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 تقریـر مراجع الحسابات المستقل 

 ) (شركة مساھمة سعودیة   للسادة مساھمي شركة الصحراء العالمیة للبتروكیماویات 

   الرأي

("المجموعة")، لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة لشركة الصحراء العالمیة للبتروكیماویات  ("الشركة") والشركات التابعة لھا  
ائمة الدخل الموحدة، والقوائم الموحدة للربح أو  قم، و۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات 
 ئم المالیة الموحدة، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.المرفقة مع القوا

وفي رأینا، إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي الموحد  
الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً م، وأداءھا المالي ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للمجموعة كما في 

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة 
 السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 أساس الرأي

للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم لقد قمنا بالمراجعة وفقًا 
توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون عن  

المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة،  المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في  
وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة االخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر 

 أساس إلبداء رأینا.

 أمور المراجعة الرئیسیة

المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي اعتبرناھا، بحسب حكمنا المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة  أمور 
الموحدة للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، ال 

 ألمور.نبدي رأیاً منفصالً في تلك ا

 

 

 

 



 

۲ 

 تقریـر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع) (شركة مساھمة سعودیة)للسادة مساھمي شركة الصحراء العالمیة للبتروكیماویات 

 أمور المراجعة الرئیسیة (یتبع)

 االستحواذ على شركة الصحراء للبتروكیماویات وتقییم انخفاض القیمة الناتج عن الشھرة

 ) من اإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة۳إیضاح (یرجى الرجوع إلى  

 كیفیة معالجة األمر في مراجعتنا أمر المراجعة الرئیسي

م، استحوذت المجموعة على  ۲۰۱۹ مایو ۱٦بتاریخ 
٪ من حصص شركة الصحراء للبتروكیماویات مقابل ۱۰۰

 ملیون.   ۷٬۸۳۹

 
محاسبة االندماج التجاري معقدة بسبب األحكام والتقدیرات 
الھامة المطلوبة لتحدید قیمة المقابل المادي وتحدید وقیاس  
ا القیمة العادلة للموجودات المشتراة والمطلوبات المتكبدة بم

 في ذلك تحدید وتقییم الموجودات غیر الملموسة. 

  
عالوة على ذلك، یُعترف بالشھرة من قبل اإلدارة على  
مستوى الوحدة المولدة للنقد وتوّزع على بعض الوحدات  
المولدة للنقد في األعمال التجاریة المستحوذ علیھا مؤخرا. 
مارست اإلدارة اختبار انخفاض في القیمة بخصوص  

موزعة على مختلف الوحدات المولدة للنقد في  الشھرة ال
شركة الصحراء من خالل تحدید المبلغ القابل لالسترداد  
بناًء على القیمة قید االستخدام في استخدام نموذج التدفقات  
النقدیة المخصومة، والذي استخدم أحدث خطة عمل مدتھا 

 خمس سنوات أعدتھا اإلدارة.    

 
ستحواذ والشھرة الناتجة عن  نظًرا لقیمة وتعقید عملیة اال

 االندماج التجاري، فقد اعتبرنا ھذا أمر مراجعة رئیسي. 

   

 
 

  

 قمنا باإلجراءات التالیة بخصوص معاملة االندماج التجاري:

الصحراء العالمیة مراجعة اتفاقیة التنفیذ المبرمة بین شركة  •
وشركة الصحراء لالستحواذ على   ) سبكیم(للبتروكیماویات  

٪ من رأس مال شركة الصحراء من خالل مبادلة  ۱۰۰
سھم من شركة سبكیم بسھم واحد في شركة   ۰٫۸۳٥٦
 الصحراء. 

م،  ۲۰۱۹مایو    ۱٦متابعة سعر السھم في سوق تداول بتاریخ   •
وھو تاریخ االستحواذ، وإعادة حساب مجموع المقابل المادي 

 لالستحواذ.    

التي وضعتھا العالقة ذات اإلجراءات والضوابط • اختبار  •
االندماج التجاري بشكل اإلدارة لضمان االعتراف بمعامالت  

 مناسب.

الحصول على ومراجعة نموذج توزیع سعر الشراء الذي   •
أعدتھ اإلدارة لتحدید القیمة العادلة للموجودات المشتراة 

 والمطلوبات المتكبدة.

المستخدمة في نموذج  اختبرنا بعض المدخالت الرئیسیة •
توزیع سعر الشراء، بما في ذلك معدل نمو اإلیرادات وأسعار 

 وتكالیف المبیعات.  

أسعار لتقدیم  اإلدارة  الذي عینتھ  خبیر  التقییم استقاللیة وكفاءة   •
 التقییم العادل. نموذج بیع المنتج الذي یؤثر بشكل كبیر على 

مشاركة حبیر التقییم الداخلي لدینا بمراجعة إجراءات توزیع   •
سعر الشراء الخاصة باإلدارة، بما في ذلك األسلوب  

 واالفتراضات المستخدمة في وضع نموذج التقییم.   

دراسة وتقییم اكتمال تقییم اإلدارة للموجودات غیر الملموسة   •
من   القابلة للتحدید والتي تستوفي معاییر االعتراف كجزء

 معاملة االستحواذ.

قمنا بتقییم مدى كفایة اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالیة   •
 الموحدة المرفقة.  



                        

۳ 

 تقریـر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع) (شركة مساھمة سعودیة)للسادة مساھمي شركة الصحراء العالمیة للبتروكیماویات 

 أمور المراجعة الرئیسیة (یتبع)

 االستحواذ على شركة الصحراء للبتروكیماویات وتقییم انخفاض القیمة الناتج عن الشھرة (یتبع)

 المالیة الموحدة) من اإلیضاحات حول القوائم ۳یرجى الرجوع إلى إیضاح (

 كیفیة معالجة األمر في مراجعتنا 

قمنا باإلجراءات التالیة بخصوص تقییم االنخفاض في القیمة  
واالستثمارات في المشروعات المشتركة  الدفتریة للشھرة

 :   والشركات الزمیلة

تقییم امتثال األسلوب الذي استخدمتھ اإلدارة لتحدید المبلغ  •
لالسترداد بناًء على القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع  القابل 

أو القیمة قید االستخدام، أیھما أعلى، مع متطلبات المعیار 
. "االنخفاض في قیمة الموجودات"  )۳٦الدولي للمحاسبة (

 كما قمنا بالتأكد من الدقة الحسابیة للنموذج المستخدم.  

وزیع ، وتدلوحدات المولدة للنقلتقییم تحدید اإلدارة  •
التي اعتمدتھا الطریقة  والموجودات على كل وحدة مولدة للنقد  

بالرجوع إلى لشھرة ة اقیمفي نخفاض ھا لالاإلدارة في تقییم
 . )۳٦رقم ( لمحاسبة الدولي لمعیار المتطلبات 

التي وضعتھا العالقة والضوابط ذات اإلجراءات اختبار  •
العالقة  ت اإلدارة لضمان تسجیل الشھرة واالستثمارات ذا

 .بمبالغ مناسبة

تقییم مدى مالءمة االفتراضات المطبقة على المدخالت   •
الرئیسیة مثل حجم المبیعات واألسعار وتكالیف التشغیل 
والتضخم ومعدالت النمو على المدى الطویل والتي شملت  
مقارنة ھذه المدخالت مع البیانات المستمدة من الخارج 

التقییمات الخاصة بنا بناًء على معرفتنا باإلضافة إلى 
 بالمجموعة والقطاع.

التقییم الداخلي لدینا للمساعدة في تقییم  اختصاصيّ مشاركة  •
مالءمة معدالت الخصم المطبقة والتي تتضمن مقارنة 

المرجح لتكلفة رأس المال مع المتوسطات القطاعیة المتوسط  
 دات المولدة للنقد.لألسواق ذات العالقة التي تعمل فیھا الوح

إجراء تحلیل الحساسیة الخاص بنا، والذي تضمن تقییم أثر   •
التخفیضات المحتملة بشكل معقول في معدالت النمو 
والتدفقات النقدیة المتوقعة لتقییم األثر على توقعات التدفقات 

 النقدیة للوحدات المولدة للنقد؛ و 

الموحدة، بما  تقییم مدى كفایة اإلفصاحات في القوائم المالیة  •
في ذلك اإلفصاحات عن االفتراضات واألحكام والحساسیة  

 األساسیة.
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 تقریـر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع)   (شركة مساھمة سعودیة) للسادة مساھمي شركة الصحراء العالمیة للبتروكیماویات  

 أمور المراجعة الرئیسیة (یتبع)

 اختبار االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

 ) من اإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة٦یرجى الرجوع إلى إیضاح (

 كیفیة معالجة األمر في مراجعتنا أمر المراجعة الرئیسي

م، تاریخ التحول إلى المعاییر ۲۰۱٦ینایر  ۱كما في 
الدولیة للتقریر المالي، قررت المجموعة أن المبالغ القابلة  
لالسترداد لوحدتین من الوحدات المولدة للنقد وھما  
الشركة العالمیة للدایول وشركة بولي بیوتیلین ترفثلیت 

ة المولدة للنقد قید االستخدام المحتسبة بناء على قیمة الوحد
بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام معدل خصم  

٪ كانت أقل من قیمتھا الدفتریة .  ۱۰قبل الضریبة بنسبة 
  ٤۰۰وقد نتج عن ذلك خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ 

ملیون لایر سعودي في الشركة العالمیة للدایول ومبلغ  
عودي في شركة بولي بیوتیلین ملیون لایر س ۳۰۰

،  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في ترفثلیت. خالل السنة 
أعادت اإلدارة تقییم االنخفاض في قیمة ھذه الوحدات  

نتج عن ذلك خسارة انخفاض في القیمة   المولدة للنقد.  
أُدرجت في النتائج المالیة  ملیون لایر سعودي    ٤٥٤بمبلغ  
 م. ۲۰۱۹لسنة 

إن القیمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد، والتي  
تقوم على أساس القیمة قید االستخدام أو القیمة العادلة  
ناقصاً تكلفة البیع، أیھام أعلى، مستمدة من نماذج التدفقات 
النقدیة المتوقعة المخصومة. تستخدم ھذه النماذج عدة  

ام المبیعات افتراضات رئیسیة، بما في ذلك تقدیرات أحج
واألسعار المستقبلیة وتكالیف التشغیل ومعدالت نمو القیم 
النھائیة ومتوسط التكلفة المرجحة لرأس المال. استخدمت 
إدارة الشركة استشاریین وخبراء خارجیین لتقدیر  

 األسعار المتوقعة لمنتجاتھا.      

یعتبر اختبار االنخفاض في قیمة الموجودات غیر  
رئیسیاً للمراجعة نظراً لتعقیدات المتطلبات المتداولة أمراً  

المحاسبیة واألحکام الھامة المطلوبة لتحدید االفتراضات 
 التي سیتم استخدامھا لتقدیر القیمة القابلة لالسترداد.    

 قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة لمعالجة األمر الرئیسي للمراجعة:  

قمنا بتقییم المنھج المستخدم من قبل اإلدارة لتحدید المبلغ القابل   •
لالسترداد بناًء على القیمة قید االستخدام ومقارنتھا مع 

). كما قمنا بالتأكد من ۳٦متطلبات المعیار الدولي للمحاسبة (
 نموذج المستخدم. الدقة الحسابیة لل

مشاركة االختصاصي الداخلي لدینا في تقییم ھیكل الوحدات  •
المولدة للنقد حسبما أعلنتھا اإلدارة والتأكد من أن الھیكل  

 ).  ۳٦متوافق مع متطلبات المعیار الدولي للمحاسبة (

تقییم مدى مالءمة االفتراضات المطبقة على المدخالت   •
المبیعات واألسعار وتكالیف   الرئیسیة لنموذج التقییم مثل حجم 

التشغیل والتضخم ومعدالت النمو على المدى الطویل والتي  
شملت مقارنة ھذه المدخالت مع البیانات المستمدة من الخارج  
باإلضافة إلى التقییمات الخاصة بنا بناًء على معرفتنا بالعمیل 

 والقطاع.

ییم مشاركة اختصاصي التقییم الداخلي لدینا للمساعدة في تق •
مالءمة معدالت الخصم المطبقة والتي تتضمن مقارنة 

المرجح لتكلفة رأس المال مع المتوسطات القطاعیة المتوسط 
 لألسواق ذات العالقة التي تعمل فیھا الوحدات المولدة للنقد.

إجراء تحلیل الحساسیة، والذي تضمن تقییم أثر التخفیضات  •
لتدفقات النقدیة المحتملة بشكل معقول في معدالت النمو وا

المتوقعة لتقییم األثر على توقعات التدفقات النقدیة للوحدات  
المولدة للنقد للشركة العالمیة للدایول وشركة بولي بیوتیلین 

 ترفثلیت؛ و

تقییم مدى كفایة اإلفصاحات في القوائم المالیة الموحدة، بما   •
في ذلك اإلفصاحات عن االفتراضات واألحكام والحساسیة 

 اسیة.األس



 

٥ 

 تقریـر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع)   (شركة مساھمة سعودیة) للسادة مساھمي شركة الصحراء العالمیة للبتروكیماویات  

 أمور المراجعة الرئیسیة (یتبع)

 تحقق اإلیرادات

 ) من اإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة. ۲۷یرجى الرجوع إلى إیضاح (

 كیفیة معالجة األمر في مراجعتنا الرئیسيأمر المراجعة 

إن اإلیرادات أحد البیانات المالیة ومقاییس األداء 
من  یرادات اإلبعترف عالوة على ذلك ، یُ الرئیسیة، 

للتغیر في أولیة تكون ُعرضة أسعار بالمنتجات الرئیسیة 
 بیئة اقتصادیة متقلبة.

 

الغش مخاطر للعوامل المذكورة أعاله مقرونةً بلنظر اب
المرتبطة باالعتراف باإلیرادات، فقد اعتبرنا ذلك أمر  

 مراجعة رئیسي.    

 

 قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة لمعالجة أمر المراجعة الرئیسي:  

حصلنا على فھم لطبیعة عقود اإلیرادات التي تستخدمھا  •
المجموعة لكل مصدر كبیر لإلیرادات، واختبرنا عینة من  

تمثیلیة لتأكید فھمنا ولتقییم ما إذا كان تطبیق اإلدارة عقود بیع 
) یتوافق مع ۱٥لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (

 معاییر المحاسبة.

اختبرنا اإلجراءات والضوابط ذات العالقة التي وضعتھا  •
 اإلدارة لضمان االعتراف المناسب باإلیرادات.

عینة من معاملة   إجراء اختبار للوصول إلى التفاصیل بشأن  •
 المبیعات وتتبعھا للوصول إلى المستندات المصدر.    

غیر للمنتجات  قمنا بتقییم مدى مالءمة تعدیالت األسعار األولیة   •
 . مع جھات التسویق في نھایة السـنةة المباع

ووجود أي  الغش التوعیة بشأن من ممثلي اإلدارة باالستفسار  •
 فعلیة.غش حاالت 

دفتر الیومیة للحسابات المتعلقة ت مدخالاختبار عینة من  •
 ومقارنتھا بالوثائق الداعمة. المخاطر الجوھریة بمجاالت 

قمنا بإجراءات إقفال لضمان االعتراف باإلیرادات عند نقل  •
 السیطرة إلى العمیل وخالل الفترة المحاسبیة الصحیحة. 

 .الموحدة  تقییم مدى كفایة إفصاحات القوائم المالیة •
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 تقریـر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع) (شركة مساھمة سعودیة)للسادة مساھمي شركة الصحراء العالمیة للبتروكیماویات 

 خرىاألمعلومات ال

السنوي، ولكن ال إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر  
 تتضمن القوائم المالیة الموحدة وتقریرنا عنھا. ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ تقریرنا ھذا.

وال یغطي رأینا في القوائم المالیة الموحدة المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكید فیما یخص 
 ذلك. 

جعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عندما تصبح وبخصوص مرا
متاحة، وعند القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة  

 ل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري. الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا خال

ً لنا، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري فیھ، فإنھ یتعین علینا إبالغ األمر  عند قراءتنا للتقریر السنوي، عندما یكون متاحا
 للمكلفین بالحوكمة.

 الموحدةمسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 

إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة 
في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، واألحكام 

ھا في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة،  المعمول ب
 لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة، وعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة  
وعن االفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة،  

 یام بذلك.  ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي سوى الق

 عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة. ون المسؤول مھ، لجنة المراجعةالمكلفین بالحوكمة، أي إن 

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء بسبب 
غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ  

م القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف لیس ضماناً على أن المراجعة التي ت
دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة إذا كان یمكن 

رات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرا
 القوائم المالیة الموحدة.  

وكجزء من المراجعة وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ 
 على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً: 

وتصمیم وتنفیذ  ، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، ییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدةتحدید وتق •
، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. ویعد خطر لمواجھة تلك المخاطرإجراءات مراجعة  

خطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من ال
 أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. 
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 تقریـر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع) (شركة مساھمة سعودیة)للسادة مساھمي شركة الصحراء العالمیة للبتروكیماویات 

 الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة (یتبع)مسؤولیات مراجع 

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،   •
 ولیس بغرض إبداء رأي حول فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة.

تقییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت  •
 بھا اإلدارة. 

استنتاج مدى مناسبة تطبیق اإلدارة لمبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول   •
ً كبیراً بشأن قدرة المجموعة على  علیھا، ما إذا كا ن ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكا

االستمرار وفقا لمبدأ االستمراریة. وإذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت االنتباه في تقریرنا إلى 
الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فإنھ یتعین علینا تعدیل اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة  

رأینا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف  
 ة. المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراری

تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة  •
 تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

للمنشآت أو األنشطة التجاریة ضمن المجموعة،   الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة •
إلبداء رأي حول القوائم المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وأداء عملیة المراجعة للمجموعة. ونظل  

 الجھة الوحیدة المسؤولة عن رأینا.

لمخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة، بما لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقیت ا
في ذلك أي أوجھ قصور مھمة في الرقابة الداخلیة إكتشفناھا خالل المراجعة للشركة السعودیة العالمیة للبتروكیماویات 

 ("الشركة") (والشركات التابعة لھا ("المجموعة")).

ا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، وأبلغناھم بجمیع المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد التزمنكما زودنا 
العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقایة ذات العالقة، إذا تطلب األمر 

 ذلك. 

مور التي اعتبرناھا األكثر أھمیة عند مراجعة القوائم  ومن ضمن األمور التي تم إبالغھا للمكلفین بالحوكمة، نحدد تلك األ
المالیة الموحدة للفترة الحالیة، والتي تُعّد أمور المراجعة الرئیسیة. ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام أو الئحة 

اإلبالغ عنھ في تقریرنا ألن  اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغایة، أن األمر ینبغي أال یتم 
 .التبعات السلبیة للقیام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على ھذا اإلبالغ

 عن كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونیون 

 

 

 

__________________ 

 عبدالعزیز عبدهللا النعیم

۳۹٤ترخیص رقم:   
 م۲۰۲۰مارس  ۲٥الخبر في: 
 ھـ۱٤٤۱شعبان  ۱الموافـق : 
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 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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        معلومات حول الشركة .1

عودية مسجلة في المملكة إن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أو "الشركة" )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات( هي شركة مساهمة س

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

 

تجاري رقم المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ولديها فرع بمدينة الخبر، حيث يوجد المقر الرئيسي لإلدارة التنفيذية، وهو مسجل بموجب السجل ال يقع

 2055007570م وفرع آخر بمدينة الجبيل الصناعية بموجب السجل التجاري رقم  2000فبراير    6هـ الموافق  1420شوال    30الصادر بتاريخ    2051023922

 م.2006يونيو  1م الموافق 1427جمادى األولى  4الصادر بتاريخ 

 

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

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

 المستقلة عند إنشاءها.

 

لمية م(, أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات تغيير اسمها إلى شركة الصحراء العا2019مايو    16هـ )الموافـق:  1440رمضان    11بتاريخ الخميس  

، شركة سعودية للبتروكيماويات "سبكيم" أو "الشركة" بعد االنتهاء من صفقة االندماج التجاري المتكافئ بين شركة سبكيم وشركة الصحراء للبتروكيماويات

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

 

٪ من أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات )"الصحراء"( عن 100ج التجاري على شكل صفقة استحواذ، حيث استحوذت شركة سبكيم بموجبها على تم االندما

م مقابل سهًما من أسهم شركة سبكي  0.8356سهم جديد باسم شركة سبكيم وفقًا التفاقية التنفيذ وبالنسبة المتفق عليها وهي إصدار    366،666،666طريق إصدار  

هـ 1440رمضان    11كل سهم من أسهم شركة الصحراء. تم اعتماد إصدار أسهم شركة سبكيم من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  

عودية )"تداول"( والهيئة العامة م(. حصلت شركة سبكيم على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية الس2019مايو  16)الموافق: 

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

 

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

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

 

 ( من اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة. 3للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن االندماج التجاري، يرجى الرجوع إلى إيضاح )
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 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 معلومات حول الشركة )يتبع( .1

 ديسمبر، يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية )ويشار إلى الشركة والشركات التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"(: 31كما في 

 ديسمبر 31نسبة الملكية الفعلية في       الشركات التابعة

 م 2018 م 2019  

 - % 100  شركة الصحراء للبتروكيماويات )"الصحراء"(

 ٪ 65 % 65  الشركة العالمية للميثانول

 %53.91 %53.91  الشركة العالمية للدايول

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

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

 ٪ 97 % 97  ( 2-1العالمية للغازات"( )الشركة 

 %100 %100  شركة سبكيم للتسويق

 - % 100  شركة الصحراء للتسويق

 ٪78.20 %78.20  الشركة العالمية للمنافع

 %75 % 75  الشركة العالمية للبوليمرات

 %100 %100  شركة سبكيم للكيماويات

 %100 % 100  شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه

 %100 % 100   شركة سبكيم أوروبا بي في

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

 %50 %50  ( 3-1شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة )

 ٪ 75 % 75  مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

 %100 % 100  ( 4-1شركة سبكيم آسيا )بي تي أي( )

 - % 100  (5-1شركة سبكيم للتقنيات المتقدمة )

  

مشروعات الالزمة تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة الصحراء في االستثمار في المشروعات الصناعية والبتروكيماوية والقطاعات الكيميائية وامتالك وتنفيذ ال

 م.2004الصحراء ‘مال التشغيل في سنة  بدأت شركة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع وتسويقها.

 

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

 

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

 م. 2006في سنة 

 

لفينيل األحادي على إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة هو تصنيع وبيع حامض االستيل وخالت ا

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

 

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

 

لشركة سبكيم للتسويق وشركة الصحراء للتسويق هو تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل شركات المجموعة وغيرها  إن النشاط الرئيسي

 م على الترتيب.2018م و2007من المنتجات البتروكيماوية. بدأت شركة سبكيم للتسويق وشركة الصحراء للتسويق أعمال التشغيل في سنة 

 

 توفير المستلزمات الصناعية لشركات المجموعة. يسي للشركة العالمية للمنافع هوإن النشاط الرئ

 

تصنيع وبيع البولي إيثيلين منخفض الكثافة وبولي أسيتات فينيل والبولي فينيل الكحولي. بدأت الشركة العالمية  إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للبوليمرات هو

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

 

تصنيع وبيع إيثيل أسيتات وبيوتيل أسيتات وبولي بيوتيلين ترفثليت. بدأ مصنع إيثيل األسيتات نشاطه التجاري  إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للكيماويات هو

 م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم.2018يوليو    1م بينما بدأ مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت نشاطه التجاري في  2013في  

 

وبا بي في وشركة سبكيم أوروبا إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه والشركات التابعة لها المملوكة بالكامل بما في ذلك شركة سبكيم أور

 اس ايه هو تقديم خدمات تسويق وتوزيع للمنتجات البتروكيماوية للشركة.

  

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



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الشركة )يتبع(معلومات حول  .1

ربائية. بدأت الشركة إن النشاط الرئيسي لشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة هو تصنيع وبيع البولي إيثيلين متقاطع الربط وواقيات موصالت األسالك الكه

 م من المقاولين الرئيسيين.م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستال2015يونيو  1أنشطتها التجارية في 

 

تصنيع وبيع القوالب والسبائك والمنتجات ذات الصلة  م، هو2014إن النشاط الرئيسي لمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة، والتي تأسست في عام 

م. بدأ مصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين التشغيل 2016نوفمبر  1إلى جانب إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلين. إن مصنع إنتاج األدوات بدأ أنشطته التجارية من 

 م.2019يناير  1التجاري في 

 

م بمساهمة أقل من المطلوب في قروض من 2009ساهم أحد مساهمي الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة في سنة  1- 1

مساهمة بأكثر من المستوى المطلوب لدعم المشروع. ونتيجة لذلك، فقد زادت نسبة الملكية الفعلية للمجموعة في الشركتين المساهمين، ووافقت شركة سبكيم على ال

 .٪89.52إلى  ٪87من  ٪2.52بمعدل 

 

 ٪ 25كة الوطنية للطاقة البالغة م مع الشركة الوطنية للطاقة لشراء كامل حصة الشر2018يوليو  24وقعت شركة سبكيم اتفاقية بيع وشراء )"االتفاقية"( بتاريخ  2- 1

مليون لاير سعودي لهذا الشراء. تم االنتهاء من جميع  262.5في رأس مال الشركة العالمية للغازات وفقًا لشروط تجارية متفق عليها. دفعت شركة سبكيم مبلغ 

 .٪97إلى  ٪72بكيم في الشركة العالمية للغازات من م، زادت ملكية شركة س2018أكتوبر  17اإلجراءات النظامية المتعلقة بصفقة الشراء وبتاريخ 

 

فقط في شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة. ومع ذلك، وفقاَ التفاقية المساهمين، فإن السيطرة علی األنشطة ذات العالقة  ٪50لدى المجموعة حصة بنسبة  3- 1

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

 

م. يتمثل النشاط 2013مارس  25هـ الموافق 1434جمادى األولى  13م. وتاريخ عقد تأسيسها هو 2013تأسست الشركة المستثمر فيها في سنغافورة في عام  4- 1

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

 

لاير سعودي. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع المعدات  5,000,000م، تم سداد رأس مال شركة سبكيم للتقنيات المتقدمة بمبلغ 2019خالل سنة  5- 1

 المعدنية وقطع الغيار.

 

 المشروع المشترك 6- 1

٪ في شركة الواحة للبتروكيماويات )"الواحة"(، وهي مشروع مشترك يتمثل   75حصة ملكية بنسبة  تمتلك الشركة، من خالل الشركة التابعة لها شركة الصحراء،  

 نشاطه الرئيسي في تصنيع مادة البولي بروبيلين.

 

 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  7- 1

صحراء ومعادن للبتروكيماويات )"سامابكو "(، وهي مشروع ٪ في شركة ال  50تمتلك الشركة، من خالل الشركة التابعة لها شركة الصحراء، حصة ملكية بنسبة  

 مشترك يتمثل نشاطه الرئيسي في تصنيع إنتاج وبيع الصودا الكاوية والكلور وثنائي كلوريد اإليثلين.

 

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

 البتروكيماويات:

 

 ديسمبر 31نسبة الملكية الفعلية في   

 م 2018 م 2019  

 - %32.55  شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات )تي أس أو سي(

 - %43.16  الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة )ساك(

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

 

 

 

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 أسس اإلعداد 1- 2

والمعايير واإلصدارات  العربية السعوديةتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة )"القوائم المالية الموحدة"( وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة 

 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 

ا عدا البنود الجوهرية التالية تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي، ما لم يذكر خالف ذلك، م

 كز المالي الموحدة:الواردة في قائمة المر

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

 يُعترف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. •

 لتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.األدوات المالية المشتقة ا •

 

  تم عرض القوائم المالية بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 .4-2ضاح السياسات المحاسبية المستخدمة ذات عالقة بفهم مستخدمي القوائم المالية. إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة مدرجة في إي

 

 التوحيدأساس  2- 2

م. تتحقق السيطرة عندما تتعرض 2019ديسمبر  31( كما في 1تتألف القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة )إيضاح 

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

 سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.

 

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

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

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

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد. •

 

ة. عندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية التصويت أو حقوق مشابهة بصورة عامة، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطر

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

 ذلك:

 

 صويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق الت •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و •

 للمجموعة. حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة •

 

حدوث تغيرات على واحد أو تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى 

يقاف التوحيد عندما تفقد أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إ

ة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشرك

 الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على الشركة التابعة.

 

لكية غير المسيطرة، حتى إذا أدت ينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الشركة األم للمجموعة وحقوق الم

 النتائج إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

 

ت والمطلوبات والحقوق إذا لزم األمر، يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد الموجودا

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

 

 

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 أسس التوحيد )يتبع(  2- 2

حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، سينتج عنها ما يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة 

 يلي:

 

 استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛  •

 حقوق ملكية غير مسيطرة؛ استبعاد القيمة الدفترية ألي  •

 استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛  •

 إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي المستلم؛  •

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛  •

 إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل   •

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

 إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة.

 

رات في حصة المجموعة تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. يتم احتساب التغي

 في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامالت حقوق الملكية.

 

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

الت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة مصلحة المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الناشئة عن المعام

 ض في القيمة.انخفا الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى حد عدم وجود دليل على

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 3- 2

م. يسري عدد من المعايير الجديدة األخرى 2019يناير  1( "عقود االيجار" من 16طبقت المجموعة عند االعتراف األولّي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 لى القوائم المالية للمجموعة.م، ولكن ليس لها أي تأثير جوهري ع2019يناير  1أيضاً ابتداًء من 

 

( باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل التي يتم بموجبها االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق األولي في 16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي )

م، )أي أنه تم عرضها كما هو مفصح سابقاً(، وفقًا 2018المقارنة المعروضة لسنة  م )إن وجد(. وعليه، لم يتم تعديل معلومات  2019يناير    1األرباح المبقاة في  

( والتفسيرات ذات العالقة. فيما يلي تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية. باإلضافة إلى ذلك، لم يتم تطبيق متطلبات 17للمعيار الدولي للمحاسبة رقم )

 ( بشكل عام على معلومات المقارنة.16الي رقم )اإلفصاح في المعيار الدولي للتقرير الم

 

 تعريف عقد اإليجار أ.

(، يكون العقد أو يحتوي على تأجير إذا نقل العقد حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل 16وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

  يجار أو يحتوي على إيجار بناًء على التعريف الجديد لعقد اإليجار.عوض مادي. تحدد المجموعة ما إذا كان العقد يمثل إ

 

(، اختارت المجموعة تطبيق الطريقة العملية عند استثناء التقييم التي تكون فيه المعامالت عقود إيجار. 16عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار. لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم يكن يتم 16ي رقم )طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المال

ا كان ( من تفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي لتقرير ما إذ4( و تفسير رقم )17تحديدها على أنها تحتوي على إيجار طبقًا للمعيار الدولي للمحاسبة )

( على العقود 16(. لذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16يوجد عقد إيجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 م.2019يناير  1المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد 

 

 فيها مستأجراً  المجموعةعقود اإليجار التي تكون  ب.

تستخدم السيارات  تقوم المجموعة، بصفتها مستأجراً، باستئجار العديد من الموجودات، بما في ذلك أراضي وسيارات. المصانع والمباني مشيّدة على األرض.

ى تقدير ما إذا كان عقد اإليجار ألغراض إدارية. كانت المجموعة تقوم سابقاً بتصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي بناًء عل

(، تعترف 16رقم )قد قام بنقل جميع مخاطر ومنافع المتعلقة بملكية األصل موضوع العقد إلى المجموعة بشكل جوهري. وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 ه العقود مدرجة في قائمة المركز المالي. أي أن هذ -المجموعة بموجودات حقوق االستخدام والتزامات اإليجار الخاصة بأغلب هذه العقود
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 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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 ب. عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجراً )يتبع( 

 ( 17تشغيلي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة )عقود اإليجار المصنفة كعقود إيجار  .1

(. عند التحول، بالنسبة لهذه العقود، 17سابقاً، كانت المجموعة تصنف جميع عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة رقم )

م. تُقاس موجودات 2019يناير  1لمخصومة بمعدل االقتراض المتزايد للمجموعة كما في تم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، ا

 حقوق االستخدام بمبلغ يساوي مطلوبات عقود اإليجار، ويتم تعديله حسب مبلغ أي مبالغ إيجارات مدفوعة مقدماً أو مستحقة.

 

( الستئجار عقود اإليجار المصنفة سابقاً كعقد إيجار تشغيلي 16لتقرير المالي رقم )استخدمت المجموعة عدداً من الطرق العملية عند تطبيق المعيار الدولي ل

 (. على وجه الخصوص، فإن المجموعة:17بموجب المعيار الدولي للمحاسبة )

 التطبيق األولي؛شهًرا من تاريخ  12لم تعترف بموجودات ومطلوبات حق االستخدام لعقود اإليجار التي تنتهي مدة اإليجار بها خالل  •

 لم تعترف بموجودات حقوق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة )مثل معدات تكنولوجيا معلومات(; و - •

 استبعدت التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حقوق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي. •

 

 ( 17بموجب المعيار الدولي للمحاسبة ) عقود إيجار مصنفة كعقود إيجار تمويلي .2

 (.17ال يوجد لدى المجموعة عقود إيجار مصنفة كعقود إيجار تمويلي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة رقم )

 

 فيها مؤجراً  المجموعةج. عقود اإليجار التي تكون 

 ال يوجد عقد إيجار جوهري تكون المجموعة فيه مؤجراً. 

 

 التأثير على القوائم المالية .د

 التأثير عند التحول .1

(، اعترفت المجموعة بموجودات حقوق استخدام والتزامات عقود إيجار. ال يوجد تأثير جوهري على األرباح 16عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي )

 فيما يلي ملخص باألثر عند التحول: (.16التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )المبقاة عند 

 

 م 2019يناير  1 

مليون 65.7 (7أراضي وسيارات )إيضاح  -موجودات حقوق االستخدام   

مليون 65.7 التزامات عقود إيجار  

 

 1عقود إيجار تشغيلية، خصمت المجموعة مدفوعات اإليجار باستخدام معدل اقتراض متزايد في عند قياس التزامات اإليجار لعقود اإليجار المصنفة على أنها 

 ٪. 3.8م. معدل المتوسط المرجح المطبق هو 2019يناير 

  

 م 2019يناير  1 

مليون  96.5 م2018ديسمبر  31التزامات عقود إيجار تشغيلي في   

مليون 66.5 م2019يناير  1مخصوم باستخدام معدل اقتراض متزايد في   

 - م2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التمويلي كما في 

( مليون0.8) إعفاء االعتراف لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة •  

 - شهراً عند التحول. 12إعفاء من االعتراف بعقود اإليجار التي تقل مدتها عن  •

مليون 65.7 م2019يناير  1التزامات عقود إيجار معترف بها في   
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 )شركة مساهمة سعودية(
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باستثناء السياسات المحاسبية الخاصة بعقود اإليجار طبقت المجموعة السياسات التالية بشكل منتظم على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة  

  م وما بعدها.2019المطبقة من سنة 

  

 االندماج التجاري (أ

قابل المحول، المقاس تقوم المجموعة باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة. وتقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع الم

ت المتكبدة خالل السنة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. وتدرج تكاليف المعامال

 ضمن المصروفات العمومية واإلدارية.

  

 يُعترف عموماً بهذه المبالغ في قائمة الدخل الموحدة.ال يتضمن الثمن المحول المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات الموجودة مسبقاً. 

 

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

تملة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة تزيد عن إجمالي المقابل المادي المحول، تقوم مسبقاً تزيد عن صافي الموجودات المقتناة والمطلوبات المح

إلجراءات المستخدمة المجموعـة بإعـادة تقييـم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المشتراة والمطلوبات المحتملة على نحو صحيح وقامت بمراجعـة ا

جمالي المقابل لغ التي سيُعترف بها في تاريخ االندماج التجاري. إذا نتج عن إعادة القياس زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة على إفي قيـاس المبا

 المادي المحول، يُعترف بالربح في قائمة الدخل الموحدة.

 

خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة بعد االعتراف األولي، تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها أي 

وقع أن تستفيد من المكتسبة من خالل االندماج التجاري، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد والتي من المت

 تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمنشأة المشتراة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات. االندماج التجاري بصرف النظر عن

 

المستبعدة في القيمة عندما تشكل الشهرة جزءاً من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات 

لنسبية ستبعدة وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة االدفترية للعمليات الم

 للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.

 

 يمتها. يُعترف بأي أرباح عن شراء صفقة مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة.يتم سنوياً إجراء اختبار ألية شهرة تنشأ للتحقق من وجود انخفاض في ق

 

 الشركات التابعة

مشاركتها بالشركة  الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في العوائد المختلفة نتيجة

العوائد من خالل تحكمها بالشركة. يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة إلى القوائم المالية من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ  والقدرة على التأثير على تلك

 توقف السيطرة.

 

التابعة، في احتياطي نتائج   يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع حصص في الشركات التابعة، عندما تستمر المجموعة في ممارسة سيطرة على الشركة

 بيع / شراء الحصص في الشركات التابعة.

 

 مشروعات مشتركة

مطلوبات المتعلقة إن العملية المشتركة هي ترتيب مشترك وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيبات حق في الموجودات والتزامات بشأن ال

  من موجودات ومطلوبات العملية المشتركة.بالترتيب. حصلت المجموعة على حصتها 
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 استثمار في مشروعات مشتركة وشركات زميلة  (ب

تأثيراً جوهرياً على سياستها المالية والتشغيلية، ولكن ال يصل إلى حد السيطرة، والذي عادة ما يكون الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة 

 ٪ من حقوق التصويت.50٪ و20مصاحباً لنسب ملكية تتراوح ما بين 

 

لترتيب، وليس حق في موجوداتها إن المشروع المشترك هو ترتيب يكون للمجموعة فيه سيطرة مشتركة حيث يكون للمجموعة حقوقاً في صافي موجودات ا

 والتزامها تجاه مطلوباتها. 

 

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

 

 طريقة حقوق الملكية 

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

مجموعة في حركات فيها لما بعد االستحواذ. تعترف المجموعة بحصتها في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل الموحدة ويتم إثبات حصة ال

ل الشامل اآلخر. يُعترف بتوزيعات األرباح المستلمة أو مستحقة القبض من الشركات الزميلة والمشروعات الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في الدخ

 المشتركة كخفض في القيمة الدفترية لالستثمارات.

  

وع المشترك، تتوقف المجموعة إذا تساوت حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مع أو تجاوزت ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشر

ة أو المشروع عن االعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية. إن الملكية في شركة زميلة أو مشروع مشترك هو القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميل

ًء من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشترك ويتم تحديدها باستخدام طريقة حقوق الملكية مع أي ملكية طويلة األجل تشكل في مضمونها جز

د فيه المجموعة المشروع المشترك. بعض تخفيض ملكية المجموعة إلى الصفر، يتم تكوين مخصص للخسائر اإلضافية، ويُعترف بااللتزام، فقط بالقدر الذي تتكب

ة أو المشروع المشترك. وإذا قامت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في فترة الحقة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميل

 بتسجيل أرباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.

 

وشركاتها الزميلة والمشروعات المشتركة بقدر حصة المجموعة في هذه الشركات. كما يتم استبعاد تحذف األرباح غير المحققة عن المعامالت بين المجموعة 

يها بطريقة حقوق الملكية الخسائر غير المحققة إذا كانت المعاملة تشير إلى انخفاض في قيمة األصول المحولة. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات المستثمر ف

 افقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.عند الضرورة لضمان تو

 

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

القيمة في قائمة الدخل الموحدة بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة  الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. يُعترف بخسارة االنخفاض في

 لالسترداد.

 

 الشهرة

لوبات المحددة وعند االستحواذ على االستثمار، يتم المحاسبة عن أي فرق بين تكلفة االستثمار وحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمط

 المستثمر فيها كما يلي: للشركة

 تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار. غير مسموح إطفاء هذه الشهرة. •

مار كإيرادات عند تدرج أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها عن تكلفة االستث •

 تحديد حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في الفترة التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار.
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 التصنيف المتداول وغير المتداول (ج

المتداولة تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيف متداول / غير متداول. يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات 

 عندما:

 دورة التشغيل العادلة.يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في  •

 محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة. •

 يتوقع أن تتحقق خالل اثنتي عشر شهراً بعد فترة القوائم المالية، أو •

 نقد أو ما في حكمه ما لم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثنا عشر شهراً بعد فترة القوائم المالية. •

 

 يع الموجودات األخرى غير متداولة.يتم تصنيف جم

 

 يتم تصنيف المطلوبات ضمن المطلوبات المتداولة عندما:

 يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية. •

 في حالة االحتفاظ بها بشكل أساسي لغرض المتاجرة. •

 تكون مستحقة التسوية خالل اثنتي عشر شهر من تاريخ التقرير المالي، أو •

 غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثنتي عشر شهر بعد تاريخ القوائم المالية.ال يوجد حق  •

 

 وتصنف المجموعة جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

 

 قياس القيمة العادلة (د

ما في معاملة نظامية فيما بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. تعرف القيمة العادلة باعتبارها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام 

 يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما:

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو •

 الرئيسي.في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق  •

 

على افتراض أن  وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا

قدرة المشاركين في السوق على تكوين منافع المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي 

 اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

 

المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام  استخدامتستخدم المجموعة طرق تقييم مالئمة وفقًا للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة 

لموحدة مصنفة ضمن تدرج المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ا

 معطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مستوى من ال القيمة العادلة.

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

 أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة. - 2المستوى  •

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

 

يات في هيكل التدرج بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين المستو

لمجموعة دة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة قوائم مالية. تحدد اعن طريق إعا

 السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر. 

 

ارجي في تقييم الموجودات الجوهرية، عند الضرورة. ويتم إشراك جهة التقييم الخارجي من قبل المجموعة بعد مناقشة وموافقة لجنة تشترك جهات التقييم الخ

وعة وتدرس . تناقش المجمالمراجعة بالشركة. وتشتمل معايير االختيار المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللية وما إذا كانت المعايير المهنية قد تم الحفاظ عليها

مع جهة التقييم الخارجي للمجموعة أساليب وافتراضات التقييم التي تستخدم لكل حالة.
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سياسات المحاسبية وفي تاريخ كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا لل

في حسابات التقييم للعقود والوثائق للمجموعة. ولهذا التحليل، تتولى اإلدارة التحقق من المدخالت الرئيسية في أحدث تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة 

 كان التغيير معقوالً. األخرى ذات العالقة. كما تقوم اإلدارة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية وذلك لتحديد ما إذا 

 

والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات 

 الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله.

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء (ه

مة مع العمالء. وهو يضع نموذجاً جديداً من ( نموذجاً شامالً موحداً للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود المبر15يضع المعيار الدولي للتقرير المالي )

(، يتم إثبات اإليرادات عندما تستوفي المنشأة التزام 15خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )

ا يتم نقل الموجودات يتم نقل السيطرة سواء بمرور الوقت أو في وقت معين. تقوم أداء عن طريق نقل البضائع أو الخدمات الموعود بها إلى العميل. عندم

 المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة بالمبالغ التي لها الحق في إصدار فواتير بها. 

 

 بيع البضائع

 جهات التسويق/ المشترون -مبيعات مباشرة  (1

المنتجات، حسب الشروط التعاقدية المتفق عليها، عندما تنتقل السيطرة على البضاعة إلى جهات التسويق / المشترين يتم إثبات اإليرادات عند تسليم أو شحن 

 وعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة المبيعة.

 

يطرة على المنتجات عندما يتم تسليم البضائع أو شحنها إليهم )أي في وقت وضع البضائع على السفن( وقبول البضائع بتوقيع تقوم جهات التسويق / المشترون بالس

ناًء يوًما. يتم تقديم خصومات لجهات التسويق/ المشترين ب 90سند الشحن. يتم إصدار الفاتورة في ذلك الوقت المعين. عادةً ما تكون الفواتير مستحقة الدفع خالل 

ات التسويق/ المشترين على شروط متفق عليها. يتم إثبات الجزء من المبيعات الذي يتم من خالل جهات التسويق/ المشترين بأسعار أولية يتم االتفاق عليها مع جه

إلى مستهلكيها النهائيين، بعد خصم تكلفة الشحن وقت شحن البضائع، ويتم في وقت الحق تعديلها استناداً إلى أسعار البيع الفعلية من قبل جهات التسويق/ المشترين  

لمتاحة واألسعار المنشورة والتوزيع )سعر التسوية(. تقوم المجموعة بتقدير المقابل المادي المتغير باعتباره المبلغ األكثر احتماالً بناًء على معلومات السوق ا

بعضاً من أو كل مبلغ المقابل المادي المتغير فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن  مؤخراً لمنتجات البترو كيماويات. تدرج المجموعة في سعر المعاملة

 ال يحدث رد جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة المعترف بها عند حل عدم اليقين المرتبط بالمقابل المتغير ذي العالقة في وقت الحق. 

 

 العمالء النهائيون -مبيعات مباشرة  (2

يكون إليرادات عند تسليم أو شحن المنتجات، حسب الشروط التعاقدية المتفق عليها، عندما تنتقل السيطرة على البضاعة إلى المشتري وعندما ال يتم إثبات ا

 للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة المبيعة.

 

مستهلكين النهائيين. تقوم شركة سبكيم وشركة الصحراء للتسويق وشركة سبكيم للتسويق والشركات الزميلة لشركة سبكيم للتسويق بتقديم يتم البيع مباشرة إلى ال

وهل هو عة دورها  أنشطة شراء وتسويق المنتجات البتروكيماوية لدى الشركات التابعة لشركة سبكيم وشركات أخرى. لمثل هذه الترتيبات، تقوم المجموعة بمراج

بة الصافية عندما تقوم أصل أو وكيل. بناًء على هذه المراجعة، تقوم المجموعة عند قيامها بدور األصل بتسجيل البيع على أساس إجمالي، بينما يتم اتباع المحاس

يرادات عندما يحصل العميل النهائي على بدور الوكيل. عالوة على ذلك، في حالة مبيعات الشحنات من قبل شركة سبكيم للتسويق، تقوم المجموعة بإثبات اإل

 السيطرة على المنتجات المسلمة له )أي عندما يتسلم العميل المنتج بالفعل(.

 

 بيع منتج محدد (3

إلى أنه بموجب هذه ذلك لقد قررت المجموعة أنه بالنسبة لهذا النوع من المنتجات، يسيطر العمالء على جميع األعمال قيد التنفيذ أثناء تصنيع المنتجات. ويرجع 

تكبدة حتى تاريخه، بما في العقود، فإنه يتم تصنيع المنتجات وفقاً لمواصفات العميل وإذا قام العميل بإنهاء العقد، فإنه يحق للمجموعة الحصول على التكاليف الم

 ذلك الحصول على هامش معقول.

 

وفقًا لشروط الدفع المتفق عليها مع العمالء. يتم عرض المبالغ التي لم يصدر بها فواتير كموجودات   يتم إصدار الفواتير وفقًا للشروط التعاقدية وتكون مستحقة الدفع

 عقود. 

 

 أي قبل تسليم البضائع إلى مقر العميل. يتم تحديد التقدم المحرز على أساس طريقة التكلفة إلى التكلفة. -يتم إثبات اإليرادات والتكاليف المتعلقة بها بمرور الوقت 
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 تقديم الخدمات

خاللها تنفيذ الخدمات ذات العالقة. بالنسبة للعقود ذات السعر الثابت، يُعترف باإليرادات يُعترف باإليرادات من تقديم الخدمات على مدى الفترة الزمنية التي يتم 

لمقرر تقديمها. يتم مراجعة بناًء على طريقة "نسبة اإلنجاز" التي تقيس الخدمة الفعلية المقدمة حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية كنسبة من مجموع الخدمات ا

 التكاليف أو مدى التقدم باتجاه اإلنجاز إذا تغيرت الظروف. تدرج أية زيادات أو انخفاضات ناتجة في اإليرادات أو التكاليف المقدرة في  تقديرات اإليرادات أو

 الربح أو الخسارة في الفترة التي تكون فيها اإلدارة على علم بالظروف التي تؤدي إلى المراجعة.

 

 إيرادات أخرى (و

 إيرادات الفوائد

مطبق، وهو المعدل الذي جميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي. وسعر الفائدة الفعلي البالنسبة ل

ألصل عند االعتراف األولي. يتم إدراج يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالية إلى صافي القيمة المدرجة لذلك ا

 إيرادات الفوائد في إيرادات التمويل بقائمة الدخل.

 

 يتم االعتراف باإليرادات األخرى عندما يكون تحققها مؤكداً.

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية (ز

المستخدمة من قبل الشركة األم. تحدد كل شركة من شركات المجموعة عملتها يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية 

لتوحيد، وعند بيع عملية الوظيفية وأن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة تقاس باستخدام تلك العملة الوظيفية. تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة ل

 فها إلى ربح أو خسارة تظهر المبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه الطريقة.أجنبية، فإن الربح أو الخسارة المعاد تصني

 

 المعامالت واألرصدة

الذي تكون فيه  تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل شركات المجموعة حسب أسعار الصرف الفورية لعملتها الوظيفية المعنية في التاريخ

 مرة. إن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفورية للعملة المستخدمة بتاريخ القوائم المالية.المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول  

 

ء من تحوط صافي ينها كجزيتم االعتراف بالفروقات الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة باستثناء البنود النقدية التي تم تعي

تم تصنيف المبلغ المتراكم استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر حتى يتم استبعاد صافي االستثمار في الوقت الذي ي

 في قائمة األرباح أو الخسائر. 

 

ت األجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار صرف بتواريخ المعامالت األولية. إن البنود غير النقدية إن البنود غير النقدية التي تقاس حسب التكلفة التاريخية بالعمال

الناتجة من تحويل البنود غير  التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية تحول باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن األرباح أو الخسائر

أن فروقات التحويل على تي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع االعتراف باألرباح أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للبند )أي النقدية ال

لخسائر يتم االعتراف بها أيضاً ضمن بنود البنود التي تم االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة لها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو قائمة األرباح أو ا

 الدخل الشامل األخرى أو قائمة األرباح أو الخسائر، على التوالي(.

 

حواذ تعامل على أنها إن أي شهرة تنتج من االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة للقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات تنتج من االست

 ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف بتاريخ القوائم المالية.موجودات 

 

 العمليات األجنبية -شركات المجموعة 

لمالية ويتم تحويل قائمة عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد بتاريخ القوائم ا

ي رصيد ترجمة ل بمتوسط سعر الصرف. يُعترف بفروق التحويل الناتجة من توحيد القوائم المالية شمن بنود الدخل الشامل اآلخر ويظهر التغير المتراكم فالدخ

ئمة الدخل. يتم تحويل مكونات حقوق العمالت األجنبية. عند استبعاد عملية أجنبية، يُعترف بالصرف ببنود الدخل الشامل اآلخر المتعلق بتلك العملية األجنبية في قا

 الملكية بأسعار الصرف السائدة في التواريخ التي نشأت فيها البنود. 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ممتلكات وآالت ومعدات (ح

نفيذ ال يتم استهالكها. إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات أولياً بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. أعمال اإلنشاءات تحت التيتم  

المجموعة. يُحّمل اإلصالح والصيانة على قائمة   يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى

المخطط لها. وفي حال الدخل. تشتمل اآلالت والمكائن على تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها والتي تستهلك خالل الفترة حتى موعد الصيانة الدورية القادمة 

دمة، يتم قيد صافي القيمة الدفترية لتكاليف الصيانة الدورية المخطط لها على حدوث صيانة دورية غير متوقعة قبل الموعد المخطط للصيانة الدورية القا

لكات واآلالت والمعدات المصروفات في الحال ومن ثم تستهلك تكاليف الصيانة الجديدة على مدار الفترة المتوقع االستفادة منها. يجري احتساب االستهالكات للممت

ذلك باستخدام طريقة القسط الثابت. يتم االعتراف بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد إدراج استخدامه على أساس أعمارها اإلنتاجية المقدرة و

 في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير االعتراف بالمخصص.

 

 لألصول على النحو التالي:يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 عدد السنوات  فئة الموجودات 

 33.33 - 10  مباني وتحسينات على أراضي -

 30 - 1.5  آالت وماكينات  -

 4  حاسب آلي -

 10 - 2  أثاث وتركيبات -

 20 - 2  معدات مكتبية -

 4  سيارات -

 10 - 2  مواد محفزة وأدوات -

 20 - 2  قطع غيار رأسمالية -

 

وجود منافع اقتصادية التوقف عن االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم  يتم 

آلالت والمعدات يتم قياسها كالفرق بين مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف بند الممتلكات وا

 صافي عوائد االستبعاد والقيمة المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل عند التوقف عن االعتراف باألصل.

 

 هاية كل سنة مالية.يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات وتعديلها عند اللزوم في ن

 

ألصل في العمليات التجارية تُدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، والتي ال يتم استهالكها حتى يتم إدراج ا

 ويكون متاحاً لالستخدام المخصص له.

 

 الموجودات غير الملموسة (ط

ً أي إطالموجودات غير  ً بالتكلفة. بعد االعتراف المبدئي، تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا فاء الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس مبدئيا

صروفات في قائمة لممتراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة. الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ال ترسمل وتدرج ا

 الدخل في الفترة التي تكبدت فيها. يتم تقييم االعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة.

 

ض القيمة في أي وقت يظهر الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويعاد النظر فيها لتحديد انخفا

لعمر اإلنتاجي في فيه دليل على احتمال انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة ا

اذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل محاسبيا وذلك نهاية كل سنة مالية على األقل. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنف

ر الملموسة محددة بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصروفات اإلطفاء للموجودات غي

 بيعة الموجودات غير الملموسة.األعمار في قائمة الدخل في بند المصروفات المالئم لط

 

ـة االنخفاض فـي القيمـة إمـا الموجـودات غيـر الملموسـة التي ليـس لهـا أعمـار إنتاجية محــددة ال يتــم اطفاؤهــا ولكــن يتــم اختبارهــا بشــكل سـنوي لدارس

مراجعــة تقديــر العمــر االنتاجــي غيــر المحــدد بشــكل ســنوي لتحديــد إذا كان ذلــك صحيحــاً. بشـكل فـردي أو علــى مســتوى الوحــدة المولدة ة للنقــد. تتــم  

 إذا ظهــر عكــس ذلــك، يتـم عمـل التعديـل مـن اصـل ملمـوس بعمـر إنتاجـي غيـر محــدد الــى محــدد بشــكل مســتقبلي.

 

عن االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، وتسجل في قائمة تقاس األرباح او الخسائر الناتجة من التوقف 

 الدخل الموحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ملموسة )يتبع(الموجودات غير ال (ط

 تكاليف األبحاث والتطوير

 ويُعترف بنفقات التطوير على أساس المشروع الفردي كأصل غير ملموس عندما يمكن للمجموعة إثبات: يتم تحميل تكاليف األبحاث كمصروفات عند تكبدها.

 

 تكون متاحة لالستخدام أو البيعالجدوى الفنية الستكمال األصول غير الملموسة بحيث  •

 نيتها على اإلنجاز وقدرتها على استخدام أو بيع األصل •

 كيفية توليد األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية •

 توافر موارد الستكمال األصل •

 القدرة على قياس النفقات بشكل موثوق خالل عملية التطوير •

 

تطبيق نموذج التكلفة والذي يتطلب إدراج الموجودات بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض قيمة بعد اإلثبات المبدئي لنفقات التطوير كأصل، يتم 

ة. يسجل اإلطفاء في تكلفة متراكمة. يبدأ إطفاء األصل عند اكتمال التطوير ويكون األصل متاحاً لالستخدام. يتم إطفاؤه على مدى فترة المنفعة المستقبلية المتوقع

 . خالل فترة التطوير، يتم اختبار األصل لمعرفة انخفاض القيمة سنوياً.المبيعات

 

 فيما يلي ملخص بالسياسات المطبقة على الموجودات غير الملموسة للمجموعة:

 عقد العميل الحق في االستخدام تكاليف مؤجلة تكلفة تراخيص برامج حاسب آلي 

 سنة 30 سنة 16 سنة 15 – 10 سنوات 10 – 5 العمر اإلنتاجي

مطفأة بطريقة القسط الثابت على  طريقة اإلطفاء المستخدمة

 مدى العمر اإلنتاجي

مطفأة بطريقة القسط الثابت 

على مدى فترة المبيعات 

المستقبلية المتوقعة من 

 المشروع ذي العالقة 

مطفأة بطريقة القسط الثابت 

على مدى فترة المبيعات 

المستقبلية المتوقعة من 

 المشروع ذي العالقة

مطفأة بطريقة القسط 

الثابت على مدى العمر 

 اإلنتاجي

 مشتراة مشتراة منتجة داخلياً/ مشتراة مشتراة مشتراةمنتجة داخليا أو 

 

 عقود اإليجار (ي

( باســـتخدام طريقة األثر الرجعي المعدل، وبالتالي، لم يتم تعديل معلومات المقارنة وال تزال مفصـــح عنها 16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (.17اإلفصاح بشكل منفصل عن تفاصيل السياسات المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم )(. يتم 17بموجب المعيار الدولي للمحاسبة )

 

 م 2019يناير  1السياسة المطبقة من 

العقد ينقل الحق    إذا كان تـحدد المجموعة عـند بداية اإليـجار ما إذا كان العـقد يمـثل إيـجار أو يحتوي على إيجار. ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار

تخدام أصـل محدد، تسـ  يطرة على اـس تخدام أصـل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل حق الـس يطرة على اـس تعين المجموعة في الـس

 (. 16بتعريف اإليجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 م.2019يناير  1بعد  د المبرمة من أووهذه السياسة مطبقة على العق

 

 عقود اإليجار التي تكون الشركة فيها مستأجراً  (1

ساس سعره المستقل  عند بدء أو تعديل العقد الذي يحتوي على عنـصر إيجار، تقوم المجموعة بتحديد المقابل المادي في العقد لكل عنـصر من عقود اإليجار على أ

 يتضمن مكون إيجار وغير إيجار.النسبي. حاليًا، ال يوجد لدى المجموعة عقد 

 

يشــمل المبلغ األولي  تعترف المجموعة بموجودات حقوق االســتخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يُقاس أصــل حق االســتخدام أولياً بالتكلفة، والذي 

 اللتزام اإليجار المعدل ألية مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء.



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجراً )يتبع( (1

تخدام طريقة  تخدام الحقًا باـس تهالك أصـل حق االـس ط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، ما لم ينقل عقد اإليجار ملكية هذا األصـل إلى يتم اـس القـس

ك أصــل حق  المجموعة بنهاية مدة عقد اإليجار أو أن تعكس تكلفة أصــل حق االســتخدام أن المجموعة ســوف تمارس خيار شــراء. في هذه الحالة، ســيتم اســتهال

اإلنتاجي لهذا األصــل، والذي يتم تحديده على نفس األســاس الخاص بالممتلكات واآلالت والمعدات. باإلضــافة إلى ذلك، يتم تخفيض   االســتخدام على مدار العمر

 أصل حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إجراء بعض إعادة القياس اللتزامات اإليجار.

 

ن في عقد اإليجار أولياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، والتي يتم خصـــمها باســـتخدام ســـعر الفائدة المتضـــم يتم قياس التزام

 اض المتزايد كمعدل خصم.اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل، بمعدل االقتراض المتزايد للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتر

 

ــعار فائدة من مصــادر تمويل خارجية مختلفة لتعكس شــروط عقد اإليجار ونوع  األصــل  تحدد المجموعة معدل االقتراض المتزايد من خالل الحصــول على أس

 المؤجر.

 

 تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقود اإليجار بشكل رئيسي من مدفوعات إيجار ثابتة.

 

يجار المـستقبلية الناـشئة عن تغيير  يُحّمل التزام اإليجار الحقاً بالتكلفة المطفأة باـستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُعاد قياـسها عند وجود تغيير في مدفوعات اإل

قية، أو إذا غيرت المجموعة تقييمها حول ما إذا  في مؤشــر أو معدل، أو في حال وجود تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضــمان القيمة المتب

 كانت ستمارس خيار شراء أو تمديد أو إنهاء أو إذا كان هناك دفع ثابت جوهري معدل لإليجار.

 

ها في الربح أو الخـسارة إذا  عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، ويتم إجراء تـسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصـل حق االـستخدام، أو يتم تـسجيل

 تم خفض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة:

وعقود اإليجار قصــيرة األجل، بما اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حقوق االســتخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات منخفضــة القيمة 

 ة عقد اإليجار.في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه العقود كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فتر

 

 عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مؤجراً  (2

 المجموعة فيه مؤجراً.ال يوجد عقد إيجار جوهري تكون 

 

 م 2019يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 م، حددت المجموعة ما إذا كان الترتيب هو، أو تضمن، عقد إيجار بناًء على تقييم ما إذا كان:2019يناير  1بالنسبة للعقود المبرمة قبل 

 يعتمد يعتمد تنفيذ الترتيب على استخدام أصل أو أصول معينة. و •

 نقل ترتيب الحق في استخدام األصل في حالة استيفاء أحد اإلجراءات التالية: استخدام األصل. نقل الترتيب حق •

  لدى المشتري القدرة أو الحق في تشغيل األصل مع الحصول على أو التحكم في أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج؛ أو -

   ع الحصول على أو التحكم في أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج؛ أولدى المشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول المادي إلى األصل م -

يس  تـشير الحقائق والظروف إلى أنه من المـستبع أن تأخذ األطراف األخرى أكثر من كمية ـضئيلة من اإلنتاج، وأن ـسعر المخرجات، وـسعر الوحدة ل -

 ثابتًا لكل وحدة إنتاج وال يساوي سعر السوق الحالي لكل وحدة إنتاج.

 

 

 

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(
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 م )يتبع(2019يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 فيها مستأجراً  المجموعةعقود اإليجار التي تكون  .1

ــها تنتقل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية في فترة  ــاس ــتأجراً بتصــنيف عقود اإليجار التي على أس ــركة  المقارنة، قامت المجموعة باعتبارها مس إلى الش

ادـلة والقيـمة الـحالـية من الـحد ا ا الـع اً بمبلغ يـعادل قيمتـه ألدنى لـمدفوـعات عقود االيـجار،  كعقود إيـجار تمويلي. في ـهذه الـحاـلة، تم قـياس الموجودات المؤجرة أولـي

عد االعتراف األولي،  أيهما أقل. الحد األدنى لدفعات اإليجار هو المدفوعات خالل فترة اإليجار التي يجب على المسـتأجر سـدادها، باسـتثناء أي إيجار طارو. وب

 تحتسب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المنطبقة على الموجودات.

 

نّـفت الموجودات  المحتفظ بـها من خالل عقود اإليـجار األخرى كعقود إيـجار تشـــــغيلي ولم يُعترف بـها في ـقائـمة المركز الـمالي للمجموـعة. تم تحمـيل المـبالغ  صـــــُ

مسـتلمة كجزء يجار الالمسـددة بموجب عقود اإليجار التشـغيلية على الربح أو الخسـارة بطريقة القسـط الثابت على مدى فترة هذه العقود. ويُعترف بحوافز عقد اال

 ال يتجزأ من مجموع مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.

 

 عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مؤجراً  .2

 ال يوجد عقد إيجار تكون المجموعة فيه مؤجراً.

 

 تكاليف االقتراض (ك 

تستغرق بالضرورة وقتاً كبيراً لتكون جاهزة لالستخدام للغرض المقصود منها يتم رسملتها تكاليف االقتراض العائدة مباشرة الستحواذ وإنشاء وإنتاج األصل التي  

اض من الفوائد كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها. يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي حدثت فيها. تتكون تكاليف االقتر

 ة فيما يتعلق باإلقتراض.والتكاليف األخرى التي تكبدتها الشرك

 

 األدوات المالية (ل

 تتمثل األدوات المالية في أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي ألحد المنشآت ويؤدي إلى التزام مالي أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى.

 

 االعتراف والقياس األولي (1

الحصول عليها. يُعترف بجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى أولياً عندما تكون المجموعة يُعترف أولياً بالذمم المدينة التجارية وأوراق الدين في تاريخ 

 طرفاً في شروط تعاقدية لألداة.

 

رج بالقيمة العادلة بند غير مديُقاس أصل مالي )ما لم يكن ذمم مدينة تجارية دون مكون تمويل جوهري( أو التزام مالي أولياً بالقيمة العادلة مضافًا إليه، بالنسبة ل

تحتوي على مكون تمويل كبير  من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتنائها أو إصدارها. يتم أولياً قياس الذمم المدينة التجارية التي ال

 بسعر المعاملة.

 

 الموجودات المالية  (2

المالية كمسجلة بـ: التكلفة المطفأة; القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو عند االعتراف األولّي، تُصّنف الموجودات 

 الخسارة.

 

ت المالية، وفي هذه الموجوداال يعاد تبويب الموجودات المالية الحقاً على االعتراف األولي، باستثناء في الفترة التي تلي تغيير المجموعة لنموذج أعمالها إلدارة 

 الحالة يعاد تبويب جميع الموجودات المالية المتأثرة في أول يوم من فترة التقرير المالي بعد التغير في نموذج األعمال.

 

 سارة:يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشرطين التاليين وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 يُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و  •

 تؤدي شروطها التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل المبلغ القائم. •

 

باستثمارات أسهم غير محتفظ بها ألغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تقرر دون رجعة عرض التغيرات الالحقة بالقيمة العادلة من عند االعتراف األولي 

 خالل الدخل الشامل اآلخر لالستثمار. ويتم اتخاذ هذا القرار على أساس كل استثمار على حدة.
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القيمة العادلة من خالل س بجميع الموجودات المالية غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو المبين أعاله تُقا

بل لإللغاء الربح أو الخسارة. يشتمل هذا على جميع الموجودات المالية المشتقة. عند االعتراف األولي، يجوز للمجموعة تخصيص أصل مالي بشكل غير قا

ذلك إلن قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يستوفي المتطلبات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و

 يؤدي إلى إزالة أو تخفيض كبير لعدم تطابق محاسبي كان سينشأ بخالف ذلك.

 

 نموذج األعمال والتقييم: -( الموجودات المالية 3

ستوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضل طريقة إلدارة األعمال وتقديم تقوم المجموعة بإجراء تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل المالي على م

 المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

إيرادات العمولة السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وهي تشتمل على مدى تركز استراتيجية اإلدارة على تحقيق  •

النقدية الخارجة المتوقعة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل عمولة معينة، ومطابقة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية ذات العالقة أو التدفقات  

 أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.

 إلى إدارة المجموعة.كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك  •

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر. •

التدفقات النقدية التعاقدية والتي يتم كيفية تعويض مدراء األعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو  •

 تحصيلها، و

 تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. •

 

تراف مبيعات لهذا الغرض، وذلك بما يتماشى مع اعتراف ال تعد عمليات تحويل موجودات مالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة للتوقف عن االع

 المجموعة المستمر بالموجودات.

 

 ن خالل قائمة الربح أو الخسارة.تُقاس الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة أو اإلدارة والتي يُقياس أداؤها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة م

 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة -الموجودات المالية  (4

ف "الفائدة" على أنها مقابل ف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يُعرًّ للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر   ألغراض هذا التقييم، يُعرًّ

دارية( المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة ولخيارات وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلاالئتمانية 

االعتبار الشروط التعاقدية لألداة. باإلضافة إلى هامش الربح. عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، تأخذ المجموعة ب

في هذا الشرط. عند إجراء ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستو

 التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار:

 

 مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.أحداث طارئة من شأنها أن تغير  •

 الشروط التي تعدل سعر الكوبون التعاقدي، بما في ذلك مزايا المعدالت المتغيرة. •

 مزايا الدفع المسبق والتمديد. •

 الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )مثل مزايا موجودات ال يمكن الرجوع فيها( •

 

لغ والفوائد الدفع المسبق مع فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدًما يمثل على نحو جوهري مبالغ غير مدفوعة من أصل المبتتفق ميزة 

المالية التي يتم اقتناؤها بخصم أو  على أصل المبلغ القائم، والتي قد تتضمن مقابالً إضافيًا مقبوالً لإلنهاء المبكر للعقد. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للموجودات

اإلضافة إلى الفائدة التعاقدية عالوة على السعر االسمي التعاقدي، فإنه يتم التعامل مع الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل قيمة العقد التعاقدية ب

ول عند اإلنهاء المبكر( على أنها متوافقة مع هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لخاصية المستحقة )ولكن غير المدفوعة( )والتي قد تتضمن أيًضا مقابل إضافي مقب

 الدفع المسبق غير هامة عند االعتراف األولي.
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 القياس الالحق واألرباح والخسائر: -( الموجودات المالية 5

 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة

تقاس هذه الموجودات الحقاَ بالقيمة العادلة. يُعترف بصافي األرباح أو الخسائر، بما في ذلك مصروفات 

ل  4-2وإيرادات توزيعات األرباح، في الربح أو الخسارة. مع ذلك، يرجى الرجوع إلى إيضاح الفوائد 

 ( لمعرفة األدوات المشتقة المصنفة كأدوات تحوط.9)

  

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة تنخفض التكلفة المطفأة تُقاس هذه األصول الحقا

بخسائر االنخفاض في قيمة الموجودات. يُعترف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر التغيرات في صرف 

العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يُعترف بأي ربح أو خسارة عند التوقف عن 

 االعتراف في الربح أو الخسارة.

  

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

تقاس هذه الموجودات الحقاَ بالقيمة العادلة. يُعترف بتوزيعات األرباح كإيراد في الربح أو الخسارة إال إذا 

 كانت التوزيعات تمثل بوضوح استرداداً لجزء من تكلفة االستثمار.

 

 لقياس الالحق واألرباح والخسائرالتصنيف وا -المطلوبات المالية  (6

التي تم تبويبها كمحتفظ بها  يتم تبويب المطلوبات المالية كمسجلة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تبويب المطلوبات المالية

أو يجب أن يتم المحاسبة عليها وفقًا لهذا األساس من تاريخ االعتراف األولي بها. يتم للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو إذا كانت أداة تحوط 

الربح أو الخسارة. تم   قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويُعترف بأي صافي أرباح وخسائر، بما في ذلك مصروفات الفوائد، في

ى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يُعترف بمصروف الفوائد وأرباح وخسائر التغيرات في صرف قياس المطلوبات المالية األخر

 4-2ع إلى إيضاح العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة عند التوقف عن االعتراف أيضاً في الربح أو الخسارة. يرجى الرجو

 ( لمعرفة المطلوبات المالية المصنفة كأدوات تحوط. 9) ل

 

 التوقف عن االعتراف (7

 الموجودات المالية

الحق باستالم التدفقات تتوقف المجموعة عن االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات، أو عندما يتم تحويل 

الحتفاظ بجميع مخاطر التعاقدية في المعاملة التي بموجبها يتم نقل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية، أو التي ال تقوم فيها المجموعة بنقل او االنقدية 

دات المعترف بها في قائمة المركز  ومنافع الملكية مع عدم االحتفاظ بالسيطرة على الموجودات المالية. تبرم المجموعة معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموجو

 المالي مع االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المحولة. في هذه الحاالت، يتم التوقف عن االعتراف بالموجودات المحولة.

 

 المطلوبات المالية

ا أو انتهائها. كما تقوم المجموعة بالتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائه

ًء على الشروط المعدلة عندما يتم تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة بشكل جوهري، وفي هذه الحالة يُعترف بمطلوب مالي جديد بنا

اف بمطلوبات مالية، يزول الفرق بين القيمة الدفترية ويُعترف بالمقابل المادي المدفوع، بما في ذلك الموجودات غير النقدية بالقيمة العادلة. عند التوقف عن االعتر

 المحولة أو المطلوبات المتكبدة، في الربح أو الخسارة.

 

 المقاصة (8

الصافي قائمة المركز المالي فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني  يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ

 بمقاصة المبالغ والنية إما لتسويته على أساس الصافي أو تحقق األصل وتسديد االلتزام في آٍن واحد.
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 األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط (9

كل فترة تقرير مالي. تعتمد المحاسبة يُعترف بالمشتقات أولياً بالقيمة العادلة بتاريخ الدخول في العقود المشتقة ويتم إعادة قياسها الحقاً إلى قيمتها العادلة في نهاية 

األمر كذلك، على طبيعة البند الذي يتم التحوط له. تحدد عن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة على ما إذا كانت األداة المشتقة محددة كأداة تحوط، وإذا كان 

 المجموعة بعض األدوات المشتقة كما يلي: 

 تحوط للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعترف بها أو التزام ثابت )تحوط القيمة العادلة( •

 والمطلوبات المعترف بها والمعامالت المتوقعة بشکل کبير )تحوط التدفقات النقدية( أوتحوط من مخاطر معينة مرتبطة بالتدفقات النقدية للموجودات  •

 تحوط صافي االستثمار في عمليات أجنبية )تحوطات صافي االستثمار(. •

 

مخاطر للقيام بمعامالت تحوط تهدف سياسة المجموعة لتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط، بما في ذلك أهداف واستراتيجية إدارة ال

 متنوعة، في بداية التحوط.

 

اعلية عالية في مقابلة كما تقوم المجموعة بإجراء تقييم، عند بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط ذات ف

يتم تصنيف القيمة العادلة  ة للبنود المعنية المتحوط بشأنها خالل الفترة التي تم فيها تصنيف التحوط بها.التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدي

شهراً. ويتم تصنيفها كموجودات   12الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له أكثر من  

شهراً. يتم تصنيف المشتقات التجارية كموجودات أو مطلوبات متداولة.  12ت متداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له أقل من أو مطلوبا

م يعد التحوط يلبي مقاييس التأهل إذا لم يعد من المتوقع أن تحدث المعاملة المتوقعة، أو عند إنتهاء فترة أداة التحوط، أو بيعها، أو إنهاؤها، أو ممارستها، أو ل

ة، فإنه يعاد تبويب المبلغ لمحاسبة التحوط، أو إلغاء التصنيف، عندئٍذ يتم التوقف عن محاسبة التحوط مستقبالً. إذا لم يعد من المتوقع أن تحدث المعاملة المتوقع

 المتراكم في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.

 

 االنخفاض في القيمة (م

 ت المالية وموجودات العقوداألدوا (1

 تعترف المجموعة بمخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

 

االئتمانية المتوقعة. عند تحديد ما إذا كانت تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع للخسائر 

ي االعتبار المعلومات مخاطر االئتمان ألصل مالي ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي وعند تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة، فإن المجموعة تضع ف

يشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. و

 والتقييم االئتماني المطلع بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.

 

أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع 

شهراً من تاريخ   12شهراً هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل    12المالية. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  

 شهراً(. 12اة أقل من القوائم المالية )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألد

 

 مجموعة لمخاطر االئتمان.تعتبر الفترة القصوى التي توضع في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها ال
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 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (2

عة يستخدم مخصص خسائر  إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان. تطبق المجموعة أسلوبًا مبّسًطا لقياس خسائر االئتمان المتوق 

دينـة التجارية وموجودات العقود متوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لجميع الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود. لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم الم 

ود بأعمال فيد التنفيذ لم يصدر بها فواتير ويكون لها بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي تجاوزت فيها تاريخ استحقاقها. تتعلق موجودات العق 

مم المدينـة التجارية جوهرياً نفس خصائص مخاطر الذمم المدينـة التجارية لنفس أنواع العقود. لذلك، فقد خلصت المجموعة إلى أن معدالت الخسائر المتوقعة للذ 

 ت الخسارة المتوقعة على بيانات الدفع الخاصة بالعمالء في تواريخ االستحقاق.مقاربة بشكل معقول لمعدالت خسائر موجودات العقود. تعتمد معدال 

 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية (3

على أنها  وجودات الماليةتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة. يتم تقييم الم

 أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي. منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث

 

 تتضمن األدلة على أن األصل المالي مضمحل ائتمانياً البيانات التالية القابلة للمالحظة:

 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛  •

 يوماً أو أكثر من تاريخ االستحقاق؛ 90مخالفة العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر لمدة  •

 إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك؛ •

 من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيکلة مالية أخرى.  •

 للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية.اختفاء السوق النشطة  •

 

 يتم خصم مخصص الخسارة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.

 

 الشطب (4

مالي بالكامل أو جزء منه. بالنسبة للعمالء الفرديين، يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد أصل  

سترداد موجودات مماثلة. لدى المجموعة سياسة تقضي بشطب إجمالي القيمة الدفترية عندما ال يكون األصل المالي قابالً لالسترداد بناًء على الخبرة التاريخية ال

بإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت ومقدار الشطب بناًء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد.   بالنسبة للجهات المشترية للمنتجات، تقوم المجموعة بشكل فردي

االمتثال إلجراءات  ال تتوقع المجموعة استرداداً كبيراً للمبلغ المشطوب. ومع ذلك، فإن الموجودات المالية المشطوبة ال تزال تخضع ألنشطة التنفيذ من أجل

 لمبالغ المستحقة.المجموعة السترداد ا

 

 الموجودات غير المالية (5

حديد ما إذا كان هناك تراجع المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي القيمة الدفترية للموجودات غير المالية، باستثناء المخزون والموجودات الضريبية المؤجلة، لت

القابلة لالسترداد لألصل. يتم سنوياً إجراء اختبار للشهرة للتحقق من وجود انخفاض مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة  

ستمرة والتي في قيمتها. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات ضمن أصغر مجموعة من الموجودات التي تولد تدفقات نقدية من العمليات الم

ية من الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد. يتم تحميل الشهرة الناتجة من تعتبر مستقلة وبشكل كبير عن التدفقات النقد

وتتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو  تجميع األعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد المتوقع أن تستفيد من تجميع االعمال.

أيهما أكبر. تعتمد قيمة االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  -لوحدة المولدة للنقد في قيمته عند االستخدام أو القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع ا

لحالية للنقود والمخاطر المحددة ألحد األصول أو مخصومة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة ا

بلة لالسترداد. يُعترف بخسارة للوحدة المولدة للنقد. يُعترف بخسائر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها القا

ا لتخفيض المبلغ الدفتري ألي شهرة محملة على الوحدة المولدة للنقد ومن ثم تخفيض المبالغ الدفترية االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم أوالُ تخصيصه

 للموجودات األخرى في الوحدة المولدة للنقد على أساس نسبي. 

 

 يتم أيضاً تطبيق المعايير المحددة أدناه في تقييم انخفاض قيمة موجودات معينة:

 

 الشهرة

اد لكل وحدة مولدة الشهرة سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة كما في نهاية كل سنة. يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترديتم اختبار  

أقل من قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة للنقد )أو مجموعة وحدات مولدة للنقد( تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد د للوحدة المولدة للنقد 

 انخفاض القيمة. ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
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 المخزون (ن

المرجح وتتضمن يتم تقييم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة المحققة، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون علي أساس طريقة متوسط السعر 

حالته الراهنة. في حالة البضاعة التامة الصنع وتحت  كافة التكاليف األخرى المتكبدة لتوصيل المخزون للموقع في المصروفات المتكبدة إلقتناء المخزون وكذلك

نتجات النهائية والمواد التصنيع فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة من مصروفات اإلنتاج األخرى بناًء على طاقة التشغيل العادية. يتم تقييم تكلفة قطع الغيار والم

ي سعر البيع التقديري في ظروف النشاط العادي للشركة بعد خصم التكاليف التقديرية لمصروفات الخام باستخدام طريقة المتوسط المرجح. صافي القيمة المحققة ه

 اإلكمال والبيع.

 

 النقد وما في حكمه (س

استحقاقها األصلي عند يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي يكون تاريخ  

 جوهرية. الشراء ثالثة أشهر أو أقل، بالصافي بعد خصم أرصدة السحب على المكشوف القائمة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة ذات مخاطر غير

 

 أسهم خزينة (ع

حقوق الملكية. ال يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر في األرباح يتم إثبات أدوات حقوق الملكية التي يتم إعادة شراؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة ويتم خصمها من  

قابل المادي، في حالة أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة. يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية والم

 إعادة إصداره، في عالوة إصدار األسهم.

 

 ية لحاملي ألسهمتوزيعات نقد (ف

الشركة. يتم اعتماد تعترف المجموعة بالتزام إجراء توزيعات نقدية أو غير نقدية على مالكي األسهم عندما يتم اعتماد التوزيعات ولم يعد التوزيع تحت تصرف 

 الملكية.التوزيع عندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق 

 

 الملكية.يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع تعريف إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق 

 

 جودات الموزعة في األرباح أو الخسائر.عند تسوية توزيع الموجودات غير النقدية، يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للمو

 

 مخصصات (ص

  عام

للموارد التي  يقيد المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقاً صادراً 

عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو استرداد المخصص   موثوق لمبلغ االلتزام.تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير  

ف المتعلق بالكامل، بموجب عقد تأمين على سبيل المثال، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكداً. يتم عرض المصرو

 أي مبالغ مستردة. بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم

 

ئماً. عند استخدام إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام، عندما يكون مال

 الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كأعباء تمويل.

 

 التزام إيقاف التشغيل

إدراجها كجزء من تكلفة األصل  تسب التكاليف المتعلقة بإيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتمتُح

م كمصروف في قائمة الدخل الموحدة ضمن ذي الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزام إيقاف التشغيل. يتم قيد إطفاء الخص

ي التكاليف المستقبلية المقدرة أو في التكلفة التمويلية. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة إليقاف التشغيل سنوياً ويتم تعديلها عند اللزوم. يتم إضافة التغيرات ف

 معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.
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 الزكاة وضريبة الدخل  (ق

السعودية. وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق. تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية  

ة عليه وعندها يتم تحتسب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، أيهما أعلى. تقيد أي فروقات بين التقديرات والربط النهائي عند الموافق

 لدخل الموحدة ما يلي:تسوية المخصص. تمثل الزكاة وضريبة الدخل المحملة في قائمة ا

 زكاة الشركة وحصة الشركة في زكاة الشركات التابعة، و (1

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة على مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة. (2

 

الدخل من الضريبة الحالية يجنب مخصص ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة األجنبية التي تعمل بموجبها الشركات األجنبية التابعة للمجموعة. يتكون مصروف ضريبة  

أو البنود المثبتة مباشرة في حقوق الملكية أو في الدخل التجاري ندماج االوالضريبة المؤجلة. يتم إثباتها في الربح أو الخسارة فيما عدا القدر الذي ترتبط فيه ب

  الشامل اآلخر.

 

 الضريبة المؤجلة

ما بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المعدة بغرض إعداد التقارير المالية والمبالغ المعدة  يتم إثبات الضرائب المؤجلة على ضوء الفروق المؤقتة

 لألغراض الضريبية.

 

 لم يُعترف بالضريبة المؤجلة لما يلي:

تجميع اعمال، وأنها ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع عن اإلثبات األولى لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية   -

 الدخل أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

جموعة على التحكم الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى حد مقدرة الم -

 دم عكس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور. وفي عكس الفروق المؤقتة واحتمال ع

 الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة. -

 

لخصم المؤقتة القابلة ل  يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر الضريبية غير المستخدمة وكذلك اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة والفروق

تم تحديد األرباح الضريبي، القدر الذي يحتمل معه توفر أرباح في المستقبل القريب خاضعة للضريبة بما يسمح باستخدام هذه الموجودات الضريبية المؤجلة. ي

لمؤقتة الخاضعة للضريبة غير كاٍف المستقبلية الخاضعة للضريبة على أساس قيد عكس الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ذات العالقة. إذا كان مبلغ الفروق ا

القائمة، بناًء على خطط  إلثبات األصل الضريبي المؤق بالكامل، يتم النظر في األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، التي يتم تعديلها لقيد عكس الفروق المؤقتة

مؤجلة في كل فترة إعداد تقارير ويتم تخفيضها بالقدر الذي ال يترك إحتمال العمل للشركات التابعة الفردية في المجموعة. تتم مراجعة الموجودات الضريبية ال

 تحقق المنافع الضريبية ذات العالقة. يتم قيد عكس هذه التخفيضات عند زيادة احتمال الحصول على أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة.

 

ر وتثبت بالقدر الذي يصبح فيه من المرجح أن تتاح أرباح مستقبلية خاضعة للشريبة يمكن تتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المثبتة بتاريخ كل تقري

 استخدامها مقابلها.

 

أو التي ستطبق بشكل تقاس الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند قيد عكسها، باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة 

 يخ القوائم المالية.واسع في تار

 

ديل القيمة الدفترية لموجوداتها إن قياس الضريبة المؤجلة يعكس اآلثار الضريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية السنة المالية السترداد أو تع

 ومطلوباتها.

 

 تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة فقط في حالة استيفاء بعض المعايير. 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (ر

م طريقة وحدة االئتمان تقوم المجموعة بتطبيق خطة محددة غير ممولة لمنافع نهاية الخدمة. يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطة المنافع المحددة باستخدا

اشرة بهذه األرباح والخسائر لمقدرة. يُعترف باألرباح والخسائر االكتوارية بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في قائمة الدخل الشامل اآلخر. كما يتم االعتراف مبا

 اس في األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة.االكتوارية وال يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة. ال يتم إعادة تبويب إعادة القي

 

 يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في األرباح أو الخسائر في:

 تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و •

 التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة، أيهما أقرب. •
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التزامات المنافع المحددة ضمن يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة. تعترف المجموعة بالتغيرات التالية في صافي  

 "تكلفة المبيعات" و "المصروفات اإلدارية" و "مصروفات البيع والتوزيع" في قائمة الدخل الموحدة )حسب اإلدارة(:

 ةتكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتيني •

 صافي مصروفات أو إيرادات الفوائد •

 

 يتكون التزامات المنافع المحددة من القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة.

 

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين (ش

جموعة وذلك من خالل سلسلة من لدى المجموعة برامج تمليك وحدات سكنية للموظفين تتيح للموظفين السعوديين المؤهلين فرص شراء وحدات سكنية شيدتها الم

بالغ التي يدفعها الموظف األقساط على مدى عدد معين من السنوات. تنتقل ملكية الوحدات السكنية عند إتمام الدفع بالكامل. بموجب برنامج تمليك المساكن، فإن الم

 ل الموظف عن العمل ويتم رد الوحدة السكنية إلى المجموعة. لشراء الوحدة السكنية تدفع مرة أخرى للموظف بعد تطبيق بعض االستقطاعات في حالة رحي

 

فيه تخصيص الوحدات  يُعترف بالتكاليف المتعلقة ببرنامج تمليك الوحدات السكنية كمنافع موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدماً غير متداولة في الوقت الذي يتم

 فيها الموظفون بسداد تكاليف تلك الوحدات السكنية.السكنية للموظفين ويتم إطفاؤها على مدى الفترة التي يقوم 

 

 خطة إدخار للموظفين (ت

ة في خطة تحتفظ المجموعة بخطة ادخار للموظفين السعوديين. يتم إيداع مساهمات الموظفين المشاركين في حساب بنكي منفصل. يتم تحميل مساهمة الشرك

 االدخار ضمن قائمة الدخل الموحدة.

 

 أساس أسهممعامالت دفع على  (ث

امالت يحصل موظفو المجموعة على بعض المكافآت على شكل دفع على أساس أسهم، حيث يقدم الموظفون الخدمات كمقابل مادي ألدوات حقوق الملكية )مع

 تسوية حقوق الملكية(.

 

 معامالت تسوية حقوق الملكية

موظفين مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية على مدى الفترة التي يتم فيها الوفاء يتم االعتراف بتكلفة معامالت تسوية حقوق الملكية في مصروفات منافع ال

ريخ االستحقاق بالخدمات وشروط األداء )فترة االستحقاق(. إن المصروف التراكمي المعترف به لمعامالت التسوية باألسهم في تاريخ كل تقرير مالي حتى تا

أفضل تقدير للمجموعة لعدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم استحقاقها في النهاية. تمثل المصروفات أو االئتمان يعكس المدى الذي انتهت فيه فترة االستحقاق و

 في قائمة الدخل الموحدة لفترة ما الحركة في المصروفات المتراكمة المسجلة في بداية ونهاية تلك الفترة.

 

عادلة لتاريخ تقديم المنح، ولكن يتم تقييم احتمال استيفاء الشروط كجزء من أفضل تقديرات المجموعة ال يتم أخذ شروط الخدمة في االعتبار عند تحديد القيمة ال

التي ال تكون لعدد أدوات حقوق الملكية التي ستكون مستحقة في النهاية. ال توجد ظروف سوقية وغير مستحقة. ال يتم إثبات أي مصروفات مقابل المكافآت 

 م استيفاء شروط الخدمة. مستحقة في النهاية بسبب عد

 

ة غير المعدلة، وذلك عندما يتم تعديل شروط منح معامالت التسوية باألسهم، فإن الحد األدنى للمصروف المعترف به هو القيمة العادلة في تاريخ تقديم المكافأ

التعديل، للوصول إلى أي تعديل يزيد من إجمالي القيمة  بشرط استيفاء الشروط األصلية للمنح. يتم تسجيل مصروف إضافي، والذي يتم قياسه كما في تاريخ

لمقابل، يتم إدراج أي العادلة لمعاملة الدفع على أساس أسهم، أو يكون خالف ذلك مفيدا للموظف. عندما يتم إلغاء المكافأة من قبل المنشأة أو من قبل الطرف ا

 رباح أو الخسائر.عنصر متبقي من القيمة العادلة للمكافأة على الفور من خالل األ
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 تقارير القطاعات (خ

 قطاع األعمال هو مجموعة من األصول أو العمليات أو المنشآت التي:

 إيرادات وتتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من األجزاء األخرى بالشركة.تقوم بأنشطة تجارية تحقق منها  •

صيصها للقطاع يتم تحليل نتائج عملياتها بشكل مستمر من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس الذي يقوم باتخاذ قرارات تتعلق بالموارد التى سيتم تخ •

 .وتقويم أدائه

 تتوفر بشأنها معلومات مالية. •

 

بنود العائدة مباشرة إلى يعتبر مجلس إدارة المجموعة هو متخذ القرارات التشغيلية الرئيس. تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير بها إلى مجلس اإلدارة ال

من اإليضاحات حول هذه  4اعات المجموعة في اإليضاح رقم قطاع ما باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. يتم عرض تفاصيل قط

 القوائم المالية الموحدة.

 

 ربحية السهم (ذ

 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط 

 

 توزيعات أرباح (ض

ولية عندما يتم عات األرباح األيتم قيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية. وتسجل توزي

 اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

 

 االحتياطي النظامي  (ظ

من رأس المال. هذا اإلحتياطي   ٪30من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي    ٪10تمشياً مع عقد تأسيس الشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  

 غير متاح للتوزيع كأرباح.

 

 استثمارات قصيرة األجل  (غ

سنة من تاريخ تتمثل االستثمارات قصيرة األجل المدرجة في قائمة المركز المالي في ودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر وأقل من 

 اإليداع.

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 5- 2

األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل 

ن يؤدي إلى نتائج واإلفصاحات المرفقة، وإفصاحات الموجودات والمطلوبات الطارئة بتاريخ البيانات. إن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أ

 درجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.تتطلب تعديل جوهري على القيمة الم

 

ها مخاطر هامة قد تتسبب إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ القوائم المالية والتي ل

ت والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة تم مناقشتها أدناه. استندت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها في إجراء تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودا

المستقبلية بسبب تغيرات على المعامالت المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. على الرغم من ذلك، قد تتغير الظروف الحالية واالفتراضات بشأن التطورات  

 ظروف خارجة عن نطاق سيطرة المجموعة. تظهر هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. السوق أو

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .1

فتراضات قييم االكتواري وضع ايتم تحديد تكلفة المنافع المحددة لنهاية الخدمة والقيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن الت

ن التقاعد العادي مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهي تشمل على تحديد معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل والسحب قبل س

نافع المحددة يكون شديد الحساسية للتغييرات ومعدالت الوفيات وما إلى ذلك. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام الم

 في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل قوائم مالية.
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" على األقل أو Aالمعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل خصم مناسب وعائد ومدة التزام السندات الحكومية السعودية بتصنيف "

ئد ليتوافق مع الفترة المتوقعة من التزام المنافع أعلى، وفقاً للتصنيف المحدد من قبل وكالة تصنيف عالمية، ويتم استقراءه حسب الحاجة على مدى منحنى العا

من تحليل السندات  المحددة. يتم إجراء مزيد من المراجعة على السندات األساسية من أجل زيادة نوعيتها. ويتم حذف تلك التي يكون لها فروقات ائتمان شديدة

 عالية. التي يستند إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال تعتبر سندات ذات جودة

 

ء تقييم وتستخدم معدالت سحب حسب العمر في إجراء التقييم. وتستخدم معدالت السحب حسب العمر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل إجرا

 اكتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين في قطاعي النفط والغاز والطاقة.

 

لمنظمة الصحة العاليمة(. وفي غياب  (WHO 15)م: جدول معدالت الوفيات A1949-52( )2018) معدالت الوفياتوتستند المعدالت المفترضة إلى جدول 

كافآت نهاية الخدمة أي جداول موحدة للوفيات في المنطقة، تستخدم هذه المعدالت عموما في المملكة العربية السعودية عند إجراء التقييم االكتواري لبرامج م

 استخدام أي جدول وفيات أخرى، فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج. إذا تم للموظفين.

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية .2

تکاليف البيع أو العادلة ناقصا   يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والذي يمثل القيمة

إن حساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم بناًء على البيانات المتاحة من معامالت البيع التي تتم في معامالت تجارية بحتة  القيمة المستخدمة، أيهما أعلی.

ألصل. يتم تقدير القيمة المستخدمة بناًء على نموذج خصم التدفقات من أصول مماثلة وأسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصاً التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد ا

ها المجموعة بعد أو أي النقدية. تنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات المقبلة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم ب

تعزز أداء األصل أو الوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها في المستقبل. إن القيمة القابلة لالسترداد هي استثمارات جوهرية في المستقبل والتي من شأنها أن 

 أكثر العوامل حساسية لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك معدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل.

 

 والمعدات األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت .3

عتبار اإلستخدام المتوقع تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باإل

 ً  ويتم تعديل التغير في مصروفات اإلهالك )إن وجدت( للموجودات وعوامل اإلحالل والتجديد. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا

 في الفترات الحالية والمستقبلية.

 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة .4

العمر اإلنتاجي ا اختلف  تقوم اإلدارة بمراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. إذ

ً لذلك. إذا كان هناك تغيير في النمط المتوقع السته الك المنافع االقتصادية المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة، ينبغي على الشركة تغيير فترة اإلطفاء تبعا

 المستقبلية المضمنة في األصل، تقوم الشركة بتغيير طريقة اإلطفاء لتعكس النمط المتغير. 

 

 ولي  السعر األ .5

يع بأسعار أولية يتم تقوم المجموعة بتسويق المنتجات البتروكيماوية من خالل مواقـع التوزيع. يتم اثبات الجزء من المبيعات الذي يتم من خالل مواقـع التوز

استناداً إلى أسعار البيع الفعلية من قبل شركات التسويق ويتم في وقت الحق تعديل األسعار  اإلتفاق عليها مع المسوقين وقت الشحن، والذي يتطلب عمل تقدير.

 إلى مستهلكيها النهائيين، بعد خصم تكلفة الشحن والتوزيع.

 

 التزام إيقاف التشغيل .6

مركز مالي وتعديلها   تقوم المجموعة بمراجعة مخصصات التزام إيقاف التشغيل باإلضافة إلى سعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية في تاريخ كل قائمة

المركز المالي. يتم  لتعكس أفضل التقديرات الحالية. إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ قائمة

 األصل. إضافة التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .2

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )يتبع( 5- 2

 الزكاة وضريبة الدخل .7

السعودية. يتضمن احتساب الزکاة وضريبة الدخل معرفة تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية 

دار الربط النهائي من الهيئة وتقدير لقوانين ولوائح الزكاة لتقييم أثر التزام الزکاة وضريبة الدخل في نهاية فترة معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديريا حتى يتم إص

 مخاطر التزام زكاة وضريبة دخل إضافية.العامة للزكاة والدخل وحتى ذلك الحين تظل الشركة معرضة ل

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية .8

بها كجزء من موجوداتها تقوم المجموعة على أساس النظرة المستقبلية بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بالذمم المدينة التجارية وأدوات الدين الخاصة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة أما بالخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرا أو بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يُحتسب  

خالل شهرا جزءاً من الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي تنتج عن أحداث تعثر محتملة عن السداد  12عمر األداة. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

لخسائر االئتمانية شهرا من تاريخ القوائم المالية. مع ذلك، عندما يكون هناك زيادة كبيرة في المخاطر. االئتمانية منذ نشأتها، يكون المخصص بناًء على ا  12فترة  

 ر المتوقعة على مدى العمر.المتوقعة على مدى عمر األداة. بالنسبة للذمم المدينة، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يتطلب إثبات الخسائ

 

 معايير المحاسبة الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ 2-6

م والتي من غير المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم 2019يناير  1تسري المعايير والتفسيرات المعدلة التالية خالل الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

 للمجموعة.المالية الموحدة 

 عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل -( 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ) •

 ((9خصائص المدفوعات مقدماً مع التعويض السالب )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) •

 ((28ديالت على المعيار الدولي للمحاسبة رقم )الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تع •

 (19تعديالت الخطط أو االختصار أو التسوية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

( والمعيار 3)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  - 2017-2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  •

 ((.23( والمعيار الدولي للمحاسبة رقم )12( والمعيار الدولي للمحاسبة رقم )11ي للتقرير المالي رقم )الدول

 

م. مسموح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير، ولكن المجموعة لم تطبق 2020يناير    1تسري المعايير والتفسيرات المعدلة التالية خالل الفترات السنوية التي تبدأ بعد  

مالية الموحدة الجديدة أو المعدلة بشكل مبكر عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ال يتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على القوائم الالمعايير 

 للمجموعة.

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

 ((.3ار الدولي للتقرير المالي )تعريف األعمال )تعديالت على المعي •

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

 ((;7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39( والمعيار الدولي للمحاسبة )9إصالح معيار معدل الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •

 

م. يُسمح بالتطبيق المبكر. ولكن المجموعة لم 2021يناير  1"عقود التأمين"، يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ى القوائم المالية الموحدة للمجموعة.تطبق المعيار بشكل مبكر عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ال يُتوقع أن يكون لهذا المعيار تأثير جوهري عل
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 االندماج التجاري .3

م, استحوذت شركة 2019مايو    16هـ، الموافـق:  1440رمضان    11( من اإليضاحات حول هذه القوائم المالية الموحدة، بتاريخ  1على النحو المبين في إيضاح )

ق تصويت شركة الصحراء للبتروكيماويات )"الصحراء"(, وحصلت على السيطرة على شركة الصحراء. لدى شركة الصحراء من أسهم وحقو  ٪100سبكيم على  

بتروكيماوية في جميع أنحاء الشرق األوسط المنتجات للبيع الوحيث يتم التصنيع في المملكة العربية السعودية استثمارات في العديد من المشروعات الصناعية 

. ستؤدي السيطرة على شركة الصحراء إلى تمكين المجموعة من زيادة حصتها اإلجمالية في السوق كما ستؤدي إلى تخفيض وأمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا

 التكاليف من خالل وفورات الحجم.

 

 مقابل مالي محول .أ

 حول:يلخص الجدول التالي القيمة العادلة في تاريخ االندماج التجاري للمقابل الم

 

 المبلغ 

 7,839,333 لاير سعودي(  21.38سهم قيمة كل سهم  366,666,666األسهم ) 

 

 لاير سعودي لكل سهم. 21.38م بقيمة 2019مايو  16استندت القيمة العادلة لألسهم العادية المصدرة على سعر السهم المدرج للشركة بتاريخ 

 

 الموجودات المشتراة القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة  .ب

 التجاري:يلخص الجدول التالي توزيع سعر الشراء، بناًء على القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة في تاريخ االندماج 

 

 المبلغ 

 3,295,920 ممتلكات وآالت ومعدات

 7,081 استخدامموجودات حقوق 

 31,627 موجودات غير ملموسة

 3,933,650 استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

 233,522 استثمارات طويلة األجل

 ً  401,595 منافع موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدما

 3,519 موجودات غير متداولة أخرى

 223,813 المخزون

 297,821 ذمم مدينة تجارية

 82,933 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 914,848 نقد وما في حكمه

( 1,396,417) قروض  

( 10,600) التزامات عقود إيجار  

( 156,390) مطلوبات عقود  

( 158,585) منافع الموظفين   

( 23,521) التزام إيقاف التشغيل  

( 9,917) األدوات المالية المشتقة  

( 87,782) وذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية   

( 325,677) مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  

( 19,046) زكاة مستحقة  

 7,238,394 موجودات مشتراة قابلة للتحديد 

 

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

لمبيعات وتكلفة المنتجات المستوى الثالث بشكل رئيسي. يتطلب تقدير القيمة العادلة أحكاًما هامة تتعلق بصافي التدفقات النقدية المستقبلية )بما في ذلك صافي ا

دالت الخصم التي تعكس المخاطر الكامنة في كل مصدر من مصادر التدفقات النقدية واالتجاهات التنافسية ومقارنات السوق المبيعة وتكاليف البيع والتسويق( ومع

و. فيما يلي أساليب وعوامل أخرى. تم بشكل عام تحديد المدخالت من خالل مراعاة البيانات التاريخية، المدعمة بظروف السوق الحالية والمتوقعة ومعدالت النم

تقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات الجوهرية المشتراة:ال
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 االندماج التجاري )يتبع( .3

 ب. الموجودات المشتراة القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة )يتبع(

 

 أسلوب التقييم والقيمة العادلة للمكونات الجوهرية الموجودات المشتراة

القيمة العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل رئيسي باآلالت والماكينات ويتم تحديدها من خالل تتعلق  ممتلكات وآالت ومعدات

نموذج التدفقات النقدية المخصومة الذي يستخدم التدفقات النقدية المدرجة بالميزانية والمعتمدة من اإلدارة 

دل نمو تقديري على مدى فترة توقعات على مستوى الوحدة المولدة للنقد لفترة تسع سنوات. يتم استقراء مع

التدفقات النقدية التي تزيد عن تسع سنوات. بعد إجراء التعديالت على الموجودات والمطلوبات األخرى 

 التي تشكل الوحدة المولدة للنقد، يتم تحديد القيمة العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات.

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة باستخدام مزيج من طريقة الدخل  استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

والسوق. يستخدم نموذج التدفقات النقدية المخصومة بشكل رئيسي، مدعمة بالقيمة العادلة المحسوبة باستخدام 

النقدية المخصومة التدفقات النقدية مضاعفات السوق لمجموعة نظيرة لكل استثمار. يستخدم نموذج التدفقات  

المتوقعة المعتمدة من اإلدارة على مستوى كل شركة شقيقة لفترة تسع سنوات. يتم استقراء معدل نمو تقديري 

على مدى فترة توقعات التدفقات النقدية التي تزيد عن تسع سنوات. بعد إجراء التعديالت على نقد وصافي 

القيمة العادلة لالستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة. فيما يلي توزيع ديون مستحوذ عليها، يتم تحديد  

 القيمة العادلة لالستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة:

 

 بقيمة عادلة قدرها ال شيء.تم االستحواذ على شركة ساك 

 المبلغ  

 3.359.754  )تي أس أو سي(

 331,853  سامابكو

 242,043  إنوكيم

 -  ساك

 3,933,650  المجموع

يتم تحديد القيمة العادلة للقروض عن طريق خصم المدفوعات النقدية المستقبلية باستخدام أسعار الفائدة  القروض

 السائدة في السوق.

قيمها العادلة تقارب بشكل كبير قيمها نظًرا لالستحقاق قصير األجل لهذه الموجودات والمطلوبات، فإن  الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة

الدفترية؛ لذلك، تعتبر قيمها العادلة هي القيمة الدفترية الخاصة بكل منها. إجمالي المبلغ التعاقدي للذمم 

مليون لاير سعودي من المتوقع أن يكون غير قابلة   0.4مليون لاير سعودي، منها مبلغ    298.2المدينة هو  

 للتحصيل.

 

 تراضات الهامة المستخدمة في تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات: فيما يلي االف

 

 النهج المستخدم في تحديد القيم  االفتراض الهام

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

 وظروف السوق المتوقعة للمنتجات.االتجاهات التنافسية 

 معدل النمو طويل األجل 

 

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

 طويل األجل للوحدة المولدة للنقد أو الشركة الشقيقة ذات العالقة.

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

 المولدة للنقد أو الشركة الشقيقة.

 

 الشهرة .ج

 المبلغ 

 7.839.333 مقابل مالي محول

( 7,238,394)  ب( 3)إيضاح القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد   

 600,939 الشهرة



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 االندماج التجاري )يتبع( .3

 الشهرة )يتبع(  .ج

المشتراة. مليون لاير سعودي شهرة. تمثل الشهرة فائض المقابل المادي عن صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات    600.9نتج عن االندماج التجاري مبلغ  

واالستثمارات االستراتيجية  تتكون الشهرة المعترف بها في هذه المعاملة إلى حد كبير من قوى عاملة مستحوذ عليها واندماج متوقع ناتج عن االندماج التجاري

ت التكميلية لشركة الصحراء وشركة سبكيم لتوفير . سينتج االندماج من زيادة المزايا التنافسية والقدرافي مصانع البتروكيماويات التي تحتفظ بها شركة الصحراء

 مدينة الجبيل. منافع تجارية وتشغيلية ووظيفية ومن زيادة كفاءة وإنتاجية محافظ الموجودات الصناعية الموجودة في كل من شركة الصحراء وشركة سبكيم في

 

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

 

 المبلغ  الوحدات المولدة للنقد

 342,295    شركة الصحراء
 258,644  شركة الواحة

  600,939 

 

 التجاريندماج االتكاليف  .د

م. وهي مدرجة 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  23.4بلغت تكاليف المعامالت المتعلقة باالندماج التجاري مع شركة الصحراء 

عاب البنك واألتعاب ضمن المصروفات األخرى في قائمة الدخل وفي التدفقات النقدية التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية. تشمل هذه التكاليف بشكل رئيسي أت

 القانونية وأتعاب االستشارات.

 

 معلومات تصورية .ه

يونيو  1م، إال أنه لغرض التوحيد، تم دمج القوائم المالية لشركة الصحراء اعتباًرا من 2019مايو  16رغم أن االندماج التجاري اكتمل بشكل قانوني بتاريخ 

م ليس جوهريًا في القوائم المالية الموحدة. ساهمت شركة الصحراء بإيرادات 2019مايو    31م إلى  2019مايو    16م. ترى اإلدارة أن تأثير المعامالت من  2019

أشهر(. لو  7م )أي 2019مليون لاير سعودي في المجموعة خالل الفترة من يونيو إلى ديسمبر   120.4سعودي وصافي ربح بمبلغ مليون لاير  911.5بلغت 

مليون لاير سعودي وصافي    1,512.4م، فإن تقدير اإلدارة يسير إلى أن شركة الصحراء كانت ستساهم بإيرادات قدرها  2019يناير    1كان االستحواذ قد تم في  

مليون لاير سعودي وكان صافي   6,040.6وبالتالي، كان مجموع اإليرادات الموحدة للمجموعة سيصبح  مليون لاير سعودي للمجموعة. 307.9قدره ربح 

 مليون لاير سعودي. 487.0الربح الموحد العائد لمساهمي شركة سبكيم سيصبح 

 

يناير  1القيمة العادلة، والتي نشأت في تاريخ االستحواذ، ستكون هي نفسها لو كان االستحواذ قد تم بتاريخ عند تحديد هذه المبالغ، افترضت اإلدارة أن تعديالت 

تحميله على م. لذلك، تم احتساب هذه المبالغ باستخدام نتائج شركة الصحراء وشركاتها الشقيقة وتعديلها الحتساب االستهالك اإلضافي الذي كان سيتم 2019

 م.2019يناير  1ت القيمة العادلة على الممتلكات واآلالت والمعدات قد تم تطبيقها اعتباًرا من افتراض أن تعديال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

42 
 

 معلومات القطاعات .4

 لدى المجموعة قطاعات التشغيل التالية:

 ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.، التي تشمل الميثانول المواد الكيميائية األساسية •

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

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

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

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

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

 
 السنة المنتهية في 

 م2019ديسمبر  31
المواد الكيميائية 

 األساسية
المواد الكيميائية 

 المجموع  استبعاد عند التوحيد شركات وغيرها تسويق البوليمرات الوسيطة

        اإليرادات 

 2,261,348  1,334,214   1,407,342 عمالء خارجيون
 

 402,780   34,046   -  5,439,730  

 2,502,046  324,501   991,292   433,014  بين القطاعات
 

 110,136   (4,360,989 )  - 

 2,585,849  2,325,506   1,840,356 مجموع اإليرادات
 

2,904,826 
 

 144,182   (4,360,989 )  5,439,730  

( 18,313)   120,552   629,419   78,050   789,149  إجمالي الربح    36,385   1,635,242  

( 51,882)   506,029  ربح/ )خسارة( التشغيل    396,846   70,477   (80,778 )   65,575   906,267  

حصة الشركة في ربح شركات 

 زميلة ومشروع مشترك

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
(27,183 )  

 
 -  

 
(27,183 )  

)الخسارة( قبل الزكاة  /الربح 

 والضريبة

  
189,107  

  
(243,871 )  

 
 188,541  

 
 69,841  

  
190,907  

 
 (4,528 )  

 
 389,997  

 7,408,382  5,556,897   3,976,020 مجموع الموجودات
 

 935,444  25,564,58
2  

 
(19,450,053 )  

23,991,272 

 3,363,331  2,416,905   1,951,136 مجموع المطلوبات 
 

 578,427  5,130,424   (3,786,951 )   9,653,272  

  673,000   -   72,079   560   32,213   266,275   301,873  نفقات رأسمالية

 

 

       

 السنة المنتهية في 

 م 2018ديسمبر  31
المواد الكيميائية 

 األساسية
المواد الكيميائية 

 الوسيطة
 

 البوليمرات
 

 شركات وغيرها تسويق
استبعاد عند 

 التوحيد
 

 المجموع

        

        إيرادات 

   5.035.801   -    17,016    641,012    1.299.022    1.729.148    1.349.603  عمالء خارجيون

(4,034,731)    127,730    2.326.638    55,747    1.085.380    439,236  بين القطاعات   -  

(4,034,731)    144,746    2.967.650    1.354.769    2.814.528    1.788.839  اإليراداتمجموع    5.035.801   

(3,561)    105,011    435,225    318,719    780,614  أجمالي الربح/ )الخسارة(   (1,230)   1.634.778   

( 40,073)    57,429    342,562    160,459    557,539  ربح/ )خسارة( التشغيل   17,861    1.095.777   

)الخسارة( قبل الزكاة  /الربح 

 والضريبة

 
 518,357   

 
 61,175   

  
301,572   

 
 59,806   

  
(67,476 )  

 
 (6,367)  

 
 867,067   

(9,398,756)    9.689.411    824,428    3.885.658    5.897.396    4.481.780  مجموع الموجودات   15.379.917   

(2,498,274)    3.583.998    467,362    2.158.752    2.535.879    2.007.214  المطلوباتمجموع    8.254.931   

   876,892   -    25,959    3,517    30,937    230,923    585,556  نفقات رأسمالية

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 معلومات القطاعات )يتبع(  .4
 

 المعلومات الجغرافية:اإليرادات بناًء على 
 
المملكة العربية  

 دول أجنبية السعودية

 
 

 المجموع

    إيرادات من عمالء خارجيين

 5,439,730 4,735,278 704,452 م2019ديسمبر  31

 5.035.801 4.784.387 251,414 م2018ديسمبر  31
 

 

 اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية والقطاع
 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

المواد الكيميائية  
 األساسية

المواد الكيميائية 
 شركات وغيرها تسويق  البوليمرات الوسيطة

 
 المجموع

       اإليرادات:

 4,735,278 -  196,112  2,078,482  1,161,567  1,299,117 دول أجنبية

 704,452  34,046  206,668  182,866   172,647   108,225  المملكة العربية السعودية

  5,439,730   34,046   402,780   2,261,348  1,334,214   1,407,342  مجموع اإليرادات

 
 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

المواد الكيميائية  
 األساسية

المواد الكيميائية 
 شركات وغيرها تسويق  البوليمرات الوسيطة

 
 المجموع

       اإليرادات:

 4.784.387 - 609,701 1.194.520 1.729.148 1.251.018 دول أجنبية

 251,414 17,016 31,311 104,502 - 98,585 المملكة العربية السعودية

 5.035.801 17,016 641,012 1.299.022 1.729.148 1.349.603 مجموع اإليرادات
 

 



 للبتروكيماوياتشركة الصحراء العالمية 

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 حقوق الملكية غير المسيطرة .5

 المعلومات المالية عن الشركات التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية بيانها كما يلي:

 نسبة حقوق الملكية التي تحتفظ بها حقوق الملكية غير المسيطرة:

 م 2018 م 2019 بلد التأسيس الشركات التابعة

 ٪35.00 ٪35.00 المملكة العربية السعودية ("  العالمية للميثانول") الشركة العالمية للميثانول

 ٪46.09 ٪46.09 المملكة العربية السعودية "( العالمية للدايول)"  الشركة العالمية للدايول

 ٪10.48 ٪10.48 السعوديةالمملكة العربية  "( العالمية لألسيتيل)"  الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة

 ٪10.48 ٪10.48 المملكة العربية السعودية "(العالمية لخالت الفينيل)"  الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة

 ٪3.00 ٪3.00 المملكة العربية السعودية "(العالمية للغازات)" الشركة العالمية للغازات

 ٪25.00 ٪25.00 المملكة العربية السعودية "(العالمية للبوليمرات)" الشركة العالمية للبوليمرات

 ٪50.00 ٪50.00 المملكة العربية السعودية )"المتقدمة"( شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة

 ٪25.00 ٪25.00 المملكة العربية السعودية )"المتخصصة"( مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

 ملخص بالمعلومات عن هذه الشركات التابعة:فيما يلي 
 م2019ديسمبر  31قوائم المركز المالي المختصرة كما في 

العالمية  
 العالمية لألسيتيل  العالمية للدايول للميثانول

العالمية لخالت 
 المجموع المتخصصة المتقدمة العالمية للبوليمرات العالمية للغازات الفينيل 

  1,934,587   51,597   55,178   432,883   145,519   371,254   291,191   159,067   427,898  متداولةموجودات 

  10,654,276   308,017   183,002   2,529,073   1,109,601   1,773,171   2,617,477   629,106   1,504,829  موجودات غير متداولة

( 170,393)  مطلوبات متداولة   (313,629 )   (464,990 )   (417,522 )   (52,008 )   (348,001 )   (68,609 )   (186,415 )   (2,021,567 )  

( 262,651)  مطلوبات غير متداولة   (1,089,379 )   (799,031 )   (425,323 )   (64,462 )   (996,649 )   (126,629 )   (109,324 )   (3,873,448 )  

( 614,835)   1,499,683  حقوق ملكية   1,644,647   1,301,580   1,138,650   1,617,306   42,942   63,875   6,693,848  

          عائد إلى:
( 326,855)   1,000,636  مالك أسهم الشركة األم   1,448,224   1,161,200   1,101,015   1,247,298   20,191   46,320   5,698,029  

( 287,980)   499,047  المسيطرةحقوق الملكية غير    196,423   140,380   37,635   370,008   22,751   17,555   995,819  

 م2018ديسمبر  31قوائم المركز المالي المختصرة كما في 
العالمية  

 العالمية لألسيتيل  العالمية للدايول للميثانول
العالمية لخالت 

 المجموع المتخصصة المتقدمة العالمية للبوليمرات العالمية للغازات الفينيل 

 2.236.398 38,944 53,353 440,665 129,086 511,339 330,834 132,321 599,856 موجودات متداولة

 11.221.814 355,808 192,173 2.637.560 1.142.492 1.793.558 2.622.196 903,499 1.574.528 موجودات غير متداولة

( 173,839) متداولةمطلوبات   (631,839 )  (530,891 )  (454,969 )  (81,695 )  (359,919 )  (39,499 )  (15,348 )  (2,287,999 )  

( 407,444) مطلوبات غير متداولة  (589,684 )  (777,025 )  (422,778 )  (122,715 )  (1,191,453 )  (144,061 )  (251,726 )  (3,906,886 )  

( 185,703) 1.593.101 حقوق الملكية  1.645.114 1.427.150 1.067.168 1.526.853 61,966 127,678 7.263.327 

         عائد إلى:
 
 
 

 

 
( 97,835) 1.079.073 مالك أسهم الشركة األم  1.465.871 1.278.920 1.031.712 1.174.874 33,356 91,277 6.057.248 

( 87,868) 514,028 حقوق الملكية غير المسيطرة  179,243 148,230 35,456 351,979 28,610 36,401 1.206.079 



 للبتروكيماوياتشركة الصحراء العالمية 

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )يتبع( .5
 م2019ديسمبر  31قوائم الدخل الشامل المختصرة كما في 

 

 العالمية لألسيتيل  العالمية للدايول  العالمية للميثانول 
العالمية لخالت 

 العالمية للغازات الفينيل 
العالمية 
 المجموع  المتخصصة المتقدمة للبوليمرات

  4,411,945   34,045   102,112   1,084,057   316,425   1,032,557   742,396   253,263   847,090  اإليرادات

( 425,611)   319,095  الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة    (22,310 )   (124,934 )   75,836   264,578   (25,202 )   (54,815 )   6,637  

( 425,885)   287,286  الربح/ )الخسارة( بعد الزكاة والضريبة    (377 )   (122,787 )   74,242   256,243   (18,278 )   (61,459 )   (11,015 )  

( 1,130)  خسارة شاملة أخرى   (1,496 )   (9 )   (292 )   (83 )   (623 )   (245 )   (304 )   (3,696 )  

)الخسارة الشاملة مجموع الدخل الشامل اآلخر / 
 األخرى(

 286,156   (427,381 )   (386 )   (123,079 )   74,159   255,620   (18,523 )   (61,763 )   (14,711 )  

          

           عائد إلى:

( 227,268)   193,841  مالك أسهم الشركة األم   (17,567 )   (115,229 )   71,981   194,030   (12,792 )   (43,193 )   43,803  

( 200,113)   92,315  حقوق الملكية غير المسيطرة   17,181   (7,850 )   2,178   61,590   (5,731 )   (18,570 )   (59,000 )  

 
 

 م2018ديسمبر  31قوائم الدخل الشامل المختصرة كما في 
 

 العالمية لألسيتيل  العالمية للدايول العالمية للميثانول
العالمية لخالت 

 المجموع المتخصصة المتقدمة العالمية للبوليمرات العالمية للغازات الفينيل 

  5.193.587  17,016   104,503   1.104.226   313,662   1.359.507   819,496   279,146   1.196.031  إيرادات

( 154,240)   577,752  الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة    60,072   82,971   94,847   261,408   (10,809 )   (28,519 )   883,482  

( 152,227)   535,526  الربح/ )الخسارة( بعد الزكاة والضريبة    59,829   77,121   90,206   225,728   (17,793 )   (26,248 )   792,142  

(1,469)   23   768  الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر    (76 )   778   847   103   -   974  

( 152,204)   536,294  مجموع الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة الشاملة األخرى(   58,360   77,045   90,984   226,575   (17,690 )   (26,248 )   793,116  

          

          عائد إلى:

( 83,564)   363,038  مالك أسهم الشركة األم   48,348   66,854   66,540   192,565   (5,860)   (23,412 )   624,509  

( 68,640)   173,256  حقوق الملكية غير المسيطرة   10,012   10,191   24,444   34,010   (11,830 )   (2,836)   168,607  

 
 
 
 
 

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 خالف ذلك()المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
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 ممتلكات وآالت ومعدات .6
 

 
 

 م 2019

أراضي ومباني 
وتحسينات على مباني 

  آالت وماكينات  مستأجرة
مواد محفزة 
  وأدوات

سيارات وأجهزة حاسب آلي 
  وأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية 
  تحت التنفيذ

 
 

 المجموع

            

            التكلفة:

  17,013,518    994,824    258,267    795,313    14,328,286    636,828  م 2019يناير  1في 

 4,309,078   125,724    42,839    -   3,670,490   470,025  (3تأثير االندماج التجاري )إيضاح 

  670,400    536,106    1,073    113,444    19,426    351  إضافات

( 1,116,402)    2,017    33,738    966,296    114,351  تحويالت**    -  

( 7,819)    -    -    -    -  (8محول إلى موجودات غير ملموسة )إيضاح     (7,819 )  

( 1,918)    -  شطب    (12,981 )    (545 )    (2,436 )    (17,880 )  

 21,967,297   529,997    303,651    929,514   18,982,580   1,221,555  م2019ديسمبر  31في 

            

            االستهالك المتراكم:

  5,738,962    -    118,191    547,425    4,987,261    86,085  م 2019يناير  1في 

  1,013,158    -    36,864    -    865,749    110,545  (3تأثير االندماج التجاري )إيضاح 

 804,339   -    20,185    73,308   681,976   28,870  المحمل خالل السنة االستهالك

 453,940   -    -    -   453,940   -  خسارة انخفاض القيمة

( 657)    -  شطب    (12,981 )    (489 )    -    (14,127 )  

 7,996,272   -    174,751    607,752   6,988,269   225,500  م2019ديسمبر  31في 

 13,971,025   529,997    128,900    321,762   11,994,311   996,055  م2019ديسمبر  31القيمة الدفترية في 

 
م بعد 2019أكتوبر  1)بدأ كالهما أعمال التشغيل التجاري في  مليون لاير سعودي يتعلق بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة 259االختناق، ومبلغ  إزالةمليون لاير سعودي يتعلق بمصنع  459** تشمل التحويالت بشكل رئيسي مبلغ 

اعتباًرا التشغيل التجاري أعمال مليون يتعلق بمصنع إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلين الذي بدأ  130مليون لاير سعودي يتعلق بتكلفة الصيانة الدورية ومبلغ  250نجاح بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم(، ومبلغ 
  م بعد نجاح بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم.2019يناير  1من 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 خالف ذلك()المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

 

47 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(     .6
 

 
 

 م 2018

أراضي ومباني 
وتحسينات على مباني 

  آالت وماكينات  مستأجرة
مواد محفزة 

  وأدوات
سيارات وأجهزة حاسب آلي وأثاث 

  ومعدات مكتبيةوتركيبات 
أعمال رأسمالية 

  تحت التنفيذ
 

 المجموع

            

            التكلفة:

  16.211.223    1.016.853    250,392    526,496    13.837.314    580,168  م2018يناير  1في 

  858,889    645,088    6,192    202,965    4,637    7  إضافات

( 645,025)    3,522    82,340    493,466    56,653  تحويالت**    (9,044)  

(1,839)    -    -    -  (8تحويالت إلى موجودات غير ملموسة )إيضاح     (22,092 )    (23,931 )  

(7,131)    -  شطب    (16,488 )    -    -    (23,619 )  

  17.013.518    994,824    258,267    795,313    14.328.286    636,828  م2018ديسمبر  31في 

            

            استهالك متراكم:

  5.003.499    -    100,175    431,512    4.402.757    69,055  م2018يناير  1في 

  754,915    -    18,016    132,401    587,468    17,030  استهالك محمل خالل السنة

(2,964)    -  شطب    (16,488 )    -    -    (19,452 )  

  5.738.962    -    118,191    547,425    4.987.261    86,085  م2018ديسمبر  31في 

  11.274.556    994,824    140,076    247,888    9.341.025    550,743  م2018ديسمبر  31القيمة الدفترية في 

 
مليون لاير  190.1م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم ومبلغ 2018يوليو  1مليون لاير سعودي يتعلق بمصنع بولي بيوتيلين ترفثليت الذي بدأ نشاطه التجاري في  423**تشمل التحويالت مبلغ 

مليون لاير سعودي بشكل أساسي بنقل قطع الغيار ومستهلكات من الممتلكات واآلالت والمعدات.  9.0م. يتعلق الرصيد بمبلغ  2018علق بالصيانة الدورية لمصانع الشركة العالمية للميثانول والشركة العالمية للدايول خالل سنة  سعودي بت



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(    .6
 رأسمالية تحت التنفيذأعمال  1- 6

مليون لاير سعودي( وهي  994.8م: 2018مليون لاير سعودي ) 530م مبلغ 2019ديسمبر  31تبلغ قيمة األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ للمجموعة كما في 
ليف األخرى المتعلقة بعدة مشاريع لتحسين مصانع تتألف بشكل رئيسي من تكاليف اإلنشاء المتعلقة بمصنع ثاني أكسيد الكربون، وتكاليف الصيانة الدورية والتكا

 التشغيل. 
 

 مليون لاير سعودي( كتكلفة اقتراض وهي جزء من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 6.3م: 2018مليون لاير سعودي ) 8.9م، رسملة مبلغ 2019تم، خالل سنة 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات 2- 6
مليون لاير سعودي( مرهونة  8222.5م: 2018مليون لاير سعودي ) 8013.9لتي يبلغ صافي قيمتها الدفترية إن بعض ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة وا

 (.19كضمان مقابل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض بنكية مشتركة وقروض صندوق االستثمارات العامة )إيضاح 
 

 االنخفاض في القيمة 3- 6
 المية للدايول ومصنع بولي بيوتيلين ترفثليتالوحدات المولدة للنقد للشركة الع
م، أجرت اإلدارة اختبار مفصل لالنخفاض في القيمة من أجل تقييم المبالغ القابلة لالسترداد لوحدتين من 2019ديسمبر  31خالل السنة الحالية المنتهية في 

رفثليت اللتين سجلتا خسائر بسبب االنخفاض المستمر في أسعار السوق للبيتونايول الوحدات المولدة للنقد وهما الشركة العالمية للدايول وشركة بولي بيوتيلين ت
 وورباعي هيدروفيرون وبولي بيوتيلين ترفثليت.

 
 المالية وتوقعات لخمس سنوات.تم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد بناًء على حسابات القيمة قيد االستخدام والتي استخدمت توقعات التدفقات النقدية من الميزانيات  

 758بيوتيلين ترفثليت البالغة  نتيجة هذا االختبار، قررت المجموعة أن المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد وهما الشركة العالمية للدايول وشركة بولي  
مليون لاير سعودي   256ليه، تم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  وع  مليون لاير سعودي.  1,164مليون لاير سعودي أقل من قيمتها الدفترية البالغة  

م. هذا باإلضافة إلى خسارة انخفاض 2019مليون لاير سعودي في شركة بولي بيوتيلين ترفثليت في النتائج المالية لسنة    150في الشركة العالمية للدايول ومبلغ  
مليون لاير سعودي في شركة بولي بيوتيلين ترفثليت المعترف بها سابقاً في  300ركة العالمية للدايول ومبلغ مليون لاير سعودي في الش 400في القيمة بمبلغ 

 م. 2016النتائج المالية لسنة 
  

 فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة قيد االستخدام
 م 2018  م 2019  

     
% 10  معدل الخصم   10 ٪  

%2  القيمة النهائيةمعدل نمو    2٪  
 

تساب تكلفة حقوق كان معدل الخصم قبل الضريبة قد تم احتسابه بناًء على متوسط التكلفة المرجح لرأس المال باستخدام نموذج تقييم األصول الرأسمالية الح
زيادة مخاطر االستثمار في حقوق الملكية بشكل عام والمخاطر الملكية. تم تعديل نموذج تقييم األصول الرأسمالية بحيث تعكس عالوة تحمل المخاطر كالً من 

 المنتظمة لوحدة مولدة للنقد محددة.
 

 ٪2م: 2018م )2024من سنة  ٪2تم إدراج خمس سنوات من التدفقات النقدية في نظام التدفقات النقدية المخصومة وتم تحديد معدل نمو القيمة النهائية وهو 
 إجمالي الناتج المحلي االسمي في المملكة العربية السعودية، أي البلد الذي تعمل فيه الوحدة المولدة للنقد. م( بالرجوع إلى 2023من سنة 

 
مبلغ القابل لالسترداد بعد خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الوحدات المولدة للنقد وهما الشركة العالمية للدايول وشركة بولي بيوتيلين ترفثليت، كان ال

 ولذلك، فإن أي حركة في االفتراضات الرئيسية سوف تتسبب في مزيد من خسارة االنخفاض في القيمة.  القيمة الدفترية. يساوي
 

 وحدة أعمال مصنع إنتاج األدوات 
وحدة أعمال مصنع إنتاج ٪( في اتفاقية ملزمة لبيع 75م، أبرم مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة )شركة تابعة مملوكة بنسبة 2019في ديسمبر 

يعتبر المقابل مبلغ  مليون لاير كمنشأة مستمرة. 90.75٪( مقابل مبلغ  100األدوات الخاصة به إلى شركة سبكيم للتقنيات المتقدمة )شركة تابعة مملوكة بنسبة 
مليون لاير سعودي انخفاض في القيمة خالل السنة  47.9قابل لالسترداد لوحدة األعمال. وعليه، سجل مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة مبلغ 

 م. 2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

  بعد خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في وحدة أعمال مصنع إنتاج األدوات، كان المبلغ القابل لالسترداد يساوي القيمة الدفترية.
 

 موجودات مشطوبة 4- 6
كل رئيسي إلى الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل والشركة العالمية للغازات تم خالل السنة شطب بعض األصول التي تعود بش

 مليون لاير سعودي(. 4.2م: 2018مليون لاير سعودي ) 3.8ومصنع بولي بيوتيلين ترفثليت ومصنع شركة الواحة بقيمة دفترية قدرها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 عقود اإليجار .7
سنة مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. يتم إنشاء الممتلكات  30سنوات و 3المجموعة عدداً من األراضي والسيارات. تتراوح مدة اإليجار بين تستأجر 

سنة بدأت  30ي لفترة أولية رض هواآلالت والمعدات الخاصة بالمجموعة علی أراضي استأجرتها المجموعة من الهيئة الملكية للجبييل وينبع. مدة عقد إيجار األ
(. يتم االتفاق على 17م وقابلة للتجديد بموافقة الطرفين. سابقاً، كانت جميع العقود تُصّنف كعقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة )2002في سنة 

  مدفوعات اإليجار وقت بدء عقد اإليجار الذي قد يتغير بموافقة الطرفين.
 

هذه العقود اإليجارية منخفضة القيمة. اختارت المجموعة عدم  عة معدات تكنولوجيا معلومات بفترات تعاقد تتراوح بين سنة وثالث سنوات.تستأجر المجمو
 االعتراف بموجودات حقوق االستخدام والتزامات اإليجار لهذه العقود.

 
 فيما يلي معلومات حول عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجراً:

 
 موجودات حقوق االستخدام 1- 7

 ديسمبر: 31فيما يلي الحركة في موجودات حقوق االستخدام في 
 

 المجموع  سيارات  أراضي  

       

  65,696    4,916    60,780   م2019يناير  1الرصيد كما في 

(3,440)   استهالك محمل خالل السنة    (1,729)    (5,169)  

  7,081    -    7,081   (3التجاري )إيضاح تأثير االندماج 

  67,608    3,187    64,421   م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 التزامات عقود إيجار 2- 7

 المجموع  سيارات  أراضي  

       

 3,327  273  3,054  الجزء المتداول

 68,594  2,890  65,704  الجزء غير المتداول

 71,921   3,163   68,758  م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 مبالغ معترف بها في قائمة الدخل 3- 7

 
 م 2019  (16عقود االيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

   

  5,169   استهالك محمل خالل السنة
 
 
 
 

 2,933  فوائد عن التزامات عقود إيجار

( 253)   لموجودات حقوق االستخدامإيرادات من اإليجار من الباطن   

  7,849 

 
 م 2018  (17عقود اإليجار التشغيلي وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم )

   

 6,085  إيجار

 
 مبالغ معترف بها في قائمة التدفقات النقدية 4- 7

 
 م 2019  

 7,308  المدفوع من التزامات إيجار 

  7,308 

 
 المجموعة فيها مؤجراً عقود اإليجار التي تكون  5- 7

 ال يوجد عقد إيجار جوهري تكون المجموعة فيه مؤجراً.
 
 

 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 موجودات غير ملموسة .8
 

 تكاليف مؤجلة برمجيات 
 

 المجموع عقد العميل حقوق

      
      التكلفة:

  540,460  -  301,201   81,723   157,536  م2019يناير  1الرصيد كما في 
 50,778  6,750  -  -  44,028 (3االندماج التجاري )إيضاح تأثير 

  105  - -  -   105  إضافات
  7,819  - -  -   7,819  (6تحويالت )إيضاح 

 599,162  6,750   301,201   81,723  209,488 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

      
      اإلطفاء المتراكم:
  187,512  -  25,421   55,593   106,498  م2019يناير  1الرصيد كما في 

  19,151  -  -   -   19,151  (3تأثير االندماج التجاري )إيضاح 
 58,386 132  19,066   4,797   34,391  اإلطفاء 

 265,049 132  44,487   60,390   160,040  م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 334,113 6,618 256,714  21,333  49,448 م2019ديسمبر  31القيمة الدفترية في 
 
 

 تكاليف مؤجلة برمجيات 
 

 المجموع عقد العميل الحقوق

      
      التكلفة:

 516,342 - 301,201 81,723 133,418 م2018يناير  1الرصيد كما في 
 187 - - - 187 إضافات

 23,931 - - - 23,931 (6تحويالت )إيضاح 

 540,460 - 301,201 81,723 157,536 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

      
      اإلطفاء المتراكم:
 130,097 - 6,355 50,606 73,136 م2018يناير  1الرصيد كما في 

 57,415 - 19,066 4,987 33,362 إطفاء 

 187,512 - 25,421 55,593 106,498 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 352,948 - 275,780 26,130 51,038 م2018ديسمبر  31القيمة الدفترية في 

 
سنوات من   10-  5تشتمل برامج الحاسب اآللي بشكل رئيسي على برنامج "ساب" والبرامج األخرى التي قامت اإلدارة برسملتها وتم احتساب اإلطفاء على مدى  

 العمر اإلنتاجي.
 

ض األسعار في تتضمن التكاليف المؤجلة بشكل رئيسي التكاليف المتعلقة بمشروع التحسين الكلي لشركة سبكيم، والعوض المدفوع إلى شركة تصنيع من أجل خف
 سنوات. 15 - 10عمر إنتاجي قدره المستقبل. يُحتسب اإلطفاء على مدى 

 
المجموعة على أحد مصانع المورد وفقا التفاقية شراء مع أحد الموردين، والتي تمنح المجموعة الحق في تتمثل الحقوق بشكل رئيسي في التكلفة المتكبدة من قبل 

 16طفاء على مدى جزء صغير من اإلنتاج الذي ينتجه المصنع المملوك للمورد. مخاطر ومنافع المصنع والملكية ذات العالقة تعود إلى المورد. يتم احتساب اإل
 ي.سنة من العمر اإلنتاج

 
ندماج االاستحوذت المجموعة على هذا العقد عندما تم  يتعلق عقد العميل باتفاقية انتفاع طويلة األجل لتسويق وشراء كمية كبيرة من إنتاج مادة البولي بروبيلين.

 سنة.  30(، خالل السنة. يُطفأ األصل على مدار 3، على النحو المبين في إيضاح )التجاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة  .9

 م 2018  م 2019  إيضاحات  

 -  204,556  1-9  استثمار في مشروع مشترك
 -  3,355,123  2-9  استثمار في شركات زميلة

    3,559,679  - 

 
 استثمار في مشروع مشترك  1- 9

 م 2018  م 2019  إيضاحات  

 -  204,556  1-1-9  استثمار في مشروع مشترك
 -   -   2-1-9  قروض إلى مشروع مشترك

    204,556  - 

 
 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )"سامابكو"( 1- 9-1

٪ وهي شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل 50لدى المجموعة حصة ملكية في شركة سامابكو، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، بنسبة  
شركة سامابكو باستخدام طريقة   عن استثمارات المجموعة فيالمحاسبة  أنشطتها الرئيسية في إنتاج وبيع مواد الصودا الكاوية والكلورين وثاني كلوريد اإليثيل. يتم  

 حقوق الملكية في هذه القوائم المالية الموحدة.
 

سامابكو وليس حصة يبين الجدول أدناه معلومات مالية مختصرة عن شركة سامابكو. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية لشركة  
لتعكس التسويات التي قامت بها المنشأة عند استخدام طريقة حقوق الملكية، إن وجدت، بما في ذلك تسويات القيمة العادلة   وقد تم تعديلها  المجموعة من هذه المبالغ.

 والتعديالت على الفروق في السياسة المحاسبية، عند اللزوم.

 م 2018  م 2019  

 -   2.442.557   موجودات غير متداولة

 -  247,327  النقد وما في حكمه(موجودات متداولة )باستثناء 

 -   67,203   نقد وما في حكمه 

 -  314,530  مجموع الموجودات المتداولة

 -  (2,202,480)   مطلوبات غير متداولة

 -  ( 58,381)   المطلوبات المالية المتداولة )باستثناء الذمم الدائنـة التجاريـة والمخصصات(

 -  ( 87,114)   مطلوبات متداولة أخرى

 -  ( 145,495)   مجموع المطلوبات المتداولة

 -  409,112  صافي الموجودات

  
     تسوية للقيمة الدفترية:

 م 2018  م 2019  

 -  -  يناير 1الرصيد كما في 
 -  331,853  (3تأثير االندماج التجاري )إيضاح 

( 68,829)  حصة الشركة من الخسارة    - 
( 838)  المجموعة في التغيرات في الخسارة الشاملة األخرىحصة    - 

( 79,320)  سداد قروض    - 
 -  21,690  إيرادات فوائد عن دفعات مقدمة

 -  204,556  ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 قائمة الدخل المختصرة لشركة سامابكو:

 م 2018  م 2019  

 -   538,766   إيرادات

( 471,494)  المبيعاتتكلفة    - 

(  139,606)  استهالك وإطفاء   - 

( 170,705)  تكلفة تمويلية   - 

 -   1,390   ايرادات تمويلية

( 7,655)   الزكاة    - 

( 165,465)  الخسارة قبل الزكاة   - 

( 173,120)  الخسارة بعد الزكاة   - 

( 1,676)  الدخل الشامل اآلخر   - 

( 174,796)  الشامل / )الخسارة(مجموع الدخل    - 

 

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة )يتبع(  .9
 قروض إلى مشروع مشترك 2- 9-1

 سددت شركة سامابكو القرض خالل السنة. مليون لاير سعودي. 79.3قدمت المجموعة قرضاً طويل األجل دون فوائد إلى سامابكو بمبلغ 
 

 استثمار في شركات زميلة 2- 9

 م 2018  م 2019  إيضاحات  

       استثمار في شركات زميلة:
 -  3,155,341  1-2-9  لألوليفيناتشركة تصنيع والصحراء 

 -   199,782   2-2-9  شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية 

    3,355,123  - 
 

 )شركة تي أس أو سي( لألوليفيناتشركة تصنيع والصحراء  1- 9-2
ة السعودية لدى المجموعة حصة ملكية في شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات )تي أس أو سي( هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربي

 وتتمثل أنشطتها الرئيسية في إنتاج وبيع البروبلين واإلثيلين والبولي إثيلين.
  

 ت المجموعة في شركة تي أس أو سي باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية الموحدة.عن استثماراالمحاسبة يتم 
 

ركة تي أس أو يبين الجدول أدناه معلومات مالية مختصرة عن شركة تي أس أو سي. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية لش
وقد تم تعديلها لتعكس التسويات التي قامت بها المنشأة عند استخدام طريقة حقوق الملكية، إن وجدت، بما في ذلك  ه المبالغ.سي وليس حصة المجموعة من هذ

 تسويات القيمة العادلة والتعديالت على الفروق في السياسة المحاسبية، عند اللزوم.

 م 2018  م 2019  

 -  10,032,512  موجودات غير متداولة

 -  35,446  موجودات متداولة )باستثناء النقد وما في حكمه(
 -  294,510  نقد وما في حكمه

 -  329,956  مجموع الموجودات المتداولة
( 475,500)  مطلوبات غير متداولة   - 

( 101,250)  المطلوبات المالية المتداولة )باستثناء الذمم الدائنـة التجاريـة والمخصصات(   - 

( 91,893)  مطلوبات متداولة أخرى   - 

( 193,143)  مجموع المطلوبات المتداولة   - 

 -  9,693,825  صافي الموجودات

  
     تسوية للقيمة الدفترية:

 م 2018  م 2019  

 -   -   يناير 1الرصيد كما في 
 -   3.359.754   (3تأثير االندماج التجاري )إيضاح 

 -  83,938  حصة الشركة من الربح 
( 286,370)   توزيعات أرباح   - 

( 1,981)  حصة المجموعة في التغيرات في الخسارة الشاملة األخرى   - 

 -  3,155,341  ديسمبر 31الرصيد كما في 
 

 قائمة الدخل المختصرة لشركة تي أس أو سي:

 م 2018  م 2019  

 -  363,359  زميلةحصة المجموعة في ربح شركات 
 -  1,868  ايرادات تمويلية

( 8,000)  الزكاة    - 
 -  265,872  الربح قبل الزكاة
 -  257,872  الربح بعد الزكاة

( 6,087)  الدخل الشامل اآلخر   - 
 -  251,785  مجموع الدخل الشامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة )يتبع(  .9
 صناعات الخير للكيماويات غير العضوية )إنوكيم(شركة  2- 9-2

٪ في شركة إنوكيم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاطها في إنتاج وبيع 30لدى المجموعة حصة ملكية بنسبة 
 يوم. لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري بعد. كربونات الصوديوم الثقيلة )رماد الصودا( وكلوريد الكالسيوم وكربونات الكالس

 
 عن استثمارات المجموعة في شركة إنوكيم باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة.المحاسبة يتم 

 
ئم المالية لشركة إنوكيم وليس حصة يبين الجدول أدناه معلومات مالية مختصرة عن شركة إنوكيم. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوا

 وقد تم تعديلها لتعكس التسويات التي قامت بها المنشأة عند استخدام طريقة حقوق الملكية، إن وجدت، بما في ذلك تسويات القيمة العادلة  المجموعة من هذه المبالغ.
 والتعديالت على الفروق في السياسة المحاسبية، عند اللزوم.

 م 2018  م 2019  

 -  178,400  موجودات غير متداولة

 -  77,102  موجودات متداولة )باستثناء النقد وما في حكمه(
 -  431,264  نقد وما في حكمه

 -  508,366  مجموع الموجودات المتداولة
( 4,396)  مطلوبات غير متداولة   - 

 -  -  الدائنـة التجاريـة والمخصصات(المطلوبات المالية المتداولة )باستثناء الذمم 

( 78,005)  مطلوبات متداولة أخرى   - 

( 78,005)  مجموع المطلوبات المتداولة   - 

 -  686,766  صافي الموجودات
  

     تسوية للقيمة الدفترية:

 م 2018  م 2019  

 -   -   يناير 1الرصيد كما في 
 -   242,043   (3تأثير االندماج التجاري )إيضاح 

( 42,291)   حصة الشركة من الربح    - 
 -   30   حصة المجموعة في التغيرات في الدخل الشامل اآلخر

 -   199,782   ديسمبر 31الرصيد كما في 
 

 قائمة الدخل المختصرة لشركة إنوكيم:

 م 2018  م 2019  

 -  -  إيرادات
 -  -  تكلفة المبيعات

( 148,953)  وإداريةمصروفات عمومية    - 
( 104)  استهالك وإطفاء   - 

 -  -  تكلفة تمويلية
 -  17,303  ايرادات تمويلية

( 12,511)  الزكاة    - 
( 131,650)  )الخسارة( قبل الزكاة /الربح    - 
( 144,161)  )الخسارة( بعد الزكاة  /الربح    - 

 -  100  الدخل الشامل اآلخر
( 144,061)  الشامل / )الخسارة(مجموع الدخل    - 

 

 استثمارات طويلة األجل 10

 م 2018  م 2019  إيضاحات  

 -   204,197   1-10  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 -   25,432   3-10  بالتكلفة المطفأة

     229,629   - 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 10-1

 م 2018  م 2019  إيضاحات  

       أوراق مالية مدرجة
 -  65,325    صندوق جدوى ريت الحرمين

       أوراق مالية غير مدرجة
 -   123,238     وحدات صندوق استثمار

 -   15,634     أسهم العادية

     204,197   - 

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 استثمارات طويلة األجل )يتبع(  .10
 فيما يلي الحركة في االستثمارات طويلة األجل:   2- 10

  

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 م 2018  المجموع  التكلفة المطفأة  اآلخر

         
 -  -  -   -   يناير 1الرصيد في 

 -   233,522    66,972    166,550   تأثير االندماج التجاري
 -   72,718    -    72,718   مشتريات

( 47,729)   مبيعات    (9,540)    (57,269 )   - 
 -   12,658    -    12,658   إعادة قياس معترف بها في الدخل الشامل اآلخر

( 12,000)   -  تسوية عند االندماج التجاري*    (12,000 )   - 
( 20,000)   -  معاد تصنيفه إلى استثمارات قصيرة األجل    (20,000 )   - 

 -  229,629   25,432    204,197   ديسمبر 31الرصيد في 

 
 * يمثل هذا الرصيد استثمار شركة الصحراء في صكوك سبكيم الذي تم تسويته في هذه القوائم المالية الموحدة بعد االندماج التجاري.

 
 بالتكلفة المطفأة 3- 10

 فيما يلي التفاصيل: السائدة في السوق وتستند إلى سعر العرض بين البنوك السعودية.يشمل ذلك استثمارات في صكوك متنوعة تحقق ربًحا باألسعار 

 
 تاريخ االستحقاق

 
 عدد الشهادات

 
 المبلغ

 م 2018  م 2019  م 2018  م 2019  

          
    14,000   م2023مارس  بنك أبو ظبي األول 

- 
  5,255   - 

 -   5,177   -   14,000   م2021يونيو  بنك جوليوس باير

 -   5,000   -   50.000   م2026أغسطس  بنك البالد 

 -   5,000   -   50.000   م2026يونيو  بنك الجزيرة 

 -   5,000   -   50.000   م2025فبراير  شركة معادن للفوسفات

        25,432   - 

 
 الضريبة المؤجلة .11

 والمطلوبات الضريبية المؤجلة الرئيسية المعترف بها من قبل المجموعة والحركات عليها خالل السنة:فيما يلي الموجودات 
 

 موجودات ضريبية مؤجلة 11-1
 م 2018  م 2019   

      
 9,566   9,872    يناير 1الرصيد كما في 

 306   28,581    مسترد للسنة

  9,872    38,453    ديسمبر  31الرصيد كما في 

      
شركات تتعلق الموجودات الضريبية المؤجلة بشكل رئيسي ببعض المخصصات التي ال تعد مصروفات ضريبية قابلة للخصم وخسائر ضريبية غير مستخدمة لل

 الموجودات الضريبية المؤجلة.التابعة. ترى اإلدارة أنه ستتوفر أرباح ضريبية مستقبلية لالستفادة من 
 

 مطلوبات ضريبية مؤجلة 11-2
 م 2018  م 2019   

      
 28,458  35,319   يناير 1الرصيد كما في 

 6,861   7,393    محمل خالل السنة

 35,319   42,712    ديسمبر  31الرصيد كما في 

      
 بالفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن ممتلكات وآالت ومعدات.تتعلق االلتزامات الضريبية المؤجلة بشكل رئيسي 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 منافع موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدماً  .12
 

 المجموع تكاليف مؤجلة سلف موظفين   

  713,266   190,683   522,583   م2019يناير  1الرصيد كما في 

  401,595   55,891   345,704   (3تأثير االندماج التجاري )إيضاح 

 2,372 2,372  -   إضافات خالل السنة

( 36,114)   -   إلطفاءا   (36,114 )  

( 51,369)  استردادات   -  (51,369 )  

 1,029,750 212,832  816,918   م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

     
  742,596  168,330 574,266  م2018يناير  1الرصيد كما في 

  18,002   18,002   -   إضافات خالل السنة

( 17,413)   تحويالت   17,413   -  

( 13,062)   -   إطفاء    (13,062 )  

( 32,054)   استردادات   -   (32,054 )  

(2,216)   مخصص التزام مسترد   -   (2,216)  

 713,266 190,683 522,583  م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

13.  
 الشهرة .13

٪ من األسهم التي لها حق التصويت في شركة سبكيم أوروبا إس إيه )سابقاً:  100م، قامت شركة سبكيم للتسويق باالستحواذ على 2011ديسمبر  31بتاريخ 
مليون لاير سعودي.  106سويسرا مقابل شركة أكترا إس أيه( وهي شركة تابعة لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه، وهي شركة غير مدرجة مسجلة في 

 مليون لاير سعودي شهرة عن هذه المعاملة. 30وقد نشأ مبلغ 
 

م، استحوذت شركة سبكيم على 2019مايو   16( من اإليضاحات حول هذه القوائم المالية الموحدة، بتاريخ  1باإلضافة غلى ذلك، وعلى النحو المبين في إيضاح )
شركة الصحراء للبتروكيماويات )"الصحراء"(, وحصلت على السيطرة على شركة الصحراء. نتج عن هذا االندماج التجاري من أسهم وحقوق تصويت  100٪
 مليون لاير سعودي شهرة. 600.9مبلغ 

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

 
 المبلغ  الوحدات المولدة للنقد

 342,295    شركة الصحراء
 258,644  شركة الواحة

  600,939 

 
نتيجة الختبار تقييم الشهرة  تقوم إدارة المجموعة اختبار الشهرة سنويًا للوصول إلى أي انخفاض في القيمة، وذلك باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة.

  م، لم تجد اإلدارة أي دليل على انخفاض قيمة الشهرة.2019ديسمبر  31الذي تم إجراؤه خالل السنة المنتهية في 
 

 فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة: تستخدم المجموعة القيمة قيد االستخدام كأساس لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد.

هذه هي أفضل المعلومات المتوفرة عن حجم  التي اعتمدتها اإلدارة. سنوات 5استندت التدفقات النقدية المتوقعة المستخدمة إلى توقعات خطة العمل لمدة  •
  المبيعات واإلنتاج المتوقعين وأسعار المبيعات وتكاليف اإلنتاج.

ترى   ٪(. 1م: 2018٪ ) 2كان معدل النمو المستخدم في الوصول إلى توقعات التدفقات النقدية بعد الفترة التي تغطيها أحدث الميزانيات / التوقعات هو  •
  معدالت النمو على المدى الطويل في أنشطة المجموعة.اإلدارة أن معدالت النمو المقدرة المستخدمة ال تتجاوز متوسط 

  التكلفة المرجحة لرأس المال.٪( على توقعات التدفقات النقدية، والتي تستند إلى متوسط 10م: 2018٪ )10تم تطبيق معدل خصم قدره  •
 

  المجموعة بتقييم حساسية نموذج التدفقات النقدية المخصومة المستخدم في االفتراضات الرئيسية التالية:قامت 

٪ يُعّد  1ة ال زال تخفيض معدل النمو المستخدم في الوصول إلى توقعات التدفقات النقدية بعد الفترة التي تغطيها أحدث الميزانيات / التوقعات بنسب •
  الدفترية للشهرة. حداً أقصى جيداً للقيمة

  ٪ يُعّد حداً أقصى جيداً للقيمة الدفترية للشهرة.1ال زال زيادة معدل الخصم بنسبة  •
 
على مختلف  وعليه، فإن أي تغيرات متوقعة على نحو معقول في االفتراضات الرئيسية لن يكون له أي تأثير جوهري على القيمة الدفترية للشهرة الموزعة

 المولدة للنقد.الوحدات 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 مخزون .14

 م 2018  م 2019  إيضاحات  

       

 171,523   150,269     مواد خام

 403,785   474,377   1-14  بضاعة تامة الصنع 

  257,462    364,145     قطع غيار ومستهلكات

( 31,324)   2-14  مخصص مخزون بطيء الحركة وقطع غيار    (25,843 )  

     957,467   806,927 

 
ديسمبر  31مليون لاير سعودي( وهي منتجات غير تامة الصنع كما في  12.4م: 2018مليون لاير سعودي ) 8.9تشمل البضاعة تامة الصنع مخزون بمبلغ  14-1

 م. 2019
 

 فيما يلي الحركة في مخصص المخـزون بطيء الحركة وقطع الغيار:  14-2
 

 م 2018  م 2019  

     

 25,160   25,843   يناير 1الرصيد كما في 

 683   5,481   مخصص مكون خالل السنة

25,843    31,324   ديسمبر 31الرصيد كما في   

 

مليون لاير سعودي(  1.6م: 2018م، قامت المجموعة بتخفيض قيمة مخزونها من البضائع تامة الصنع بمبلغ الشيء لاير سعودي )2019ديسمبر  31كما في  14-3

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

 

 ذمم مدينــة تـجــارية .15
 

 م 2018  م 2019  إيضاحات  

       

  750,591   926,615    ذمم مدينة تجارية

( 84,257)   1-15  يخصم: خسارة انخفاض القيمة    (90,696 )  

    842,358   659,895  

 
 فيما يلي الحركة في خسائر االنخفاض في القيمة: 15-1

 م 2018  م 2019  

     

 108,013   90,696   يناير 1الرصيد كما في 

( 17,317)  1,256  مخصص مكون خالل السنة، بالصافي  

( 7,695)   شطب خالل السنة   - 

84,257   ديسمبر 31الرصيد كما في     90,696  

 
سعودي( من أطراف ذات عالقة. يرجى الرجوع إلى إيضاح مليون لاير  251.9م: 2018مليون لاير سعودي ) 354.2تتضمن الذمم المدينة التجاريـة مبلغ 

وفقا لشروط االتفاقيات   ( لمعرفة الشروط واألحكام المتعلقة بالمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة. إن الذمم المدينة التجارية غير محملة بفوائد وتكون عموماً 35)
  كل منتظم وتقوم بشطب أي رصيد تدرك اإلدارة أنه غير قابل للتحصيل.مع العمالء. تقوم اإلدارة بتحليل الرصيد القائم للعمالء بش

 
 مليون لاير سعودي( مكفولة كضمان. 230.2م: 2018مليون لاير سعودي ) 238.9إن ذمم مدينـة تجارية بمبلغ 

 
مجموعة بإدارة وقياس النوعية االئتمانية للذمم المدينة ( حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية والذي يناقش كيفية قيام ال19يرجى الرجوع إلى إيضاح )

 التجارية. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى .16

 م 2018  م 2019  

 167,578  130,413  دفعات مقدمة وودائع ومدفوعات مقدماً 

 -  31,114  ( 35مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 21,685   12,733   القيمة المضافةذمم ضريبة مدخالت ضريبة 

 5,602   5,504   إيرادات استثمارات مستحقة

 2,697  7,776  أخــرى

  187,540  197,562 

 
 النقد وما في حكمه .17

 م 2018  م 2019  

 110   24   نقد بالصندوق

 478,124  846,566  نقد لدى البنك

 535,280   944,687   ودائع قصيرة األجل

  1,791,277  1.013.514 
 

ثة أشهر أو أقل. تمثل يتضمن النقد وما في حكمه النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع تحت الطلب واالستثمارات عالية السيولة والتي تكون فترات استحقاقها ثال
 (. ٪3.01 - ٪0.8م: 2018)٪ 3.01و  ٪1.2الودائع قصيرة األجل ودائع لدى بنوك تجارية تحمل معدل ربح يتراوح بين 

 
 رأس المال واالحتياطيات .18

 م 2018  م 2019  

     األسهم المصرح بها 

     لاير سعودي للسهم 10األسهم العادية بقيمة 

     األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل

 366,667  366,667  يناير 1كما في 

 -  366,666  مصدرة خالل السنة

 366,667  733,333  ديسمبر 31كما في 
 

 احتياطي نظامي
من رأس المال. هذا االحتياطي   ٪30من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي    ٪10تمشياً مع عقد تأسيس الشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  

 غير متاح للتوزيع على الشركاء.
 

 احتياطيات أخرى 
ات االحتياطيات األخرى على احتياطي عالوة دفع على أساس أسهم واحتياطي معامالت دفع على أساس أسهم واحتياطي نتائج بيع/شراء أسهم في شركتشتمل 

شراء حصص في  يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع / تابعة والربح / )الخسارة( غير المحققة من تقييم اكتواري واحتياطي ترجمة عمالت أجنبية.
 ة.الشركات التابعة، عندما تستمر المجموعة في ممارسة سيطرة على الشركة التابعة، في احتياطي نتائج بيع / شراء الحصص في الشركات التابع

 
 وفيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى خالل السنة:

 
 
 
 

 
 م 2019ديسمبر   31

 
احتياطي  
تحوط 
التدفقات  
 النقدية 

 
 

احتياطي  
استثمار بالقيمة  

 العادل 

احتياطي نتائج بيع/  
شراء أسهم في  
 شركات تابعة 

 
احتياطي ترجمة  
 عمالت أجنبية 

احتياطي عالوة  
دفع على  
 أساس أسهم 

احتياطي  
معامالت دفع  
على أساس  

 أسهم 

)خسارة(   /ربح 
غير محققة عن  
 منافع الموظفين 

 
 
 
 

 المجموع 

         
12,850  - - م 2019يناير  1كما في    (9,061 )   35,845    2,619    (1,217 )  41,036 

 634 - - - 634 - - - فروق صرف عمالت أجنبية عند ترجمة العمليات األجنبية 
( 2,632) التغيرات بالقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة   - - - - - - (2,632 )  

( 54,706) - - - - - - المنافع المحددة )أرباح(/ خسائر إعادة قياس عن خطة   (54,706 )  
 12,658 - - - - - 12,658 - التغيرات في القيمة العادلة الستثمار 

 2,577  -   1,973    604  - - - - صافي التغير في حسابات عالوة إصدار أسهم 

 (2,632 )  12,658 12,850 (8,427 )  36,449 4,592 (55,923 )  (433 )  

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 المال واالحتياطيات )يتبع(رأس  .18
 احتياطيات أخرى )يتبع(

 
 
 
 

 
 م 2018ديسمبر  31

 
احتياطي 
تحوط 

التدفقات  
 النقدية 

 
 

احتياطي استثمار 
 بالقيمة العادل 

احتياطي نتائج بيع/ 
شراء أسهم في  
 شركات تابعة

 
احتياطي ترجمة 

 عمالت أجنبية

احتياطي عالوة 
دفع على أساس  

 أسهم 

احتياطي 
معامالت دفع  
 على أساس أسهم 

 
)خسارة(   /ربح 

غير محققة عن  
 منافع الموظفين

 
 
 
 

 المجموع

         
12,949  - - م2019يناير  1كما في   (7,762)  35,222  2,260  7 42,676 

(1,299) - - - فروق صرف عمالت أجنبية عند ترجمة العمليات األجنبية  - - - (1,299)  
(1,225) - - - - - - إعادة قياس عن خطة المنافع المحددة )أرباح(/ خسائر   (1,225)  

( 98)  - - شراء أسهم إضافية في شركات تابعة  -  -  - -  (98 )  
 982  -  359  623  -   -  - - صافي التغير في حسابات عالوة إصدار أسهم 

 - -  12,851  (9,061)  35,845  2,619  (1,218)  41,036 

 
 م، لدى المجموعة ترتيبات الدفع على أساس السهم التالية:2019ديسمبر  31في 

 
 خطة شراء األسهم )تسوية حقوق الملكية(

حقاق الخاصة عرضت المجموعة على موظفيها االشتراك في خطة شراء األسهم للموظفين. للمشاركة في الخطة، ينبغي على الموظفين أن يستوفوا معايير االست
ية فترة ينبغي أن يكونوا قد أكملوا سنة واحدة في الخدمة وأن يكون لديهم تقييم أداء جيد من الشركة. وفقًا لشروط الخطة، يحق للموظفين في نهابالشركة، أي أنه 

للموظفين الذين ال ٪ من سعر السوق في تاريخ المنح. ال يحق شراء األسهم سوى 30تم توفيرها بسعر أقل بنسبة  يشهراً شراء أسهم باستخدام األموال الت 36
٪ من قيمة األسهم المخصصة نقدا ويدفع 25شهرا متتالية. يدفع المشترك  36يزالون في الخدمة ويدخرون المبلغ المطلوب من إجمالي راتبهم الشهري لمدة 

لموظفين الذين يتوقفون عن العمل قبل انتهاء الـ ٪ من الراتب الشهري للمشترك. سيتم رد المبالغ المدخرة إلى ا20المتبقي على أقساط شهرية متساوية ال تتجاوز 
 قسط أو الذين يفضلون عدم ممارسة خيار شراء األسهم. 36

 
 هذه البرامج؛ ويتم تسوية جميع الخيارات عن طريق التسليم الفعلي لألسهم. وفيما يلي الشروط الرئيسية المتعلقة بالمنحة بموجب

 
 م:2019ديسمبر  31

 شروط االستحقاق اتعدد األدو تاريخ المنح
القيمة العادلة 
 سعر الممارسة في تاريخ المنح

العمر التعاقدي 
 للخيارات

 سنوات 3 12.6 18.1 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  157,810 م2017مايو  1
 سنوات 3 10.6 15.2 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  226,806 م2017نوفمبر  1
 سنوات 3 15.8 22.6 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  33,928 م2018مايو  1
 سنوات 3 14.8 21.1 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  198,866 م2018نوفمبر  1
 سنوات 3 14.7 21.0 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  374,626 م2019مايو  1
 سنوات 3 11.7 16.7 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  317,827 م2019نوفمبر  1

      
 

 م:2018ديسمبر  31

 شروط االستحقاق عدد األدوات تاريخ المنح
القيمة العادلة 
 سعر الممارسة في تاريخ المنح

العمر التعاقدي 
 للخيارات

 سنوات 3 9.9 14.19 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  429,207 م2016مايو  1
 سنوات 3 12.6 18.1 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  166,234 م2017مايو  1
 سنوات 3 10.6 15.2 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  230,806 م2017نوفمبر  1
 سنوات 3 15.8 22.6 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  36,958 م2018مايو  1
 سنوات 3 14.8 21.1 سنوات من تاريخ المنح 3خدمة  89,099 م2018نوفمبر  1

 
مليون لاير سعودي( واستثمارات  1.5م: 2018مليون لاير سعودي ) 9.9أساس السهم، نقد وما في حكمه بمبلغ لدى المجموعة، بموجب ترتيبات دفع على 

مليون لاير سعودي(. بلغت المصروفات المعترف بها خالل السنة الناتجة عن إطفاء الخصم  34,8م: 2018مليون لاير سعودي ) 33.6قصيرة األجل بمبلغ 
 مليون لاير سعودي(. 1,3م: 2018مليون لاير سعودي ) 1.9على أساس أسهم المقدم بموجب ترتيبات الدفع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 األدوات المالية .19
 الموجودات المالية 1- 19

 
 م2019ديسمبر  31

 بالتكلفة المطفأة

بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 المجموع اآلخر

     

 348,900 -  33,622   315,278  استثمار قصير األجل

 229,629 204,197 - 25,432 استثمار طويل األجل

 842,358 - - 842,358 (15ذمم مدينة تجارية )إيضاح 

 44,394 - - 44,394 (16متداولة أخرى )إيضاح  مدفوعات مقدماً وموجودات

 1,791,277 - - 1,791,277 (17النقـد وما في حـكمه )إيضاح 

 3,018,739  33,622  204,197 3,256,558 

 
     م2018ديسمبر  31

 321,833 - 34,832 287,001 استثمار قصير األجل

 659,895 - - 659,895 (15ذمم مدينة تجارية )إيضاح 

 8,299 - - 8,299 (16متداولة أخرى )إيضاح  مدفوعات مقدماً وموجودات

 1.013.514 - - 1.013.514 (17النقـد وما في حـكمه )إيضاح 

 1.968.709 34,832 - 2.003.541 

 
 المطلوبات المالية 2- 19

 مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة:
 

 المطلوبات المالية األخرى .أ
 م 2018  م 2019  

 -  71,921  (7التزامات عقود إيجار )إيضاح 

183,578   187,934  (24دائنة أخرى )اإليضاح ذمم دائنة تجارية وذمم   

  485,465   645,454  (25متداولة أخرى )إيضاح  مصروفات مستحقة ومطلوبات

 669,043  905,309  مجموع المطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة
 

 القروض والسلف .ب
 م 2018  م 2019  

     

     قروض وسلف متداولة

  581,535   465,708  متوافقة مع الشريعةقروض 

  379,500   255,722  صندوق التنمية الصناعية السعودي

  189,156   114,583  قروض صندوق االستثمارات العامة

  836,013  1.150.191 

     موجودات متداولة أخرى

 -  21,500  قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة 

 1.150.191  857,513  مجموع القروض والسلف المتداولة

     القروض والسلف غير المتداولة

 3.741.303  5,066,707  قروض متوافقة مع الشريعة

 602,408  292,665  صندوق التنمية الصناعية السعودي

 459,612  352,329  االستثمارات العامةقروض صندوق 

  5,711,701  4.803.323 

     قروض ومطلوبات غير متداولة أخرى

 93,780  74,474  قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة

 999,908   987,445   صكوك مرابحة إسالمية

 5.897.011  6,773,620  مجموع القروض والسلف غير المتداولة

 7.047.202  7,631,133  مجموع القروض والسلف

 7,716,245  8,536,442  مجموع المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
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 ديسمبر: 31الطويلة األجل كما في فيما يلي جدول استحقاقات السداد المجمعة للقروض 

 م 2018  م 2019  

 1.150.191  -  م 2019

  1.332.790   857,513  م 2020

  2.245.011   2,699,288  م 2021

  820,072    1,285,801   م 2022

 670,110   1,107,122   م 2023

 720,744   903,923   م 2024

 108,284   777,486   م وما بعدها2025

  7,631,133  7.047.202 

 
 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 م 2018  م 2019  

 -  10,568  أدوات مالية مشتقة

  10,568  - 

 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي -قرض مكفول 

للبوليمرات وشركة سبكيم للكيماويات ومصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة وشركة قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضاً إلى الشركة العالمية  
الموجودات الحالية الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة. وهذه القروض مكفولة بضمانات من المساهمين بالتناسب مع حصصهم وبرهن له األولوية األولى على جميع 

أقساط نصف سنوية غير متساوية. تشمل اتفاقيات القروض شروطاً تتعلق بالحفاظ على نسب مالية معينة خالل فترة القروض. والمستقبلية. يتم سداد القروض على  
 تحمل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي رسوم إدارة ومتابعة كما هو منصوص عليه في اتفاقيات القروض.

 
السعودية للمنتجات المتخصصة اشتراطات االحتفاظ بنسبة الرفع المالي لقرض صندوق التنمية الصناعية م، خالف مصنع الشركة 2018ديسمبر  31كما في 

صة ضمن المطلوبات السعودي. تبعاً لذلك، ُصّنف التزام صندوق التنمية الصناعية السعودي القائم بالكامل المتعلق بمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخص
 المتداولة.

 
 متوافقة مع الشريعة  قروض بنكية

قروض مكفولة برهن أبرمت المجموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مؤسسات مالية على حدة وكذلك مع اتحاد مؤسسات مالية. إن ال
لقروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية. تتطلب اتفاقيات له األولوية الثانية على الموجودات المرهونة بالفعل لصندوق التنمية الصناعية السعودي. يتم سداد ا

دية )سايبور( القروض االمتثال لبعض الشروط للمحافظة على نسب مالية معينة. تحمل القروض تكاليف تمويل على أساس المعدل السائد بين البنوك في السعو
 زائداً هامش متغير. 

 
 صندوق االستثمارات العامة -قرض مضمون 

للبوليمرات وذلك دوق االستثمارات العامة قروضاً إلى الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة والشركة العالمية قدم صن
ياً مع جميع الدائنين اآلخرين. لتمويل أعمال انشاء مصانع تلك الشركات. إن االلتزام في ظل اتفاقيات هذه القروض يعطي صندوق االستثمارات العامة حقا متساو

تكاليف  تسدد القروض على أقساط نصف سنوية متساوية. تتطلب اتفاقيات القروض االمتثال لبعض الشروط للمحافظة على نسب مالية معينة. تحمل القروض
 تمويل على أساس المعدل السائد بين البنوك في لندن )اليبور( زائداً هامش ثابت.

 
 وق الملكية غير المسيطرةقروض من مساهمي حق

ن تكاليف المشاريع قرر الشركاء في شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ومصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة بأن يساهموا في تمويل نسبة معينة م
ألجل ستسدد لهم بعد دفع القروض الخارجية وأي تمويل كسلف من الشركاء حسب اتفاقيات الشركاء. وفقاً التفاقيات الشركاء، فإن قروض المساهمين طويلة ا

 93.8م: 2018مليون لاير سعودي ) 74.5م، قدم شركاء الشركات التابعة للشركة قروض طويلة األجل بمبلغ 2019ديسمبر  31لحسابات احتياطية. كما في 
 شيء(. تحمل هذه القروض مصروفات تمويل بالمعدالت السائدة في م: ال2018مليون لاير سعودي ) 21.5مليون لاير سعودي(، وقروض قصيرة األجل بمبلغ 

 السوق.
 

 صكوك
مليون لاير سعودي والتي تستحق خالل خمس سنوات وبعموالت مستحقة  1.000م، أصدرت الشركة صكوك مضاربة / مرابحة جديدة بمبلغ 2016في يونيو 

 سنوياً.٪ 2.35الدفع بشكل نصف سنوي بمعدل السيبور زائًدا 
 

 التسهيالت البنكية
ت"(. تحمل لدى المجموعة تسهيالت بنكية مع بنوك محلية على شكل تسهيالت رأس مال عامل واعتمادات مستندية وخطابات ضمان وتسهيالت أخرى )"التسهيال

 التسهيالت فائدة حسب المعدالت السائدة في السوق.
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ف من استخدام المدخالت تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يضاع
ت والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودا

 وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل: في القوائم المالية الموحدة مصنفة ضمن تدرج القيمة العادلة
 

 المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.األسعار المدرجة )غير  - 1المستوى 
 أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة. - 2المستوى 
 العادلة غير قابل للمالحظة. أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة  - 3المستوى 

 
لية التي يتم قياسها بالقيمة يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة لألدوات الما

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

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية  

 م2019ديسمبر  31كما في   

       استثمارات قصيرة األجل
 - - 33,622 33,622 33,622  أوراق مالية على أساس أسهم

       

       استثمارات طويلة األجل

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

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

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

  -   123,238   114,581   237,819   237,819   المجموع
 
 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية  

 م )مدققة(2018ديسمبر  31كما في   

       استثمارات قصيرة األجل
 - - 34,832 34,832 34,832  أوراق مالية على أساس أسهم

 - - 34,832 34,832 34,832  المجموع

 
 بالقيمة العادلةالقياس  4- 19

ة للموجودات والمطلوبات يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في قائمة المركز المالي الموحدة وفقا للسياسات المحاسبية. إن القيمة الدفتري
 المالية للمجموعة تقارب قيمتها العادلة. 

 
 القياس بالتكلفة المطفأة 5- 19

لدى البنوك تزيد تواريخ استحقاقها عن ثالثة أشهر وتقل عن عام من تاريخ اإليداع. تعتزم المجموعة االحتفاظ باالستثمار حتى تاريخ يمثل هذا الرصيد ودائع 
رات مليون لاير سعودي(. تُصنف هذه االستثما  287,0م:  2018مليون لاير سعودي )  315.3م مبلغ  2019ديسمبر    31االستحقاق. يبلغ حجم هذه االستثمارات في  

 ( لمعرفة االستثمارات طويلة األجل المحملة بالتكلفة المطفأة.10كاستثمارات قصيرة األجل. يرجى الرجوع إلى إيضاح )
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اتها. دخلت الشركة في تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشرة من عملي
اء وذمم دائنة تجارية وذمم معامالت مشتقة. تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة قروض وسلف قصيرة وطويلة األجل بما في ذلك قروض من الشرك

 دائنة أخرى. إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة. 
 

تخضع أنشطة المخاطر المالية  المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر.
ع أنشطة لسياسات وإجراءات مناسبة. يتم تحديد المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقا لسياسات المجموعة وقابلية تحمل المخاطر. يتم تنفيذ جميللمجموعة 

مشتقات ألغراض المشتقات ألغراض إدارة المخاطر من قبل فرق تتمتع بمهارات وخبرات وإشراف مناسب. إن سياسة المجموعة هي عدم القيام بأي تداول في ال
 المضاربة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي نلخصها فيما يلي:

 
 مخاطر السوق
سوق. تتكون أسعار السوق هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار ال مخاطر السوق

ات المالية من ثالثة أنواع: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع. تتضمن األدو
 المتأثرة بمخاطر السوق: القروض والسلف والودائع واألدوات المالية المشتقة.

 
 مخاطر أسعار الفائدة

الفائدة في السوق. إن  ر أسعار الفائدة هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعارمخاط
ت فائدة معومة. إلدارة ذلك، لدى تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق بشكل رئيسي بالتزامات المجموعة طويلة األجل بمعدال

ن تبادل، في فترات معينة، المجموعة سياسة لتقييم آثار التغيرات في أسعار الفائدة وتقييم الحاجة للدخول في مبادالت أسعار الفائدة، والتي بموجبها توافق على أ
م، بلغت القيمة الثابتة للفائدة على القرض 2019ديسمبر    31رمزي متفق عليه. في    الفرق بين مبالغ بالفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة بالرجوع إلی مبلغ أصلي

 ٪( من التكاليف التمويلية على القروض.20م: 2018٪ )24طويل األجل القائم حوالي 
 

 حساسية سعر الفائدة
قروض والسلف بعد أثر محاسبة التحوط )إن وجد(. مع ثبات كافة يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل والمعقول في أسعار الفائدة على ذلك الجزء من ال

 المتغيرات األخرى، تتأثر أرباح المجموعة قبل الزكاة وضريبة الدخل من خالل التأثير على القروض ذات المعدالت المتغيرة كما يلي:
 

 الزيادة / االنخفاض  
 في نقاط األساس

التأثير على الربح قبل الزكاة 
 الدخلوضريبة 

   م2019ديسمبر  31

 37.68 نقطة اساس 50+  األثر بالمليون لاير سعودي بسبب التغير في نقاط األساس

 ( 37.68) نقطة اساس 50- األثر بالمليون لاير سعودي بسبب التغير في نقاط األساس

   

   م2018ديسمبر  31

 ( 33.55) نقطة اساس 50+  األساساألثر بالمليون لاير سعودي بسبب التغير في نقاط 

 33.55 نقطة اساس 50- األثر بالمليون لاير سعودي بسبب التغير في نقاط األساس
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 الفائدة )يتبع( حساسية سعر 
لبات بشكل أعلى مما تستند الحركة المفترضة في نقاط األساس لتحليل حساسية أسعار الفائدة على بيئة السوق الحالية القابلة للمالحظة، والتي تظهر بعض التق

 كانت عليه في السنوات السابقة.
 

 مخاطر العمالت األجنبية
المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. يتعلق تعرض المجموعة مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر  

بعملة مختلفة عن لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل أساسي باألنشطة التشغيلية للمجموعة )عندما تكون اإليرادات أو المصاريف مقومة  
راف ذات عالقة. لة الوظيفية للمجموعة( وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية بما في ذلك المبالغ بالعملة األجنبية المستحقة من اطالعم

صرف اليورو وتقوم  تتعرض المجموعة لتقلبات في أسعار صرف اليورو. يتم متايعة مخاطر العمالت على مستوى المجموعة. تراقب المجموعة تقلبات أسعار
م، لدى المجموعة ذمم مدينة 2019ديسمبر  31بإدارة مخاطر العمالت األجنبية من خالل الدخول في معامالت التحوط باستخدام عقود صرف عمالت آجلة. في 

 مدرجة في رصيد المستحق من أطراف ذات عالقة. (مليون يورو 35.7م: 2018مليون يورو ) 19.4بمبلغ 
 

 تقات لغرض التحوط، تتفاوض المجموعة على شروط المشتقات لتتناسب مع شروط المخاطر الخاضعة للتحوط. بالنسبة لتحوط المعامالت المتوقعة، عند إدخال مش
لناتجة المقومة بالعملة ئنة اتغطي األداة المشتقة فترة التعرض من النقطة التي يم فيها توقع تدفقات نقدية للمعامالت حتى نقطة تسوية الذمم المدينة أو الذمم الدا

 األجنبية.
 

 حساسية العمالت األجنبية
قبل الزكاة  يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات الممكنة والمعقولة في أسعار صرف اليورو، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لربح المجموعة

لوبات المالية بما في ذلك مشتقات العمالت األجنبية غير المحددة( وحقوق ملكية المجموعة وضريبة الدخل )بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمط
 قبل الضريبة، إن وجدت. إن تعرض المجموعة لتغيرات العمالت األجنبية لجميع العمالت األخرى ليس جوهرياً.

 
التغير في  

 سعر اليورو

األثر على الربح قبل 

 الضريبة

األثر على حقوق 

 الملكية

 )بالمليون لاير سعودي( )بالمليون لاير سعودي(  

    م2019ديسمبر  31

 11.90 12.92 0.5+  اليورو مقابل اللاير السعودي

 ( 11.90) ( 12.92) 0.5- اليورو مقابل اللاير السعودي

    

    م2018ديسمبر  31

 17.96 17.96 0.5+  اليورو مقابل اللاير السعودي

 ( 17.96) ( 17.96) 0.5- اللاير السعودياليورو مقابل 
 

 مخاطر أسعار السلع
والغاز الطبيعي تتعرض الشركة ألثر تقلبات السوق في أسعار مدخالت مختلفة لإلنتاج بما في ذلك بشكل رئيسي البروبان واإليثان واإليثيلين والبروبيلين 

  الخام.والمنافع، ويرتبط العديد من المدخالت بأسعار النفط 
 

ما أمكن، للتعامل إلدارة المخاطر، قام مجلس إدارة المجموعة بوضع استراتيجية واسعة إلدارة المخاطر والتي تتضمن شراء عقود طويلة األجل بسعر ثابت، حيث
يرة مثل البروبان والبروبيلين واإلثيلين مرتبطة على نجٍو نسبي بسعر مع مخاطر أسعار السلع. عالوة على ذلك، فإن أسعار بعض المدخالت ذات األسعار المتغ

ال يمكن على نحٍو معقول تحديد حساسية محفظة منتجات المجموعة في تقلبات أسعار  البيع للمنتج النهائي الذي تبيعه المجموعة، مما يقلل أيًضا من التعرض.
النفط الخام، وبالتالي، لم يُفصح عنها.
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 تحوط التدفقات النقدي
 م، احتفظت المجموعة باألدوات التالية للتحوط من التعرض للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية:2019ديسمبر  31في  (أ

 
 االستحقاق التعاقدي  
 

 أكثر من سنة واحدة  شهراً  12إلى  6 أشهر 6أقل من 
القيمة الدفترية 
 باللاير السعودي

     

     م2019ديسمبر  31

 71.4 - - 17.1 اليوروب -لشراء عمالت  ةد آجلوعق

     

     م2018ديسمبر  31

 102.7 - - 23.9 اليوروب -لشراء عمالت  ةد آجلوعق

 
 

 
 االستحقاق التعاقدي 

 

 القيمة الدفترية أكثر من سنة واحدة  شهراً  12إلى  6 أشهر 6أقل من 

     

     م2019ديسمبر  31

 6.10 6.10 - - باللاير السعودي -مبادالت سعر الفائدة 

     

     م2018ديسمبر  31

 - - - - باللاير السعودي -مبادالت سعر الفائدة 

 
 

 فيما يلي المبالغ في تاريخ القرير المالي المتعلقة بالبنود الموصوفة بأنها بنود محوطة:  (ب
 

 

 

التغير في القيمة المستخدمة في 
 احتساب عدم فعالية التحوط

احتياطي تحوط التدفقات 
 النقدية

 )بالمليون لاير سعودي(  م2019ديسمبر  31

 - 0.6  مقبوضاتمبيعات و

    

    م2018ديسمبر  31

 - 0.8  مقبوضاتمبيعات و

 
 

 

 

التغير في القيمة المستخدمة في 
 احتساب عدم فعالية التحوط

احتياطي تحوط التدفقات 
 النقدية

 )بالمليون لاير سعودي(  م2019ديسمبر  31

 2.8 3.2  أدوات مالية مشتقة

    

    م2018ديسمبر  31

 - -  أدوات مالية مشتقة

 
 الجزء غير الفعال من التحوط مثبت في تكاليف التمويل في قائمة الدخل.
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 مخاطر االئتمان
مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. المجموعة معرضة لمخاطر مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل التزاماته بموجب أداة مالية أو عقد 

مؤسسات المالية ومعامالت االئتمان في أنشطتها التشغيلية )بشكل رئيسي في الذمم المدينة التجارية( وفي أنشطتها التمويلية، بما في ذلك الودائع لدى البنوك وال
 صرف العمالت األجنبية واألدوات المالية األخرى.

 
فصح عنها في إيضاح لحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية وموجودات العقود المإن ا

(19 .) 
 

 فيما يلي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات العقود المثبتة في الربح أو الخسارة:
 

 م 2018  م 2019  

خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها/ )المردودة( عن ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود 
 ناشئة عن عقود مع العمالء

  
1,256 

  
(17,317 )  

  1,256  (17,317 )  

 
 ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود

وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء. يتم تقييم الجدارة االئتمانية للعميل بناء على تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء وفقًا لسياسة المجموعة 
م ويتم تغطية أي شحنات إلى تقارير ائتمان واسعة النطاق ويتم تحديد حدود االئتمان الفردية بناًء على هذا التقييم. تتم مراقبة الذمم المدينة للعمالء بشكل منتظ

م: 2018عميالً ) 15م، لدى المجموعة 2019ديسمبر  31لعمالء الرئيسيين بشكل عام عن طريق خطابات اعتماد أو غيرها من أشكال التأمين االئتماني. في ا
مجموع الذمم ( من  ٪63م:  2018)  ٪53مليون لاير سعودي(، ويمثلون مجتمعين حوالي    416م:  2018مليون لاير سعودي )  490عميال( مدينون بأكثر من    15

 المدينة التجارية.
 

ع عدد کبير من الذمم المدينة يتم تحليل متطلبات االنخفاض في القيمة في تاريخ كل قوائم مالية كل على حدة بالنسبة للعمالء الرئيسيين. باإلضافة إلی ذلك، يتم تجمي
لمجموعة بتقييم تركز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية حسب الصغيرة ضمن مجموعات متجانسة وتقييم االنخفاض في القيمة بشکل جماعي. تقوم ا

 المعتاد، حيث يوجد عمالؤها في العديد من االختصاصات والقطاعات المتعددة ويعملون في أسواق مستقلة على نحو كبير.
 

 م:2019ديسمبر  31القطاع الجغرافي كما في فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود حسب 
 

 م 2018  م 2019   

      
726,362    دول أجنبية   573,092 

 86,803  115,996   المملكة العربية السعودية

   842,358   659,895  

 
 م:2019ديسمبر  31المقابل كما في فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود حسب نوع الطرف 

 
 م 2018  م 2019   

      
 251,852  354,193   جهات التسويق/ المشترون

  408,043   488,165   عمالء نهائيون 

   842,358   659,895  

 
مليون  132,8م: 2018مليون لاير سعودي ) 178.8م مبلغ 2019ديسمبر  31تبلغ القيمة الدفترية ألهم عميل )جهة تسويق/ مشتري( لدى المجموعة كما في 

 لاير سعودي(.
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    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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 االئتمان )يتبع( مخاطر 
 ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود )يتبع( 
 م2019ديسمبر  31تقييم خسارة االئتمان المتوقعة للعمالء في 

الت الخسارة توزع المجموعة كل تعرض على درجة مخاطر ائتمان بناًء على صفات مخاطر االئتمان واأليام التي تجاوزت فيها تاريخ استحقاقها. تعتمد معد
 على بيانات الدفع الخاصة بالعمالء في تواريخ االستحقاق. المتوقعة

 
 يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود من العمالء:

  م2019ديسمبر  31

معدل االنخفاض 
في قيمة الخسارة 

االئتمانية 
  المتوقعة

إجمالي القيمة 
  الدفترية

 
االنخفاض في قيمة 
الخسارة االئتمانية 

  المتوقعة
تعديل السعر 

  األولي  

 
 

 المجموع

  -   -   -   772,052  - متداول )لم يتجاوز تاريخ االستحقاق(

( 453)   47,702   %1 يوماً  90-0تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة    -  (453 )  
( 147)    7,467   %2 يوما 120-91تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة    -   (147 )  

( 368)    9,328   %4 يوماً  180-121تجاوزت استحقاقها بمدة    -   (368 )  
( 520)    7,297   %7 يوما 360-181تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة    -   (520 )  

( 2,691)  82,769  % 100 يوماً  360مضى تاريخ استحقاقها بمدة أكثر من    (80,078 )   (82,769 )  

   926,615  (4,179 )   (80,078 )    (84,257 )  

 

 م2018ديسمبر  31

معدل االنخفاض 
في قيمة الخسارة 
  االئتمانية المتوقعة

إجمالي القيمة 
  الدفترية

 
االنخفاض في 
قيمة الخسارة 

االئتمانية 
  المتوقعة

تعديل السعر 
  األوليّ 

 
 

 المجموع

  -  -   -  609,122  - تاريخ االستحقاق(متداول )لم يتجاوز 

 -  -  -  6,813  - يوما 90-0مضى تاريخ استحقاقها بمدة 
٪4 يوما 120-91مضى تاريخ استحقاقها بمدة    5,128  (226 )   -  (226 )  
٪9 يوما 180-121مضى تاريخ استحقاقها بمدة    33,880  (3,185 )   -  (3,185 )  

٪ 15 يوما 360-181استحقاقها بمدة مضى تاريخ    9,829  (1,466 )   -  (1,466 )  
ً  360مضى تاريخ استحقاقها بمدة أكثر من  ٪ 100 يوما   85,819  (6,455 )   (79,364 )   (85,819 )  

   750,591  (11,332 )   (79,364 )   (90,696 )  

 
تعكس هذه المعدالت الظروف  الخبرة الفعلية لخسائر االئتمان على مدى السنوات السابقة.تستند معدالت االنخفاض في قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة على 

 المتوقع للذمم المدينة.االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة لألوضاع االقتصادية على مدى العمر 
 

 لنقديةاألدوات المالية والودائع ا
ثمارات األموال الفائضة تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقا لسياسة المجموعة. تتم است

قابل من قبل مجلس إدارة المجموعة على فقط مع أطراف مقابلة معتمدة وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف مقابل. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف الم
فيف الخسارة المالية عن أساس سنوي، وقد يتم تحديثها على مدار السنة رهناً بموافقة اللجنة المالية للمجموعة. يتم وضع حدود لتقليل تركز المخاطر وبالتالي تخ

الئتمان لمكونات قائمة المركز المالي هو القيم الدفترية على النحو المبين في عدم قدرة الطرف المقابل على تسديد المبالغ. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر ا
 (، باستثناء األدوات المالية المشتقة.15إيضاح )

 
 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة من عدم القدرة وقد تنشأ  مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماته المرتبطة باألدوات المالية.
أكد من توفر التسهيالت على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل إدارة رأس المال العامل والت

 البنكية.
 

 التركز المفرط للمخاطر
ة تجارية مماثلة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم ميزات اقتصادية تتسبب في عند مشاركة عدة أطراف مقابلة في أنشط تنشأ التركزات

الظروف األخرى. تشير تعرض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من 
النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع معين. ومن أجل تجنب التركزات الشديدة للمخاطر، تشتمل سياسات  التركزات إلى الحساسية

 فقاً لذلك.وإجراءات المجموعة إرشادات محددة للتركيز على المحافظة على محفظة متنوعة. يتم التحكم في تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها و
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 مخاطر السيولة )يتبع(
 يعرض الجدول أدناه ملخصاً بسجل االستحقاقات اللتزامات المجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

 م2019ديسمبر  31كما في 
القيمة 
 الطلبعند  الدفترية

 6أقل من 
 أشهر

 12إلى  6
 شهر

1 - 5  
 سنوات

 5أكثر من 
 المجموع سنوات

  

  108,322   78,992   22,428   3,451   3,451  - 71,921 التزامات عقود إيجار

  187,934  - - -  187,934  -   187,934  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

متداولة مصروفات مستحقة ومطلوبات 

 أخرى

 
645,454 

 
- 

 
645,454 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
645,454 

 7,728,722 808,038 6,081,171  407,862  371,429  60,222  7,631,133 القروض والسلف

 8,536,442  60,222  1,208,268 411,313  6,103,599 887,030  8,670,432 

 

 الطلبعند  القيمة الدفترية م2018ديسمبر  31كما في 
 6أقل من 
 أشهر

 12إلى  6
 شهراً 

1 - 5  
 سنوات

 5أكثر من 
 المجموع سنوات

  

  183,578  32 169  148   42,776   140,453 183,578 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 

 أخرى

 

485,465 

 

- 

 

485,465 

 

- 

 

- 

 

- 

 

485,465 

 7.067.374  827,658   5.083.107  723,728 432,881 - 7.047.202 قروض وسلف

 7,716,245 140,453 961,122 723,876 5.083.276   827,690  7,736,417 

 
 إدارة رأس المال

 األم.يشتمل رأس المال على حقوق الملكية ورأس المال المدفوع وحقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق الملكية بالشركة 
 

بها وتعظيم  إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي تقوم
ومتطلبات االشتراطات المالية. القيمة للمساهمين. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية 

مساهمين أو إصدار ومن أجل المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل توزيعات األرباح على المساهمين أو إعادة رأس المال إلى ال
 أسهم جديدة.

 
 1:  3الحالي، وتتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على الحد األقصى لمعدل اإلقراض عند  تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض والمعدل  

. تحتسب المجموعة النسبة المتزايدة بقسمة مجموع المطلوبات على مجموع حقوق المساهمين بما في ذلك حقوق الملكية 1: 1.5والحد األدنى للمعدل الحالي عن  
 غير المسيطرة.

 
ام، تستهدف إدارة رأس مال المجموعة، من بين أمور أخرى، إلى ضمان الوفاء باالشتراطات المالية المرتبطة بالقروض والسلف التي ولتحقيق هذا الهدف الع

 قد يؤدي عدم الوفاء باالشتراطات المالية إلى استرجاع التسهيالت. تحدد متطلبات هيكل رأس المال.
 

 مطلوبات العقود .20
 :تشتمل مطلوبات العقود على ما يلي

 

م. كما في 2017شهًرا ابتداًء من سنة  60مليون لاير سعودي نتجت بشكل رئيسي من اتفاقية توريد سيتم تعديلها على مدار  50.6دفعة مقدمة بمبلغ قدره  •
ون لاير سعودي ملي 10.1مليون لاير سعودي( منها مبلغ  35.4م: 2018مليون لاير سعودي ) 25.3م، بلغت الدفعة المقدمة القائمة 2019ديسمبر  31

 مليون لاير سعودي( مصنف كمتداول.10.1م: 2018)
 

ديسمبر  31كما في  دفعة مقدمة الستخدام بعض المرافق المشتركة من قبل مشروع مشترك وسيتم تعديلها على مدار مدة عقد استخدام المرافق المشتركة. •
م: ال شيء لاير 2018مليون لاير سعودي ) 4.6 سعودي(، منها مبلغ م: ال شيء لاير2018مليون لاير سعودي ) 61.3م، بلغ الرصيد القائم 2019

 سعودي( مصنف كمتداول.
 

 الشيء لاير سعودي(. م:2018مليون لاير سعودي ) 92.4بلغ مخصص خسارة االئتمان المتوقعة مقابل عقد ضمان مالي مبلغ  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 منافع الموظفين  .21

 م 2018  م 2019  إيضاحات  

       

 244,162  491,233  1-21  منافع بعد انتهاء التوظيف

 25,287  31,120  2-21  برنامج االدخار

    522,353  269,449 

 
 منافع بعد انتهاء التوظيف 1- 21

المجموعة والشركات التابعة لها بالمنافع في لدى المجموعة خطة منافع محددة بعد انتهاء التوظيف. المنافع واجبة وفقًا لقانون العمل والعمال السعودي. تعترف  
عليه في قوانين قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وتستند هذه المنافع إلى رواتب ومكافآت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة، كما هو منصوص 

 المملكة العربية السعودية.
 

مصروفات المنافع المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة والمبالغ المدرجة يعرض الجدول التالي ملخصاً لمكونات صافي  
 في قائمة المركز المالي الموحدة.

 
 صافي مصروف المنافع المعترف به في قائمة الدخل الموحدة:

 

 م 2018  م 2019  

 27,292  31,714  تكلفة الخدمة الحالية

 7,514  16,113  فوائد على التزامات المنافعتكاليف 

  47,827  34,806 
 

 إعادة قياس: )أرباح( / خسائر اكتوارية معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحدة:

 م 2018  م 2019  

     

 )12,339(   21.808  خسارة / )ربح( بسبب التغير في االفتراضات المالية

 -  9,421  خسارة بسبب التغير في االفتراضات الجغرافية

 13,417  26,850  خسارة بسبب التغير في تعديالت الخبرة 

 -  808  حصة المجموعة في مشروع مشترك وشركات زميلة

  58,887  1,078 

 
 الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

 م 2018  م 2019  

     

 222,517  244,162  يناير 1كما في 
 -  158,585  (3تأثير االندماج التجاري )إيضاح 

 27,292  31,714  تكلفة الخدمة الحالية

 7,514  16,113  تكلفة الفوائد

 1,078  58,079  الخسارة االكتوارية على االلتزام

 )14,239(   )17,420(   منافع مدفوعة خالل السنة

 244,162  491,233  ديسمبر 31كما في 
 

 تشتمل االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد المنافع المحددة بعد التوظيف على ما يلي:

 م 2018  م 2019 

%3.6 معدل الخصم   4.50٪  

%4.2 الزيادات المستقبلية في الراتب   4.50٪  

  A1949-52  WHO 15 معدالت الوفاة

 متوسط  متوسط معدل دوران الموظفين
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 منافع الموظفين )يتبع(  .21
 منافع بعد انتهاء التوظيف 2- 21

-A1949لوفيات استندت االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل إلى إحصاءات منشورة وجداول وفيات. بالنسبة للسنة الحالية، اُستخدم جدول معدالت ا
 (. ال يوجد أي انحراف كبير في جداول الوفيات المستخدمة.WHO15: اُستخدم جدول معدالت الوفيات لمنظمة الصحة العالمية  52

 
 م:2019ديسمبر  31ا يلي تحليل حساسية كمي الفتراض معدل الخصم على التزام المنافع المحددة كما في فيم

 

 معدل الخصم  االفتراضات 

 %0.5انخفاض بنسبة  %0.5زيادة بنسبة   تحليل الحساسية

 517,714 466,073  م2019التزامات المنافع المحددة في 

 256,296 232,998  م2018التزامات المنافع المحددة في 

   

 الزيادات المستقبلية في الراتب  

 %0.5انخفاض بنسبة  %0.5زيادة بنسبة   

 465,347 518,233  م2019التزامات المنافع المحددة في 

 236,248 252,621  م2018التزامات المنافع المحددة في 

 
تقوم بتقدير األثر علی التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي تحدث تم تحديد تحليالت الحساسية أعاله بناًء علی طريقة 

يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض جوهري مع ثبات جميع االفتراضات األخرى. ربما ال يكون تحليل الحساسية  في نهاية فترة القوائم المالية.
الفعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المرجح أن تحدث تغيرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض. يبلغ متوسط مدة  انعكاساً للتغير

 سنوات(. 9.15م: 2018سنوات ) 10التزامات المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير المالي 
 

 برنامج االدخار 3- 21
للموظفين السعوديين. يتم إيداع مساهمات الموظفين المشاركين في حساب بنكي منفصل. يتم تحميل مساهمة الشركة في خطة تحتفظ المجموعة بخطة ادخار 

 االدخار ضمن قائمة الدخل الموحدة.
 

 التزام إيقاف التشغيل .22

 م 2018  م 2019  

 86,995  94,288  يناير  1الرصيد كما في 

 -  23,521  (3تأثير االندماج التجاري )إيضاح 

 2,861  8,014  إضافات خالل السنة

 4,432  5,765  محمل خالل السنة

 94,288  131,588  ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 األدوات المالية المشتقة .23

مليون لاير سعودي دون  749.5تبلغ أبرمت المجموعة عقود مبادلة أسعار فائدة مع بنوك تجارية إلدارة مخاطر التعرض لتقلبات أسعار الفائدة بقيمة اسمية 
 مليون لاير سعودي. 10.6م، هذه االتفاقيات بمبادلة أسعار الفائدة بقيم عادلة سالبة قدرها 2019ديسمبر  31أي رسوم إنشاء عقود. كما في 

 
 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى .24

 م 2018  م 2019  

  183,578   148,560  ذمم دائنة تجارية

 -   39,374   ( 35مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

  187,934   183,578  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
    الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى .25
 

 م 2018  م 2019  إيضاحات  

  251,303    305,423     بضاعة مستلمة دون استالم فواتير

  66,361    72,224     مستحقات تكاليف توزيع

  46,441   62,830    مستحقات تكاليف تمويل

  -    28,223   35  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

  3,737    27,731     مصروفات مستحقة للمعادن الثمينة

  23,643    25,020     تبرعات

  18,379    24,102     مصروفات مستحقة تخص مشروعات

  -    15,428     دفعات مقدمة من العمالء

 15,631  25,970    التزامات موظفين

  59,970   58,503    أخــرى

    645,454   485,465  

 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة .26

 م 2018  م 2019  

 77,273  193,926  زكاة مستحقة

 18,379  28,135  ضريبة الدخل المستحقة

  222,061  95,652 

 

 العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للمجموعة:فيما يلي 
 م 2018  م 2019  

 12.380.186  19,863,730  موجودات غير متداولة
 6.329.924  7,722,237  مطلوبات غير متداولة

 5.702.707  5,918,907  الرصيد االفتتاحي –حقوق الشركاء 
 867,067  389,997  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

  257,462    364,145   الغيار المستهلكةقطع 
366,667   678,333  توزيعات أرباح مدفوعة  

 
( من الوعاء الزكوي التقريبي أو ٪2.5م: 2015) ٪2.578تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول للزكاة المحملة على السنة. الزكاة للسنة مستحقة السداد بواقع 

 من الربح الخاضع للضريبة. ٪20للمساهمين السعوديين، أيهما أكبر. ضريبة الدخل مستحقة السداد بواقع صافي الربح المعدل العائد 

 

 الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي:
 

 المجموع ضريبة الدخل الزكاة  

 95,652 18,379  77,273   م2019يناير  1الرصيد كما في 
 19,046 - 19,046  (3)إيضاح تأثير االندماج التجاري 

 129,937 20,059 109,878  المحمل على السنة الحالية
  36,539  4,038 32,501  صص بالزيادة لسنة سابقةخم

( 44,772)   المدفوع خالل السنة   (14,341 )   (59,113 )  

 222,061 28,135 193,926  م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 المجموع الدخلضريبة  الزكاة  

95,027   م2018يناير  1الرصيد كما في   35,628 130,655 
 95,652  18,379   77,273   المحمل على السنة الحالية

( 11,999)   مخصص )بالزيادة(/ بالنقص للسنة السابقة   25,446  13,447 
( 83,028)  مدفوع خالل السنة   (61,074 )   (144,102 )  

 95,652 18,379  77,273   م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 )سابقاً الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات(

 )شركة مساهمة سعودية(
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 الزكاة وضريبة الدخل مستحقة الدفع )يتبع(  .26
 ديسمبر مما يلي: 31تتكون الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة المحملة / )المستردة( للسنة المنتهية في 

 
 

 ضريبة الدخل الزكاة
الضريبة 
 المجموع المؤجلة

 142,528 - 147 142,381  الزكاة وضريبة الدخلحصة الشركة في 
 23,950 - 23,950 -  حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في ضريبة الدخل

( 21,189) - -  (11الضريبة المؤجلة )إيضاح   (21,189 )  

  142,381  24,097  (21,189 )  145,289 
 

 
 

 ضريبة الدخل الزكاة
الضريبة 
 المجموع المؤجلة

  67,083  -  1,809   65,274  الشركة في الزكاة وضريبة الدخلحصة 
 42,016 - 42,016  -  حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في ضريبة الدخل

 6,555 6,555 - -  (11الضريبة المؤجلة )إيضاح 

  65,274  43,825 6,555 115,654 

 
م. 2019يناير  1العربية السعودية لوائح الزكاة الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ خالل الفترات التي تبدأ من خالل السنة، أصدرت وزارة المالية في المملكة 

التي يحول عليها   توضح اللوائح الجديدة، من بين تغييرات أخرى، معاملة الزكاة لبعض معامالت األطراف ذات العالقة، وأدوات الدين من الشركاء والمطلوبات
  م وفقًا لالئحة الجديدة.2019ديسمبر  31المجموعة باحتساب التزام الزكاة للسنة المنتهية في الحول. قامت 

 
 ربوط قائمة

ضريبة الدخل معرفة تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتضمن احتساب الزکاة و
الهيئة العامة للزكاة والدخل  لقوانين ولوائح الزکاة لتقييم أثر التزام الزکاة في نهاية عام معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديرياً حتى يتم إتمام الربط النهائي منوتقدير 

ت زكاة وضريبة دخل إضافية مقدرة وحتى ذلك الحين تظل المجموعة معرضة لمخاطر التزام زكاة وضريبة إضافية. عند الضرورة، سجلت المجموعة التزاما
 بخصوص الربوط المفتوحة التالية.

 
 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )"سبكيم"(
مليون لاير سعودي. تم تقديم اعتراض  81م مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بمبلغ 2010م حتى 2009تسلمت شركة سبكيم ربوط زكوية عن السنوات من 

بكيم اعتراضاً على مليون لاير سعودي. بعد ذلك، قدمت شركة س  71إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية ضد ربط الهيئة والذي نتج عنه خفض االلتزام إلى  
 26خ  مليون لاير سعودي إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية. عقدت اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية جلسة استماع لالعتراض بتاري  71االلتزام بمبلغ  

م، استحوذت األمانة العامة للجان 2019خالل سنة م وطلبت بعض المعلومات اإلضافية والتي تم تسليمها حسب األصول المتبعة إلى اللجنة. 2017سبتمبر 
الربع الرابع من سنة الضريبية على سلطات اللجان االستئنافية القائمة. مازالت شركة سبكيم في انتظار فحص األمانة العامة للجان الضريبية العتراضها. خالل  

مليون لاير سعودي. وافقت  71ع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بمبلغ م م2014م حتى 2011م، تسلمت شركة سبكيم ربوط زكوية عن السنوات من 2019
 مليون لاير سعودي "تحت االعتراض" وهي بصدد تقديم اعتراض على المبلغ المتبقي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.  0.9شركة سبكيم وقامت بسداد مبلغ 

 
 الشركة العالمية للميثانول

مليون لاير  60.6م بالتزام زكاة وضريبة وغرامة تأخير بمبلغ 2010م على 2003ول ربوطاً زكوية وضريبية للسنوات من تسلمت الشركة العالمية للميثان
مليون لاير سعودي وتقدمت باعتراض على االلتزام المتبقي. وبعد مناقشة خطاب االعتراض،   0.17سعودي. وافقت الشركة العالمية للميثانول وقامت بسداد مبلغ  

مليون  3.3مليون لاير سعودي وضريبة بمبلغ  16.5مليون لاير سعودي )زكاة بمبلغ  19.8يئة العامة للزكاة والدخل بتخفيض االلتزام إلى حوالي قامت اله
ض على االلتزام مليون لاير سعودي "تحت االعتراض" وتقدمت باعترا 2.3لاير سعودي(. وافقت الشركة العالمية للميثانول وقامت بسداد التزام الزكاة بمبلغ 

م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً معدالً ثانياً وتم تخفيض 2019المتبقي لدى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. خالل الربع األول من سنة  
مليون لاير سعودي سيتم سداده بناًء  0.69لى زكاة بمبلغ مليون لاير سعودي. بناًء على الفحص، وافقت الشركة العالمية للميثانول ع 5.2االلتزام إلى حوالي 

إعادة النظر وإال سيتم على طلب الهيئة العامة للزكاة والدخل. اعترضت الشركة العالمية للميثانول على المبلغ المتبقي وطلب من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
 فحص الهيئة العامة للزكاة والدخل. تحويل المسألة إلى اللجنة االستئنافية. ومازالت في انتظار 

 
 الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة

مليون لاير سعودي  0.6م بالتزام ضريبة دخل وضريبة استقطاع وزكاة إضافية بمبلغ 2008م إلى عام 2006تسلمت الشركة العالمية لألستيل ربوطاً عن عام 
مليون لاير  7.3مليون لاير سعودي من أصل  1.1الترتيب. دفعت الشركة العالمية لألستيل مبلغ مليون لاير سعودي على  3,9مليون لاير سعودي و  2,8و 

مليون لاير سعودي   3.7سعودي، وتقدمت باعتراض على هذه الربوط. تسلمت الشركة العالمية لألستيل ربطاً معدالً من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتزام قدره  
فتقدمت الشركة العالمية لألستيل باعتراض على الربط المعدل لدى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. قامت الشركة عن زكاة وضريبة استقطاع. 

مية م، تسلمت الشركة العال2019العالمية لألستيل، وبناًء على الطلب، بتقديم نفس االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية. خالل الربع الثالث من سنة 
معاملتها لبعض البنود في الربط المعدل. قدمت الشركة العالمية لألستيل اعتراضاً يتضمن وجهة نظرها بشأن الهيئة العامة للزكاة والدخل رد لألستيل المحدودة 

 إلى األمانة العامة للجان الضريبية. ومازالت الشركة في انتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية. 
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 لزكاة وضريبة الدخل مستحقة الدفع )يتبع( ا .26
 الربوط القائمة: )يتبع( 

 الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة
م بالتزام زكاة وضريبة دخل وضريبة استقطاع. بالنسبة 2012م إلى عام 2011تسلمت الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة ربوطاً عن السنوات من سنة 

مليون لاير سعودي وضريبة استقطاع والتزام غرامة تأخير بمبلغ  8.2أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً بالتزام زكاة إضافية بمبلغ م، 2011لسنة 

ً بالتزام زكاة إضافية بمبلغ 2012مليون لاير سعودي. بالنسبة لسنة  2.5 ي وضريبة مليون لاير سعود 16.6م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا

مليون لاير سعودي   0.1مليون لاير سعودي. وافقت الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة وقامت بسداد حوالي مبلغ    1.0استقطاع والتزام غرامة تأخير بمبلغ  

ت اعتراضاً على االلتزام المتبقي م على الترتيب وقدم2012م و 2011مليون لاير سعودي التزامات ضريبة استقطاع "تحت االعتراض" لعامي  0.03ومبلغ 

م، تسلمت الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة ربوط زكاة معدلة 2019إلى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. خالل الربع الثالث من سنة 

مليون  5.8. يبلغ التزام الزكاة وفقًا للربط المعدل حوالي م من الهيئة العامة للزكاة والدخل2012م و 2011وغرامات تأخير على ضريبة االستقطاع لعامي 

 0.094م على الترتيب. تبلغ غرامة التأخير عن ضريبة االستقطاع وفقًا للربط المعدل 2012م و 2011مليون لاير سعودي عن عامي  15لاير سعودي و 

ألغتها الهيئة العامة للزكاة والدخل الحقًا، حيث كانت الشركة العالمية  م والتي2012م و 2011مليون لاير سعودي عن عامي  0.023مليون لاير سعودي و 

ألف لاير سعودي زكاة "تحت  18 لخالت الفينيل المحدودة قد قامت بتسويتها بالفعل سابقاً. وافقت الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة وقامت بسداد حوالي

  مة للجان الضريبية على االلتزام المتبقي. ومازالت الشركة في انتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية.االعتراض" وقدمت اعتراضاً إلى األمانة العا

 
 شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة

اً بالتزام زكاة إضافية بمبلغ م للزكاة والضريبة. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط2016تسلمت شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ربطاً عن عام 
مليون لاير سعودي، وقدمت اعتراضاً على  0.005مليون لاير سعودي. وافقت شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة وقامت بسداد حوالي مبلغ  0.3حوالي 

م، تسلمت شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ربطاً معدالً 2019االلتزام المتبقي إلى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. في الربع الثالث من سنة  
وافقت شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة على الربط المعدل  مليون لاير سعودي. 0.013من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتخفيض التزام الزكاة بمبلغ 

يج لعوازل الكابالت المتقدمة اعتراضاً إلى األمانة العامة للجان الضريبية ضد معالجة الهيئة وسددت االلتزام "قيد االعتراض". ومع ذلك، قدمت شركة الخل
مليون لاير سعودي مع تأثير على الضريبة  5.5العامة للزكاة والدخل الخاصة بعدم جواز حسم فوائد، مما أدى إلى انخفاض في خسائر ضرائب مرحلة بمبلغ 

  سعودي. ومازالت الشركة في انتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية. مليون لاير 1.1في المستقبل بمبلغ 
 

 مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
مليون لاير  4.7م بالتزام زكاة وضريبة استقطاع إضافي بمبلغ حوالي 2015م و 2014تسلم مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة ربطاَ للسنوات 

مليون لاير سعودي وتقدم باعتراض على االلتزام المتبقي. تسلم مصنع  0.92مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة وقام بتسوية مبلغ  سعودي. قَبِل
الربط المعدل مليون لاير سعودي. فتقدم باعتراض على  2.5الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة ربطاً معدالً من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتزام قدره 

م، استحوذت األمانة العامة للجان الضريبية على سلطات اللجان االستئنافية القائمة. مازال 2019لدى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. خالل سنة 
 مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة في انتظار فحص األمانة العامة للجان الضريبية لالعتراض.

 
 راداتاإلي .27
 مصادر اإليرادات 1- 27

 تحقق المجموعة إيرادات بشكل رئيسي من بيع المنتجات البتروكيماوية.
 م 2018  م 2019  

 5.035.801  5,439,730  اإليرادات من العقود مع العمالء

 5.035.801  5,439,730  مجموع اإليرادات
 

 توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء 2- 27
التالي تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب القطاع الجغرافي الرئيسي والمنتجات وخطوط الخدمة الرئيسية وتوقيت االعتراف يوضح الجدول 

 باإليرادات.
 م 2018  م 2019  

     األسواق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي
 4,784,387  4,442,738  دول أجنبية

 251,414  996,992  السعوديةالمملكة العربية 

  5,439,730  5.035.801 

     
     المنتجات / خطوط الخدمة الرئيسية

 5.018.785  5,405,685  منتجات البتروكيماويات
 17,016  34,045  المنتج حسب العقد

  5,439,730  5.035.801 

     
     توقيت االعتراف باإليرادات

 5.018.785  5,405,685  وقت معينالمنتج المحول في 
 17,016  34,045  منتج محول بمرور الوقت

  5,439,730  5.035.801 
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 اإليرادات )يتبع( .27
 أرصدة عقود 3- 27

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

 م 2018  م 2019   

652,711   833,362   ذمم مدينـة مدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية   

 7,184   8,996    موجودات العقود المدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية 

( 178,992)   مطلوبات عقود   (35,422 )  

 
المنجزة ولكن لم يتم إصدار فواتير بها في تاريخ التقرير المالي. يتم تحويل تتعلق موجودات العقود بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في المقابل المادي لألعمال  

طلوبات العقود موجودات العقود إلى الذمم المدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة. ويحدث هذا عادةً عندما تصدر المجموعة فاتورة إلى العميل. تتعلق م
 العمالء الذي يتم إثبات إيراده بمرور الوقت.بشكل رئيسي بالمقابل المادي المقدم المدفوع من 

 
 مصروفات بيع وتوزيع .28

 م 2018  م 2019   
 168,946   265,844    تكاليف شحن

 8,964   21,891    تكاليف نقل
 1,468   5,351    تكاليف تأمين

 1,189   1,400    رسوم جمارك
 16,307   20,355    أخــرى

    314,841   196,874 
 

 مصروفات عمومية وإدارية .29
 م 2018  م 2019  إيضاحات 

  204,758   297,466  1-29 تكاليف موظفين
  71,604    84,231   2-29 استهالك وإطفاء

  11,112    37,164    أتعاب قانونية ومهنية
  -    26,123    صيانة

  3,817    8,158    مصروفات أبحاث
  8,219    7,515    اإلدارةمصروفات مجلس 

  10,185    6,439    تبرعات
  32,432   39,291   أخــرى

   506,387   342,127  
  -   (22,265)   تكلفة خدمات مشتركة محملة على ليوندل باسل 

( 69,988)    تكلفة خدمات مشتركة محملة على شركة سامابكو     -  
   414,134   342,127  

 
 تكاليف موظفين 1- 29

 م 2018  م 2019  

 397,629  276,315  مدرجة في تكلفة المبيعات
  204,758   297,466  مدرج في المصروفات العمومية واإلدارية

  573,781   602,387  

 استهالك وإطفاء 2- 29
 م 2018  م 2019  

 780,308   822,513   مدرجة في تكلفة المبيعات
  71,604    84,231   العمومية واإلداريةمدرج في المصروفات 

  906,744  851,912 
 

 تكاليف تمويلية .30
 م 2018  م 2019  إيضاحات 

 267,867  330,751   مصروفات تمويل على القروض

 7,514  16,113  21 ( 14تكلفة فوائد على التزامات منافع محددة )إيضاح 

 6,267   6,055    واالعتمادات المستنديةعموالت على خطابات الضمان 

 4,432   5,765   22 إطفاء تكاليف التزام إيقاف التشغيل

 -  2,933  7 فوائد عن التزامات عقود إيجار

( 23,366)  8,274   أخــرى  

   369,891  262,714  
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 إيرادات ومصروفات أخرى، الصافي .31
 م 2018  م 2019  إيضاحات 

 66,263  310,053  1-31 ايرادات اخرى
( 488,856)  2-31 مصروفات أخرى   (60,679 )  

   (178,803 )   5,584 

 إيرادات أخرى 1- 31
 م 2018  م 2019  إيضاحات 

 -  296,060  1-1-31 إيرادات عن تسوية قرض مع البنك
  24,831   -   رد مستحقات 

  20,018   -   للموظفينبرنامج تمليك وحدات سكنية  -عكس مخصص 
  6,543   -   مبيعات خردة
  5,237    2,690    تسوية مطالبة

  9,634    11,303    أخــرى

   310,053   66,263  

 إيرادات.خالل السنة، قامت الشركة بسداد قرض مع بنك تجاري حيث كانت الدفعة النهائية أقل من المبلغ القائم من التزام القرض مما نتج عنه  1- 31-1
 

 مصروفات أخرى 2- 31
 م 2018  م 2019  إيضاحات 

 -  453,940  6 خسارة انخفاض القيمة
  23,700   23,433   مصروفات اندماج

  17,859   -   غرامات تأخير عن ضريبة استقطاع
  3,396   6,428   خسارة صرف عمالت أجنبية

 4,167  391  6 خسارة استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  11,557   4,664   أخــرى

   488,856  60,679 

 
 ربحية السهم .32

م بناًء على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 2018م و2019ديسمبر    31تحتسب ربحية السهم األساسية العائدة إلى حاملي األسهم العادية للسنة المنتهية في  
 )المخفضة( هي نفس الشيء مثل ربحية السهم )األساسية( حيث ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات مخفضة قيد اإلصدار.خالل هاتين السنتين. إن ربحية السهم 

 م 2018  م 2019  

 582,953  299,527  ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة
 366,667  580,556  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

 1.59  0.52  األساسي والمخفض من األرباحنصيب السهم 
 

 توزيعات أرباح .33
 0.65مليون لاير سعودي ) 238.3م بقيمة 2018م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الثاني من سنة 2018ديسمبر  23أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 

 1تاريخ االستحقاق وهو لاير سعودي للسهم(. يقتصر التوزيع على المساهمين المسجلين في مركز إيداع األوراق المالية )"إيداع"( في نهاية يوم التداول التالي ل
 م، قامت شركة سبكيم بتوزيع أرباح على المساهمين. 2019يناير  15م. بتاريخ 2019يناير 

 
 0.60مليون لاير سعودي ) 440.0م بمبلغ 2019م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف األول من سنة 2019سبتمبر  25أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.2019ت الشركة هذه األرباح خالل شهر أكتوبر لاير سعودي للسهم(. وزع
 

 محتملةلتزامات ارأسمالية ورتباطات ا .34
 ارتباطات رأسمالية 1- 34

 م 2018  م 2019  

 224,143  144,395  رأسمالية ارتباطات
 

 محتملة التزامات  2- 34

 م 2018  م 2019  

 731,564  810,011  خطابات ضمان واعتمادات مستندية
 

 ارتباطات محتملة 3- 34
( من اإليضاحات حول القوائم 26م، باستثناء تلك المفصح عنها في إيضاح )2018ديسمبر  31محتملة للفترة المنتهية في التزامات ال يوجد لدى المجموعة أي 

 المالية الموحدة. 
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 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة .35
مين بالشركة والشركات الزميلة وشركاءها وأعضاء اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمنشآت تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المعامالت مع المساه

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

 العالقة االسم

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

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

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

 تابعةمشروع مشترك لشركة  سامابكو

 مساهم في عمليات مشتركة لشركة تابعة ليوندل باسل

 شركة زميلة ساك

 شركة زميلة الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين
 

طويلة وقصيرة قدمت الشركة ومساهمو حقوق الملكية غير المسيطرة قروض لشركات المجموعة لدعم عملياتها واالمتثال الشتراطات الديون. تحمل القروض 
 األجل مصروفات تمويل بمعدالت السوق ولها تواريخ استحقاق محددة وفقًا لجداول سداد متفق عليها.

 
 تمت الموافقة على أسعار وشروط المعامالت المذكورة أعاله من قبل مجلس إدارة الشركات التابعة للمجموعة.

 
 اإلدارة العليا:المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة بخالف أعضاء  1- 35

 فيما يلي بيان بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة:

 

 م 2018  م 2019 طبيعة المعاملة  الطرف ذو العالقة 

 968,997  680,311 مبيعات إلى شركة هيلم العربية شركة هيلم العربية

     

 530,354  542,909 مبيعات إلى شركة هانوا شركة هانوا

     

 214,760  140,209 شركة جامكمبيعات إلى  جامك

     

 سامابكو

 -   69,988   تكلفة خدمات مشتركة محملة على شركة سامابكو

 -   21,691  إيرادات فوائد 

 -   326  تحويل موجودات برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين إلى سامابكو

 -   3,348  للموظفين على سامابكوتوزيع التكلفة التمويلية لبرنامج تمليك وحدات سكنية 

 -   6,385  تكاليف ومصروفات محملة على سامابكو

     

 -  618,947 مبيعات إلى شركة ليوندل باسل  ليوندل باسل

 -   22,265  تكلفة خدمات مشتركة محملة على ليوندل باسل  

 -  2,808 أتعاب استشارات 

 -   110  ليوندل باسلتكاليف ومصروفات محملة من قبل  

 -   262  تحويل موجودات برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين إلى ليوندل باسل 

 -   920  توزيع التكلفة التمويلية لبرنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين على ليوندل باسل 

     

الشركة السعودية لإليثيلين 
 والبولي إيثيلين

 -  34,553 شراء إيثيلين من شركة الواحة
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 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة )يتبع(  .35
 نتج عن المعامالت المذكورة أعاله األرصدة غير المكفولة التالية مع أطراف ذات عالقة: 2- 35

 
 (15ذمم مدينة تجارية )إيضاح  (1

 م 2018  م 2019  

 -   178,798   وشركات زميلة لهاليوندل باسل 

 99,524   84,890   شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

 132,773   80,495   العربية جي ام بي اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية( –هيلم 

 19,555   10,010   الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة

  354,193  251,852 
 

 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى (2

 م 2018  م 2019  

 -   24,867   سامابكو

 -  6,247  ليوندل باسل

  31,114  - 
 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى (3

 م 2018  م 2019  

 -   30,012  ليوندل باسل وشركات زميلة لها

 -   5,111   والبولي إيثيلينالشركة السعودية لإليثيلين 

 -   4,251   سامابكو

   39,374   - 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى (4

 م 2018  م 2019  

 -   21,398   سامابكو

 -   6,825   ليوندل باسل

   28,223   - 
 

 أعضاء اإلدارة العليا 3- 35
مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين باإلدارة الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومتابعة أنشطة يتكون أعضاء اإلدارة العليا بالمجموعة من أعضاء 

فآت موظفي اإلدارة الشركة. تشمل تعويضات أعضاء اإلدارة العليا أيًضا منافع متناسبة ألعضاء اإلدارة العليا في شركة الصحراء بعد االندماج التجاري. مكا
 العليا

 م 2018  م 2019  

 15,691  21,225  منافع الموظفين قصيرة األجل

 1,598  6,352  مكافأة نهاية الخدمة 

 1,243  1,180  برنامج االدخار

 -  91  معامالت الدفع على أساس أسهم

 18,532  28,848  مجموع المكافآت المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا
 

 تسعير المعامالت 4- 35
م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لوائح تسعير المعامالت 2019يناير  31هـ الموافق 1440األولى جمادى  25بتاريخ 

ي أو م كجزء من قانون الضرائب وأصبحت ملزمة على المكلفين بالضريبة للفترات التي تنتهي ف2019فبراير  15)"اللوائح"(. تم تشريع هذه اللوائح بتاريخ 
 (.26م. قدمت المجموعة المستندات الالزمة لالمتثال لقانون الضرائب ذي العالقة خالل المدة النظامية. )إيضاح 2018ديسمبر  31بعد 

 
 شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة 5- 35

في نهاية السنة غير مكفولة وغير محملة بفوائد وتسدد نقداً.  تتم المبيعات والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط متفق عليها بين الطرفين. األرصدة القائمة
م، قامت المجموعة 2019ديسمبر  31لم تكن هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم مدينة أو ذمم دائنة لألطراف ذات العالقة. بالنسبة للسنة المنتهية في 

ن طرف ذو عالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للطرف بتقييم وتسجيل انخفاض في القيمة متعلق بالمبالغ المستحقة م
 ذي العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة.
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 أنشطة تمويلية واستثمارية تقليدية وغير تقليدية .36
 

 مكونات قائمة المركز المالي الموحدة

 م 2018  م 2019  

     غير تقليدي -في حكمه  نقد وما
  535,280    944,687   مرابحة متداولة )بما في ذلك الودائع ذات المدة المحددة(

  478,124   846,590  حسابات جارية )باستثناء الودائع ذات المدة المحددة( -

  1,791,277   1.013.404  

     

 -  229,629  غير تقليدي - استثمارات طويلة األجل

     

 321,833  348,900  غير تقليدي -استثمارات قصيرة األجل 

     

 6.304.654   7,068,247   غير تقليدي -القروض 

 648,768  466,912  تقليدي -القروض 

 
 

 أرقام المقارنة .37
 تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية الخاصة بالسنة الجارية.

 
 الحقةأحداث  .38

 م وتاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة قد يكون لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية الموحدة. 2019ديسمبر  31لم تقع أحداث بين 
 

( على أنه وباء COVID-19) 19أشارت المجموعة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في تاريخ مقارب تاريخ التقرير المالي، عن تصنيف فيروس كوفيد 
للتخفيف من أي آثار عالمي. تواصل اإلدارة متابعتها عن كثب ألي تطورات جوهرية في جميع األسواق التي تعمل وتبيع منتجاتها فيها ولديها استراتيجية قائمة 

  سلبية محتملة.


	PSR -2019
	SIPCHEM consolidated FS  - FY 2019 Arabic
	Sipchem English Audit report Arabic
	SIPCHEM consolidated FS  - FY 2019 Arabic
	SIPCHEM consolidated FS  - FY 2019 Arabic
	SIPCHEM consolidated FS  - FY 2019 Arabic
	SIPCHEM consolidated FS  - FY 2019 Arabic
	SIPCHEM consolidated FS  - FY 2019 Arabic
	SIPCHEM consolidated FS  - FY 2019 Arabic
	SIPCHEM consolidated FS  - FY 2019 Arabic
	SIPCHEM consolidated FS  - FY 2019 Arabic



