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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 2011/12/31م. 

شهد عام 2011م االنتهاء من االعمال االنشائية في مشروع الشركة الرئيسي، الشركة 
الخطة  وذلك حسب  الصناعية،  الجبيل  مدينة  في  والمقام  للبوليمرات،  السعودية 
بالشركة على تهيئة وتشغيل  العمليات  إدارة  للمشروع، وتعمل  المحددة  الزمنية 
عام  من  الثاني  الربع  خالل  االنتاج  بعمليات  البدء  أجل  من  وذلك  المشروع،  وحدات 

2012م.
لقد كان عام 2011م عامًا جيداً لصناعة البتروكيماويات، وإن كانت األزمة المالية األوربية 
مازالت قائمة، ولكن المؤمل تحسن الظروف مستقباًل بسبب انحسار نشاط االستثمار 

في قطاع البتروكيماويات مقارنة بالعقد السابق.

وباهلل التوفيق.

رئيس مجلس اإلدارة 
حمد بن سعود السياري
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حمد سعود السياري

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 

سليمان محمد المنديل

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عبداهلل محمد الفايز

عضو مجلس اإلدارة 

محمد عبداهلل الحقباني

عضو مجلس اإلدارة »ممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية« 

7تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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أواًل: نشاط الشركة

ثانيًا: مشروع الشركة )الشركة السعودية للبوليمرات(

أوالً: نشاط الشركة
الم�صانع  و�صيانة  واإدارة  وت�صغيل  واإقامة  وتطوير  تنمية  في  )بتروكيم(  للبتروكيماويات  الوطنية  ال�صركة  ن�صاط  يتمثل 
البتروكيماوية والغاز والبترول وال�شناعات الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية وم�شتقاتها. 
وتقت�صر ممار�صة بتروكيم لهذا الن�صاط في الوقت الحالي على ا�صتثمارها في �صركاتها 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(
راأ�صمالها )4.800(  يبلغ  لل�صركة، وهي �صركة ذات م�صوؤولية محدودة  الأول  الم�صروع  للبوليمرات،  ال�صعودية  ال�صركة  تمثل 
لـ  )الموافق  ـــ  1428/11/29ه بتاريخ  الجبيل  من  �شادر   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
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و يتوقع اأن ت�صل تكاليف اإن�صاء هذا الم�صروع اإلى 21 األف مليون ريال، علمًا باأن الم�صروع قد اختار كاًل من �صركتي جي جي 
الم�صروع  للم�صروع، هذا وقد تم النتهاء من جميع العمال الن�صائية في  الكورية كمقاولين رئي�صيين  اليابانية، وديلم  �صي 
خالل عام 2011م، وتم ت�صليم كافة الوحدات الى اإدارة الت�صغيل بال�صركة، والتي تعمل حاليًا على فح�س، وتجربة، وت�صغيل 

تلك الوحدات، والتي يتوقع النتهاء منها خالل الربع الثاني من عام 2012م، وبدء عمليات النتاج والبيع.

 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

هذا وقد تم تاأ�صي�س �صركة في المنطقة الحرة بدبي، باإ�صم »�صركة بوليمرات الخليج للتوزيع«، تعمل فقط على بيع وتوزيع 
منتجات ال�صركة خارج المملكة وهي �صركة غير ربحية، وقد تم تاأ�صي�س ال�صركة بتاريخ 2011/2/15م، ك�صركة ذات م�صوؤولية 

محدودة، براأ�س مال 2 مليون درهم اإماراتي، ومملوكة 65% ل�صركة بتروكيم، و35% ل�صركة �صيفرون فيليب�س العربية. 

التقسيم الجغرافي لمبيعات الشركة

نظرًا لعدم بداية النتاج بعد فال توجد اأي مبيعات لل�شركة لعام 2011م، ويتوقع اأن يكون التق�صيم الجغرافي لمبيعات ال�صركة 
خالل عام 2012م، على النحو التالي:

ÉHQhCG
§°ShC’G ¥ô°ûdG
É«°SBG

%25

%10

%65

9تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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أ- ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2011م

قائمة المركز المالي

قـائمة الدخـل

ب- التوقعات المستقبلية للشركة

ثالثًا: النتائج المالية للشركة
أ- ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2011م

بيانات  دمج  يتم  حيث   ، 2011/12/31م  في  المنتهية  للفترة  الموحدة  المالية  القوائم  الخارجي،  المراجع  تقرير  يو�صح 
ال�صركة التابعة )ال�صركة ال�صعودية للبوليمرات( بالكامل ، والمملوكة بن�صبة 65% لبتروكيم. 

11تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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أ- ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2011م

قائمة المركز المالي

قـائمة الدخـل

ب- التوقعات المستقبلية للشركة

قائمة المركز المالي

2008 2009 2010 2011 قائمة المركز المالي )بماليين الريالت(

الموجودات
موجودات متداولة:

 1.513.0  3.272.1 2.103.1 1.707 نقد في ال�شندوق ولدى البنوك
 0  0 0 2.1 ذمم مدينة
 0  0 0 56.1 مخزون
 0  0 0 0 ا�صتثمارات ق�صيرة الأجل

 35.5  4.0 12.0 65.9 اإيرادات م�صتحقة و مدفوعات مقدمًا
 1.548.5  3.276.1 2.115.1 1.831.1 مجموع الموجودات المتداولة

 64.8  133.9 196.2 150.2 نفقات اإيرادية موؤجلة، �صافي 
 0  0 0 0 ا�صتثمارات طويلة الجل

 2.158.9  11.169.6 16.007.1 18.014.8 م�صاريع تحت التنفيذ
 0.7  1.4 1.1 0.85 ممتلكات ومعدات، �صافي

 3.772.9  14.581.0 18.319.5 19.997 اإجمـالي الموجــودات
المطلوبات وحقوق الم�صاهمين

مطلوبات متداولة:
0 0.9 31.3 7.6 م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات اأخرى
0 53.1 41.1 40.5 مخ�ص�س الزكاة

 0.5 55.2 72.3 48.1 مجموع المطلوبات المتداولة
 1.219.3  7.675 11.576.4 13.336.8 قرو�س طويلة الأجل

0 1.2 2.3 35.7 مبلغ م�صتحق لطرف ذي عالقة
0 1.036.7 14.9 14.9 قرو�س م�صاندة

 335.3  964.4 259.4 237.9 ار�صدة دائنة م�صتحقة
 0  0.8 2.9 7.6 مخ�ص�س تعوي�س نهاية الخدمة

 1.555.1 9.732.1 11.928.2 13.681 اإجمـالي المطــلوبات
 2.200.0  4.800.0 4.800.0 4.800.0 راأ�س المال المدفوع

 1.8  1.8 1.8 1.8 الحتياطي النظامي
 16.0 )44.6( )87.2( )151.3( الأرباح المبقاة

  2.217.8  4.757.2 4.714.6 4.650.5 مجموع حقوق الم�صاهمين
 0  91.7 1.676.7 1.665.5 حقوق الملكية غير الم�صيطرة 

 3.772.9  4.848.9 6.391.3 6.315.9 مجموع حقوق الملكية
   3.772.9  14.581 18.319.5 19.997 اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�صاهمين 
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أ- ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2011م

قائمة المركز المالي

قـائمة الدخـل

ب- التوقعات المستقبلية للشركة

قـائمة الدخـل

2008 2009 2010 2011 قـائمة الدخـل )بماليين الريالت(

)1.8( )9.2( )14.2( )47.1( م�صاريف عمومية واإدارية 

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

)0.4( )0.4( 0 0 فروق تحويل عملة

)1.8( )1.4( 0 0 م�صاريف تمويل

 46.6  16.0 11.5 10.8 اإيـرادات اأخـرى

 17.8 )9.2( )2.7( )36.3( �صافي ربح )خ�صارة( قبل الزكاة ال�صرعية

 0 )53.1( )41.1( )39.8( الزكاة ال�شرعية

 17.8 )62.3( )43.8( )76.1( �صافي  خ�صارة )ربح( قبل حقوق الأقلية

 0  1.7 1.2 12
ح�صة حقوق الأقلية في �صافي خ�صارة 

ال�شركة التابعة
 17.8 )60.6( )42.6( )64.1( �صافي )خ�صارة( ربح ال�صنة

0.08 )0.19( )0.09( )0.13(  )خ�صارة( ربحية ال�صهم الواحد )بالريال(

ب_ التوقعات المستقبلية للشركة

الو�صع  اإلى  نتيجة  وذلك  الطلب،  في  النخفا�س  بع�س  يظهر  2011م  عام  نهاية  في  البتروكيماويات  �صوق  بداأ  عام  ب�صكل 
القت�صادي العالمي، وخ�صو�صًا الأزمة المالية التي ت�صهدها اوروبا، وت�صير توقعات بع�س المكاتب ال�صت�صارية الى اأن هذا 
)ال�صركة  ال�صركة  لم�صروع  التجاري  الت�صغيل  بدء  ولكن  اكثر،  اأو  2012م  عام  منت�صف  اإلى  ي�صتمر  قد  القت�صادي  الركود 

ال�شعودية للبوليمرات( خالل عام 2012م، وبدء تحقيق بع�س الإيرادات، يتوقع اأن ينعك�س اإيجابيًا على نتائج ال�صركة.

13تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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رابعًا: المخاطر المحتملة
هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة ويمكن تصنيفها كالتالي: 

1(  المخاطر المتعلقة بعمليات بتروكيم:

1-1 محدودية تحقيق الإيرادات من العمليات.
1-2 التاأخر في اأنتاج م�صروع ال�صعودية للبوليمرات. 

1-3 زيادة تكاليف الم�صروع ب�صبب تاأخر الت�صغيل.
1-4  مخاطر توريد المواد الأ�صا�صية )اللقيم(، وا�صتيفاء �صروط اتفاقية توريد اللقيم مع �صركة ارامكو ال�صعودية.

1-5 الأخطار المتعلقة باأ�صعار الفائدة.
2(  المخاطر المتعلقة بالسوق:

2-1  المناف�صة العالية والتي تتاأثر بها ال�صركة من حيث العر�س والطلب.
2-2 اأ�صعار النفط الخام.

3(  وضع االقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، 
والذي قد ينعكس على أسعار المنتجات.

رابعًا: المخاطر المحتملة
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خامسًا: سياسة توزيع األرباح

سادسًا: 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  2011م.

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:

قيمة القرو�س القائمة )بماليين الريالت(
مدة القر�س 

)�صنة(
المبالغ 
الم�شددة

المتبقي 
�صحبه من 

القر�س

الر�شيد 
الإجمالي 

الم�صحوب في 
نهاية العام

الم�صحوب 
خالل العام 

ر�شيد  
الم�صحوب في 

بداية العام

اإجمالي قيمة 
القر�س

الجهة المقر�صة

7 0 122 1.078 120 958 1.200 �شندوق التنمية 
ال�شناعي 

ال�شعودي
7.5 0 0 3.000 459 2.541 3.000 �شندوق 

ال�صتثمارات 
العامة

11 0 0 9.258 1.182 8.076 9.258 بنوك تجارية 
محلية واأجنبية

0 122 13.336 1.761 11.575 13.458 الإجمالي

15تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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أ. عضوية مجلس اإلدارة

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

هـ. ملكية كبار التنفيذيين

و. لجان مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت

سابعًا: إدارة الشركة
أ. عضوية مجلس اإلدارة:

من  للبتروكيماويات  الوطنية  ال�صركة  اإدارة  مجل�س  يتكون 
ال�صياري  �صعود  حمد  الأ�صتاذ  معالي  وهم  اأع�صاء،  ثمانية 
)نائب  المنديل  محمد  �صليمان  الأ�صتاذ  المجل�س(،  )رئي�س 
الأ�صتاذ  الفايز،  محمد  عبداهلل  الأ�صتاذ   ، المجل�س(  رئي�س 
عبدالرحمن  عبدالعزيز  الأ�صتاذ  اأبوثنين،  من�صور  فراج 

الأ�صتاذ  للتقاعد(،  العامة  للموؤ�ص�صة  )ممثال  الخمي�س 
الحقباني  الأ�صتاذ محمد عبداهلل  هيثم محمد الحميدي، 
)ممثال للموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية(، والأ�صتاذ 
عبدالرحمن �صالح ال�صماعيل )الع�صو المنتدب(، وتنتهي 
دورة اأع�صاء مجل�س الدارة الحالية  بتاريخ 2013/4/10م.

أعضاء مجلس إدارة بتروكيم:  

ال�صفةالمن�صبال�صم

م�شتقلرئي�س مجل�س الإدارةحمد �صعود ال�صياري

تنفيذينائب رئي�س مجل�س الإدارة �صليمان محمد المنديل

م�شتقلع�صو مجل�س اإدارةعبداهلل محمد الفايز

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

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

م�شتقلع�صو مجل�س اإدارةهيثم محمد الحميدي

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

تنفيذيالع�صو المنتدب عبدالرحمن �صالح ال�صماعيل

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

ع�صو مجل�س اإدارة �صركة التعاونية للتاأمين.عبداهلل محمد الفايز

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.

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.

محمد عبداهلل الحقباني
ع�صو مجل�س اإدارة بنك الجزيرة.

ع�صو مجل�س اإدارة �صركة الجزيرة لالأوراق المالية. )�صركة م�صاهمة مغلقة(
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ب. اجتماعات مجلس اإلدارة: 

عقد مجل�س اإدارة ال�صركة خم�س اجتماعات خالل العام المالي 2011م، وكان ح�صور الأع�صاء كما يلي: 

ا�صــم الع�صــو
تواريخ الجتماعات في عام 2011م

الإجمالي
2/214/105/410/412/27

4 من 5-حمد �صعود ال�صياري*

5 من 5�صليمان محمد المنديل

4 من 5-عبداهلل محمد الفايز*
5 من 5فراج من�صور ابوثنين

5 من 5عبدالعزيز عبدالرحمن الخمي�س
4 من -5هيثم محمد الحميدي

5 من 5محمد عبداهلل الحقباني
5 من 5عبدالرحمن �صالح ال�صماعيل

* في تاريخ 2011/4/9 م تم انتخاب كاًل من معالي الأ�صتاذ حمد �صعود ال�صياري والأ�صتاذ عبداهلل محمد الفايز كاأع�صاء لمجل�س الإدارة، لذلك لم يكونو 

من �صمن الح�صور في اول اجتماع للمجل�س في عام 2011م.  

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

600.00001.388.4671.988.467الرواتب والأجور
0111.000519.868630.868البدلت

400.000850.0001.116.9982.366.998المكافاآت ال�صنوية
الخطط التحفيزية اأو اأى 
تعوي�صات اأو مزايا عينية 

اخرى
0000

1.000.000961.0003.025.3334.986.333الإجمالي

المحققة، فقد  النجازات  والى  ال�صركة،  اأعمال م�صروع  متابعة  2011م في  الإدارة خالل عام  اأع�صاء مجل�س  نظرًا لجهود 
اأو�صت لجنة التر�صيحات والمكافاآت على منح اأع�صاء مجل�س الإدارة مبلغ وقدره 200.000 ريال لكل ع�صو، لكامل العام. 

أ. عضوية مجلس اإلدارة

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

هـ. ملكية كبار التنفيذيين

و. لجان مجلس اإلدارة

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:

ن�شبة التغير2011/12/31م2010/12/31ما�صــم الع�صــو

ال�صركات التي يمثلهاممتلكات �صخ�صيةال�صركات التي يمثلهاممتلكات  �صخ�صية

-0050.0000حمد ال�صياري )الرئي�س(
�صليمان المنديل 
)نائب الرئي�س(

3.000240.000.0001.000240.000.000%0.0008-

-002.0000عبداهلل الفايز
-225.0000225.0000فراج ابوثنين

عبدالعزيز الخمي�س
»ممثال للموؤ�ص�صة العامة 

للتقاعد«

078.000.000078.000.000-

-1.00001.0000هيثم الحميدي
محمد الحقباني

»ممثال للموؤ�ص�صة العامة 
للتاأمينات الجتماعية«

078.000.000078.000.000-

عبدالرحمن ال�صماعيل
)الع�صو المنتدب(

1.00001.0000-

مالحظة: تنوه ال�صركة اأنه ل توجد اأي اأدوات دين لأع�صاء مجل�س الدارة.

أ. عضوية مجلس اإلدارة

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

هـ. ملكية كبار التنفيذيين

و. لجان مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
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هـ. ملكية كبار التنفيذيين

الأ�صهم المملوكة لكبار التنفيذيين، بما فيها اأ�صهم زوجاتهم واأولدهم الق�صر:

ال�صــم 
 2010/12/31م

ممتالكات  �شخ�شيه
 2011/12/31م

ممتالكات �شخ�شيه
ن�شبة التغير

000علي عبداهلل البقمي
000تركي نا�شر الهاجري

مالحظة: تنوه ال�صركة اأنه ل توجد اأي اأدوات دين لكبار التنفيذيين.

أ. عضوية مجلس اإلدارة

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

هـ. ملكية كبار التنفيذيين

لجنة المراجعة و. لجان مجلس اإلدارة 

اللجنة التنفيذية   

لجنة الترشيحات والمكافآت   

و. لجان مجلس اإلدارة
لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة اأربع اجتماعات خالل العام المالي 2011 م.

ت�صتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

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

ون�صرها. اعتمادها  قبل  والأولية  ال�صنوية  المالية  القوائم  درا�صة   •
منا�صبة. بطريقة  ت�صميمها  وفاعلية  ال�صركة  في  الرقابية  الأن�صطة  ت�صميم  كفاية  من  التحقق   •

المخاطر. تلك  ومواجهة  مراقبة  وكيفية  والمحتملة  المهمة  للمخاطر  ال�صركة  تقدير  فاعلية  تقويم   •
ال�صركة. في  الداخلية  المراجعة  عمل  خطة  ودرا�صة  ا�صتقالليته  من  والتحقق  الداخلي  المراجع  تعيين   •

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

محمد عبداهلل الحقباني )رئي�س اللجنة(.  .1
اإبراهيم عبداهلل الدايل.  .2

خالد �صالم الروي�س.  .3
عقل مناور ال�صميري.  .4

اللجنة التنفيذية:

لم تعقد اللجنة التنفيذية اأي اجتماع لها خالل العام المالي 2011 م.
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أ. عضوية مجلس اإلدارة

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

د. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

هـ. ملكية كبار التنفيذيين

لجنة المراجعة و. لجان مجلس اإلدارة 

اللجنة التنفيذية   

لجنة الترشيحات والمكافآت   

 وت�صتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

الإدارة  مجل�س  اجتماع  عقد  على  القدرة  عدم  حالة  في  الإدارة،  مجل�س  مهام  نف�س  بعمل  التنفيذية  اللجنة  تقوم   •
لأي �صبب كان.

لكافة  و�صفًا  التقرير  ويت�صمن  ال�صركة،  اإدارة  لمجل�س  تقرير  برفع  لها،  اجتماع  كل  بعد  اللجنة  تقوم  اأن  يجب   •
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الجتماع. 

على  اللجنة  ت�صاعد  متخ�ص�صة  بدرا�صات  للقيام  م�صتقلين  بم�صت�صارين  الحاجة  دعت  كلما  ال�صتعانة  للجنة  يجوز   •
تنفيذ مهامها، وتحديد اأتعابهم. 

اأع�صاء اللجنة:

�صليمان محمد المنديل )رئي�س اللجنة(.  .1
عبدالعزيز عبدالرحمن الخمي�س.  .2

عبدالرحمن �صالح ال�صماعيل.  .3

لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام المالي 2011 م.

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

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

تقوم اللجنة بعمل المراجعة ال�صنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المنا�صبة لع�صوية مجل�س الإدارة، واإعداد   .2
و�صف للقدرات والموؤهالت المطلوبة لع�صوية مجل�س الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�صو 

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

تقوم اللجنة بتحديد جوانب ال�صعف والقوة في مجل�س الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع م�صلحة ال�صركة.  .4
التاأكد ب�صكل �صنوي من ا�صتقاللية الأع�صاء الم�صتقلين، وعدم وجود اأي تعار�س م�صالح اإذا كان الع�صو ي�صغل ع�صوية   .5

مجل�س اإدارة �صركة اأخرى.
في  بالأداء  ترتبط  بمعايير  وال�صتعانة  التنفيذيين،  وكبار  الإدارة،  اأع�صاء مجل�س  لمكافاآت  وا�صحة  �صيا�صات  و�صع   .6

تحديد تلك المكافاآت.
اأع�صاء اللجنة:

فراج من�صور ابوثنين )رئي�س اللجنة(.  .1
هيثم محمد الحميدي.  .2

محمد عبداهلل الحقباني.  .3
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ثامنًا: بيان المستحقات النظامية

تاسعًا: االلتزام بلوائح حوكمة الشركات

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

20.848 249.448 التاأمينات الجتماعية
0 0 �صرائب ال�صتقطاع

39.823.253 40.329.532 الزكاة
0 26.998 ر�صوم الغرفة التجارية والتاأ�صيرات

تاسعًا: االلتزام بلوائح حوكمة الشركات:
اأ�صدر مجل�س هيئة ال�صوق المالية بتاريخ 2006/11/12م، 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:

تاريخ الإعتماد
تم اإعتمادها من 

الجمعية
تم اإعتمادها من 

المجل�س
الئحة رقم

2009/10/11م  لئحة تنظيم العمل 1

2009/11/15م

 لئحة حقوق الم�صاهمين 2

 قواعد اختيار اأع�صاء اللجنة التنفيذية 3

 لئحة مهام وم�صوؤوليات مجل�س الدارة 4

 ميثاق عمل المراجعة الداخلية 5

2010/1/19م  لئحة تنظيم تعار�س الم�صالح 6

 لئحة الف�صاح وال�صفافية 7
2010/3/22م  لئحة ال�صالحيات العامة 8

2010/4/20م
 قواعد اختيار اأع�صاء لجنة التر�صيحات والمكافاآت 9

 قواعد اختيار اأع�صاء لجنة المراجعة 10

 �صيا�صات ومعايير واإجراءات الع�صوية في مجل�س الإدارة  11
2011/12/27م  لئحة تنظيم العالقة مع اأ�صحاب الم�صالح 12

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.

21تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(



22

عاشراً:  افصاحات عامة

أحد عشر: إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

عاشرًا:  افصاحات عامة
2011/10/23م  الموافق  1432/11/25هـــ  وتاريخ   )2011-32-3( رقم  قرار  المالية  ال�صوق  هيئة  مجل�س  اأ�صدر  	•
للبتروكيماويات  الوطنية  ال�صركة  على  ريــال  األــف  خم�صون   )50.000( مقدارها  مالية  غرامة  بفر�س  القا�صي 
)بتروكيم(، لمخالفتها الفقرة )اأ( من المادة )46( من نظام ال�شوق المالية، والمادة )25( من قواعد الت�شـجيل 
للبوليمرات  ال�صعودية  ال�صركة  مال  راأ�س  زيادة  للجمهور عن  والإعالن  الهيئة  باإبالغ  ال�صركة  تقم  لم  اإذ   ، والإدراج 

التابعة لها.
لم يقم اأي �صخ�س اأو جهة باإبالغ ال�صركة باأية م�صلحة له في فئة الأ�صهم ذات الأحقية في الت�صويت خالل العام  	•

المالي 2011م.
لم تقم ال�صركة باإ�صدار اأو منح اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�صهم، اأو اأي حقوق خيار، اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو  	•

حقوق تحويل، اأو حقوق م�صابهة خالل العام المالي 2011م.
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�شيق 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�شركة. 

باأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ص�س �صليمة وتم تنفيذه بفعالية.  .4
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اثنا عشر:  التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة
يو�صي مجل�س الإدارة الجمعية العامة العادية لل�صركة بالموافقة على ما يلي:

القوائم المالية وتقرير مراقب الح�صابات للعام المالي المنتهي في 2011/12/31م.  .1
تقرير مجل�س الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م.  .2

اإبراء ذمة مجل�س الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م.  .3
تعيين مراجع الح�صابات من بين المر�صحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية لل�صنة المالية 2012م،   .4

وتحديد اأتعابه.
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،

مجل�س الإدارة 

اثنا عشر:  التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة
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القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2011م
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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(
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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(

20112010اإي�صاحباآلف الريالت ال�صعودية
الموجودات

الموجودات المتداولة
41.707.0602.103.141نقدية و �شبه النقدية

     -82.116مبلغ م�صتحق من طرف ذي عالقة
     -56.104مخزون 

65.93312.037تاأمينات نقدية و موجودات اأخرى
1.831.2132.115.178اإجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
518.014.77816.007.140م�صروع تحت التنفيذ

6150.202196.151م�صاريف موؤجلة 
78491.083ممتلكات ومعدات

18.165.82916.204.374اإجمالي الموجودات غير المتداولة
19.997.04218.319.552اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة

7.58531.252م�صاريف م�صتحقة و مطلوبات اأخرى
940.57841.085مخ�ص�س زكاة

48.16372.337اإجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

10237.927259.459ذمم دائنة طويلة الأجل و مطلوبات اأخرى
835.7142.258مبلغ م�صتحق لطرف ذي عالقة

1113.336.77811.576.363قرو�س لأجل
1214.85914.859قر�س م�صاند من ال�صريك غير الم�صيطر 

7.6352.926مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين 
13.632.91311.855.865اإجمالي المطلوبات غير المتداولة  

13.681.07611.928.202اإجمالي المطلوبات 
حقوق الملكية

حقوق الم�صاهمين
134.800.0004.800.000راأ�س المال

1.7801.780احتياطي نظامي
)87.202()151.305(خ�شائر متراكمة

4.650.4754.714.578اإجمالي حقوق الم�صاهمين
1.665.4911.676.772 حقوق الملكية غير الم�صيطرة

6.315.9666.391.350اإجمالي حقوق الملكية
19.997.04218.319.552اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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

20112010اإي�صاحباآلف الريالت ال�صعودية

)14.207()47.128(14م�صاريف عمومية واإدارية 
)14.207()47.128(الخ�شارة من العمليات الرئي�شية 

10.84911.442اإيرادات من ودائع لأجل 
)2.765()36.279(الخ�صارة قبل حقوق الملكية غير الم�صيطرة والزكاة

 ح�صة حقوق الملكية غير الم�صيطرة في �صافي
   خ�شارة ال�شركات التابعة  

11.9991.203

)1.562()24.280(الخ�شارة قبل الزكاة 
)41.071()39.823(9الزكاة 

)42.633()64.103(�شافي الخ�شارة لل�شنة
15خ�شارة ال�شهم )بالريال ال�شعودي(:

)0.03()0.10(المتعلقة بالخ�شارة من العمليات الرئي�شية 
)0.09()0.13(المتعلقة ب�شافي الخ�شارة 

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

20112010باآلف الريالت ال�صعودية

)1.562()24.280(الخ�شارة  قبل الزكاة
تعديالت لـ: 

مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين، �صافي   4.7092.127
ا�صتهالك  422384

ح�صة حقوق الملكية غير الم�صيطرة في خ�صارة    
      ال�شركات التابعة  

)11.999()1.203(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات الت�شغيلية:
تاأمينات نقدية و موجودات اأخرى  )53.896()16.390(

مخزون  )56.104(-    
م�صاريف م�صتحقة و مطلوبات اأخرى  )19.506()695.573(

اأطراف ذو عالقة، �صافي  31.34010.647
زكاة مدفوعة  )40.330()53.051(

)754.621()169.644(�شافي النقدية الم�شتخدمة في الأن�شطة الت�شغيلية 
الأن�صطة ال�صتثمارية 

)22()188(�صراء ممتلكات ومعدات
)4.714.592()1.889.938(م�صاريع تحت التنفيذ

)4.714.614()1.890.126(�صافي النقدية الم�صتخدمة في الأن�صطة الإ�صتثمارية 
الأن�شطة التمويلية 

1.760.4153.901.418قرو�س لأجل م�صتلمة
)165.505()97.444(اأعباء مالية مدفوعة

564.375     -قر�س م�صاند من ال�صريك غير الم�صيطر
      -718حقوق ملكية غير م�صيطرة

1.663.6894.300.288�شافي النقدية من الأن�شطة التمويلية 
)1.168.947()396.081(النق�س في النقدية و�صبه النقدية 

2.103.1413.272.088النقدية و�شبه النقدية في بداية ال�شنة  
1.707.0602.103.141النقدية و�شبه النقدية في نهاية ال�شنة

المعامالت غير النقدية
 قر�س م�صاند من ال�صريك غير الم�صيطر محول اإلى 

   راأ�س مال �صركة تابعة )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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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(

حقوق الم�صاهمين

راأ�س المالباآلف الريالت ال�صعودية
الحتياطي 

النظامي
الخ�شائر 
المتراكمة

اإجمالي حقوق 
الم�شاهمين

حقوق 
الملكية غير 

الم�شيطرة

اجمالي حقوق 
الملكية

4.757.21191.7404.848.951)44.569(4.800.0001.780الر�شيد في 31 دي�شمبر 2009 
حقوق الملكية غير الم�صيطرة 

 ناتجة عن زيادة
 راأ�س مال �صركة  تابعة  

)اإي�صاح 2(

-     -     -     -     1.586.2351.586.235

)43.836()1.203()42.633()42.633(     -     -�شافي خ�شارة ال�شنة
4.714.5781.676.7726.391.350)87.202(4.800.0001.780الر�شيد في 31 دي�شمبر 2010 

718718     -     -     -     -حقوق ملكية غير م�صيطرة
)76.102()11.999()64.103()64.103(     -     -�شافي خ�شارة ال�شنة

4.650.4751.665.4916.315.966)151.305(4.800.0001.780الر�شيد في 31 دي�شمبر 2011 

ت�صكل الإي�صاحات المرفقة من 1 اإلى 22 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 
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تقرير مراجع الحسابات

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

قائمة التدفق النقدي الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

)بآالف الرياالت السعودية(

1 - التكوين والنشاط
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�شناعة 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.

2 -  أسس توحيد القوائم المالية  
ت�صتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لبتروكيم وال�صركات التابعة لها، بعد تعديلها وذلك بحذف كافة 
�صيا�صات  با�صتخدام  التابعة  لل�صركات  المالية  القوائم  تعد  ال�صركات.  تلك  بين  المتداخلة  الهامة  والمعامالت  الأر�صدة 
محا�صبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل بتروكيم و يتم توحيد القوائم المالية لل�صركة التابعة اعتبارًا من التاريخ الذي تتمكن 
فيه بتروكيم من ممار�صة �صيطرة اإدارية فعالة عليها. ال�صركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها بتروكيم، ب�صورة مبا�صرة، اأو 

غير مبا�صرة، ا�صتثمارًا يزيد عن 50% من راأ�س المال اأو تمار�س عليها �صيطرة اإدارية عملية.

فيما يلي بيان بال�صركات التابعة لبتروكيم:

ن�صبة الملكية %
بلد التاأ�صي�س

2011   2010   

ال�شعودية6565�شركة تابعةال�شركة ال�شعودية للبوليمرات
الإمارات-65�شركة تابعة�صركة بوليمرات الخليج للتوزيع �س م ح

الشركة السعودية للبوليمرات )»السعودية للبوليمرات«(

رقم  التجاري  ال�صجل  بموجب  ال�صعودية  العربية  بالمملكة  الجبيل  في  م�صجلة  محدودة  م�صوؤولية  ذات  مختلطة  �صركة  هي 
2055008886 بتاريخ 29 ذو القعدة  1428 هـ )الموافق 9 دي�شمبر 2007(. يتمثل ن�صاط ال�صعودية للبوليمرات 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. اإن ال�صعودية للبوليمرات حاليًا في مرحلة ما قبل الت�صغيل و يتوقع بدء الت�صغيل التجاري 

خالل العام 2012.

خالل الربع الرابع المنتهي في 31 دي�شمبر 2010، قرر ال�صركاء في ال�صعودية للبوليمرات ما يلي:

	 في تاريخ 19 دي�شمبر 2010، قرر ال�صركاء زيادة راأ�صمال ال�صعودية للبوليمرات 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.
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تقرير مراجع الحسابات

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

قائمة التدفق النقدي الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

)بآالف الرياالت السعودية(

	 �صعودي، • ريال  مليون   3.394 بمبلغ  للبوليمرات  ال�صعودية  راأ�صمال  زيادة  ال�صركاء  قرر   ،2010 دي�شمبر   29 تاريخ  في 
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.

تم النتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بزيادة راأ�س المال خالل العام 2011. 

2 -  أسس توحيد القوائم المالية )تتمة(
شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش م ح )“بوليمرات الخليج”(

هي �صركة منطقة حرة ذات م�صوؤولية محدودة م�صجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 12 
ربيع الأول 1432 هـ )الموافق 15 فبراير 2011( براأ�صمال 2 مليون درهم اإماراتي. ينح�صر ن�صاط �صركة بوليمرات الخليج في 

بيع و تخزين البوليمرات المنتجة من قبل ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات. لم تبداأ ال�شركة ن�شاطها التجاري بعد.

3 -  ملخص ألهم السياسات المحاسبية 
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.

المخزون

يتكون المخزون من مواد خام ومحفزات كيميائية و يقّوم بالتكلفة اأو �صافي القيمة ال�صوقية، اأيهما اأقل. تحدد التكلفة على 
اأ�صا�س المتو�صط المرجح.
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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�شر.
مشروع تحت التنفيذ

يظهر الم�صروع تحت التنفيذ بالتكلفة لحين النتهاء من اإعداد الم�صروع للهدف الذي اأن�صئ من اأجله، بعد ذلك يتم ر�صملتها. 
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�صروع تحت التنفيذ لحين النتهاء من اإعداد الم�صروع للهدف الذي اأن�صئ من 

اأجله. 
اإلنخفاض في قيمة الموجودات 

يتم دوريا مراجعة 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 الأ�صل 
لتحديد حجم هذه الخ�صارة. و في الحالت التي ل يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�صترداد لذلك الأ�صل، يتم تقدير 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.
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المخصصات 

اأو ال�صركات التابعة والناتجة عن اأحداث  اأو متوقعة( على بتروكيم  اإثبات المخ�ص�صات عند وجود التزامات )قانونية  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�صركات 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.

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

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

القطاعات الأخرى. 
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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.

4 - النقدية و شبه النقدية
20112010باآلف الريالت ال�صعودية

1.507.7641.604.360ودائع لأجل
199.296498.781نقد لدى البنوك و في ال�شندوق

1.707.0602.103.141

1 مليار ريال �صعودي )2010: 1.3 مليار ريال  اأر�صدة ك�صمان مقابل ت�صهيالت القرو�س بقيمة  الودائع لأجل على  ت�صتمل 
�صعودي( وفقًا لتفاقيات القرو�س لأجل )اي�صاح 12(. 

5 - مشروع تحت التنفيذ
يمثل هذا البند تكلفة الأعمال الإن�صائية لم�صروع م�صنع البوليمرات )»الم�صنع«(. اإن الم�صروع في مرحلة الفح�س و التجريب 

كما في 31 دي�شمبر 2011، و يتوقع بدء الت�صغيل التجاري للم�صروع خالل العام 2012.

تم اإن�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�شمبر 2007(. اإن فترة الإيجار قابلة للتجديد لفترات اإ�صافية لحقة.

تم رهن اآلت و معدات الم�صنع كجزء من ال�صمانات المقدمة مقابل اتفاقيات القرو�س لأجل )اي�صاح 12(.

ي�صتمل ر�صيد هذا البند على تكاليف تمويل مر�صملة قدرها 474 مليون ريال �صعودي )2010: 356 مليون ريال �صعودي(.
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6 - المصاريف المؤجلة
20112010باآلف الريالت ال�صعودية

التكلفة :
238.369146.771   في بداية ال�شنة

91.598     -   الإ�صافات
238.369238.369   في نهاية ال�شنة

الإطفاء :
42.21812.825   في بداية ال�شنة

45.94929.393   لل�شنة
88.16742.218   في نهاية ال�شنة

150.202196.151�شافي القيمة الدفترية

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

عدد ال�شنواتالأثاث والمعدات المكتبيةعدد ال�شنوات
4 – 6.67  ال�شيارات      5 تح�صينات المباني الم�صتاأجرة 
   4     4 - 5اأجهزة حا�صب اآلي و ات�صالت  

باآلف الريالت ال�صعودية
تح�صينات 
المباني 

الم�شتاأجرة

الأثاث 
والمعدات 

المكتبية

اأجهزة 
حا�صب اآلي و 

ات�شالت
ال�شيارات

المجموع
2011

المجموع 
2010

التكلفة:
4613321628751.8301.808في بداية ال�شنة

112715018822   -لالإ�صافات
4613431891.0252.0181.830في نهاية ال�شنة

الإ�صتهالك:
1678949442747363في بداية ال�شنة

935526248422384لل�شنة
260144756901.169747في نهاية ال�شنة

�شافي القيمة الدفترية:
201199114335849في 31 دي�شمبر 2011

2942431134331.083في 31 دي�شمبر 2010
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8 - المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
نورد فيما يلي تفا�صيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئي�صية خالل ال�صنة:- 

مبلغ المعاملــــةباآلف الريالت ال�صعودية
20112010طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة

1.2851.928عمولت �صمان بنكي )اي�صاح 17(م�شاهم رئي�شي
900753خدمات ا�صت�صارية

564.375     -قر�س م�صاند م�صتلمال�صريك غير الم�صيطر
لجان ومجل�س اإدارة بتروكيم و 

كبار الموظفين
5.5363.485م�صاريف و اأتعاب و رواتب و مزايا 

4.0019.450خدمات م�شتلمة، �شافي�شركات منت�شبة *

* خالل العام 2011، تم تفعيل اتفاقية الخدمات الم�صتركة مع كل من �صركتي �صيفرون فيليب�س ال�صعودية و الجبيل �صيفرون 
فيليب�س، حيث تقوم بموجبها ال�صركتين بتقديم خدمات م�صاندة فنية و ادارية لل�صركة ال�صعودية للبوليمرات.

9 - الزكاة
المحملة للسنة 

تتكون الزكاة المحملة لل�صنة وقدرها 39.8 مليون ريال �صعودي )2010: 41.1 مليون ريال �صعودي(  من مخ�ص�س ال�صنة 
الحالية. تم احت�صاب الزكاة المحملة على اأ�صا�س الوعاء الزكوي الم�صتقل لكل من ال�صركة و ال�صركات التابعة لها.

كانت حركة مخ�ص�س الزكاة خالل ال�صنة على النحو التالي: 
20112010باآلف الريالت ال�صعودية

 41.08553.065في بداية ال�شنة   
 39.82341.071مجنب خالل ال�صنة 
)53.051()40.330(مدفوع خالل ال�صنة 

 40.57841.085في نهاية ال�شنة

الربوط الزكوية 

الزكاة  دفع  وتم   2010 العام  وحتى  ال�صابقة  لل�صنوات  والدخل  الزكاة  اإلى م�صلحة  لبتروكيم  الزكوية  الإقــرارات  تقديم  تم 
مليون   53 بمبلغ  بفروقات  بتروكيم  وتم مطالبة   ،2008 لعام  الزكوي  الربط  باإجراء  الم�صلحة  قامت  بموجبها.  الم�صتحقة 
ريال �صعودي واعتر�صت بتروكيم على هذا الربط لدى لجنة العترا�س ال�صتئنافية الزكوية ال�صريبية، ولم يتم البت في هذا 
العترا�س بعد. ا�صتنادًا اإلى راأي الم�صت�صار الزكوي، تعتقد اإدارة بتروكيم باأن المح�صلة النهائية لهذا العترا�س �صتكون في 

�صالح بتروكيم.
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الزكاة  اإلى م�صلحة   2010 و حتى  ال�صابقة  لالأعوام  الزكوية  الإقــرارات  تقديم  تم  فقد  للبوليمرات،  بال�صعودية  يتعلق  فيما 
والدخل. قامت الم�صلحة باإجراء الربط الزكوي للعام 2008، و تم مطالبة ال�صعودية للبوليمرات بفروقات ناجمة عن اختالف 
في معالجة بع�س البنود و اعتر�صت ال�صعودية للبوليمرات على هذا الربط، و لم يتم البت في هذا العترا�س بعد. تعتقد 

الإدارة باأن المح�صلة النهائية لهذا العترا�س �صتكون في �صالح ال�صعودية للبوليمرات.

10-  ذمم دائنة طويلة األجل و مطلوبات أخرى
20112010باآلف الريالت ال�صعودية

219.537236.250ذمم دائنة لمقاولين
12.55121.347محتجزات دائنة للمقاولين

5.8391.862م�صتحقات و مطلوبات اأخرى
237.927259.459

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

11- القروض ألجل 
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:

القيمة الإ�صميةباآلف الريالت ال�صعودية
الجزء الم�صحوب

20112010

7.045.8757.045.8756.356.250تجمع بنوك تجارية
2.212.5002.212.5001.720.444تجمع بنوك تجارية – م�صمون 

3.000.0003.000.0002.541.266�صندوق ال�صتثمارات العامة
1.200.0001.078.403958.403�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

13.458.37513.336.77811.576.363

يخ�صع القر�س الممنوح من تجمع بنوك تجارية لعمولة وفقًا للمعدلت ال�صائدة بين البنوك في لندن بالإ�صافة اإلى هام�س 
يتراوح من 0.8% اإلى 1.15% و ر�صوم التزامات 0.3% على الجزء غير الم�صحوب من القر�س. يتوقع بدء �صداد هذا القر�س 

خالل العام 2013 و على 22 ق�صط ن�صف �صنوي و بقيمة تتراوح من 2 – 20% من قيمة الجزء الم�صحوب من القر�س.

وفقًا  لعمولة  تجارية  بنوك  تجمع  من  الممنوح  و  الأمريكي  الــواردات  و  ال�صادرات  بنك  قبل  من  الم�صمون  القر�س  يخ�صع 
للمعدلت ال�صائدة بين البنوك في لندن بالإ�صافة اإلى هام�س 0.06% و ر�صوم التزامات 0.5% على الجزء غير الم�صحوب من 
القر�س. يتوقع بدء �صداد هذا القر�س خالل العام 2013 و على 22 ق�صط ن�صف �صنوي و بقيمة تتراوح من 3 – 8% من قيمة 

الجزء الم�صحوب من القر�س.
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اإلى هام�س  بالإ�صافة  لندن  البنوك في  بين  ال�صائدة  العمولة  اإلى  العامة  ال�صتثمارات  الممنوح من �صندوق  القر�س  يخ�صع 
0.50% مع ر�صم تثمين يدفع مرة واحدة بن�صبة 0.50% من مبلغ القر�س ال�صمي. يبداأ �صداد هذا القر�س في 31 دي�شمبر 
2013 و على 15 ق�صط ن�صف �صنوي و بقيمة 1% من قيمة الجزء الم�صحوب من القر�س لأول ق�صطين و بقيمة تتراوح من 7 – 

9% من قيمة الجزء الم�صحوب من القر�س لباقي الأق�صاط.

اإلى عمولة مقدمة تحت�صب على �صعر العمولة ال�صائدة  تخ�صع القرو�س الممنوحة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي 
بين البنوك في لندن بالإ�صافة اإلى هام�س 5% و تدفع مرة واحدة من مبالغ القرو�س ال�صمية. يبداأ �صداد هذه القرو�س في 
18 دي�شمبر 2013 و على 14 ق�صط ن�صف �صنوي و بقيمة تتراوح من 4.2 – 8.3% من قيمة الجزء الم�صحوب من القرو�س.

تم الح�صول على القرو�س اأعاله مقابل تقديم �صمانات مختلفة ت�صمل 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�صعودية 
للبوليمرات الخا�صة بالم�صنع في الخارج و الرهن و التنازل عن الح�صابات البنكية لل�صعودية للبوليمرات الخا�صة بالم�صنع 
ملكية  حقوق  و  التاأمين  عوائد  عن  التنازل  اإلى  بالإ�صافة  بالم�صنع  الخا�س  البنكي  بتروكيم  لح�صاب  الرهن  و  الداخل  في 

التقنية.

يتعين على ال�صعودية للبوليمرات اللتزام بال�صروط المن�صو�س عليها في كافة اتفاقيات القرو�س الم�صار اإليها اأعاله.

12- القرض المساند من الشريك غير المسيطر
يمثل م�صاهمة �صركة �صيفرون فيليب�س العربية للبتروكيماويات المحدودة )»ال�صريك غير الم�صيطر«( في القر�س الممنوح 
بدون عمولة لل�صعودية للبوليمرات من ال�صركاء ح�صب ح�ص�س ملكيتهم 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 )اي�صاح 11(.

كانت حركة القر�س الم�صاند خالل ال�صنة على النحو التالي:
20112010باآلف الريالت ال�صعودية

14.8591.036.719في بداية ال�شنة
564.375     -م�شتلمة خالل العام

)1.586.235(     -محول اإلى راأ�س مال ال�صعودية للبوليمرات )اإي�صاح 2(
14.85914.859

13-  رأس المال
يتكون راأ�س مال بتروكيم من 480 مليون �صهم، قيمة كل �صهم 10 ريال �صعودي )2010 : 480 مليون �صهم(.
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14- المصاريف العمومية واإلدارية
20112010باآلف الريالت ال�صعودية 

21.1594.305رواتب و مزايا الموظفين
 م�صاريف و اأتعاب لجان و مجل�س اإدارة بتروكيم و رواتب

   و مزايا كبار الموظفين
5.5363.485

6.45867منافع عامة
1.765947اأتعاب مهنية

1.5461.934عمولت بنكية
     -1.492خدمات عقود

1.183339ايجار
1.041218�صفر

596544ر�صوم و ا�صتراكات
     -495فروقات تحويل عمالت اأجنبية

422384اإ�صتهالك
5.4351.984اأخــــرى

47.12814.207

خالل العام 2011، تم تفعيل اتفاقية الخدمات الم�صتركة مع كل من �صركتي �صيفرون فيليب�س ال�صعودية و الجبيل �صيفرون 
فيليب�س، حيث تقوم بموجبها ال�صركتين بتقديم خدمات م�صاندة فنية و ادارية لل�صركة ال�صعودية للبوليمرات.

15- خسارة السهم
تم احت�صاب خ�صارة ال�صنة لل�صهم الواحد بتق�صيم الخ�صارة من العمليات الرئي�صية و �صافي خ�صارة ال�صنة على عدد الأ�صهم 

الم�شدرة خالل ال�شنة 2011 والذي بلغ 480 مليون �صهم )2010 : 480 مليون �صهم(.

16-  المعلومات القطاعية  
الأعمال  بدء  لعدم  وذلك   ،2011 دي�شمبر   31 في  كما  الت�صغيلية  لن�صاطاتهم  التابعة  ال�صركات  و  بتروكيم  بدء  لعدم  نظرًا 

الت�صغيلية للم�صنع، فاإن المعلومات القطاعية غير متوفرة.

17- االلتزامات المحتملة
بالإ�صارة اإلى الإي�صاح رقم 2، ونتيجة لقرار ال�صركاء بتاريخ 29 دي�شمبر 2010 بزيادة راأ�س مال ال�صركة ال�صعودية للبوليمرات 
بقيمة 3.394 مليون ريال �صعودي، ولما كان ذلك �صيت�صبب بتكاليف �صنوية اإ�صافية على ال�صريك غير الم�صيطر، قررت اإدارة 
بتروكيم تعوي�س ال�صريك غير الم�صيطر عن طريق دفع مبالغ �صنوية في الم�صتقبل وذلك بناءا على الأرباح الم�صتقبلية لل�صركة 

ال�صعودية للبوليمرات، مع الأخذ بالعتبار النقدية الغير قابلة للتوزيع، نتيجة لهذه الزيادة في راأ�س المال. 

اأ�صدرت البنوك المحلية نيابة عن بتروكيم و ال�صركات التابعة لها وخالل دورة العمال العادية، خطابات �صمان بقيمة 1.6 
مليار ريال �صعودي )2010: 734.6 مليون ريال �صعودي(. 
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18- االرتباطات الرأسمالية  
بلغ الر�صيد غير الم�صتخدم من الم�صاريف الراأ�صمالية المعتمدة من مجل�س الإدارة و المتعلقة باإن�صاء الم�صنع 357.5 مليون 

ريال �صعودي )2010: 3.4 مليار ريال �صعودي(.

19- القيمة العادلة لألدوات المالية 
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما اأو �صداد مطلوبات ما بين اأطراف راغبة في ذلك وب�صروط 
الإيــرادات  و  النقدية  �صبه  و  النقدية  من  التابعة  ال�صركات  و  ببتروكيم  الخا�صة  المالية  الموجودات  تتكون  عــادل.  تعامل 
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.

20- إدارة المخاطر 
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�صركات التابعة لمخاطر اأ�صعار العمولت ب�صاأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة، بما 

في ذلك الودائع البنكية والقرو�س لأجل.

مخاطر السيولة 
المتعلقة  بالتعهدات  للوفاء  الأموال  توفير  في  التابعة  ال�صركات  و  بتروكيم  تواجهها  التي  ال�صعوبات  ال�صيولة  مخاطر  تمثل 

بالأدوات المالية. يتم الحد من مخاطر ال�صيولة وذلك بالتاأكد من توفر الت�صهيالت البنكية.
مخاطر العمالت 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اأ�صعار ال�صرف الأجنبي. تقوم 
بتروكيم و ال�صركات 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�صركات التابعة نتيجة لإخفاق الطرف الآخر )المقابل( وبحد اأق�صى بما يعادل القيمة الدفترية لهذه 

الموجودات.

21- اعتماد القوائم المالية الموحدة 
اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجل�س الإدارة بتاريخ 29 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 21 فبراير 2012.

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