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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المحترمين السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات  

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

التقرير  لكم  أقدم  أن  الشركة،  إدارة  مجلس  أعضاء  زمالئي  واسم  باسمي،  يسرني 
السنوي للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م. 

صناعة  ومعه  العالمي،  االقتصادي  التعافي  مرحلة  بداية  2010م  ع��ام  ك��ان  لقد 
البتروكيماويات، ورغم أن مشروع الشركة )الشركة السعودية للبوليمرات( مازال قيد 
2011م،  األخير من عام  الربع  االنتاج، والمتوقعة في  إال أن موعد دخول مرحلة  التنفيذ، 
يؤمل ان تكون بداية مرحلة الصعود المتوقع لهذه الصناعة. وتعمل الشركة حاليًا، 
التقديرية،  التكلفة  ضمن  المشروع  إلنجاز  فيليبس  شيفرون  شركة  شريكتها  مع 

والجدول الزمني، وبأمن وامان لعمليات اإلنشاء.

وباهلل التوفيق.

رئيس مجلس اإلدارة 
سليمان المنديل

7تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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أعضاء مجلس اإلدارة
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سليمان محمد المنديل
رئيس مجلس اإلدارة 

فراج منصور أبو ثنين
عضو مجلس اإلدارة 

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
عضو مجلس اإلدارة »ممثاًل للمؤسسة العامة للتقاعد« 

عبدالرحمن صالح السماعيل
العضو المنتدب

هيثم محمد الحميدي
عضو مجلس اإلدارة 

محمد عبداهلل الحقباني
عضو مجلس اإلدارة »ممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية« 

9تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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ثانيًا: مشروع الشركة )الشركة السعودية للبوليمرات(

أوالً: نشاط الشركة
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أواًل: نشاط الشركة

ثانيًا: مشروع الشركة )الشركة السعودية للبوليمرات(

أوالً: نشاط الشركة:
يتمثل ن�صاط بتروكيم في تنمية وتطوير واإقامة وت�صغيل واإدارة و�صيانة الم�صانع البتروكيماوية والغاز والبترول وال�صناعات 
الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية وم�صتقاتها. وتقت�صر ممار�صة بتروكيم لهذا الن�صاط 
في الوقت الحالي على ا�صتثمارها في �صركتها التابعة، )ال�صركة ال�صعودية للبوليمرات( والتي �صوف تنتج منتجات بتروكيماوية 

في م�صانعها في مدينة الجبيل ال�صناعية.

ثانيًا: مشروع الشركة )الشركة السعودية للبوليمرات(:
 )4.800( راأ�صمالها  يبلغ  محدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  وهي  لل�صركة،  الأول  الم�صروع  هو  للبوليمرات،  ال�صعودية  ال�صركة 
لـ  )الموافق  ـــ  1428/11/29ه بتاريخ  الجبيل  من  �صادر   2055008886 رقم  التجاري  ال�صجل  وتحمل  �صعودي  ريـال  مليون 

2007/12/9م(.

ُيطور الم�صروع بم�صاركة �صركة �صيفرون فيليب�س للكيماويات و�صوف يقوم باإنتاج المواد التالية: 

األف طن �صنويًا المادة
1.165 ايثلين

550 بولي ايثلين عالي الكثافة
550 بولي ايثلين منخف�س الكثافة الخطي
100 هك�صين
400 بولي بروبلين
100 GPPS بولي �صتايرين
100 HIPS بولي �صتايرين

11تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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و يتوقع اأن ت�صل تكاليف اإن�صاء هذا الم�صروع اإلى 21 األف مليون ريال، واأن يبداأ الإنتاج في مدينة الجبيل ال�صناعية بنهاية 
عام 2011 م. علمًا باأن الم�صروع اختار كاًل من �صركتي جي جي �صي اليابانية، وديلم الكورية كمقاولين رئي�صيين للم�صروع، وقد 
و�صلت ن�صبة اإنجاز الم�صروع الكلية، حوالي 98% في نهاية �صهر دي�صمبر 2010، مق�صمة على النحو التالي: ن�صبة 94% لالأعمال 

الن�صائية ، 100% لالأعمال الهند�صية، 99.7% لأعمال �صراء المعدات.

مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات و الشركة السعودية للبوليمرات :

الشركة السعودية للبوليمرات

المجموعة السعودية
٪٥٠

المؤسسة العامة للتأمينات
٪١٦٫٢

المؤسسة العامة للتقاعد
٪١٦٫٢

الجمهور
٪١٧،٦

شيفرون فيليبس العربية
٪٣٥

بتروكيم 
٪٦٥

في عام 2010م قامت المجموعة ال�صعودية لال�صتثمار ال�صناعي بتحويل جميع اأ�صهم ال�صركات الأربعة المملوكة لها بالكامل 
وهي ال�صركة ال�صعودية للبنزين ، ال�صركة ال�صعودية لل�صيكلوهك�صين ، ال�صركة ال�صعودية للنايلون ، ال�صركة ال�صعودية للبارازيلين  

الى محفظتها، وبذلك اأ�صبحت المجموعة ال�صعودية مالكة لن�صبة 50% من �صركة بتروكيم. 

خالل عام 2010م، قرر ال�صركاء زيادة راأ�س مال ال�صركة ال�صعودية للبوليمرات بمبلغ 3.394 مليون ريال �صعودي، من 1.406 
مليون ريال �صعودي لي�صبح 4.800 مليون ريال �صعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من ح�صاب القرو�س الم�صاندة 

المقدمة من ال�صركاء. 

التقسيم الجغرافي لمبيعات الشركة المتوقعة لعام 2011م:

من المتوقع اأن تكون مبيعات ال�صركة محدودة خالل عام 2011، نظرًا لبدء العمليات في الربع الرابع من العام، اإل اأنه من 
المتوقع اأن تكون توزيع مبيعات ال�صركة م�صتقباًل كالتالي: 
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ثالثًا: النتائج المالية للشركة
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أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2010م

قائمة المركز المالي

قـائمة الدخـل

ب. توقعات نتائج عام 2011م: 

أ- ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2010م: 

يو�صح تقرير المراجع الخارجي والمرفق به القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 2010/12/31م ، حيث يتم دمج 
بيانات ال�صركة التابعة )ال�صركة ال�صعودية للبوليمرات( بالكامل ، والمملوكة بن�صبة 65% لبتروكيم.

15تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2010م

قائمة المركز المالي

قـائمة الدخـل

ب_ توقعات نتائج عام 2011م: 

قائمة المركز المالي

2008 2009 2010 قائمة المركز المالي )بماليين الريالت(

الموجودات
موجودات متداولة:

1.513.0  3.272.1 2.103.1 نقد في ال�صندوق ولدى البنوك
 0  0 0 ذمم مدينة
 0  0 0 مخزون
 0  0 0 ا�صتثمارات ق�صيرة الأجل

 35.5  4.0 12.0 اإيرادات م�صتحقة و مدفوعات مقدمًا
 1.548.5  3.276.1 2.115.1 مجموع الموجودات المتداولة

 64.8  133.9 196.2 نفقات اإيرادية موؤجلة، �صافي 
 0  0 0 ا�صتثمارات طويلة الجل

 2.158.9  11.169.6 16.007.1 م�صاريع تحت التنفيذ
 0.7  1.4 1.1 ممتلكات ومعدات، �صافي

 3.772.9  14.581.0 18.319.5 اإجمـالي الموجــودات
المطلوبات وحقوق الم�صاهمين

مطلوبات متداولة:
0.5 1.2 2.2 المطلوب الى طرف ذو عالقة

0 0.9 2.1 م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات اأخرى
 0  53.1 41.1 مخ�ص�س الزكاة

 0.5 55.2 45.4 مجموع المطلوبات المتداولة
1.219.3 7.675 11.576.4 قرو�س طويلة الأجل

 1.036.7 14.9 قرو�س م�صاندة
 335.3  964.4 288.6 ار�صدة دائنة م�صتحقة

 0  0.8 2.9 مخ�ص�س تعوي�س نهاية الخدمة
 1.555.1 9.732.1 11.928.2 اإجمـالي المطــلوبات

حقوق الم�صاهمين:
 2.200.0  4.800.0 4.800.0 راأ�س المال المدفوع

 1.8  1.8 1.8 الحتياطي النظامي
 16.0 )44.6( )87.2( الأرباح المبقاة

2.217.8 4.757.2 4.714.6 مجموع حقوق الم�صاهمين
0 91.7 1.676.7 حقوق الملكية غير الم�صيطرة

 3.772.9  4.848.9 6.391.3 مجموع حقوق الملكية
   3.772.9  14.581 18.319.5 اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�صاهمين 
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أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2010م

قائمة المركز المالي

قـائمة الدخـل

ب. توقعات نتائج عام 2011م

قـائمة الدخـل

2008 2009 2010 قـائمة الدخـل )بماليين الريالت(

)1.8( )9.2( )14.2( م�صاريف عمومية واإدارية 

)24.8( )14.2( 0 اإطفاء م�صاريف التاأ�صي�س

)0.4( )0.4( 0 فروق تحويل عملة

)1.8( )1.4( 0 م�صاريف تمويل

 46.6  16.0 11.5 اإيـرادات اأخـرى

 17.8 )9.2( )2.7( �صافي ربح )خ�صارة( قبل الزكاة ال�صرعية

 0 )53.1( )41.1( الزكاة ال�صرعية

17.8 )62.3( )43.8( �صافي خ�صارة )ربح( قبل حقوق الأقلية

0 1.7 1.2 ح�صة حقوق الأقلية في �صافي خ�صارة ال�صركة التابعة

17.8 )60.6( )42.6( �صافي )خ�صارة( ربح ال�صنة

0.08 )0.19( )0.09( )خ�صارة( ربحية ال�صهم الواحد )بالريال(

ب_ توقعات نتائج عام 2011م: 

2011م، وبدء الت�صغيل التجريبي في الربع الرابع، فال  نظرًا ل�صتمرار الأعمال الإن�صائية حتى نهاية الربع الثالث من عام 
يتوقع اأن تكون هناك مبيعات بكميات تجارية خالل عام 2011م، و�صتكون الإيرادات من العمليات محدودة.  

17تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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رابعًا: المخاطر المحتملة
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ويمكن  ال�صركة  نتائج  على  توؤثر  قد  هناك مخاطر محتملة 
ت�صنيفها كالتالي )1( مخاطر تتعلق بعمليات ال�صركة )2( 
بالإقت�صاد )4(  تتعلق  بال�صوق )3( مخاطر  تتعلق  مخاطر 
والحتمالت  المخاطر  اإن   . الأربــاح  بتوزيع  تتعلق  مخاطر 
تتعلق  معايير  اأيــة  ح�صب  مرتبة  لي�صت  ـــاه  اأدن المو�صحة 
بما  اأخرى،  واحتمالت  مخاطر  هناك  باأن  علما  باأهميتها، 

فيها غير المعروفة حاليا اأو تلك التي تعتبر غير جوهرية.

المخاطر المتعلقة بعمليات بتروكيم:
محدودية تحقيق اإليرادات من العمليات: 

اإن بتروكيم �صركة قاب�صة ل تمار�س اأعمال ت�صغيلية تجارية 
ولي�س لديها م�صادر دخل اأو اأ�صول خا�صة بها �صوى الح�صة 
التدفق  فاإن  ولذلك  للبوليمرات.  ال�صعودية  في  تملكها  التي 
اإلى  الأ�صهم  اأربــاح  توزيع  على  وقدرتها  لبتروكيم  النقدي 
والتوزيعات  النقدية  الأ�صهم  اأربــاح  على  تعتمد  م�صاهميها 
للبوليمرات.  ال�صعودية  من  تتم  التي  الأخــرى  والتحويالت 
اأربـــاح الأ�ــصــهــم والــتــوزيــعــات والــقــرو�ــس من  ــع  اإن دف كما 
لقيود  يخ�صع  بتروكيم  اإلــى  للبوليمرات  ال�صعودية  قبل 
الحالية  للبوليمرات  ال�صعودية  مقر�صين  �صروط  تفر�صها 

والم�صتقبلية. 
التأخير في مشروع السعودية للبوليمرات: 

والإن�صاء  والتوريد  الهند�صة  اأعمال  عقود  تر�صية  تمت  لقد 
ذات  �صركات  على  للبوليمرات  ال�صعودية  بم�صنع  الخا�صة 
الهند�صة  اأعــمــال  عــقــود  �ــصــروط  وتت�صمن  عــالــيــة.  خــبــرة 
حالة  فــي  مــحــدودة   مالية  تعوي�صات  والإنــ�ــصــاء  والــتــوريــد 

الأ�صرار الناتجة عن التاأخير اأو التق�صير في الأداء. 

زيادة  من  تعاني  قد  للبوليمرات  ال�صعودية  فاإن  ذلك،  ومع 
في التكاليف اأو تاأخير في الإنجاز، اأو قد ل ت�صتطيع اإكمال 
جانب  من  تق�صير  اأو  تقني  لف�صل  نتيجة  المرافق  اإن�صاء 
المقاولين اأو ب�صبب �صوء الأداء اأو الحوادث اأو اإثر تغييرات 
اأخرى  المملكة وعوامل  ال�صائدة في  والأنظمة  القوانين  في 

خارجة عن �صيطرة ال�صعودية للبوليمرات والتي يمكن اأن ل 
يكون لها حل مادي، اإن حدوث اأٍي من الحالت المبينة اأعاله 
قد يكون له تاأثير �صلبي جوهري على اأعمال بتروكيم وعلى 

نتائج عملياتها اأو و�صعها المالي. 
زيادة تكاليف المشروع:

تتجاوز  ل  اأن  يتوقع  حاليًا،  المتوفرة  المعلومات  على  بناء 
 21 مبلغ  للبوليمرات  ال�صعودية  لم�صروع   الإجمالية  التكلفة 
ل  بــاأن  �صمانات  هناك  لي�صت  ولكن  �صعودي.  ريــال  مليار 
تطراأ هناك زيادة في التكاليف ب�صبب التاأخير في الت�صغيل  
واأحداث القوة القاهرة اأو غيرها من العوامل الخارجة عن 

نطاق �صيطرة ال�صعودية للبوليمرات. 

مخاطر توريد الموارد األساسية )اللقيم(:

اليــثــان  مــن  م�صروط  تخ�صي�س  على  الح�صول  تــم  لقد 
ال�صعودية  لــمــ�ــصــروع  الــ�ــصــعــوديــة  ارامــكــو  مــن  ــان  ــروب ــب وال
الإيفاء  تتوقع  للبوليمرات  ال�صعودية  اأن  ومع  للبوليمرات. 
توؤمن  الأمــد  طويلة  توريد  اتفاقيات  لتوقيع  ال�صروط  بكل 
ال�صعودية،  اأرامكو  من  الأ�صا�صية  الموارد  من  احتياجاتها 
فاإن عدم توقيع هذه التفاقيات �صيكون له تاأثير �صلبي على 
ال�صعودية للبوليمرات. كما اإن اأي تاأخير اأو انقطاع اأو تغيير 
اللقيم  لتوريد  الموؤ�ص�صين  قبل  المتوقعة من  التفاقيات  في 
اأو تجديدها فيما بعد مثل زيادة �صعر ال�صراء  عند التنفيذ 
الئتمان  �صروط  في  تغيير  اأي  اأو  الموردة  الكمية  اأو خف�س 
ال�صعودية  اأعــمــال  على  �صلبًا  يوؤثر  قد  الأخـــرى  وال�صروط 

للبوليمرات ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية. 

ارامكو  للبوليمرات  ال�صعودية  فقدت  اإذا  ذلك،  على  عالوة 
ارامكو  ترغب  لم  اأو  ت�صتطع  لم  اإذا  اأو  د  كــمــورِّ ال�صعودية 
بالكميات  باللقيم  للبوليمرات  ال�صعودية  تزويد  ال�صعودية 
المطلوبة اأو باأي منها كنتيجة لنق�س اأو الم�صاكل الت�صغيلية 
في اأي من مرافق ال�صعودية للبوليمرات، فاإن من الممكن اأن 
انقطاع موؤقت قد يجبرها  للبوليمرات من  ال�صعودية  تعاني 
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على اإغالق مرافقها. وبالإ�صافة لذلك فقد تعاني ال�صعودية 
منا�صب  بديل  اإيجاد  من  كبيرة  تاأخيرات  من  للبوليمرات 
اأي  وقع  ما  واإذا  تجارية مقبولة.  ب�صروط  الخام  المواد  من 
من هذه المخاطر فاإن ذلك قد يوؤثر �صلبا وبدرجة جوهرية 
اأعمال ال�صعودية للبوليمرات ونتائج عملياتها وو�صعها  على 

المالي. 
األخطار المتعلقة بأسعار الفائدة:

عليها  تح�صل  التي  القرو�س  ت�صهيالت  من  الأكبر  الق�صم 
ونتيجة  متغير.  اأ�صا�س  على  ت�صعر  للبوليمرات  ال�صعودية 
تكاليف  لتكبد  معر�صة  للبوليمرات  ال�صعودية  فــاإن  لذلك، 
ب�صورة  �صترتفع  الفائدة  اأ�صعار  كانت  واإذا  اأعلى.  فائدة 
وقدرتها  للبوليمرات  لل�صعودية  المالي  الو�صع  فاإن  كبيرة، 
على توزيع اأرباح للم�صاهمين قد يتاأثران ب�صكل كبير، وهذا 

بدوره قد يكون له تاأثير �صلبي على قيمة �صهم ال�صركة.

المخاطر المتعلقة بالسوق:
المنافسة:

تت�صم ال�صناعات التي تعمل فيها بتروكيم من خالل م�صروع 
ال�صعودية للبوليمرات، بالمناف�صة ال�صديدة. وقد يكون بع�س 
مناف�صيها قادرين على اإنتاج منتجات اأكثر اقت�صادية واأقل 
على  القدرة  المناف�صون  هوؤلء  لدى  يكون  قد  كذلك  تكلفة. 
بتروكيم.  لدى  مما  اأكبر  ومالية  ت�صغيلية  بمرونة  الحتفاظ 
و�صع  في  يكونون  قد  المناف�صين  هوؤلء  فاإن  لذلك،  ونتيجة 
ب�صكل  القت�صادية  الظروف  في  التغيرات  لتحمل  اأف�صل 
قبل  من  الت�صعير  قــرارات  تدفع  قد  لذلك،  واإ�صافة  عــام. 
المناف�صين لبتروكيم اإلى خف�س اأ�صعارها، وهذا ما قد يوؤثر 

�صلبا على هوام�س الأرباح وم�صتوى الربحية. 

وبالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن بع�صًا من مناف�صي بتروكيم لديهم 
كبير  مال  براأ�س  ال�صتثمار  من  تمكنهم  اأكبر  مالية  مــوارد 
واإذا  والتطوير.  البحث  نفقات  ذلك  في  بما  اأعمالهم،  في 
ما طورت اإحدى ال�صركات المناف�صة الحالية اأو الم�صتقبلية 

اأقل  بتكاليف  اإنتاج منتجات  بها تمكنها من  تقنيات خا�صة 
بكثير، فاإن تقنية بتروكيم قد ت�صبح غير اقت�صادية اأو غير 

مناف�صة.
الطلب الدوري على المنتجات:

مر  على  للبوليمرات  ال�صعودية  منتجات  اأ�ــصــواق  �صهدت 
الأ�صعار  ارتفاع  اإلــى  اأدت  العر�س  �صح  من  فترات  ال�صنين 
بزيادة  ات�صفت  فترات  اأعقبتها  والتي  الــربــح،  وهوام�س 
في  فــرط  اإلـــى  النهاية  فــي  اأدى  مما  الإنــتــاجــيــة،  للطاقة 
وقد  الــربــح.  وهوام�س  الأ�صعار  في  وانخفا�س  المعرو�س 
المنتجات  هذه  على  الطلب  في  الم�صتقبلي  النمو  يكون  ل 
حاليا  الإنتاجية  الطاقة  فرط  حــالت  من  للتخفيف  كافيا 
في  تفاقمًا  تزداد  اأو  الظروف  هذه  تدوم  وقد  م�صتقبال،  اأو 
في  المتوقعة  غير  اأو  المتوقعة  الــزيــادة  ب�صبب  الم�صتقبل 
الطاقة الإنتاجية اأو بفعل غير ذلك من الأحداث. وكنتيجة 
ومبيعات  للبوليمرات  ال�صعودية  اإنتاج  فاإن م�صتويات  لذلك، 
كبير،  �صلبي  ب�صكل  تتاأثر  قد  اأ�صعارها  وهوام�س  منتجاتها 
العام   المالي  اأدائها  اإ�صعاف  الى  بالتالي  يوؤدي  الذي  الأمر 

والذي �صيوؤثر على الو�صع المالي العام لبتروكيم. 
أسعار النفط الخام:

لمنتجات  الم�صابهة  البتروكيماوية  المواد  منتجي  معظم 
اأ�صا�صية  كــمــادة  النافثا  على  يعتمدون  التابعة،  ال�صركة 
والذي  النفط،  باأ�صعار  كبير  ب�صكل  تتاأثر  وهي  لمنتجاتهم، 
في  للتغيرات  ا�صتجابة  وا�صعة  تقلبات  و  بتذبذبات  يتاأثر 
اأ�صعار  على  النفط  اأ�صعار  توؤثر  كما  العوامل.  من  العديد 
المنتجات البتروكيماوية ب�صكل مبا�صر. وتجدر الإ�صارة اإلى 
تقييم  في  النافثا  على  تعتمد  م�صروعها  خالل  بتروكيم  اأن 
اأكثر من ن�صف المواد الأ�صا�صية الذي يعطيها اأف�صلية على 
فاإن  ذلك  ومع  العالم،  في  البتروكيماويات  منتجي  بع�س 
�صلبي جوهري  اأثر  له  يكون  قد  الخام  النفط  اأ�صعار  هبوط 

على نتائج بتروكيم.
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المخاطر المرتبطة باالقتصاد:

يعتمد اأداء بتروكيم على الظروف القت�صادية في المملكة 
القت�صاد  على  توؤثر  التي  العالمية  القت�صادية  والظروف 
في  ال�صعودي  القت�صاد  نمو  من  الرغم  وعلى  ال�صعودي. 
النفط  �صعر  على  يعتمد  زال  مــا  ــه  اأن اإل  اأخـــرى  قطاعات 
في  النخفا�س  فــاإن  ولذلك  العالمية،  الأ�ــصــواق  في  والغاز 
اأو ك�صاد في  اإلى تباطوؤ كبير  اأ�صعار النفط والغاز قد يوؤدي 
�صلبي  تغيير  اأي  اأن  ذلك،  اإلى  ي�صاف  ال�صعودي.  القت�صاد 
واأ�صعار  ال�صرف  �صعر  مثل  الكلي،  القت�صاد  عوامل  في 
الأجنبي  وال�صتثمار  الأجــور  وم�صتويات  والت�صخم  الفائدة 
والتجارة الدولية، قد يكون له اأثر �صلبي جوهري على اأعمال 

بتروكيم وو�صعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح: 
ال�صعودية  دفع  على  م�صتقبال  الأ�صهم  اأربــاح  توزيع  يتوقف 
ال�صعودية  اأربـــاح  وتتوقف  لبتروكيم.  اأربـــاح  للبوليمرات 
للبوليمرات على عدة عوامل من بينها م�صتوى ربحية ال�صركة 
وو�صعها المالي واحتياجات راأ�س المال وال�صروط التي تن�س 
عليها وثائق التمويل الخا�صة بـ ال�صعودية للبوليمرات والتي 
ومع  العامة.  القت�صادية  والأو�ــصــاع   ، ــاح  الأرب توزيع  تقيد 
ذلك، فاإن بتروكيم ل تقدم اأي تاأكيد ب�صاأن اأية اأرباح �صيتم 
توزيعها فعليا في الم�صتقبل ول ب�صاأن اأي مبلغ �صيتم توزيعه، 

اإذا تقرر ذلك، في اأي �صنة مالية معينة. 
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سادسًا: قروض الشركة

خامسًا: سياسة توزيع األرباح
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ثالثًا: سياسة توزيع األرباح

رابعًا: قروض الشركة

خامسًا: سياسة توزيع األرباح
ح�صب النظام الأ�صا�صي لل�صركة، توزع اأرباح ال�صركة ال�صافية ال�صنوية بعد خ�صم جميع الم�صروفات العمومية، والتكاليف 

الأخرى على الوجه التالي:

يجنب 10% من الأرباح ال�صافية لتكوين اإحتياطــي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ   .1
الإحتياطي المذكور ن�صف راأ�س المال.

للجمعية العامة العادية بناءًا على اإقتراح مجل�س الإدارة اأن تجنب 5% من الأرباح ال�صافية لتكوين اإحتياطي اإتفاقي   .2
وتخ�صي�صه لغر�س اأو اأغرا�س معينة. 

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�صاهمين تعادل )5%( من راأ�س المال المدفوع.   .3
يخ�ص�س بعد ما تقدم )10%( من الباقي لمكافاأة اأع�صاء مجل�س الإدارة ، ويوزع الباقي بعد ذلك على الم�صاهمين   .4

كح�صة اإ�صافية من الأرباح.

نظرًا لكون ال�صركة لم تبداأ باأية عمليات ت�صغيلية، فلن تكون هناك اأية توزيعات لالأرباح عن العام المالي  2010م. 

سادسًا: قروض الشركة
لم تقتر�س بتروكيم اأية قرو�س مبا�صرة، ولكن م�صروعها ال�صركة ال�صعودية للبوليمرات قد اقتر�س على النحو التالي:

)بماليين الريالت(

المتبقي ماتم �صحبه حتى نهاية 2010م كامل القرو�س المطلوبة
قرو�س �صركة ال�صركة ال�صعودية للبوليمرات

والتي تمتلك بتروكيم ن�صبة 65% منها

242 958 1.200 �صندوق التنمية ال�صناعي ال�صعودي

459 2.541 3.000 �صندوق ال�صتثمارات العامة

1.182 8.076 9.258 بنوك تجارية محلية واأجنبية

1.883 11.575 13.458 الإجمالي
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سابعًا: إدارة الشركة
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أ. عضوية مجلس اإلدارة

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

هـ. لجان مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. عضوية مجلس اإلدارة:

من  للبتروكيماويات  الوطنية  ال�صركة  اإدارة  مجل�س  يتكون   
رئي�س  المنديل،  محمد  �صليمان  الأ�صتاذ  وهم  اأع�صاء،  �صتة 
الع�صو  ال�صماعيل،  �صالح  عبدالرحمن  الأ�صتاذ  و  المجل�س، 
ممثال  الخمي�س  عبدالرحمن  عبدالعزيز  الأ�صتاذ  المنتدب، 
الحقباني  والأ�صتاذ محمد عبداهلل  للتقاعد،  العامة  للموؤ�ص�صة 

كما  الجتماعية،  للتاأمينات  العامة  للموؤ�ص�صة  ممثال 
بتاريخ  دورتة  تنتهي  التي  التاأ�صي�س  المجل�س  اإلى  ان�صم 
2013/4/10م، الأ�صتاذ فراج من�صور اأبوثنين، والأ�صتاذ 
اإجتماع  في  انتخابهما  تم  اللذان  الحميدي  محمد  هيثم 

الجمعية العامة للم�صاهمين بتاريخ 20 اأبريل 2010م.

أعضاء مجلس إدارة بتروكيم:  

ال�صفةالمن�صبال�صم

تنفيذيرئي�س مجل�س الإدارة �صليمان محمد المنديل

تنفيذيالع�صو المنتدب عبدالرحمن �صالح ال�صماعيل

غير تنفيذيع�صو مجل�س اإدارة »ممثال للموؤ�ص�صة العامة للتقاعد«عبدالعزيز عبدالرحمن الخمي�س

غير تنفيذيع�صو مجل�س اإدارة »ممثال للموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية«محمد عبداهلل الحقباني

م�صتقلع�صو مجل�س اإدارةفراج من�صور ابوثنين

م�صتقلع�صو مجل�س اإدارةهيثم محمد الحميدي

أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

ع�صوية مجال�س اإدارة �صركات الم�صاهمة الأخرىال�صم

ع�صو مجل�س اإدارة المجموعة ال�صعودية لال�صتثمار ال�صناعي.�صليمان محمد المنديل

عبدالعزيز عبدالرحمن الخمي�س
ع�صو مجل�س اإدارة البنك ال�صعودي لالإ�صتثمار .

ع�صو مجل�س اإدارة ال�صركة ال�صعودية العالمية للبتروكيماويات.
ع�صو مجل�س اإدارة بنك الجزيرة.محمد عبداهلل الحقباني

فراج من�صور ابوثنين
ع�صو مجل�س اإدارة ال�صركة ال�صعودية  للنقل البحري

ع�صو مجل�س اإدارة مجموعة ا�صترا ال�صناعية
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ب. اجتماعات مجلس اإلدارة: 

عقد مجل�س اإدارة ال�صركة �صتة اجتماعات خالل العام المالي 2010م، وكان ح�صور الأع�صاء كما يلي: 

ا�صــم الع�صــو
تواريخ الجتماعات في عام 2010م

الإجمالي
1/193/225/57/1510/1912/21

6 من 6�صليمان المنديل )الرئي�س(
6 من 6عبدالرحمن ال�صماعيل )الع�صو المنتدب(

6 من 6عبدالعزيز الخمي�س
6 من 6محمد الحقباني
4 من 6 فراج ابوثنين*
4 من 6هيثم الحميدي*

* في تاريخ 2010/4/20 م تم انتخاب كاًل من الأ�صتاذ فراج من�صور ابوثنين والأ�صتاذ هيثم محمد الحميدي كاأع�صاء لمجل�س الإدارة، لذلك لم يكونو من 

�صمن الح�صور في اول اجتماعين للمجل�س في عام 2010م. 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 

البيان
اأع�صاء 
المجل�س 

التنفيذيين

اأع�صاء 
المجل�س غير 

التنفيذيين

خم�صة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اأعلى المكافاآت 
والتعوي�صات من ال�صركة ، ي�صاف اإليهم الرئي�س 

التنفيذي والمدير المالي .
الأجمالى

1.537.777 1.537.777 0 0 الرواتب والأجور
609.422 489.422 84.000 36.000 البدلت

1.256.266 588.266 0 668.000 المكافاآت ال�صنوية
الخطط التحفيزية اأو اأى 
تعوي�صات اأو مزايا عينية 

اخرى
0081.86881.868

2.697.3333.485.333 84.000 704.000 الإجمالي

نظرًا لجهود اأع�صاء مجل�س الإدارة خالل العام في متابعة اأعمال م�صروع ال�صركة، و �صير عمل المقاولين، للتاأكد من انجاز 
الم�صروع �صمن الخطة الزمنية المجدولة، مع الحر�س على عدم تجاوز تكاليف الم�صروع عن ما هو مقدر، وكذلك المحافظة 
على اأعلى مقايي�س الجودة ، فقد اأو�صت لجنة التر�صيحات والمكافاآت بمنح اأع�صاء مجل�س الإدارة مبلغ وقدرة 200،000 ريـال 

لكل ع�صو.

أ. عضوية مجلس اإلدارة

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

هـ. لجان مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
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د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة: 

الأ�صهم المملوكة لأع�صاء مجل�س الإدارة، بما فيها اأ�صهم زوجاتهم واأولدهم الق�صر:

ا�صــم الع�صــو
2010/12/31م2009/12/31م

ن�صبة 
التغير ممتالكات 

�صخ�صيه
ال�شركات التي 

يمثلها
ممتالكات 
�صخ�صيه

ال�شركات التي 
يمثلها

200%1.00003.0000�صليمان المنديل )الرئي�س(

1.00001.00000عبدالرحمن ال�صماعيل

للتقاعد" العامة  للموؤ�ص�صة  077.760.000077.760.0000عبدالعزيز الخمي�س "ممثال 

077.760.000077.760.0000محمد الحقباني "ممثال للموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية"

-00225.0000فراج ابوثنين

-001.0000هيثم الحميدي

أ. عضوية مجلس اإلدارة

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

هـ. لجان مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
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هـ. لجان مجلس اإلدارة:
لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام المالي 2010 م.

ت�صتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

لل�صركة. المحا�صبية  ال�صيا�صة  درا�صة   •
مراجع الح�صابات الخارجي. باختيار  التو�صية   •

قبل  والأولــيــة  ال�صنوية  المالية  الــقــوائــم  درا�ــصــة   •
اعتمادها ون�صرها.

في  الرقابية  الأن�صطة  ت�صميم  كفاية  من  التحقق   •
ال�صركة وفاعلية ت�صميمها بطريقة منا�صبة.

المهمة  للمخاطر  ال�صركة  تقدير  فاعلية  تقويم   •
والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.

الداخليين  المراجعين  ا�صتقاللية  مــن  التحقق   •
ودرا�صة خطة عمل المراجعة الداخلية في ال�صركة.

جميعًا  لديهم  اأع�صاء،  اأربعة  من  المراجعة  لجنة  وتتكون 
اأعمال  في  الفاعلة  للم�صاركة  توؤهلهم  ومهنية  عملية  خبرات 

لجنة المراجعة، وهم كما يلي:
محمد عبداهلل الحقباني )رئي�س اللجنة(.

اإبراهيم عبداهلل الدايل.
خالد �صالم الروي�س.

عقل مناور ال�صميري.

اللجنة التنفيذية:

الإدارة، في  التنفيذية بعمل نف�س مهام مجل�س  اللجنة  تقوم 
حالة عدم القدرة على عقد اجتماع مجل�س الإدارة لأي �صبب 
العام  خــالل  اجتماع  اأي  التنفيذية  اللجنة  تعقد  ولــم  كــان. 

المالي 2010 م.
أعضاء اللجنة:

�صليمان محمد المنديل )رئي�س اللجنة(.
عبدالعزيز عبدالرحمن الخمي�س.

عبدالرحمن �صالح ال�صماعيل.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام المالي 2010 م.

ت�صتمل مهام لجنة التر�صيحات والمكافاآت على ما يلي:

مجل�س  لع�صوية  بالتر�صيح  بالتو�صية  اللجنة  تقوم   .1
اأي  اللجنة مراعاة عدم تر�صيح  الإدارة، ويجب على 
بال�صرف  مخلة  جريمة  بــاأي  اإدانته  �صبقت  �صخ�س 

والأمانة.

لالحتياجات  ال�صنوية  المراجعة  بعمل  اللجنة  تقوم   .2
مجل�س  لع�صوية  المنا�صبة  المهارات  من  المطلوبة 
والــمــوؤهــالت  ــقــدرات  ــل ل و�ــصــف  واإعـــــداد  الإدارة، 
ذلك  فــي  بما  الإدارة،  مجل�س  لع�صوية  المطلوبة 
تحديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�صو لأعمال 

مجل�س الإدارة.

ورفع  الإدارة،  مجل�س  هيكل  بمراجعة  اللجنة  تقوم   .3
التو�صيات في �صاأن التغييرات التي يمكن اإجراوؤها.

في  والــقــوة  ال�صعف  جــوانــب  بتحديد  اللجنة  تقوم   .4
مع  يتفق  بما  معالجتها  واقــتــراح  الإدارة،  مجل�س 

م�صلحة ال�صركة.

الأعــ�ــصــاء  ا�صتقاللية  مــن  �ــصــنــوي  ب�صكل  ــاأكــد  ــت ال  .5
الم�صتقلين، وعدم وجود اأي تعار�س م�صالح اإذا كان 

الع�صو ي�صغل ع�صوية مجل�س اإدارة �صركة اأخرى.

مجل�س  اأع�صاء  لمكافاآت  وا�صحة  �صيا�صات  و�صع   .6
بمعايير  وال�صتعانة  التنفيذيين،  وكــبــار  الإدارة، 

ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافاآت.
أعضاء اللجنة:

فراج من�صور ابوثنين )رئي�س اللجنة(.
هيثم محمد الحميدي.

محمد عبداهلل الحقباني.

أ. عضوية مجلس اإلدارة

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

هـ. لجان مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
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تاسعًا: االلتزام بلوائح حوكمة الشركات

ثامنًا: بيان المسـتحقات النظامية
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ثامنًا: بيان المسـتحقات النظامية 

تاسعًا: االلتزام بلوائح حوكمة الشركات

ثامنًا: بيان المستحقات النظامية:
الم�صتحقة )ريال( الم�صددة )ريال( نوع المدفوعات

20.468 240.945 التاأمينات الجتماعية
0 0 �صرائب ال�صتقطاع

41.084.733 53.051.295 الزكاة
0 23.528 ر�صوم الغرفة التجارية والتاأ�صيرات

تاسعًا: االلتزام بلوائح حوكمة الشركات:
اأ�صدر مجل�س هيئة ال�صوق المالية بتاريخ 2006/11/12 م، الالئحة ال�صتر�صادية لحوكمة ال�صركات الم�صاهمة، وت�صتمل هذه 
الالئحة على القواعد والمعايير المنظمة لأداء ال�صركات الم�صاهمة، وقد قامت ال�صركة، ممثلة بمجل�س الإدارة باإقرار اللوائح 

التالية:

لئحة حقوق الم�صاهمين.  .1
قواعد اختيار اأع�صاء اللجنة التنفيذية.   .2
لئحة مهام وم�صوؤوليات مجل�س الدارة.  .3

ميثاق عمل المراجعة الداخلية.  .4
لئحة تنظيم تعار�س الم�صالح.  .5

لئحة الف�صاح وال�صفافية.  .6
لئحة تنظيم العمل.  .7

كما تم اقرار اللوائح التالية من قبل الجمعية في تاريخ 2010/4/20م: 

قواعد اختيار اأع�صاء لجنة التر�صيحات والمكافاآت.   .1
قواعد اختيار اأع�صاء لجنة المراجعة.   .2

�صيا�صات ومعايير واإجراءات الع�صوية في مجل�س الإدارة   .3
ويو�صح الجدول التالي المتبقي من الأحكام ال�صتر�صادية الواردة في لئحة حوكمة ال�صركات: 

التطبيقالمتطلبات الواردة بالالئحة

اعتماد اأ�صلوب الت�صويت التراكمي  
تعتمد ال�صركة نظام الت�صويت العادي ح�صب نظام ال�صركات ال�صادر من وزارة 

التجارة. كما انه ل يت�صمن النظام الأ�صا�صي لل�صركة طريقة الت�صويت التراكمي.
جاري العمل على اإعدادهالئحة تنظيم العالقة مع اأ�صحاب الم�صالح 
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أحد عشر: إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

عاشرًا: إفصاحات عامة
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عاشراً: إفصاحات عامة

أحد عشر: إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

عاشرًا: إفصاحات عامة:
ال�صركة باأية م�صلحة له في فئة الأ�صهم ذات الأحقية في الت�صويت خالل العام  باإبالغ  جهة  اأو  �صخ�س  اأي  يقم  لم   •

المالي 2010م.
منح اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�صهم، اأو اأي حقوق خيار، اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو  اأو  باإ�صدار  ال�صركة  تقم  لم   •

حقوق تحويل، اأو حقوق م�صابهة خالل العام المالي 2010م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي ن�صاط تاأكيدي وا�صت�صاري مو�صوعي وم�صتقل، وذلك بغر�س اإ�صافة قيمة وتح�صين عمليات ال�صركة، 
الرقابة، والعمليات  اأ�صا�س منتظم لتقويم وتح�صين فاعلية  اأهدافها بتوفير  ال�صركة في تحقيق  وت�صاعد المراجعة الداخلية 
التي ينطوي عليها الأداء الرقابي لل�صركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخا�صة 
والنهائية  الأولية  المالية  القوائم  في مراجعة  الم�صاهمة  اإلى  اإ�صافة   ، الأداء  وفعالية  دقة  التاأكد من  �صاأنها  كان من  والتي 

وتن�صيق اأعمال الجهات الرقابية الخارجية.

وقد اطلع مجل�س الإدارة على تقارير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة المقدمة له من المدقق الداخلي، ولم يتبين له وجود 
اأية اأمور جوهرية.

أحد عشر: إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يقر مجل�س الإدارة اأنه: 

تم اإعداد �صجالت الح�صابات بال�صكل ال�صحيح.   .1
اأنه ل يوجد اأي �صك يذكر ب�صاأن قدرة ال�صركة على موا�صلة ن�صاطها.   .2

ل توجد اأية م�صلحة جوهرية لأع�صاء مجل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو المدير المالي اأو كبار التنفيذيين في   .3
عقود ال�صركة. 

باأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ص�س �صليمة وتم تنفيذه بفعالية.  .4
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أثنا عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة
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اثنا عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة:
يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على ما يلي:

القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2010/12/31م.  .1
تقرير مراقب الح�صابات.  .2

تقرير مجل�س الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.  .3
اإبراء ذمة مجل�س الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.  .4

تعيين مراجع الح�صابات من بين المر�صحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية لل�صنة المالية 2011م،   .5
وتحديد اأتعابه.

انتخاب ع�صوين لمجل�س اإدارة ال�صركة، والتي ت�صتمر دورته حتى 2013/4/10م.  .6

اآل  اإلى حكومة خادم الحرمين ال�صريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  وفي الختام يتقدم مجل�س الإدارة بخال�س ال�صكر 
�صعود الر�صيدة، على دعمها المتوا�صل لقطاع ال�صناعة.

وباهلل التوفيق،
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القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2010م

م(
كي

رو
)بت

ت 
ويا

ما
كي

رو
لبت

ة ل
طني

لو
ة ا

ك
شر

ال



تقرير مراجع الحسابات

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

قائمة التدفق النقدي الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

)بآالف الرياالت السعودية(
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تقرير مراجع الحسابات

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

قائمة التدفق النقدي الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

)بآالف الرياالت السعودية(

20102009اإي�صاحباآلف الريالت ال�صعودية
الموجودات

الموجودات المتداولة
42.103.1413.272.088نقدية و �صبه النقدية 

12.0374.043اإيرادات م�صتحقة و موجودات اأخرى
2.115.1783.276.131اإجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
516.007.14011.169.548م�صروع تحت التنفيذ

6196.151133.946م�صاريف موؤجلة 
71.0831.445ممتلكات ومعدات

16.204.37411.304.939اإجمالي الموجودات غير المتداولة
18.319.55214.581.070اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة

2.113936م�صاريف م�صتحقة و مطلوبات اأخرى
82.2581.211مبلغ م�صتحق لطرف ذي عالقة

941.08553.065مخ�ص�س زكاة
45.45655.212اإجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
10288.598964.444ذمم دائنة طويلة الأجل

1111.576.3637.674.945قرو�س لأجل
1214.8591.036.719قر�س م�صاند من ال�صريك غير الم�صيطر 

2.926799مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين 
11.882.7469.676.907اإجمالي المطلوبات غير المتداولة  

11.928.2029.732.119اإجمالي المطلوبات 

حقوق الملكية
حقوق الم�صاهمين

134.800.0004.800.000راأ�س المال
1.7801.780احتياطي نظامي
)44.569()87.202(خ�صائر متراكمة

4.714.5784.757.211اإجمالي حقوق الم�صاهمين
1.676.77291.740 حقوق الملكية غير الم�صيطرة

6.391.3504.848.951اإجمالي حقوق الملكية

18.319.55214.581.070اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

ت�صكل الإي�صاحات المرفقة من 1 اإلى 22 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

)بآالف الرياالت السعودية(

20102009اإي�صاحباآلف الريالت ال�صعودية

)25.169()14.207(14م�صاريف عمومية واإدارية 

)25.169()14.207(الخ�صارة من العمليات الرئي�صية 

11.44215.923اإيرادات من ودائع بنكية 

)9.246()2.765(الخ�صارة قبل حقوق الملكية غير الم�صيطرة والزكاة

1.2031.720ح�صة حقوق الملكية غير الم�صيطرة في �صافي خ�صارة ال�صركة التابعة  

)7.526()1.562(الخ�صارة قبل الزكاة 

)53.065()41.071(9الزكاة 

)60.591()42.633(�صافي خ�صارة ال�صنة   

15خ�صارة ال�صهم )بالريال ال�صعودي(:

)0.08()0.03(المتعلقة بالخ�صارة من العمليات الرئي�صية 

)0.19()0.09(المتعلقة ب�صافي خ�صارة ال�صنة

ت�صكل الإي�صاحات المرفقة من 1 اإلى 22 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

)بآالف الرياالت السعودية(

20102009باآلف الريالت ال�صعودية
)7.526()1.562(الخ�صارة  قبل الزكاة

تعديالت لـ: 
2.127788مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين، �صافي 

384319ا�صتهالك
)1.720()1.203(ح�صة حقوق الملكية غير الم�صيطرة في خ�صارة ال�صركة التابعة  

التغيرات في الموجودات والمطلوبات الت�صغيلية:
31.497)16.390(اإيرادات م�صتحقة و موجودات اأخرى

630.430)677.050(ذمم دائنة طويلة الأجل
1.177870م�صاريف م�صتحقة و مطلوبات اأخرى

)504(10.647طرف ذو عالقة، �صافي
-)53.051(زكاة مدفوعة

654.154)734.921(�صافي النقدية )الم�صتخدمة في( من الأن�صطة الت�صغيلية 

الأن�صطة الإ�صتثمارية 
)1.113()22(�صراء ممتلكات ومعدات، �صافي

)79.825()62.205(م�صاريف موؤجلة
)8.999.960()4.837.592(م�صاريع تحت التنفيذ

)9.080.898()4.899.819(�صافي النقدية الم�صتخدمة في الأن�صطة الإ�صتثمارية 

الأن�صطة التمويلية 
3.901.4186.455.639قرو�س لأجل م�صتلمة

564.3751.036.719قر�س م�صاند من ال�صريك غير الم�صيطر
93.460      -حقوق ملكية غير م�صيطرة

2.600.000      -متح�صالت من زيادة راأ�س المال 
4.465.79310.185.818�صافي النقدية من الأن�صطة التمويلية 

1.759.074)1.168.947()النق�س( الزيادة في النقدية و�صبه النقدية 
3.272.0881.513.014النقدية و�صبه النقدية في بداية ال�صنة  

2.103.1413.272.088النقدية و�صبه النقدية في نهاية ال�صنة
المعامالت غير النقدية

قر�س م�صاند من ال�صريك غير الم�صيطر محول الى ح�صاب زيادة 
مقترحة في راأ�س مال ال�صركة التابعة )اي�صاح 2(

1.586.235-      

ت�صكل الإي�صاحات المرفقة من 1 اإلى 22 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

)بآالف الرياالت السعودية(

حقوق الم�صاهمين

راأ�س المالباآلف الريالت ال�صعودية
الحتياطي 

النظامي
الخ�صائر 
المتراكمة

اإجمالي حقوق 
الم�صاهمين

حقوق الملكية 
غير الم�صيطرة

اجمالي حقوق 
الملكية

2.217.802     -2.200.0001.78016.0222.217.802الر�صيد في 1 يناير 2009

2.600.000     -2.600.000     -     -2.600.000الزيادة المدفوعة في راأ�س المال 
93.46093.460     -     -     -     -حقوق الملكية غير الم�صيطرة

)62.311()1.720()60.591()60.591(     -     -�صافي خ�صارة ال�صنة 

4.757.21191.7404.848.951)44.569(4.800.0001.780الر�صيد في 31 دي�صمبر 2009 
حقوق الملكية غير الم�صيطرة 
ناتجة عن زيادة مقترحة في 

راأ�صمال ال�صركة  التابعة
-     -     -     -     1.586.2351.586.235

)43.836()1.203()42.633()42.633(     -     -�صافي خ�صارة ال�صنة

4.714.5781.676.7726.391.350)87.202(4.800.0001.780الر�صيد في 31 دي�صمبر 2010 

ت�صكل الإي�صاحات المرفقة من 1 اإلى 22 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 
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)بآالف الرياالت السعودية(

التكوين والنشاط  - 1
ال�صركة الوطنية للبتروكيماويات )»بتروكيم«(، هي �صركة م�صاهمة �صعودية م�صجلة في المملكة العربية ال�صعودية بال�صجل 
التجاري رقم 1010246363 بتاريخ 8 ربيع الأول 1429 هـ )الموافق 16 مار�س 2008(. تم تاأ�صي�س ال�صركة طبقًا لقرار وزارة 

التجارة و ال�صناعة رقم 53 ق بتاريخ 16 �صفر 1429 هـ )الموافق 24 فبراير 2008(.

يتمثل ن�صاط بتروكيم في تنمية و تطوير و اإقامة و ت�صغيل و اإدارة و �صيانة الم�صانع البتروكيماوية و الغاز و البترول وال�صناعات 
الأخرى و تجارة الجملة و التجزئة في المواد و المنتجات البتروكيماوية و م�صتقاتها و تملك الأرا�صي و العقارات والمباني 

ل�صالحها.

أسس توحيد القوائم المالية    - 2
كافة  وذلك بحذف  تعديلها  بعد  لها،  التابعة  وال�صركة  لبتروكيم  المالية  القوائم  الموحدة على  المالية  القوائم  ت�صتمل هذه 
الأر�صدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين بتروكيم وال�صركة التابعة. ال�صركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها بتروكيم، 
ب�صورة مبا�صرة، اأو غير مبا�صرة، اأ�صتثمارًا يزيد عن 50% من راأ�س المال اأو تمار�س عليها �صيطرة اإدارية عملية. تعد القوائم 

المالية لل�صركة التابعة با�صتخدام �صيا�صات محا�صبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل بتروكيم. 

يتم توحيد القوائم المالية لل�صركة التابعة اعتبارًا من التاريخ الذي تتمكن فيه بتروكيم من ممار�صة �صيطرة اإدارية فعالة على 
ال�صركة التابعة.

تم توحيد القوائم المالية لل�صركة ال�صعودية للبوليمرات )“ال�صركة التابعة”(، �صركة �صعودية ذات م�صوؤولية محدودة مختلطة 
في القوائم المالية لبتروكيم ، و التي تمتلك ما ن�صبته 65% من راأ�صمالها.

يتمثل ن�صاط ال�صركة التابعة باإنتاج و بيع خليط وقود المحركات و زيت الوقود و الإيثيلين و البروبيلين و الهيك�صين و البنزين 
و البولي ايثيلين عالي و منخف�س الكثافة و البولي بروبيلين و البولي �صتايرين.

خالل الربع الرابع المنتهي في 31 دي�صمبر 2010، قرر ال�صركاء في ال�صركة التابعة ما يلي:

في تاريخ 19 دي�صمبر 2010، قرر ال�صركاء زيادة راأ�صمال ال�صركة التابعة بمبلغ 1.138 مليون ريال �صعودي، من 268 مليون 
ريال �صعودي لي�صبح 1.406 مليون ريال �صعودي و ذلك عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من ح�صاب القرو�س الم�صاندة المقدمة 

من ال�صركاء.

وفي تاريخ 29 دي�صمبر 2010، قرر ال�صركاء زيادة راأ�س مال ال�صركة التابعة بمبلغ 3.394 مليون ريال �صعودي، من 1.406 
مليون ريال �صعودي لي�صبح 4.800 مليون ريال �صعودي و ذلك عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من ح�صاب القرو�س الم�صاندة 

المقدمة من ال�صركاء.

وجاري اإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بزيادة راأ�س المال.
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)بآالف الرياالت السعودية(

ملخص ألهم السياسات المحاسبية    - 3
اأعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير المحا�صبية المتعارف عليها في المملكة العربية ال�صعودية ، ونورد فيما يلي بيانًا 

باأهم ال�صيا�صات المحا�صبية المتبعة. يتم تقريب الأرقام الظاهرة في هذه القوائم المالية الموحدة لأقرب األف.
العرف المحاسبي

تعد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبداأ التكلفة التاريخية.
استخدام التقديرات

اإ�صتخدام  ال�صعودية،  العربية  المملكة  المتعارف عليها في  المحا�صبة  لمعايير  الموحدة طبقًا  المالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 
التقديرات والإفترا�صات التي قد توؤثر على اأر�صدة الموجودات والمطلوبات الم�صجلة والإف�صاح عن الموجودات والمطلوبات 
المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة و�صافي الإيرادات والم�صاريف الم�صرح عنها خالل الفترة التي اأعدت القوائم 

المالية الموحدة ب�صاأنها.
النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�صبه النقدية من الأر�صدة لدى البنوك و النقد في ال�صندوق والودائع ق�صيرة الأجل والتي ت�صتحق خالل ثالثة 
اأ�صهر اأو اأقل من تاريخ القتناء.

الممتلكات والمعدات/ االستهالك

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد ح�صم ال�صتهالك المتراكم. تعتبر م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ت�صغيلية، 
اأما م�صاريف التح�صينات فتعتبر م�صاريف راأ�صمالية. يجري احت�صاب ال�صتهالك عليها على اأ�صا�س الأعمارالإنتاجية المقدرة 
لها با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت. ت�صتهلك تح�صينات المباني الم�صتاأجرة على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها اأو فترة 

الإيجار، اأيهما اأق�صر.
مشروع تحت التنفيذ

يظهر الم�صروع تحت التنفيذ بالتكلفة لحين النتهاء من اإعداد الم�صروع للهدف الذي اأن�صئ من اأجله، بعد ذلك يتم اعادة 
ت�صنيف الأ�صل �صمن الممتلكات و الآلت و المعدات. يت�صمن الم�صروع تحت التنفيذ على تكاليف المقاولين والمواد والخدمات 

و التمويل و الرواتب و التكاليف المبا�صرة الأخرى و التكاليف غير المبا�صرة و المحملة على اأ�صا�س منتظم. 
المصاريف المؤجلة / اإلطفاء

تلك  فترات  اإطفاءها على  ويتم  لأجل  القرو�س  المقدمة على  العمولت  و  الو�صاطة  الموؤجلة من عمولت  الم�صاريف  تتكون 
القرو�س. يتم ر�صملة تكاليف الإطفاء �صمن الم�صاريع تحت التنفيذ لبناء الم�صنع. 

اإلنخفاض في قيمة الموجودات 

تقوم بتروكيم، دوريًا، بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملمو�صة طويلة الأجل للتاأكد من وجود موؤ�صر على وقوع اأي خ�صارة 
ناتجة عن النخفا�س في قيمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الموؤ�صر، يتم تقدير القيمة القابلة لال�صترداد لذلك 
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الأ�صل لتحديد حجم هذه الخ�صارة. و في الحالت التي ل يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�صترداد لذلك الأ�صل، تقوم 
بتروكيم بتقدير القيمة القابلة لال�صترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�صل.

الدفترية، عندئذ  قيمته  باأقل من  للنقدية  المدرة  الوحدة  اأو  لالأ�صل  لال�صترداد  القابل  المبلغ  فيها  يقدر  التي  الحالت  في 
خ�صارة  قيمة  اثبات  يتم  لال�صترداد.  القابلة  القيمة  اإلى  للنقدية  المدرة  الوحدة  اأو  الأ�صل  لذلك  الدفترية  القيمة  تخف�س 

النخفا�س في قائمة الدخل الموحدة.

اإذا ما تم لحقًا عك�س النخفا�س في القيمة، عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية لالأ�صل او الوحدة المدرة للنقدية اإلى القيمة 
التي  لالأ�صل  الدفترية  القيمة  عن  زيادتها  تمت  التي  الدفترية  القيمة  تتجاوز  األ  على  لالأ�صل  لال�صترداد  القابلة  المقدرة 
كان من المفتر�س تحديدها فيما لو لم يتم اإثبات  قيمة النخفا�س في قيمة الأ�صل او الوحدة المدرة للنقدية في ال�صنوات 

ال�صابقة. يتم اإثبات عك�س قيد النخفا�س في القيمة في قائمة الدخل الموحدة.
الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 

يتم اإثبات اللتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع م�صتقبال عن الب�صاعة اأو الخدمات الم�صتلمة �صواء قدمت اأم لم تقدم بها 
فواتير من قبل الموردين.

المخصصات 

اأحداث  عن  والناتجة  التابعة  ال�صركة  اأو  بتروكيم  على  متوقعة(  اأو  )قانونية  التزامات  وجود  عند  المخ�ص�صات  اإثبات  يتم 
�صابقة، واأن تكاليف �صداد هذه اللتزامات محتملة ويمكن قيا�صها ب�صكل موثوق به. 

الزكاة وضريبة الدخل 

يجنب مخ�ص�س الزكاة وفقًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�صعودية وعلى اأ�صا�س مبداأ ال�صتحقاق. 
يحمل المخ�ص�س على قائمة الدخل الموحدة. يتم اإجراء ت�صويات للفروقات، ان وجدت، الناتجة عن اجراء الربوط الزكوية 
النهائية خالل ال�صنة التي يتم فيها ا�صدار مثل هذه الربوط. يخ�صع ال�صركاء الأجانب ل�صريبة الدخل في ال�صركة التابعة التي 

تدرج �صمن حقوق الملكية غير الم�صيطرة في القوائم المالية الموحدة. 
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

يجنب مخ�ص�س لمكافاأة نهاية الخدمة الم�صتحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز 
المالي الموحدة وفقًا لنظام العمل والعمال ال�صعودي.

تكاليف التمويل

يتم ر�صملة تكاليف التمويل المرتبطة مبا�صرة باإن�صاء اأ�صل ما �صمن تكلفة ذلك ال�صل حتى انجاز كافة العمال الإن�صائية 
ال�صرورية المتعلقة باإعداد الأ�صل للهدف الذي اأن�صئ من اأجله، وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة.
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العمالت األجنبية 

تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لريالت �صعودية باأ�صعار التحويل ال�صائدة حين اإجراء المعامالت. ويعاد تحويل 
اأر�صدة الموجودات والمطلوبات النقدية الم�صجلة بالعمالت الأجنبية باأ�صعار التحويل ال�صائدة بتاريخ قائمة المركز المالي 

الموحدة. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.
إثبات اإليرادات 

يتم اإثبات اإيرادات الودائع البنكية على اأ�صا�س مبداأ ال�صتحقاق.
المصاريف العمومية واإلدارية  

ت�صنف كافة م�صاريف العمليات الرئي�صية خالل ال�صنة، فيما عدا التكاليف المر�صملة، كم�صاريف عمومية و اإدارية.
المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء اأ�صا�صي من بتروكيم وال�صركة التابعة، ويقوم بتقديم منتجات اأو خدمات معينة )قطاع اأعمال( اأو يقوم 
وخ�صائر  اأربــاح  عن  وخ�صائره  اأرباحه  وتختلف  جغرافي(،  )قطاع  معينة  اقت�صادية  بيئة  في  خدمات  اأو  منتجات  بتقديم 

القطاعات الأخرى. 
القيمة العادلة 

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على اأ�صا�س التدفقات النقدية المخ�صومة با�صتخدام معدلت العمولة لبنود 
بنف�س ال�صروط و خ�صائ�س المخاطر المت�صابهة.

االحتياطي النظامي   

الإحتياطي  اإلى  المتراكمة  الخ�صائر  تغطية  بعد  ال�صنة  دخل  �صافي  من   %10 تحويل  يتم  ال�صعودي،  ال�صركات  لنظام  طبقًا 
اإن هذا  المال.  راأ�س  الحتياطي ن�صف  يبلغ مجموع  التحويل عندما  مثل هذا  اإجراء  التوقف عن  لل�صركة  ويجوز  النظامي. 

الحتياطي غير قابل للتوزيع .
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النقدية و شبه النقدية  -4
20102009باآلف الريالت ال�صعودية

1.604.3602.699.703ودائع لأجل
498.781572.385نقد لدى البنوك و في ال�صندوق

2.103.1413.272.088

ريال  مليون   491.5 بقيمة  ال�صرف  مقيدة  اأر�صدة  و  القرو�س  ت�صهيالت  مقابل  ك�صمان  اأر�صدة  على  لأجل  الودائع  ت�صتمل 
�صعودي و 852.1 مليون ريال �صعودي على التوالي )2009: 562.1 مليون ريال �صعودي 1895.4 مليون ريال �صعودي( وفقًا 

لتفاقيات القرو�س لأجل )اي�صاح 12(. 

مشروع تحت التنفيذ  - 5
يمثل هذا البند تكلفة الأعمال الإن�صائية لم�صروع م�صنع البوليمرات )»الم�صنع«( والذي يقدر اأن تتجاوز تكلفته 20 مليار ريال 

�صعودي، و يتوقع انتهاء الم�صروع و بدء الت�صغيل التجريبي للم�صنع في نهاية العام 2011.

يتم ان�صاء الم�صنع على اأر�س م�صتاأجرة من الهيئة الملكية للجبيل و ينبع. تبلغ فترة عقد الإيجار الأولي 30 �صنة تبداأ من 29 
ذو القعدة 1428 هـ )الموافق 9 دي�صمبر 2007(. اإن فترة اليجار قابلة للتجديد لفترات ا�صافية لحقة.

تم رهن اآلت و معدات الم�صنع كجزء من ال�صمانات المقدمة مقابل اتفاقيات القرو�س لأجل )اي�صاح 12(. ت�صتمل الإ�صافات 
خالل ال�صنة الحالية على تكاليف تمويل مر�صملة قدرها 123 مليون ريال �صعودي )2009: 176 مليون ريال �صعودي(.

20102009باآلف الريالت ال�صعودية
11.169.5484.317.773في بداية ال�صنة

4.837.5926.851.775الإ�صافات خالل ال�صنة
16.007.14011.169.548القيمة الدفترية في نهاية ال�صنة

المصاريف المؤجلة  -6
20102009باآلف الريالت ال�صعودية

التكلفة :
146.771131.771   في بداية ال�صنة

91.59815.000   الإ�صافات
238.369146.771   في نهاية ال�صنة

الإطفاء :
12.8252.123   في بداية ال�صنة

29.39310.702   لل�صنة
42.21812.825   في نهاية ال�صنة

196.151133.946�صافي القيمة الدفترية
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الممتلكات والمعدات   - 7
اإن الأعمار الإنتاجية المقدرة لفئات الموجودات الرئي�صية لأغرا�س ح�صاب ال�صتهالك هي كما يلي :- 

عدد ال�صنواتعدد ال�صنوات
4 – 6.67 الأثاث والمعدات المكتبية5 تح�صينات المباني الم�صتاأجرة 

4-5 اأجهزة حا�صب اآلي و ات�صالت     4  ال�صيارات

باآلف الريالت ال�صعودية
تح�صينات المباني 

الم�صتاأجرة
الأثاث والمعدات 

المكتبية
اأجهزة حا�صب اآلي 

وات�صالت
ال�صيارات

المجموع 
2010

المجموع 
2009

التكلفة:
4563201588741.808696في بداية ال�صنة

221.113     -6124لالإ�صافات
4623321628741.8301.809في نهاية ال�صنة

الإ�صتهالك:
76402422336345في بداية ال�صنة

914925219384319لل�صنة
1678949442747364في نهاية ال�صنة

�صافي القيمة الدفترية:
2952431134321.083في 31 دي�صمبر 2010
3802801346511.445في 31 دي�صمبر 2009

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   - 8
نورد فيما يلي تفا�صيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئي�صية خالل ال�صنة واأر�صدتها في نهاية ال�صنة:-

الر�صــــيدمبلغ المعاملــــةباآلف الريالت ال�صعودية

2010200920102009طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة

م�صاهم
-786746م�صاريف مدفوعة  بالنيابة

-1.928عمولت �صمان بنكي
-753خدمات ا�صت�صارية

564.375398.96014.8591.036.719قر�س م�صاند م�صتلمال�صريك غير الم�صيطر
-1.307571.200خدمات مقدمةم�صاريف مجل�س الإدارة

2.2581.211)2.962(9450خدمات م�صتلمة، �صافي�صركة منت�صبة
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الزكاة  - 9
المحملة للسنة 

تتكون الزكاة المحملة لل�صنة وقدرها 41.1 مليون ريال �صعودي )2009 : 53.1 مليون ريال �صعودي(  من مخ�ص�س ال�صنة 
الحالية. لم يجنب لل�صركة التابعة مخ�ص�س للزكاة لل�صنة الحالية نظرًا لأن وعاء الزكاة لها بال�صالب، وعدم تحقيقها لأية 

اأرباح، لأنها لم تبداأ عملية الت�صغيل بعد.

20102009باآلف الريالت ال�صعودية
4.757.2124.757.213حقوق ال�صركاء

713225مخ�ص�صات اأول المدة وت�صويات اأخرى
)2.638.894()3.117.586(القيمة الدفترية للموجودات طويلة الأجل 

1.640.3392.118.544في نهاية ال�صنة
2.4534.042دخل ال�صنة الخا�صع للزكاة

1.642.7922.122.586وعاء الزكاة

ن�صاأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية ب�صورة اأ�صا�صية نتيجة للمخ�ص�صات غير الم�صموح بها عند ح�صاب الخ�صارة 
المعدلة. 

كانت حركة مخ�ص�س الزكاة خالل ال�صنة على النحو التالي: 

20102009باآلف الريالت ال�صعودية
       - 53.065في بداية ال�صنة   

53.065 41.071مجنب خالل ال�صنة 
       -)53.051(مدفوع خالل ال�صنة 

53.065 41.085في نهاية ال�صنة

الربوط الزكوية 

تم تقديم الإقرارات الزكوية اإلى م�صلحة الزكاة والدخل لعامي 2008 و 2009 وتم دفع الزكاة الم�صتحقة بموجبها. قامت 
الم�صلحة باإجراء الربط الزكوي لعام 2008، وتم مطالبة ال�صركة بفروقات بمبلغ 53.092.939 ريال �صعودي واعتر�صت 
ال�صركة على هذا الربط لدى اللجنة الزكوية ال�صريبية البتدائية، ولم يتم البت في هذا العترا�س بعد.  وا�صتنادا اإلى راأي 

الم�صت�صار الزكوي تعتقد اإدارة ال�صركة باأن المح�صلة النهائية لهذا العترا�س �صتكون في �صالح ال�صركة.
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ذمم دائنة طويلة األجل  - 10
20102009باآلف الريالت ال�صعودية

236.250939.593ذمم دائنة لمقاولين
21.34715.442محتجزات دائنة للمقاولين

31.0019.409م�صتحقات و مطلوبات اأخرى
288.598964.444

تتوقع الإدارة اأن �صداد هذه المطلوبات �صيتم اإعادة تمويله من خالل مطلوبات طويلة الأجل، و بالتالي تم ت�صنيف هذه المبالغ 
كمطلوبات طويلة الأجل.

القروض ألجل   -11
يمثل ر�صيد القرو�س لأجل الجزء الم�صحوب من ت�صهيالت القرو�س التي تم الح�صول عليها بغر�س تمويل الأعمال الإن�صائية 

تحت التنفيذ للم�صنع من الجهات التالية:

باآلف الريالت ال�صعودية
الجزء الم�صحوبالقيمة الإ�صمية

2010200920102009

9.259.0009.259.0008.076.6945.524.860تجمع بنوك تجارية
3.000.0003.000.0002.541.2662.150.085�صندوق ال�صتثمارات العامة

    -1.200.0001.200.000958.403�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي
13.459.00013.459.00011.576.3637.674.945

اإن هذه القرو�س م�صمونة مقابل الرهن و التنازل عن المتح�صالت المتبقية للمعدات و ممتلكات الم�صنع و مقابل الإحالة 
و التنازل عن م�صتنداته ال�صامنة والإحالة و التنازل عن الح�صابات البنكية  لل�صركة التابعة الخا�صة بالم�صنع في الخارج 
و الرهن و التنازل عن الح�صابات البنكية لل�صركة التابعة الخا�صة بالم�صنع في الداخل و الرهن لح�صاب بتروكيم البنكي 

الخا�س بالم�صنع بالإ�صافة اإلى التنازل عن عوائد التاأمين و حقوق ملكية التقنية.

تخ�صع القرو�س الممنوحة من البنوك التجارية لعمولة وفقًا للمعدلت ال�صائدة بين البنوك في لندن بالإ�صافة اإلى هام�س 
يتراوح من 0.06% اإلى 1.15% و ر�صوم التزامات تتراوح من 0.3% اإلى 0.5% على الجزء غير الم�صحوب من القرو�س. كما 
تخ�صع القرو�س الممنوحة من �صندوق ال�صتثمارات العامة اإلى العمولة ال�صائدة بين البنوك في لندن بالإ�صافة اإلى هام�س 

0.50% مع ر�صم تثمين يدفع مرة واحدة بن�صبة 0.50% من مبلغ القر�س الأ�صا�صي . 

يبداأ �صداد القرو�س الممنوحة من تجمع بنوك تجارية خالل 6 اأ�صهر من بدء مرحلة الت�صغيل و على 22 ق�صط ن�صف �صنوي، 
اأما القرو�س الممنوحة من �صندوق ال�صتثمارات العامة و �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي ف�صيتم �صدادها على 15 و 14 

ق�صط ن�صف �صنوي على التوالي ابتداءًا من دي�صمبر 2013.

يتعين على ال�صركة التابعة اللتزام بال�صروط المن�صو�س عليها في كافة اتفاقيات القرو�س الم�صار اإليها اأعاله.
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القرض المساند من الشريك غير المسيطر  -12
يمثل م�صاهمة �صركة �صيفرون فيليب�س العربية للبتروكيماويات المحدودة )»ال�صريك غير الم�صيطر«( في القر�س الممنوح 
بدون عمولة لل�صركة التابعة من ال�صركاء ح�صب ح�ص�صهم فيها. يخ�صع �صداد القر�س الم�صاند لمتطلبات الحد الأدنى وفقًا 

لل�صروط الواردة في اتفاقية القر�س الممنوح من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي.

كانت حركة القر�س الم�صاند خالل ال�صنة على النحو التالي:

20102009باآلف الريالت ال�صعودية
1.036.719446.432في بداية ال�صنة

564.375590.287م�صتلمة خالل العام
-)1.586.235(زيادة مقترحة في راأ�صمال ال�صركة  التابعة )اإي�صاح 2(

14.8591.036.719

13-  رأس المال
يتكون راأ�س مال بتروكيم من 480 مليون �صهم، قيمة كل �صهم 10 ريال �صعودي كما في 31 دي�صمبر 2010 )31 دي�صمبر 2009 

: 480 مليون �صهم(.

تمت زيادة راأ�صمال بتروكيم وفقًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للم�صاهمين بتاريخ 23 جمادى الأول 1430 هـ ) الموافق 
18 مايو 2009(، و طبقًا لذلك القرار، تم طرح 240 مليون �صهم بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريالت �صعودية لل�صهم لالكتتاب 
العام و 20 مليون �صهم بقيمة ا�صمية 10 ريالت �صعودية لل�صهم لالكتتاب الخا�س من قبل الم�صاهمين الموؤ�ص�صين لبتروكيم.

المصاريف العمومية واإلدارية  -14
20102009باآلف الريالت ال�صعودية
6.4836.313رواتب و مزايا الموظفين

1.9341.398عمولت بنكية
1.30757م�صاريف مجل�س الإدارة

947108اأتعاب مهنية
544254ر�صوم و ا�صتراكات

384319اإ�صتهالك
14.154     -م�صاريف اكتتاب

2.6082.566اأخــــرى
14.20725.169
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خسارة السهم  -15
تم احت�صاب خ�صارة ال�صنة لل�صهم الواحد لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010 بتق�صيم الخ�صارة من العمليات الرئي�صية و 
�صافي خ�صارة ال�صنة على عدد الأ�صهم الم�صدرة خالل ال�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010 والذي بلغ 480 مليون �صهم ) 

بلغ عدد المتو�صط المرجح لالأ�صهم الم�صدرة  317 مليون �صهم لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2009(.

المعلومات القطاعية    -16
نظرًا لعدم بدء بتروكيم و ال�صركة التابعة لن�صاطاتهما الت�صغيلية كما في 31 دي�صمبر 2010، وذلك لعدم النتهاء من الأعمال 

الإن�صائية للم�صنع، فاإن المعلومات القطاعية غير متوفرة.

التزامات تعويض الشريك غير المسيطر  -17
بالإ�صارة الى الأي�صاح رقم 2 ، ونتيجة لقرار ال�صركاء بتاريخ 29 دي�صمبر 2010 بزيادة راأ�س مال ال�صركة ال�صعودية للبوليمرات 
)�صركة تابعة( بمبلغ 3،394 مليون ريال �صعودي من 1،406 مليون ريال �صعودي لي�صبح 4،800 مليون ريال �صعودي، وذلك 
عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من ح�صاب القرو�س الم�صاندة المقدمة من ال�صركاء ، ولما كان ذلك �صيت�صبب بتكاليف �صنوية 
اإ�صافية على �صركة �صيفرون فيليب�س العربية للبتروكيماويات المحدودة )“ال�صريك غير الم�صيطر«( ، قررت اإدارة ال�صركة 
الوطنية للبتركيماويات )بتروكيم( تعوي�س ال�صريك غير الم�صيطر عن طريق دفع مبالغ �صنوية في الم�صتقبل وذلك بناءا على 

الأرباح الم�صتقبلية لل�صركة التابعة مع الأخذ بالعتبار النقدية الغير قابلة للتوزيع نتيجة لهذه الزيادة في راأ�س المال. 

االرتباطات الرأسمالية    -18
بلغ الر�صيد غير الم�صتخدم من الم�صاريف الراأ�صمالية المعتمدة من مجل�س الإدارة و المتعلقة باإن�صاء الم�صنع 3.4 مليار 

ريال �صعودي كما في 31 دي�صمبر 2010 )31 دي�صمبر 2009: 6.6 مليار ريال �صعودي(.

إدارة المخاطر   -19
مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر اأ�صعار العمولت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغيرات في اأ�صعار العمولت ال�صائدة 
في ال�صوق. تخ�صع بتروكيم و ال�صركة التابعة لمخاطر اأ�صعار العمولت ب�صاأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة، بما في 

ذلك الودائع البنكية والقرو�س لأجل.
مخاطر السيولة 

تمثل مخاطر ال�صيولة ال�صعوبات التي تواجهها بتروكيم و ال�صركة التابعة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات 
المالية. يتم الحد من مخاطر ال�صيولة وذلك بالتاأكد من توفر الت�صهيالت البنكية.
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مخاطر العمالت 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اأ�صعار ال�صرف الأجنبي. تقوم 
بتروكيم و ال�صركة التابعة بمراقبة التغيرات في اأ�صعار ال�صرف الأجنبي و تحمل اآثارها على القوائم المالية الموحدة وفقًا 

لذلك.
مخاطر اإلئتمان 

تمثل مخاطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر لخ�صارة مالية. فيما 
التي  الإئتمان  تن�صاأ مخاطر  النقدية،  و�صبه  النقدية  بما في ذلك  المالية،  الموجودات  الناتجة عن  الإئتمان  يتعلق بمخاطر 
تتعر�س لها بتروكيم و ال�صركة التابعة نتيجة لإخفاق الطرف الآخر )المقابل( وبحد اأق�صى بما يعادل القيمة الدفترية لهذه 

الموجودات.

القيمة العادلة لألدوات المالية   -20
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما اأو �صداد مطلوبات ما بين اأطراف راغبة في ذلك وب�صروط 
تعامل عادل. تتكون الموجودات المالية الخا�صة ببتروكيم و ال�صركة التابعة من النقدية و �صبه النقدية و الإيرادات الم�صتحقة، 
بينما تتكون المطلوبات المالية من الم�صاريف الم�صتحقة و الذمم الدائنة و المطلوبات الأخرى و القرو�س لأجل و القر�س 

الم�صاند من �صريك غير م�صيطر. اإن القيمة العادلة لالأدوات المالية ل تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية.

اعتماد القوائم المالية الموحدة   -21
اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجل�س الإدارة بتاريخ 18 ربيع الأول 1432 هـ الموافق 21 فبراير 2011.

أرقام المقارنة  -22
اأعيد تبويب بع�س اأرقام المقارنة لل�صنة ال�صابقة كي تتما�صى مع العر�س لل�صنة الحالية.
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