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إيضاح
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
(باأللوف)
(باأللوف)
(غير مدققة)
(غير مدققة)
113,766

323,981

216,506
5,094
26,962
6,229
()1,593
366,964

216,757
657
73,006
6,197
620,598

تعديالت رأس المال العامل:
مدينون تجاريون
مخزون
قروض موظفين ومبالغ مدفوعة مقدما ومدينون آخرون
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون

191,949
()34,263
()5,736
51,625
()57,595
9,427
31,869

()48,085
144,388
125,670
7,051
14,786
163,827
()166,539

صافي التدفقات النقدية من العمليات

554,240

861,696

تكاليف تمويل مدفوعة
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

()21,630
()24,276
508,334

()43,077
()94,175
724,444

النشاطات االستثمارية
إضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات
إضافات على أصل حق استخدام
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

()5,719
()5,719

()9,013
()113
()9,126

النشاطات التمويلية
صافي الحركة في قروض ألجل
صافي الحركة في قرض مساند من شريك غير مسيطر
ستردة من قِبل الشريك غير ال ُمسيطِ ر
ضريبة دخل ُم َ
سداد التزام عقد إيجار
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

()1,671,454
()78,750
24,276
()3,890
()1,729,818

()92,821
()98,438
10,995
()558
()180,822

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

()1,227,203
2,485,617
1,258,414

534,496
3,251,537
3,786,033

تعديالت لتسوية الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل مع صافي
التدفقات النقدية مِ ن العمليات:
استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات
استهالك أصل حق استخدام
تكاليف تمويل
منافع موظفين ،بالصافي
ربح إعادة قياس من قرض مساند من شريك غير مسيطر
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(يُتبع)
األوليّة الموجزة الموحَّدة.
تُشكل اإليضاحات المرفقة من  1الى  17جزءا ً من هذه القوائم المالية ّ
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األولية ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة (غير مدققة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2020
01

معلومات حول الشركة

إن الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّلة بموجب السجل التجاري رقم ()1010246363
الصادر بمدينة الرياض بتاريخ  8ربيع األول 1429هــ (الموافق  16مارس 2008م) ،وتأسست وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم
صفَر 1429هــ (الموافق  23فبراير 2008م).
ق 53/بتاريخ َ 16
األوليّة الموجزة الموحَّدة المرفقة أعمال الشركة وشركاتها التابعة التالية (ال ُمشار إليها معا بـ "المجموعة"):
ض َّمنُ القوائم المالية ّ
تَت َ َ
الشركة السعودية للبموليمرات (شركة ذات مسؤولية محدودة)
شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (شركة ذات مسؤولية محدودة بالمنطقة الحرة)

بلد التسجيل
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة

نسبة الملكية
%65
%65

َّ
إن الشركة السعودية للبوليمرات هي شركـة ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب السجـل التجاري
رقم  2055008886وتاريخ  29ذي القعدة 1428هـ (الموافق  9ديسمبر 2007م) ،ولها فرع في مدينة الجبيل ُمسجَّل بموجب السجل التجاري
رقم .2055009065
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019قَ َّر َر الشركاء في الشركة السعودية للبوليمرات تخفيض رأسمال الشركة السعودية للبوليمرات من
 4,800مليون لاير سعودي إلى  1,406مليون لاير سعودي .ولم تُست َك َمل اإلجراءات النظامية المتعلقة بخفض رأس المال حتى نهاية الفترة.
تأسَّست شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش .م .ح .بالمنطقة الحرة بمطار دبي بتاريخ  15فبراير  2011بموجب ترخيص تجاري لشركة تعمل
بالمنطقة الحرة بمطار دبي .والعنوان ال ُمسجَّل للشركة هو المنطقة الحرة بمطار دبي ،مكتب رقم  6أي إي  - 420دبي باإلمارات العربية
المتحدة.
ت ُزا ِو ُل المجموعة تنمية وتطوير وإقامه وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات األخرى وتجاره الجملة والتجزئة
في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.
02

أساس اإلعداد

 2.1بيان االلتزام
األوليّة الموجزة الموحَّدة عن الفترة المنتهية في  31مارس  2020وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي
المالية
أ ِعدّت هذه القوائم
ّ
األولي" المعتمد بالمملكة العربية السعودية.
األوليّة الموجزة الموحَّدة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية الموحَّدة السنوية التي تُعَ ُّد وفقًا
ض َّمنُ القوائم المالية ّ
ال تَت َ َ
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية ،لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحَّدة السنوية للمجموعة
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر َّ .2019
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة تتماشى مع
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية َّ
تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحَّدة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019ولم تقم المجموعة بالتطبيق
صد َِر ولم يصبح ساريًا المفعول حتى اآلن.
المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر أ ُ ْ
 2.2أساس القياس
األوليّة الموجزة الموحَّدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي .وفيما يتعلق بمنافع الموظفين
تُع ّد القوائم المالية ّ
ومنافع ما بعد التوظيف األخرى ،تُستخدم حسابات القيمة الحالية االكتوارية.
األوليّة الموجزة الموحَّدة باللاير السعودي ،الذي هو أيضًا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعة ،باستثناء شركة
وت ُ ْع َرض القوائم المالية ّ
ُ
األوليّة الموجزة الموحَّدة من عملة الدوالر األمريكي إلى عملة اللاير
بوليمرات الخليج للتوزيع ش .م .ح .التي تترجم في هذه القوائم المالية ّ
قرب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك.
السعودي بسعر ثابت هو  3.75لاير سعودي مقابل واحد دوالر أمريكي .وت ُ َّ
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02

أساس اإلعداد (تتمة)

 2.3أساس التوحيد
األوليّة الموجزة الموحَّدة للمجموعة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة .والشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر
تمثل القوائم المالية ّ
تتعرض المجموعة ،أو يكون لها حقوق في ،العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر
عليها المجموعة .وتتحقق السيطرة عندما
َّ
فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .وال تسيطر المجموعة ،على وجه التحديد،
على الشركة المستثمر فيها إال إذا كان تمتلك المجموعة العناصر الثالثة التالية بالكامل:
أ) س يطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات الشركة المستثمر فيها ذات الصلة)،
تعرض أو حق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها،
ب) َّ
ج) قدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
وتُو َّح ُد القوائم المالية للشركات التابعة ابتدا ًء من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة .ويتوقف توحيدها ابتدا ًء من تاريخ انقطاع هذه السيطرة.
وتُحذَف االستثمارات والمعامالت واألصدة فيما بين المجموعة واألرباح أو الخسائر غير المحققة من المعامالت فيما بين شركات المجموعة.
وتتماشى السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات التابعة مع تلك السياسات المتبعة من قِبَل المجموعة.
وقد أ ُ ْ
ظ ِه َرت الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل بصورة مستقلة في قائمة الدخل والدخل
األوليّة الموجزة الموحَّدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية األ ّوليّة الموجزة
األوليّة الموجزة الموحَّدة وقائمة المركز المالي ّ
الشامل اآلخر ّ
الموحَّدة ،على التوالي.
2.4

األوليّة الموجزة الموحَّدة
اعتماد القوائم المالية ّ

األوليّة الموجزة الموحَّدة بتاريخ  6رمضان 1441هــ (الموافق  29أبريل 2020م).
اعتُمِ َدت هذه القوائم المالية ّ
03

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الها َّمة

يتطلبُ إعداد القوائم المالية األ ّوليّة الموجزة الموحَّدة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ
المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة .تسبب تفشي
ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد ،)19-منذ أوائل عام  ، 2020في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة
ب على إدارة المجموعة إعادة النظر في أحكامها المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة
العربية السعودية؛ مما أ َ ْو َج َ
وطرق المحاسبة والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية الموحَّدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019وفي حين
أنه من الصعب حالي ًا التنبؤ بالمدى الكامل والمدة الكاملة لتأثير الوباء على األعمال واالقتصاد ،فقد أجرت إدارة المجموعة تقيي ًما للتأثير على
عمليات المجموعة بشكل عام والجوانب التجارية بما في ذلك عوامل مثل سلسلة اإلمداد وقيود السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات،
األوليّة الموجزة الموحَّدة ،لم تكن هناك تغييرات هامة يستلزم إجرائها على األحكام
صت إلى أنه ،حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية ّ
وخلُ َ
المحاسبية واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحَّدة للمجموعة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019غير أنَّه،
ونظرا لحالة عدم التأكد الراهنة ،فإن أي تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم
ً
ونظرا لتطور الموقف سريعًا مع وجود حالة من عدم التأكد بشأن المستقبل،
المستقبلية.
الفترات
في
تتأثر
التي
االلتزامات
أو
لألصول
الدفترية
ً
ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بنا ًء على التطورات المستقبلية.
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04

ممتلكات ومصانع ومعدات

كانت الحركة في الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة بالمجموعة على النحو التالي:
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
(باأللوف)
(باأللوف)
(غير مدققة)
(غير مدققة)
14,175,165
5,719
()216,506
13,964,378

صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
إضافات خالل الفترة
استهالك ُمح َّمل خالل الفترة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة

15,019,709
9,013
()216,757
14,811,965

كان جزء من ممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها مرهونا ً ( )1برهونات مقابل قرض ألجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي ()2
س ِ ّددَت أرصدة هذه القروض
وبالتنازل عن المتحصالت المتبقية مقابل قروض ألجل من اتحاد بنوك تجارية وصندوق االستثمارات العامة .وقد ُ
بالكامل خالل الفترة المنتهية في  31مارس ( 2020إيضاح .)10
05

مخزون
 31مارس
2020
لاير سعودي
(باأللوف)
(غير مدققة)

قِطع غيار
بضاعة تامة الصنع
كتاليست (مواد محفزة) ومواد كيماوية وإضافات
مواد خام

06

418,831
392,206
137,998
3,031
952,066

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي
(باأللوف)
(مدققة)
423,005
357,780
135,319
1,699
917,803

مبالغ مدفوعة مقدما ومدينون آخرون
 31مارس
2020
لاير سعودي
(باأللوف)
(غير مدققة)
52,008
28,692
11,437
2,264
664
2,433
97,498

مبالغ مدفوعة مقد ًما
قروض موظفين  -جزء متداول
ضريبة قيمة مضافة مستحقة القبض ،بالصافي
تأمين نقدي مقابل ضمان بنكي
إيرادات فائدة مستحقة
مدينون آخرون
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 31ديسمبر
2019
لاير سعودي
(باأللوف)
(مدققة)
34,173
29,944
17,321
2,264
245
1,610
85,557

الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األولية ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة (غير مدققة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2020
07

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

ت ُ َم ِث ّ ُل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها
من قِبل هذه الجهات أو المسيطر عليها بشكل مشترك من قِبل هذه الجهات (الجهات المنتسبة) أو التي تمارس هذه الجهات (الجهات المنتسبة)
نفوذا هاما عليها .تُعتمد سياسات تسعير هذه المعامالت والشروط المتعلقة بها من قِبل إدارة المجموعة.
أ .فيما يلي المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة:

جهات ذات عالقة

العالقة

طبيعة المعاملة

فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
(باأللوف)
(باأللوف)
(غير مدققة)
(غير مدققة)

شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

مساهم

خدمات دعم ومساندة

178

544

شركة شيفرون فيليبس السعودية (مالحظة أ)1.

جهة ذات عالقة

مبيعات
مشتريات
خدمات دعم ومساندة

58,028
20,026
88,115

42,373
16,637
73,074

شركة الجبيل شيفرون فيليبس

جهة ذات عالقة

مبيعات
مشتريات
خدمات دعم ومساندة

73,259
223,762
121

85,019
262,816
233

شيفرون فيليبس كميكال كومباني إل إل سي
(إيضاح أ)2-

جهة ذات عالقة

امتياز

12,778

12,036

شيفرون فيليبس كميكال جلوبال إمبلويمنت كومباني
إل إل سي

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

11,232

15,327

شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة
أتعاب تسويق

2,993
48,034

3,015
68,519

كيميكال سيرفسيز إنك

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

3,738

3,863

شيفرون فيليبس كميكالز إنترناشونال إنك

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

266

133

شيفرون فيليبس كميكالز إنترناشونال أن في

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

217

190

شركة شيفرون فيليبس كيميكال إيشا بي تي إي ليمتد جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

287

287

شيفرون فيليبس كوربريشن (شنغهاي)

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

98

98

شيفرون فيليبس كميكال جلوبال إمبلويمنت كومباني
إل إل سي

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

507

318

10

الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األولية ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة (غير مدققة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2020
07

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

أ .فيما يلي المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة (تتمة):
(مالحظة أ )1.أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت مشتركة ("االتفاقية") مع شركة شيفرون فيليبس السعودية ،حيث تق ّدِم الجهة المنتسبة بموجبها
خد مات دعم ومساندة إلى المجموعة في مجاالت التشغيل والصيانة وخدمات الدعم اإلداري والدعم الفني.
(مالحظة أ )2.أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز ("االتفاقية") مع شيفرون فيليبس كميكال كومباني إل إل سي خالل السنوات السابقة ،حيث ح َّملت
الجهة ذات العالقة ريعًا على المجموعة مقابل استخدام عمليات البلمرة.
(مالحظة أ )3.قدَّم الشريك غير المسيطر في الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة ُم َو َّح َدة) قرضًا مساندًا ال يحمل فائدة بقيمة 1,131.7
مليون لاير سعودي في السنوات السابقة لتمويل إنشاء مصنع بتروكيماويات .ويخضع سداد القرض لبعض التعهدات ال ُم ِلزمة
سدِّدت هذه القروض بالكامل خالل الفترة المنتهية في  31مارس
التي تُستوفى بموجب شروط تسهيالت القروض التجارية ،وقد ُ
( 2020إيضاح  .)10وقد سددت المجموعة مبلغًا بقيمة  1,023.75مليون لاير سعودي في الفترة الحالية والسابقة.
ب.

وفيما يلي األرصدة النهائية مع الجهات ذات العالقة:
 31مارس
2020
لاير سعودي
(باأللوف)
(غير مدققة)

جهات ذات عالقة

ب1.

(ض ْمن األصول المتداولة)
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة ِ

شركة شيفرون فيليبس السعودية
شركة الجبيل شيفرون فيليبس

ب2.

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي
(باأللوف)
(مدققة)

155,227
30,374
185,601

184,988
52,238
237,226

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة ِض ْمن االلتزامات المتداولة:
60,075
56,567
32,108
1,347
135
131
96
150,459

شركة شيفرون فيليبس السعودية
شركة الجبيل شيفرون فيليبس
شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي
شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
شيفرون فيليبس كميكالز إنترناشونال إنك
شركة شيفرون فيليبس كيميكالز إيشا بي تي إي ليمتد
شيفرون فيليبس كوربريشن (شنغهاي)
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65,509
99,383
41,993
1,169
208,054

الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األولية ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة (غير مدققة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2020
07

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

ج.

فيما يلي مكافأة ورواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين:

يُ َم ِث ّ ُل موظفو اإلدارة الرئيسيون أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفين الرئيسيين بالمجموعة .وفيما يلي تفاصيل مكافآت ورواتب موظفي
اإلدارة الرئيسيين بالمجموعة عن الفترتين المنتهيتين في  31مارس  2020و  31مارس :2019
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
(باأللوف)
(باأللوف)
(غير مدققة)
(غير مدققة)
3,344
250
3,594

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع نهاية خدمة

3,347
236
3,583

 08نقد وما في حكمه
يتألف النقد وما في حكمه مما يلي:
 31مارس
2020
لاير سعودي
(باأللوف)
(غير مدققة)
986,754
271,660
1,258,414

أرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي
(باأللوف)
(مدققة)
2,349,617
136,000
2,485,617

إ ن الودائع ألجل محتفظ بها لدى بنوك محلية باللاير السعودي ،ويبلغ تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل وتحمل عمولة حسب األسعار التجارية.
جرى التنازل عن جزء من النقد وما في حكمه لدى المجموعة بقيمة  2,098مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  2019كضمان مقابل
س ّدِدت أرصدة هذه القروض بالكامل خالل الفترة المنتهية في
تسهيالت القروض من اتحادات بنوك تجارية وصندوق االستثمارات العامة ،وقد ُ
 31مارس ( 2020انظر إيضاح .)10
09

رأس المال

يبلغ رأس المال  4,800مليون لاير سعودي ُمقسَّم إلى  480مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد كما في  31مارس  2020و 31
ديسمبر .2019
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األولية ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة (غير مدققة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2020
 010قروض ألجل
حصلت المجموعة ،خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2020على قرض ألجل بمبلغ  3،000مليون لاير سعودي من بنوك تجارية محلية
إلعادة تمويل وسداد الديون الرئيسية القائمة بالكامل .ويحمل القرض المقرر سداده على  8أقساط نصف سنوية متساوية ابتدا ًء من  30يونيو
 ، 2020سعر فائدة على أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك لندن ("اليبور") زائد نسبة  ٪0.9وهو مضمون بسند رئيسي .وقد أُعِي َد تصنيف الجزء
ض ْمن االلتزامات غير المتداولة .ويتعين على المجموعة االلتزام بالتعهدات ال ُم ِلزمة
المستحق السداد من القرض ألجل بعد  31مارس ِ 2021
المنصوص عليها في اتفاقية تسهيل القرض.
ص َل عليها مِ ن اتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية وصندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية
وقد ُ
سدِّدت القروض ألجل السابقة ،التي ُح ِ
الصناع ية السعودي والمكفولة بعدة ضمانات بما في ذلك رهونات معدات المجموعة وحساباتها البنكية ،وذلك خالل الفترة المنتهية في 31
مارس .2020
 011مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
 31مارس
2020
لاير سعودي
(باأللوف)
(غير مدققة)
258,250
53,841
57,602
369,693

مصاريف مستحقة الدفع
دُفعات ُمقدَّمة من عمالء
دائنون آخرون

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي
(باأللوف)
(مدققة)
243,368
29,029
65,427
337,824

 012مخصصات زكاة وضريبة دخل
تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل .وتُح َّمل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل
األولية ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة.
والدخل الشامل اآلخر َّ

موقف الربوط
موقف الربوط الخاصة بالشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")

قدَّمت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام  .2018أ ْن َهت الشركة موقفها الزكوي مع الهيئة العامة
ص َد َرت الهيئة عددًا من االلتزامات اإلضافية على
للزكاة والدخل ("الهيئة") عن جميع السنوات حتى  31ديسمبر  2010بصورة منفردة .وقد أ َ ْ
النحو التالي:
أصدرت الهيئة الربوط عن األعوام من  2011حتى  2013مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بقيمة  95.5مليون لاير سعودي .وقد ق َّد َمت
الشركة اعتراضًا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية .وقد تسلمت الشركة من الهيئة الربوط
الزكوية المعدلة عن األعوام من  2011حتى  2013مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  5.74مليون لاير سعودي .وقد قبلت الشركة مبلغًا
بقيمة  3.47مليون لاير سعودي وقدمت اعترضًا على الرصيد المتبقي بقيمة  2.27مليون لاير سعودي لدى لجنة االعتراض االستئنافية الزكوية
الضريبية ،عل ًما بأن جلسة االستماع قيد االنتظار.
وأصدرت الهيئة الربوط عن األعوام من  2014حتى  ،2016مطالبةً بالتزام زكوي إضافي قدره  204.2مليون لاير سعودي .وقد ق َّد َمت
الشركة اعتراضًا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية ،عل ًما بأن جلسة االستماع قيد االنتظار .علما
بأن الربطين عن عامي  2017و  2018ال يزاال قيد دراسة الهيئة.
األولي ّة الموجزة الموحَّدة كافي لتغطية أي التزام زكوي إضافي قد ينشأ مِ ن
ترى إدارة الشركة أن المخصص المدرج في قائمة المركز المالي ّ
الهيئة.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األولية ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة (غير مدققة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2020
 012مخصصات زكاة وضريبة دخل (تتمة)

موقف الربوط (تتمة)
موقف الربوط الخاصة بالشركة السعودية للبوليمرات

قدَّمت الشركة التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام  .2019استُكمل الربط عن السنة المنتهية في 31
صدِر الهيئة حتى اآلن الربوط عن األعوام من  2009حتى .2019
ديسمبر  2008مع دون المطالبة بأي التزام .ولم ت ُ ْ
احتسب الوعاء الزكوي بنا ًء على فهم اإلدارات لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتخضع األنظمة الزكوية في المملكة
العربية السعودية لتفسيرات متباينة .وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل عن اإلقرارات المقدمة من الشركات القائمة
في المملكة العربية السعودية.

موقف الربوط الخاصة بشركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش .م .ح.
إن الشركة التابعة ُمسجَّلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وهي معفاة مِ ن ضريبة الدخل.
 013التزامات رأسمالية
اعتمدت المجموعة في  31مارس  2020مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  79.8مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  83 :2019مليون لاير
سعودي) تتعلق بأنشطة المصنع.
 014التزامات محتملة
قَ َّر َرت الشركة والشريك غير المسيطر في الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة ُم َو َّح َدة) خالل عام  2010زيادة رأسمال الشركة السعودية
للبوليمرات بمبلغ  3,394مليون لاير سعو دي ،وهو ما سيؤدي إلى تكبد الشريك غير المسيطر تكاليف إضافية ،وقد وافقت إدارة الشركة على
تعويض الشريك غير المسيطر عن طريق سداد مدفوعات سنوية في المستقبل على أساس األرباح المستقبلية للشركة السعودية للبوليمرات ،مع
األخذ في االعتبار النقد غير القابل للتوزيع نتيجة لزيادة رأس المال المقترحة .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019قَ َّر َر الشركاء في
الشركة السعودية للبوليمرات (الشركة والشريك غير المسيطر) تخفيض رأسمال الشركة السعودية للبوليمرات بنفس القيمة .ولم تُست َك َمل
اإلجراءات النظامية المتعلقة بخفض رأس المال حتى نهاية الفترة.
أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة بالنيابة عنها ضمانات بمبلغ  459مليون لاير سعودي كما في  31مارس  31( 2020ديسمبر
الموردين واالعتراضات الزكوية.
 459 :2019مليون لاير سعودي) فيما يتعلق بسحب مواد خام أولية للمصنع من أحد
ّ
 015المعلومات القطاعية
ترى إدارة المجموعة أن جميع أنشطة المجموعة وعملياتها يمثلها قطاع تشغيلي واحد هو قطاع البتروكيماويات ،وذلك من حيث تقييم األداء
ص َدر للقطاعات الجغرافية فقط.
وتوزيع الموارد .وبنا ًء على ذلك ،فإن التقارير المالية ت ُ ْ

القطاعات الجغرافية

تقع جميع األصول التشغيلية في المملكة العربية السعودية .وت ُ َو َّزع المبيعات جغرافيًا على النحو التالي:
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020
(غير مدققة)
(غير مدققة)
محليًا  /الشرق األوسط
آسيا
أوروبا  /أفريقيا
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%

%

27
49
24
100

21
55
24
100

الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األولية ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة (غير مدققة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2020
 016األمور الهامة خالل الفترة والمخاطر المالية والتشغيلية ذات العالقة بها
يستمر وباء ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد )19-في التطور والتفشي .وكان لتفشي ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد )19-تأثيره على الطلب
على النفط والمنتجات البترولية .وقد تسببت التطورات العالمية األخيرة في مارس  2020في حدوث المزيد من التقلبات في أسواق السلع .ومن
الصعب حالي ًا التنبؤ بالمدى الكامل والمدة الكاملة لتأثير هذا الوباء على األعمال واالقتصاد.
وال يزال مدى ومدة هذه التأثيرات غير مؤكد ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت ،مثل معدل انتقال
ونظرا الستمرار حالة عدم التأكد االقتصادي ،ال يمكن إجراء تقدير موثوق للتأثير في تاريخ
الفيروس ومدى وفعالية إجراءات االحتواء المتخذة.
ً
األوليّة الموجزة الموحَّدة .وقد تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية المستقبلية للمجموعة وتدفقاتها النقدية ووضعها
اعتماد هذه القوائم المالية ّ
المالي.

عوامل الخطورة
تأثرا سلبيًا لألسباب التالية:
قد تتأثر عمليات المجموعة وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي ً
•

إذا خضع الموظفين للحجر الصحي نتيجة اإلصابة بڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد ،)19-فإن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل العمليات
وتأخير سلسلة اإلمداد والقيود التجارية والتأثير على النشاط االقتصادي.

•

وبصورة مماثلة ،فإن قيود السفر أو مشاكل التشغيل الناتجة عن االنتشار السريع لڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد )19-في جزء من
تأثيرا سلبي ًا جوهريًا على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها.
العالم لدى المجموعة فيه عمليات هامة ،قد تؤثر
ً

•

يمكن أن يكون لالنخفاض المستمر في أسعار النفط تأثير اقتصادي على االقتصادات الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة.

 017أحداث الحقة
حسب وجهة نظر اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في  31مارس  ،2020والتي قد يكون لها تأثير جوهري على
األوليّة الموجزة الموحَّدة.
المركز المالي للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية ّ

15

