجراء  المالي  المالي واألداء  

إتمام  عند  لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  المستقبلية أو المركز المالي    يةنتائج التشغيلالإلى  ال تشير  التصورية  
  الصفقة.
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كاة و ز

  
  

٤١٨٬٧٩٦ 
 

- 
 

٤١٨٬٧٩٦ 
مجموع المطلوبات 

المتداولة 
  

  
٦٧٦٬٠٣١ 

 
- 

 
٦٧٦٬٠٣١ 

مجموع المطلوبات
  

  
٦٩٤٬٥٨٢ 

 
- 

 
٦٩٤٬٥٨٢ 

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  

  
١١٬١٦٦٬١٥٦ 

 
- 

 
١١٬١٦٦٬١٥٦ 
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٧ 

صناعي
شركة المجموعة السعودية لالستثمار ال

 
وشركتها التابعة 

  
(شركة مساهمة سعودية)

  
قائمة 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
الموحدة الموجزة

 
صورية 

الت
(غير 

المراجعة
 (  

للسنة المنتهية في  
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
 م

  
ف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بأال
  

  
 

 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

  
ضاح

إي
 

شركة المجموعة  
السعودية لالستثمار  

صناعي (موحدة )
 ال

ضاح أ 
 معدلة– إي

 
صورية

 التعديالت الت
 

صورية  
الت

 (الموحدة)  
  

 
 

 
 

 
 

صافي ربح المشاريع المشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية 
صة في 

الح
  

 
٢٥٣٬٥١٤ 

 
- 

 
٢٥٣٬٥١٤ 

ف عمومية وإدارية 
صاري

م
   

 
 (٥٢٬٣٠٠) 

 
 

 
 (٥٢٬٣٠٠) 

ربح التشغيل
   

  
٢٠١٬٢١٤ 

 
- 

 
٢٠١٬٢١٤ 

ف 
تكالي

تمويل 
  

  
(٣٧٢) 

 
- 

 
(٣٧٢) 

ت
ايرادا

 
تمويل 

  
  

٢٠٬٠٠٥ 
 

- 
 

٢٠٬٠٠٥ 
ف تمويل 

تكالي
-  

صافي
  

  
١٩٬٦٣٣ 

 
- 

 
١٩٬٦٣٣ 

ت
ايرادا

 
اخرى 

-  
صافي

  
  

٨٥ 
 

- 
 

٨٥ 
ضريبة الدخل 

الربح قبل الزكاة و
  

  
٢٢٠٬٩٣٢ 

 
- 

 
٢٢٠٬٩٣٢ 

ف 
صرو

م
الزكاة 

  
  

(١٣٬٨٧٦) 
 

- 
 

(١٣٬٨٧٦) 
الربح 

للسنة 
  

  
٢٠٧٬٠٥٦ 

 
- 

 
٢٠٧٬٠٥٦ 

الدخل
 

الشامل
 

اآلخر
  

  
 

 
 

 
 

بنود
 

لن
  

يعاد
 

صنيفها
ت

 
إلى

 
الربح

أو 
 

الخسارة
  

  
 

 
 

 
 

إعادة
 

س
قيا

 
ت
التزاما

 
منافع

 
الموظفين 

  
  

 (٨٥٥) 
 

- 
 

 (٨٥٥) 
صة

الح
 

من
 

الخسارة
 

الشاملة
 

األخرى
  

للمشاريع
 

المشتركة
 

يتم المحاسبة  
باستخدام

 
طريقة
  

حقوق
 

الملكية 
  

  
 (٣٣٬٩١٤) 

 
- 

 
 (٣٣٬٩١٤) 

الخسارة
 

الشامل
 

األخرى
 

للسنة 
  

  
 (٣٤٬٧٦٩) 

 
- 

 
 (٣٤٬٧٦٩) 

مجموع 
الدخل 

ا 
لشامل 

للسنة 
  

  
١٧٢٬٢٨٧ 

 
- 

 
١٧٢٬٢٨٧ 

الربح
 

للسنة
 

العائد إلى:
  

 
 

 
 

 
 

مساهمي
 

شركة
 

المجموعة
 

السعودية 
 

لالستثمار
 

صناعي
ال

  
  

٩١٬٦٤٥ 
 

١١٥٬٤١١ 
 

٢٠٧٬٠٥٦ 
ص
ص
ح

 
غير 

 
مسيطرة

  
  

١١٥٬٤١١ 
 

 (١١٥٬٤١١) 
 

- 
  

٥ب
  

٢٠٧٬٠٥٦ 
 

- 
 

٢٠٧٬٠٥٦ 
مجموع 

الدخل 
 

الشامل 
للسنة 

 
العائد إلى:

  
  

 
 

 
 

 
مساهمي

 
صناعي

شركة المجموعة السعودية لالستثمار ال
  

  
٦٧٬٧٣٥ 

 
١٠٤٬٥٥٢ 

 
١٧٢٬٢٨٧ 

ص غير مسيطرة
ص
ح

  
  

١٠٤٬٥٥٢ 
 

 (١٠٤٬٥٥٢) 
 

- 
  

٥ب
  

١٧٢٬٢٨٧ 
 

- 
 

١٧٢٬٢٨٧ 
لایر 

ربحية السهم (بال
السعودي

 (  
  

 
 

 
 

 
ضة

األساسية والمخف
  

٤ب
  

 
 

 
 

٠٬٢٧ 
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  التابعة   وشركتها الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة شركة
   )سعودية مساهمة شركة(

  المراجعة) التصورية (غير  الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  

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

٨ 
 

  
 أساس اإلعداد    -أ

  
التصورية الموحدة الموجزة  المركز المالي  ة، والتي تتكون من قائمة المعلومات المالية التصوري بإعداد قامت المجموعة 
التصورية الموحدة الموجزة  والدخل الشامل اآلخر    الخسارةأو    الربح  وقائمةم،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في   غير المراجعة

الصلة الواردة أدناه. تم إعداد المعلومات المالية التصورية  للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات ذاتغير المراجعة 
التي تم توضيحها في اإليضاحات المرفقة.    التصورية على االفتراضاتالتعديالت  يستند  لألغراض التوضيحية فقط،  

توضيح المعلومات المالية التصورية، نتيجة لطبيعتها، تأثير الصفة على المركز المالي المجمع المختصر وأداء المالي  
كما هو محدد في جزء المقدمة، وال تمثل    ٢٠٢٠يناير    ١كما لو كانت قد تمت الصفقة في تاريخ  المجمع المختصر،  

  المالية أو المركز المالي الفعلي للمجموعة.النتائج 
 

على الملحق   بناء  المعلومات المالية المقدمة  وااللتزامات    ١٥والملحق    ٩تم إعداد  قواعد عرض األوراق المالية  من 
 المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ووفقا لما يلي: 

 
األولية الموحدة  وتم إعدادها على أساس القوائم المالية    ”الصفقة “تتضمن المعلومات المالية التصورية فقط على تأثير هذه   .١

على م والتي تتضمن  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠والتسعة أشهر المنتهيتين في    الثالثةللمجموعة لفترتي    (غير المراجعة)  الموجزة
ديسمبر    ٣١كما في  الموحدة الموجزة  ب الوارد أدناه) لقائمة المركز المالي  ١أرقام معاد عرضها (راجع اإليضاح رقم  

تم  م.  ٢٠٢٠مبر  ديس  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة الموجزة  والدخل الشامل اآلخر    الخسارةأو    الربح  وقائمةم  ٢٠٢٠
  ٣٠(غير المراجعة) للمجموعة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  األولية الموحدة الموجزة  القوائم المالية  إعداد  

الخاص "بالتقارير المالية المرحلية" ("معيار المحاسبة الدولي رقم   ٣٤وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم   ٢٠٢١سبتمبر 
لفترتي الثالثة والتسعة األولية الموحدة الموجزة  ي المملكة العربية السعودية. ال تتضمن القوائم المالية  ")، المعتمدة ف٣٤

. موحدةم على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠أشهر المنتهيتين في  
سبتمبر    ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  وحدة الموجزة  األولية المولذلك، يجب أن تقرأ هذه القوائم المالية  

يرجى الرجوع إلى  كما  .  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في    الموحدةباالقتران مع القوائم المالية السنوية  م  ٢٠٢١
 .أدناهالوارد اإليضاح رقم اب 

  
 
المالي    أ ١ للتقرير  الدولية  المعايير  تتطلبها  معينة  إفصاحات  الهيئة هناك  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير 

  ا لم يتم تضمينها في هذه المعلومات المالية التصورية.  السعودية للمحاسبين القانونيين
  
شركة  و ت (شركة ذات مسؤولية محدودة)، قامت بتروكيم بتوحيد الشركة السعودية للبوليمرا ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  حتى  ب١

من   على كالً السيطرة  بأن لديها    حكمناًء على الب  مسؤولية محدودة)  بوليمرات الخليج للتوزيع (شركة منطقة حرة ذات
،  م  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في  فترة الثالثة المنتهية  خالل    .وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع  الشركة السعودية للبوليمرات

إلى أن   واستنتجتتقييم هذا الحكم في ضوء الترتيبات التعاقدية المنصوص عليها بين المساهمين  بإعادة  بتروكيم    قامت
ً سيطرة مشتركة  مارست  بتروكيم   " والمعيار  الموحدةالمالية    القوائم، "١٠  رقم  المالي  للتقريرمتطلبات المعيار الدولي  ل  وفقا
  نتيجة لذلك، قامت بتروكيم باحتساب االستثمارات في و  ."الترتيبات المشتركةب"  المتعلق  ١١  رقم   المالي  للتقريرالدولي  

كاستثمارات في مشاريع مشتركة باستخدام طريقة حقوق   الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع
فترتي الثالثة والتسعة األولية الموحدة الموجزة لالمالية    القوائم في    تعديلبأدراج  موعة  ، قامت المجبناًء عليهو  .الملكية

في   المنتهيتين  إلعادة  و.  م٢٠٢١سبتمبر    ٣٠أشهر  يكن  على    العرضلم  تأثير  الملكية  مجموع  أي  إلى   العائد حقوق 
  .)والمخفضسهم (األساسي لل يةربحالوصافي الدخل و شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي مساهمي

  
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية التصورية هي مطابقة لتلك المفصح عنها في اإليضاح  .٢ .٢

م. أن السياسات المحاسبية لشركة  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المنتهية في  حول القوائم المالية المجمعة للمجموعة للسنة    ٢رقم  
  ب الوارد أعاله.١بتروكيم هي مطابقة لتلك السياسات المحاسبية للشركة. كما يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

  
المالية التصورية بقيمها الدفترية. لم يتم إجراء أي تعديالت    المعلوماتفي هذه  الواردة  الموجودات والمطلوبات  تم إظهار   .٣

  التي قد تكون مطلوبة بخالف ذلك. الصفقةجديدة، في تاريخ  مطلوباتأو  موجوداتأي   إثباتالعادلة، أو إلظهار قيمها 
  
ق بالشكل العام وعرض بما في ذلك التعليمات الصادرة فيما يتعل   التنظيمية،المتطلبات والتعليمات الصادرة عن السلطات   .٤

 م.٢٠٢٠يناير   ١أي  ،للصفقةوفيما يتعلق بالتاريخ الفعلي  التصوريةالمعلومات المالية 
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  التابعة   وشركتها الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة شركة
   )سعودية مساهمة شركة(

  المراجعة) التصورية (غير  الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  

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

٩ 
  

  
 (تتمة)أساس اإلعداد   - ب
  
على أنه عندما تتغير نسبة    ٩٦الفقرة ب  "    الموحدةالقوائم المالية  ب  "  المتعلق  ١٠رقم  ينص المعيار الدولي للتقرير المالي   .٥

المسيطرة   للحصص، يجب على المنشأة تعديل القيم الدفترية  مسيطرةالحصص غير  المن قبل  بها    المحتفظحقوق الملكية  
أي فرق بين المبلغ   ثباتإيجب على المنشأة    .وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصها النسبية في الشركة التابعة

  المستلم، غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو  الحصص  الذي يتم من خالله تعديل  مباشرة في حقوق الملكية  
 الشركة األم.مالك إلى أن ينسب 

  
شراء حصة الملكية باحتساب  شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي    قامت  ،وألغراض هذه الصفقة  ،وبالتالي
تم    ،بالتالي. وتغير في السيطرةأي  وجود  نتيجة لعدم  في بتروكيم كمعاملة حقوق ملكية  المسيطرة  غير    الحصصلحاملي  
غير المسيطرة في حقوق  الحصص  تعديل  من خالله  الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع والمبلغ الذي تم    اثبات

  .خرى) األ حتياطيات اال(ضمن الملكية 
  

أو ضمن حقوق الملكية من    ةالناتج  أو الخسائر  األرباح عرض  بشأن    توجيهات  ةالماليللتقارير    ةالدولي  المعاييرقدم  تال  و
ضمن    ،التصوريةالمالية  معلومات  الوألغراض    ؛الصفقاتهذه   الفرق  هذا  تقديم  اإلدارة  حتياطيات  اال"  بند اختارت 
  . ]ب٣و ب ٢ ن رقمياإليضاحيرجى الرجوع إلى  ،العمليات الحسابيةو اتمزيد من التوضيحلللحصول على ا[" خرىاأل

  
  اثباتها تم  يشهرة قد  ال يتم تعديل أي  دون تغيير في السيطرة، وبالتالي،  هي  مشاركين في حقوق الملكية  البين  أن الصفقة   .٦

شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي في هذه   بتروكيم من قبل شركة  في تاريخ الحصول على السيطرة على  
 .المالية التصوريةمعلومات ال

  
تأخذ   .٧ التصورالمعلومات  ال  تأثيرات  المالية  االعتبار  في  تضافر  ي  ألية  أوجه   ةمتوقعأوجه  لتحقيق  متكبدة  تكاليف  أو 

للتضافر  ال نتيجة  المعلومات  ال  و  .صفقةهذه  التصورية  تقدم  المستقبلي  المالية  المالي  والوضع  النتائج  على  مؤشر  أي 
  .الصفقةإتمام عند  يشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعألنشطة 

 
ألف سهم    ٣٠٤٬٨٠٠الشركة على إصدار وتخصيص  وافقت    ،ةالمسيطرغير    الحصصمقابل شراء أسهم بتروكيم من  ل .٨

لایر سعودي لكل   ٢٣٬٣٤لایر سعودي للسهم الواحد بسعر سوقي قدره    ١٠سهم") بقيمة اسمية قدرها  مقابل األجديد ("
سهم في شركة المجموعة السعودية   ١٬٢٧أسهم  دل  تبافي بورصة "تداول" في تاريخ الصفقة المفترض بنسبة    منشورسهم  

ً   اإلقفالفي بتروكيم. يعتبر سعر  من األسهم  لالستثمار الصناعي لكل سهم   وسيتم تعديلهما ليعكسان    وقيمة المقابل إرشاديا
 . للصفقة سعر السوق ألسهم شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي في تاريخ الفعلي

  
وستصبح بتروكيم شركة تابعة مملوكة   ”تداول“جميع أسهم بتروكيم المدرجة في  إلغاء إدراج  سيتم  الصفقة،  إتمام  عند  و .٩

 بالكامل لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي. 
  
  التصورية وصف التعديالت    ب
  

بعض  وكذلك  المعلومات المتاحة    علىالمالية التصورية  المعلومات  ألغراض  أجريت  تستند التعديالت التصورية التي  
هذه   في  موضح  هو  كما  التصورية  المعلومات    اإليضاحاتاالفتراضات  التعديالت حول  تتضمن  التصورية.  المالية 

ً   ذكر أفضل فقط. كما  بشكل  ومن أجل عرض البنود الجوهرية بصورة متوافقة  تعديالت  المقدمة  التصورية   ، ال  سابقا
التكاليف وال أي تعديالت تطبيع أو أي توفير  أو  أوجه تضافر محتملة  رية على أي  المالية التصوالمعلومات    تتضمن

المالية التصورية تتضمن المعلومات  ال    ذلك،عالوة على  و.  هذه الصفقةعن    تنتجقد  مصروفات إضافية في المستقبل  
فروضة على شركة المجموعة تنظيمية محتملة م  /متطلبات تعويضات  على أي تأثيرات محتملة أو مستقبلية ناتجة عن أي  

تم    ذلك،. باإلضافة إلى  بالصفقة السعودية لالستثمار الصناعي عند إتمام الصفقة من قبل السلطات التنظيمية فيما يتعلق  
  م.٢٠٢٠يناير  ١في حقوق الملكية كما في    بالصفقةالمتعلقة التكاليف تعديل جميع 
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  التابعة   وشركتها الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة شركة
   )سعودية مساهمة شركة(

  المراجعة) التصورية (غير  الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  

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

١٠ 
  

  
  (تتمة) التصوريةوصف التعديالت   ب
 

  المالية التصورية:معلومات في الالواردة التعديالت التصورية فيما يلي 
  
للمساهمين غير  ألف سهم من أسهم الشركة لشراء كامل حصة حقوق الملكية    ٣٠٤٬٨٠٠الصفقة إصدار    سينتج عن  ١

  المسيطرين في بتروكيم. 
 

  الصفقة. ألسهم شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بعد  التصوريرأس المال   -أ
  

مليون  ٤٨٠( الحصص غير المسيطرةبتروكيم المملوكة من قبل القائمة لشركة األسهم 
 ٢٤٠٬٠٠٠ (أ) ٪) (بآالف الوحدات)٥٠* 

  ١٬٢٧  (ب)   الصرفمعدل 
شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي (بآالف   الصادرة من قبلعدد األسهم 

 ٣٠٤٬٨٠٠ (ج=أ*ب)  الوحدات)
القيمة االسمية لألسهم الصادرة من قبل شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  

) ١٠(د=ج* ) ةسعوديال ت رياالالف آال(ب  ٣٬٠٤٨٬٠٠٠ 
لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي (بآالف الرياالت   القائمرأس المال 

  ٤٬٥٠٠٬٠٠٠  (هـ)    م٢٠٢٠يناير  ١كما في  السعودية)
  بعد الصفقة لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي الصادرإجمالي رأس المال 

  ٧٬٥٤٨٬٠٠٠  (د+هـ)  (بآالف الرياالت السعودية) 
  
لایر سعودي   ٢٣٬٣٤شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي البالغ  لقفال  اإلتم احتساب المقابل على أساس سعر    .٢

وقيمة    اإلقفال هذايعتبر سعر  .  م٢٠٢٠يناير    ١أي    صفقةالمفترض للتاريخ  المنشور في "تداول" في  للسهم الواحد ال
وق ألسهم شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي في تاريخ  المقابل إرشادياً وسيتم تعديلهما ليعكسان سعر الس

  الفعلي للصفقة
  

 اجمالي المقابل التصوري  -أ
  

عدد األسهم التي ستصدرها شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي لمساهمي بتروكيم  
 ٣٠٤٬٨٠٠  (بآالف الوحدات)

 ً في: سعر سهم شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي (باللایر السعودي) كما   مضروبا
  ٢٣٬٣٤   م٢٠٢٠يناير  ١في 

 ٧٬١١٤٬٠٣٢  م٢٠٢٠يناير  ١إجمالي المقابل (بآالف الرياالت السعودية) كما في 
  

  الصفقةشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بعد ل عالوة اصدار األسهم التصورية  - ب
  

 ٧٬١١٤٬٠٣٢  إجمالي المقابل (بآالف الرياالت السعودية) 
 ً شركة المجموعة السعودية لالستثمار   من قبلالصادرة : القيمة االسمية لألسهم منه  ناقصا

 )٣٬٠٤٨٬٠٠٠(   الصناعي لمساهمي بتروكيم (بآالف الرياالت السعودية)
 ٤٬٠٦٦٬٠٣٢  (بآالف الرياالت السعودية) م٢٠٢٠يناير  ١عالوة إصدار األسهم كما في 
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  التابعة   وشركتها الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة شركة
   )سعودية مساهمة شركة(

  المراجعة) التصورية (غير  الموحدة الموجزة المالية المعلومات حول إيضاحات
  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  

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

١١ 
  

 
  (تتمة)التصورية وصف التعديالت   ب
  
غير المسيطرة الحصص  الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع والمبلغ الذي يتم به تعديل    إثبات عالوة على ذلك، يتم  و  .٣

  خرى). األحتياطيات اال(ضمن في حقوق الملكية 
  

(بآالف الرياالت  لمساهمي بتروكيم    شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعياالسمية لألسهم الصادرة من قبل  القيمة  
   السعودية)

  
)٣٬٠٤٨٬٠٠٠(  لایر سعودي للسهم الواحد]  ١٠ألف سهم بسعر  ٣٠٤٫٨٠٠[  

ً مضاف )٠٣٢٬٠٦٦٬٤(   )بآالف الرياالت السعودية)) (ب (  ٢ ب اإليضاح رقم : عالوة إصدار األسهم (إليه ا  
)٠٣٢٬١١٤٬٧(   (أ)) (بآالف الرياالت السعودية) ب٢ رقم  يضاحاإلالقيمة العادلة للمقابل المحول (  

  ٤٬٠٧٥٬٣٧١   القيمة الدفترية للفائدة اإلضافية في بتروكيم (بآالف الرياالت السعودية)
)٦٦١٬٠٣٨٬٣(  أعاله)] (بآالف الرياالت السعودية) أ٥ اإليضاح رقمحقوق الملكية [االحتياطيات األخرى (انظر   

  
  ٠٬٢٠من    م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في    والمخفض ربحية السهم األساسي    زادتاألسهم،  مقابل  بعد إصدار    .٤

  . لایر سعودي للسهم  ٠٬٢٧لایر سعودي للسهم إلى 
  
شركة المجموعة السعودية لالستثمار  لأصبحت بتروكيم شركة تابعة مملوكة بالكامل  التصوري،  ألغراض العرض    .٥

 ً   :التصوريةالمالية المعلومات التعديالت التالية في إجراء تطلب وبالتالي ت  م٢٠٢٠يناير  ١من  الصناعي اعتبارا
 

بين شركة المجموعة   م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في    ةالمنتهي  ةبتروكيم وإجمالي الدخل الشامل للسنأرباح    تخصيص إعادة    .أ
الصناعي   لالستثمار  إلى    والحصصالسعودية  بالرجوع  المسيطرة  للاتاريخ  الغير  حصة زادت    . صفقةلمفترض 

 م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١وإجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في    األرباح  فيالمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
 ألف لایر سعودي على التوالي؛  ١٠٤٬٥٥٢وألف لایر سعودي  ١١٥٬٤١١ وقدره بمبلغ

 
  الدخل؛ نتيجة إلعادة تخصيص  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةلسنل  النظاميزيادة مبلغ االحتياطي  . ب

  
.  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في    األرقام المعاد عرضها للفترة المنتهيةفي    الوارد  الحصص غير المسيطرةالتغيير في مبلغ     ج. 

  التي تم االستحواذ عليها من قبل   لبتروكيمالحصص غير المسيطرة  تم تعديل وإعادة تصنيف  نتيجة لهذه الصفقة،  
مساهمي شركة المجموعة السعودية   العائدة إلى شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ضمن "حقوق الملكية  

  لالستثمار الصناعي"؛ و
  

ً  المبقاةأعاله (أ) إلى (ج) إلى تغيير في مبلغ األرباح  الواردةأدت التغييرات   د.   .أيضا
  

  التغييرات الموضحة أعاله على النحو التالي: فيما يلي 
  

 م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في   

  قبل الصفقة  
الزيادة /  
 بعد الصفقة  (النقص) 

       
 (٣٬٠٣٨٬٦٦١)  (٣٬٠٣٨٬٦٦١)  -  احتياطيات أخرى
 ٩١٧٬٨٤٢  ١١٬٥٤١  ٩٠٦٬٣٠١  احتياطي نظامي 

 ٩٧٨٬٣٧٠  (٢٦٬٩٨٩)  ١٬٠٠٥٬٣٥٩  أرباح مبقاة
 -  (٤٬٠٥٩٬٩٢٣)  ٤٬٠٥٩٬٩٢٣  مسيطرة  غير حصص
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