
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  لها التابعة اتالشركو )بتروكيم( للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 المالية الموحدة القوائم

 3131ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 



 

  

 لها التابعة اتوالشرك )بتروكيم( للبتروكيماويات الوطنية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية الموحدة 

  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 رقم الصفحة الفهرس

 

 1 تقرير مراجعي الحسابات

 2 المركز المالي الموحدةقائمة 

 3 قائمة الدخل الموحدة

 4 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 5 الموحدة لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

 6 ت حول القوائم المالية الموحدةإيضاحا
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 التكوين والنشاط - 3

 العربية المملكةب الرياض، فيشركة مساهمة سعودية مسجلة  )"بتروكيم"(، هي للبتروكيماويات الوطنية الشركة

(. تم 2110 مارس 16)الموافق  هـ1428 األول ربيع 0 بتاريخ 1111246363بالسجل التجاري رقم  السعودية

فبراير  23)الموافق  هـ1428 صفر 16 بتاريخ ق / 53لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  طبقا  تأسيس الشركة 

2110.) 

 والبترول والغاز البتروكيماوية المصانع وصيانة إدارةو وتشغيل إقامةو وتطوير تنمية فيبتروكيم نشاط  ثليتم

 األراضي وتملك ومشتقاتها البتروكيماوية والمنتجات المواد في والتجزئة الجملة وتجارة األخرى والصناعات

 ها.لصالح المبانيو والعقارات

 

  توحيد القوائم المالية  أسس  - 3

، بعد تعديلها وذلك بحذف كافة لها التابعة اتالشركولبتروكيم تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 

التابعة هي تلك التي تمتلك فيها بتروكيم، بصورة  اتالشرك. اتالشركتلك األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين 

  من رأس المال أو تمارس عليها سيطرة إدارية عملية. %51يزيد عن  مباشرة، أو غير مباشرة، استثمارا  

يتم توحيد القوائم و  بتروكيمالتابعة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل  اتتعد القوائم المالية للشرك

  .رة إدارية فعالة عليهامن ممارسة سيطالمالية للشركة التابعة اعتبارا  من التاريخ الذي تتمكن فيه بتروكيم 

. بتروكيم يمساهملشركات التابعة الموحدة بشكل مستقل عن حقوق ملكية في احقوق الملكية غير المسيطرة  تظهر

تتكون حقوق الملكية غير المسيطرة من مبلغ تلك الحقوق بتاريخ تجميع األعمال األصلية وحصة حقوق الملكية غير 

 الملكية منذ تاريخ تجميع األعمال.المسيطرة من التغيرات في حقوق 

 فيما يلي بيان بالشركات التابعة لبتروكيم:
  الملكية % نسبة    

  2112     3131     الشركات التابعة بلد التأسيس

 السعودية  65  25  الشركة السعودية للبوليمرات

 اإلمارات  65  25  شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش م ح

 السعودية للبوليمرات )"السعودية للبوليمرات"(الشركة 

السجل التجاري رقم الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب  فيمسجلة مختلطة ذات مسؤولية محدودة شركة  هي

بإنتاج  السعودية للبوليمراتنشاط  يتمثل(. 2112 ديسمبر 8)الموافق  هـ1420ذو القعدة  28 بتاريخ 2155110006

وبيع خليط وقود المحركات وزيت الوقود واإليثيلين والبروبيلين والهيكسين والبنزين والبولي ايثيلين عالي ومنخفض 

انتهت السعودية للبوليمرات من عمليات التشغيل  2112أكتوبر  1في  الكثافة والبولي بروبيلين والبولي ستايرين.

 .ريالتجريبي وقد تم اإلعالن عن اإلنتاج التجا

بسبب مشاكل فنية في بعض وحدات اإلنتاج مما أثر على  اإلنتاج تم اإلعالن عن توقف 2112نوفمبر  11في تاريخ 

 .2113 يناير 18في  اإلنتاجالصيانة ومعاودة  انتهت السعودية للبوليمرات من عمليات باقي وحدات المشروع.

 .المشروعتم اإلعالن عن توقف غير مجدول بسبب وجود عطل فني في إحدى وحدات  2113يونيو  31في تاريخ 

 .2113 يوليو 15في  استئناف اإلنتاجالصيانة و ةالسعودية للبوليمرات عملي اتمت

اإلعالن عن  السعودية للبوليمرات، هذا وقد تم عن توقف غير مجدول إلنتاجبتروكيم ، أعلنت 2113سبتمبر  22في 

 .2113أكتوبر  4في إستئناف اإلنتاج 
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 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش م ح )"بوليمرات الخليج"(

 بتاريخالمنطقة الحرة بمطار دبي باإلمارات العربية المتحدة  فيمسجلة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة شركة  هي

شركة نشاط  ينحصر. مليون درهم إماراتي 2برأسمال  (2111فبراير  15)الموافق  هـ1432ربيع األول  12

 بيع البوليمرات المنتجة من قبل الشركة السعودية للبوليمرات. و تخزينالخليج في  بوليمرات

 

 ألهم السياسات المحاسبية  ملخص  - 1

ونورد فيما يلي  ،السعوديةوفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية الموحدة أعدت القوائم المالية 

 .ألف ألقربالمالية الموحدة  القوائم هذه في الظاهرةاألرقام  تقريب يتمبيانا  بأهم السياسات المحاسبية المتبعة. 
 

 المحاسبي عرفلا

 .التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا   الموحدةالقوائم المالية  دعت
 

 التقديرات استخدام

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات 

والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة وصافي 

إن النتائج الفعلية قد  .ئم المالية الموحدة بشأنهااإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوا

 تختلف عن هذه التقديرات.
 

 النقدية وشبه النقدية

 خالل ستحقت والتيوالودائع قصيرة األجل  في الصندوق النقدمن األرصدة لدى البنوك ووشبه النقدية  النقدية نكوتت

 .شراءهامن تاريخ  ثالثة أشهر أو أقل
 

  المدينون

الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إجراء تقدير  تظهر

 للديون المشكوك في تحصيلها عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.
 

 مخزونال

  -، أيهما أقل. تحدد التكلفة على النحو التالي :السوقية القيمة صافيقّوم المخزون بالتكلفة أو ي

 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح - كيميائية ومحفزاتوقطع غيار  خام مواد
   

زائداَ المصاريف غير  تينتكلفة المواد والعمالة المباشر - الصنع تامة بضاعةالو األعمال تحت التشغيل

 العادي النشاط لمستوى وفقا   بها المتعلقةالمباشرة 
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 مشروع تحت التنفيذال

رسملة ، بعد ذلك يتم أجله من أنشئ الذي للهدف المشروع إعداديظهر المشروع تحت التنفيذ بالتكلفة لحين االنتهاء من 

 والخدمات تكاليف المقاولين والموادذ على تحت التنفي المشروع تضمن. يتلك التكاليف على الموجودات ذات الصلة

  والتكاليف غير المباشرة والمحملة على أساس منتظم.األخرى المباشرة الرواتب والتكاليف و التمويلو
 

 / اإلطفاء المؤجلة المصاريف

 فترات على إطفاءها ويتمعلى القروض ألجل  والعموالت المقدمة الوساطة عموالت منالمؤجلة  المصاريف تتكون

 الذي للهدف المشروع إعدادلحين االنتهاء من  تحت التنفيذ عوالمشر. يتم رسملة تكاليف اإلطفاء ضمن القروضتلك 

 وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة. أجله من أنشئ
 

 / اإلستهالك والمعدات واآلالتالممتلكات 

فيما عدا البالتينيوم )معدن نفيس( حيث يتم  المتراكم االستهالكحسم  بعدوالمعدات بالتكلفة  واآلالتالممتلكات  تظهر

 فتعتبر التحسينات مصاريف أما تشغيلية، مصاريفاإلصالح والصيانة  مصاريف تعتبر. إظهاره بالتكلفة وال يستهلك

 نتاجيةاإل على أساس األعمار على الممتلكات واآلالت والمعداتاحتساب االستهالك  يجري. رأسمالية مصاريف

 القسط الثابت.  طريقةالمقدرة لها باستخدام 

  -ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي : الرئيسية الموجودات لفئاتإن األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 سنوات 5 – 4 تصاالتاللي وااآلحاسب الأجهزة   سنة 21             المباني

 سنوات 4      السيارات  سنة 25-5          الت والمعداتاآل

  سنوات 11 – 3.33 المكتبية والمعدات األثاث
 سنوات أو فترة  5 المباني المستأجرة تحسينات

 أقصر اإليجار أيهما   
 

 في قيمة الموجودات  اإلنخفاض

 عن ناتجة خسارة أي وقوع على مؤشر وجودللتأكد من  غير المتداولةمراجعة القيم الدفترية للموجودات  دوريا يتم

 األصل لذلك لالسترداد القابلة القيمة تقدير يتم المؤشر، هذا مثل وجود حالة وفي. الموجودات تلك قيمة في االنخفاض

 القيمة تقديريتم  األصل، لذلك لالسترداد القابلة القيمة تقدير فيها يمكن ال التي الحاالت وفي الخسارة هذه حجم لتحديد

 .األصل ذلك إليها ينتمي التي للنقدية المدرة للوحدة لالسترداد القابلة

 عندئذ الدفترية، قيمته من بأقل للنقدية المدرة الوحدة أو لألصل لالسترداد القابل المبلغ فيها يقدر التي الحاالت في

 خسارة قيمة اثبات يتم. لالسترداد القابلة القيمة إلى للنقدية المدرة الوحدة أو األصل لذلك الدفترية القيمة تخفض

 .الموحدة الدخل قائمة في االنخفاض

 القيمة إلى للنقدية المدرة الوحدة او لألصل الدفترية القيمة زيادة يتم عندئذ القيمة، في االنخفاض عكس الحقا   تم ما إذا

 كان التي لألصل الدفترية القيمة عن زيادتها تمت التي الدفترية ةتتجاوز القيم أال على لألصل لالسترداد القابلة المقدرة

 السنوات في للنقدية المدرة الوحدة او األصل قيمة في االنخفاض قيمة إثبات يتم لم لو فيما تحديدها المفترض من

  .الموحدة الدخل قائمة في القيمة في االنخفاض قيد عكس إثبات يتم. السابقة
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  المستحقة الدفع والمصاريف الدائنون

 بها تقدم لم أم قدمت سواء المستلمة الخدمات أو بضاعةال عن مستقبال الدفع الواجبة المبالغ لقاء االلتزامات إثبات يتم

 .الموردين قبل من فواتير
 

  المخصصات

عن  ناتجةوال لها التابعة اتالشركو بتروكيمإثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على  يتم

 أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. 
 

 وضريبة الدخل  الزكاة

 مبدأعلى أساس ووفقا  لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية  لزكاةل مخصص يجنب

 اجراءعن  الناتجةتسويات للفروقات، ان وجدت،  إجراء يتم. . يحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدةاالستحقاق

 اتفي الشرك األجانب الشركاء. يخضع الربوط هذه مثل اصدار فيها يتم التي السنة خالل النهائية الزكوية الربوط

 حقوق الملكية غير المسيطرة في القوائم المالية الموحدة. ضمنتدرج  التيوالتابعة لضريبة الدخل 

 .كل على حده الشركات التابعة لهاو بتروكيمتم احتساب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي المستقل لكل من ي
 

 نهاية الخدمة للموظفين  مكافأة

مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز  يجنب

 .السعودي والعمال العمل لنظام وفقا   الموحدةالمالي 
 

 التمويل تكاليف

 االعمال كافة انجاز حتى االصل ذلك تكلفة ضمنبإنشاء أصل ما  مباشرة المرتبطةالتمويل  تكاليف رسملة يتم

 قائمة على التكاليف هذه تحمل ذلك وبعد أجله، من أنشئ الذي للهدف األصل بإعداد المتعلقة الضرورية اإلنشائية

 .الموحدة الدخل
 

 النظامي االحتياطي

 إلى، بعد تغطية الخسائر المتراكمة، دخل السنة صافيمن  %11تحويل  يتمنظام الشركات السعودي، لطبقا  

 رأس نصف االحتياطي مجموع يبلغ عندما التحويل هذا مثل إجراء عن التوقف شركةلل ويجوز. النظامي اإلحتياطي

 .للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا إن. المال
 

 اإليرادات  إثبات

المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية  انتقالويتم إثباتها عند  الموردة، البضاعة فواتير قيمة المبيعات تمثل

 يراداتاإل إثبات يتمالبضاعة إلى المشتري، ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به عند تسليم البضاعة للعميل. 

 .عند تحققها األخري
 

  المصاريف

 األخرى مصاريفال كافة يتم تحميل. المنتجات وتسويق بتسليم خصيصا   المتعلقة تلك هي تسويقالو البيع مصاريف إن

على المصاريف االدارية والعمومية على أسس منتظمة بناءا  على معايير معتمدة من قبل  –تكلفة المبيعات عدا  فيما -

  .اإلدارة
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 العمالت األجنبية 

المعامالت. ويعاد  إجراء حينتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة 

المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز  النقديةتحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات 

 . تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.الموحدة المالي

تترجم موجودات ومطلوبات الشركات التابعة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة 

الموحدة. تترجم إيرادات ومصاريف الشركات التابعة المسجلة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية على  المركز المالي

أساس متوسط أسعار التحويل للسنة. تحول عناصر حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد عند 

الية بالعمالت األجنبية، إذا كانت جوهرية، تحت بند نشوء كل عنصر. تدرج الفروقات الناتجة عن ترجمة القوائم الم

 "تسوية عمالت أجنبية متراكمة" ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

 القطاعية المعلومات

يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعماال( أو ، ولها التابعة اتوالشرك القطاع جزء أساسي من بتروكيم يعتبر

يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر 

 القطاعات األخرى.
 

  القيمة العادلة

لبنود عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت العمولة ب المرتبطةيتم تقدير القيمة العادلة للبنود 

 الشروط وخصائص المخاطر المتشابهة. بنفس

 

 النقدية وشبه نقديةال - 4
 

 2112  3131 بآالف الرياالت السعودية
    

 65.011  273.717 نقد لدى البنوك وفي الصندوق

 112.251  -        ودائع ألجل

 273.717  160.151 

 

  



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  3131ديسمبر  13

 

 -11- 

 خر األموجودات الو نقديةالتأمينات المدينون وال - 5

 2112  3131 الرياالت السعوديةبآالف 
    

 242.301  277.134 مدينون تجاريون

 53.183  51.121 تأمينات نقدية

 3.662  31.522 مدفوعة مقدما مصاريف

 2.582  34.127 الجزء المتداول * –قروض موظفين 

 2.121  35.233 أخرى

 723.732  313.810 

لشراء أو بناء وحدات سكنية،  تابعةال اتهاشركبتروكيم وفي  السعوديينقروض بدون عمولة مقدمة للموظفين تمثل  *

سداد ستحق يوهي مكفولة برهن الممتلكات المشتراة بموجب برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين المؤهلين. 

 سنة. 15فترة أقصاها  خاللالقروض على أقساط شهرية 

 

 ذات العالقة  األطرافالمعامالت مع  - 2

  -ذات العالقة الرئيسية خالل السنة: األطرافنورد فيما يلي تفاصيل المعامالت مع 
 

     السعودية الرياالت بآالف

 مبلغ المعاملــــة    

 2112  3131  طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة
       

 1.205   3.131   عموالت ضمان بنكي   مساهم رئيسي

 -        425   تمويلعموالت   

 011   3.123   مشتركة مقدمةخدمات   

 -        35.137   مستلم تمويل  
       

 في  شريك غير مسيطر

 شركة تابعة   

  

 قرض مساند مستلم

  

 127.511 

  

 248.432 

 32.118   374.227   أتعاب تسويق  
       

 لجان ومجلس إدارة 

 بتروكيم وكبار الموظفين  

 

 مصاريف و بدالت و رواتب و مزايا 

 

 4.733 

 

 3.053 
       

 214.368   211.313   خدمات مقدمة   جهات منتسبة 

 210.553   -        مشروع تحت التنفيذ محول إلى جهات منتسبة  

 120.406   423.724   مبيعات  

 (560.604)  (3.117.234)  مشتريات  

 . الموحدة في قائمة المركز المالي ةعالقة مبينالطراف ذات األمن/إلى  ةمستحقال ةرصداألإن 

  



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  3131ديسمبر  13

 

 -12- 

 مخزونال - 7

 2112  3131 بآالف الرياالت السعودية
    

 111.800  527.254 الصنع تامة بضاعة

 151.115  351.132 غيار قطع

 154.131  343.721 خام مواد

 23.166  41.123 ميائيةيك محفزات

 211.257  428.111 
 

 تحت التنفيذ مشروعال - 7
 

"(. انتهت السعودية المصنعتكلفة األعمال اإلنشائية لمشروع مصنع السعودية للبوليمرات )"بهذا البند  يتعلق

، عليه فقد 2112 أكتوبر 1في للبوليمرات من عمليات التشغيل التجريبي للمصنع وقد تم اإلعالن عن اإلنتاج التجاري 

 الت والمعدات.آلاتم تحويل االرصدة المتعلقة بإنشاء المشروع بعد هذا اإلعالن الى بند الممتلكات و

والمرافق اإلضافية في مصنع  تكاليف االعمال اإلنشائية لبعض الوحدات، 2112ديسمبر  31كما في  الرصيديمثل 

 .السعودية للبوليمرات

 

 المصاريف المؤجلة - 2
 

التي يتم إطفائها على وألجل،  على القروض والعموالت المقدمة الوساطة عموالت منالمؤجلة  المصاريف تتكون

 :فترات تلك القروض

 2112  3131 بآالف الرياالت السعودية
    

    التكلفة :

 230.368  317.122 نهاية السنةبداية وفي    
 

    اإلطفاء :

 00.166  313.372 في بداية السنة   

 33.310  -           ما تم رسملته خالل السنة على المشروع تحت التنفيذ   

 8.212  13.127 المحمل كمصروف خالل السنة   

 131.106  321.571 في نهاية السنة   
 

 112.103  74.772 صافي القيمة الدفترية



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  3131ديسمبر  13

 

 -13- 

  والمعداتواآلالت لممتلكات ا   -31

 السعودية الرياالت بآالف

 البالتينيوم المباني

 تحسينات

المباني 

 المستأجرة

 األثاث

 والمعدات

 المكتبية

أجهزة 

لي األالحاسب 

 السيارات واالتصاالت

اآلالت 

 والمعدات

 المجموع

3131 

 المجموع 

2112 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

          التكلفة:

 2.110  37.477.411 12.621.642 22.053 338 130.258 461 24.250 626.181 في بداية السنة

 122.623  427 - 408 8 - - - - لإلضافات

 10.350.262 721.323 052.211 328 - 3.514 - (286)  3.063 ( 0)إيضاح  تحت التنفيذمحول من المشروع 
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 10.400.413  32.142.123 10.423.343 20.221 340 141.223 461 24.462 628.854 ي نهاية السنةف
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 
          

          :اإلستهالك

 1.168  321.313  126.558  2.105 163 2.101 352 -     6.261 في بداية السنة

 181.832  772.737 225.811 5.562 80 20.111 82 -     22.148 للسنة
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 183.111  272.737 812.421 2.252 261 35.101 444 -     33.011 ي نهاية السنةف
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 
          

  37.122.344 37.571.771 31.222 77 312.223 37 34.423 242.344 3131ديسمبر  13في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ════════ ════════  

 10.285.312   12.444.103 25.660 126 131.120 118 24.250 668.331 2112ديسمبر  31في 
 ═════════ ════════ ═══════ ════════ ═════════ ════════ ═══════════  ══════════ 

( قابلة للتجديد لفترات 2112ديسمبر  8هـ )الموافق  1420ذو القعدة  28سنة تبدأ من  31اإليجار األولي تم إنشاء المصنع على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل و ينبع. تبلغ فترة عقد 

 إضافية الحقة.

(.12تم رهن آالت ومعدات المصنع كجزء من الضمانات المقدمة مقابل اتفاقيات القروض ألجل )إيضاح 



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

  3131ديسمبر  13
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 خر األمطلوبات المستحقة الدفع والمصاريف الدائنون وال - 33

 

 

 ألجل  القروض -33

رض تمويال األعماال غاالتاي تام الحصاول عليهاا ب القاروض تساهيالت من المستخدمرصيد القروض ألجل الجزء  يمثل

 للمصنع من الجهات التالية:اإلنشائية تحت التنفيذ 

 

 القائمالجزء    بآالف الرياالت السعودية

       2112  3131  القيمة اإلسمية 
 2.145.025  2.221.575  2.145.025 تجمع بنوك تجارية

 2.212.511  3.172.751  2.212.511 مضمون  –تجمع بنوك تجارية 

 3.111.111  3.271.111  3.111.111 صندوق االستثمارات العامة

 1.211.111  3.351.111  1.211.111 التنمية الصناعية السعودي صندوق

   33.721.115  13.450.325       
            ناقصا: الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 352.284  433.754   تجمع بنوك تجارية

 132.251  313.751   مضمون  –تجمع بنوك تجارية 

 31.111  341.111   صندوق االستثمارات العامة

 48.888  311.111   التنمية الصناعية السعودي صندوق

       565.143  235.514   الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
   33.227.713  12.083.332 

باإلضاافة  )اليباور( باين البناوك فاي لنادن السائدةوفقا  للمعدالت  لعمولةبنوك تجارية تجمع الممنوح من  القرض خضعي

قسط نصف سنوي  22وعلى  2113يونيو  15في  القرض هذا . بدأ سداد%1.15 إلى %1.0 إلى هامش يتراوح من

 من قيمة الجزء المستخدم من القرض. %21 – 2وبقيمة تتراوح من 

 لعمولااةبنااوك تجاريااة تجمااع ن الممنااوح مااالمضاامون ماان قباال بنااك الصااادرات والااواردات األمريكااي و القاارض خضااعي

قسط نصف سنوي وبقيمة  22وعلى  2113يونيو  15في  القرض هذا سدادبدأ . %1.16باإلضافة إلى هامش  اليبور

 من قيمة الجزء المستخدم من القرض. %0 – 3تتراوح من 

مع رسم تثمين يدفع  %1.51باإلضافة إلى هامش  إلى اليبور القرض الممنوح من صندوق االستثمارات العامة خضعي

قساط  15وعلاى  2113ديسامبر  31فاي  القارض هاذا بادأ سادادي .من مبلغ القرض االسمي %1.51مرة واحدة بنسبة 

مان قيماة  %8 – 2من قيمة الجزء المستخدم من القرض ألول قسطين، وبقيمة تتاراوح مان  %1نصف سنوي وبقيمة 

   الجزء المستخدم من القرض لباقي األقساط.

 2112  3131 بآالف الرياالت السعودية

 345.135  322.141 دائنون تجاريون

 25.631  377.122 مصاريف مستحقة

 -        3.251 مستحقةبنكية مصاريف 

 2.123  32.724 مطلوبات أخرى

 217.572  422.030 



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

  3131ديسمبر  13
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 تتمة -ألجل  روضالق -33

من مبالغ القروض  %2.5إلى عمولة مقدمة بنسبة  التنمية الصناعية السعودي صندوقالقروض الممنوحة من  تخضع

 – 4.2قسط نصف سنوي وبقيمة تتراوح من  14و على  2113ديسمبر  10في  القروضهذه سداد بدأ  .االسمية

 الجزء المستخدم من القروض. من قيمة 0.3%

لمعدات التنازل عن المتحصالت المتبقية الرهن و على القروض أعاله مقابل تقديم ضمانات متعددة تشملتم الحصول 

 البنكية حساباتال الضامنة واإلحالة والتنازل عن همستنداتوالتنازل عن  اإلحالة ومقابل واآلت وممتلكات المصنع

للسعودية للبوليمرات  البنكية حساباتعن ال في الخارج والرهن والتنازل للسعودية للبوليمرات الخاصة بالمصنع

والرهن لحساب بتروكيم البنكي الخاص بالمصنع باإلضافة إلى التنازل عن عوائد التأمين  في الداخل الخاصة بالمصنع

 وحقوق التقنية.

 .المشار إليها أعاله القروض اتفاقياتعليها في كافة  المنصوص التعهداتااللتزام بالسعودية للبوليمرات على  يتعين

 

 القرض القصير األجل - 31

يحمل القرض عمولة وفقا   .محلي من بنك تجاري قصير األجلتورق  تمويلعلى ، 2113 العامخالل  بتروكيم حصلت

تحتوى اتفاقية القرض على شروط سداد هامش كما  ،إن القرض مضمون بسندات ألمر .السائدةالتجارية للمعدالت 

 سنتين.لمدة الربح كل ستة شهور ويتم تمديد تمويل التورق القائم كل ستة شهور وبحد أقصى 

 

 الزكاة - 34

 المحملة للسنة  

مليون لاير سعودي(  من مخصص  30.8: 2112مليون لاير سعودي ) 30.3تتكون الزكاة المحملة للسنة وقدرها 

 والشركات التابعة لها بتروكيمتم احتساب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي المستقل لكل من  السنة الحالية.

 .على حدهكل 

  المخصصحركة 

  :خالل السنة على النحو التاليالزكاة خصص مكانت حركة 
     

 2112  3131  بآالف الرياالت السعودية
     

 41.520   41.172   في بداية السنة   

 30.862   17.131   مجنب خالل السنة 

 (38.156)  (1.713)  مدفوع خالل السنة 

 41.308   74.727   في نهاية السنة



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

  3131ديسمبر  13
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 تتمة - الزكاة - 34

  الربوط الزكوية

)"المصلحة"( للسنوات السابقة  قدمت بتروكيم اإلقرارات الزكوية إلى مصلحة الزكاة والدخلفيما يتعلق ببتروكيم، 

والذى نتج  2110لعام  وتم دفع الزكاة المستحقة بموجبها. قامت المصلحة بإجراء الربط الزكوي 2112وحتى العام 

الربط لدى لجنة االعتراض االستئنافية هذا . وقد اعترضت بتروكيم على مليون لاير سعودي 53فروقات بمبلغ عنه 

البت في هذا االعتراض بعد. استنادا على رأي المستشار الزكوي، ترى إدارة بتروكيم بإن  الزكوية الضريبية، ولم يتم

 المحصلة النهائية لهذا االعتراض ستكون في صالحها.

باإلضافة لما سبق قامت بتروكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم اعتراض على المطالبة الزكوية الصادرة عن العام 

مليون لاير سعودي. ترى إدارة بتروكيم بأن المحصلة النهائية لهذا  24ت بمبلغ والتي نتج عنها فروقا 2111

 االعتراض ستكون في صالحها.

، والتى 2112هذا وقد قامت بتروكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم إعتراض على المطالبة الزكوية الصادرة عن العام 

قد  فروقات أيلتغطية  وكيم بأن المخصص المكون كاف  مليون لاير سعودي. ترى إدارة بتر 35بمبلغ  قنتج عنها فر

 .تنتج عن هذه المطالبة

مصلحة. الإلى  2112العام حتى وفيما يتعلق بالسعودية للبوليمرات، فقد تم تقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام السابقة 

إلى  2118النهائية لألعوام من  إصدار الربوطتم لم ي، و2110لعام  النهائيقامت المصلحة بإجراء الربط الزكوي 

 .بعد هامن قبل 2112

المنطقة الحرة بمطار دبي باإلمارات العربية  فيشركة مسجلة فهي ، شركة بوليمرات الخليج للتوزيعبفيما يتعلق 

 .الدخل ىأية ضرائب عل معفاة من، عليه فهي المتحدة

 

 في شركة تابعة مسيطرالغير شريك المن  المساند القرض  -35

قارض ال غير المسيطر"( في شريكمساهمة شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة )"الهذا البند يمثل 

 القارض المسااند ساداد يخضاعللساعودية للباوليمرات مان الشاركاء حساب حصاص ملكياتهم فيهاا. بدون عمولة  الممنوح

 التنميااة الصااناعية السااعودي صااندوق ماان الممنااوحلشااروط الااواردة فااي اتفاقيااة القاارض وفقااا  للمتطلبااات الحااد األدنااى 

 .(12)ايضاح 

 :خالل السنة على النحو التاليالقرض المساند كانت حركة 

 2112  3131  بآالف الرياالت السعودية

 14.061  724.327  في بداية السنة

 248.432  127.511  مستلم خالل العام

  3.313.727  264.282 

 

 المال رأس  -32

 لاير سعودي. 11(، قيمة كل سهم سهم مليون 401:  2112) مليون سهم 401من بتروكيم رأس مال  يتكون

  



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

  3131ديسمبر  13

 

 -12- 

 والتسويقالبيع  مصاريف  -37

 2112  3131  بآالف الرياالت السعودية

    

 32.118  374.227 أتعاب تسويق

 0.126  24.327 منافع عامةخدمات و

 5.805  45.111 إيجار وصيانة مستودعات  

 1.323  2.722 رواتب ومزايا الموظفين

 433  2.374 أخــــرى

 131.527  52.836 

 

 داريةاإلعمومية والالمصاريف   -37

 2112  3131  بآالف الرياالت السعودية

    

 116.428  347.414 موظفينرواتب ومزايا 

 23.265  25.131 إستهالك

 مصاريف وأتعاب لجان ومجلس إدارة بتروكيم و رواتب

 3.053  4.733 ومزايا كبار الموظفين   

 2.305  4.513 بنكية رسوم

 1.220  1.373 أتعاب مهنية

 430  3.511 منافع عامة

 1.551  3.423 ايجار

 260  731 رسوم و اشتراكات

 254  23 سفر

 8.225  32.532 أخــــرى

 351.532  151.485 
 

 
  اإليرادات األخر -32

مرحلاة ماا قبال صافي الربح المتحقق من مبيعات المنتجات التجريبياة خاالل  ،2112في العام  األخرى اإليراداتتمثل 

 .التشغيل التجاري

 

 السهم (خسارةربح ) -31

السنة  من العمليات الرئيسية وصافي خسارة (الخسارةالدخل )السنة للسهم الواحد بتقسيم  (خسارةربح )تم احتساب 

 مليون سهم(. 401:  2112مليون سهم ) 401والذي بلغ  2113 العامعلى عدد األسهم المصدرة خالل 

  



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

  3131ديسمبر  13

 

 -10- 

 القطاعية   المعلومات -33

بتقيايم  قطاع تشغيلي واحد فيما يتعلقتتمثل ب بتروكيم والشركات التابعة لهاأن جميع أنشطة وأعمال  بتروكيمترى إدارة 

كقطااع تشاغيلي واحاد، ياتم بتروكيم والشركات التابعة لهاا ونظرا إلعتبار اإلدارة لجميع أنشطة  األداء وتوزيع الموارد.

 فقط. ةالجغرافي اتإصدار التقارير المالية للقطاع

بتاروكيم زع مبيعات . تتوالمملكة العربية السعوديةفي  لبتروكيم والشركات التابعة لهاتوجد جميع الموجودات التشغيلية 

ومبيعاتهاا الخارجياة  (%4: 2112) %4 بنسابة جغرافيا  ما بين المبيعات المحلياة داخال المملكاة والشركات التابعة لها

 .(%13: 2112) %28 بنسبة و لدول أوروبا و إفريقيا( %03: 2112) %62 بنسبة لدول آسيا

 

 االلتزامات المحتملة  -33

، تم االتفاق بين بتروكيم والشريك غيرالمسيطر بصفتهما شركاء  في الشركة السعودية للبوليمرات 2111خالل العام 

. ولما كان ذلك مليون لاير سعودي( 3.384: 2112)مليون لاير سعودي 3.384على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 

تعويض الشريك غير المسيطر عن  على ارة بتروكيمإد وافقتسيتسبب بتكاليف إضافية على الشريك غير المسيطر، 

طريق دفع مبالغ سنوية في المستقبل وذلك بناءا على األرباح المستقبلية للشركة السعودية للبوليمرات، مع األخذ 

  باالعتبار النقدية الغير قابلة للتوزيع، نتيجة لهذه الزيادة في رأس المال.
 

 نياباة عنهاا وخاالل دورة أعمالهاا العادياة، ،بتاروكيم والشاركات التابعاة لهااالتاي تتعامال معهاا المحلية البنوك  أصدرت

ملياون  061، والتي تتضمن مبلغ مليون لاير سعودي( 813: 2112) مليون لاير سعودي 813خطابات ضمان بقيمة 

ركة ارامكاو الساعودية مقابال مقدمة من السعودية للباوليمرات الاى شا مليون لاير سعودي( 061: 2112)لاير سعودي 

  تكاليف اللقيم.تغطية 

 

 الرأسمالية   االرتباطات  -31

وحادات ومرافاق  بإنشااءالمتعلقاة و دارةاإلالرأسامالية المعتمادة مان مجلاس  المصااريف مان المستخدم غيرالرصيد بلغ 

متعلقااة  لاير ساعوديمليااون  38.4: 2112لاير ساعودي )ملياون  221.8 إضاافية بمصانع السااعودية للباوليمرات مبلااغ

 .(بإنشاء المصنع

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   -34

القيمااة العادلااة هااي القيمااة التااي يااتم بموجبهااا تبااادل موجااودات مااا أو سااداد مطلوبااات مااا بااين أطااراف راغبااة فااي ذلااك 

و  النقديااة وشاابه النقديااةماان  التابعااة اتببتااروكيم والشااركوبشااروط تعاماال عااادل. تتكااون الموجااودات الماليااة الخاصااة 

المساتحقة والاذمم الدائناة والمطلوباات  المصااريف المالياة مان، بينماا تتكاون المطلوباات المدينون والموجودات األخرى

ن القيمة العادلاة لاألدوات المالياة ال تختلاف كثيارا  . إغير مسيطراألخرى والقروض ألجل والقرض المساند من شريك 

 عن قيمتها الدفترية.



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

  3131ديسمبر  13

 

 -18- 

 إدارة المخاطر  -35

 مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أساعار العماوالت المخااطر الناتجاة عان تذباذب قيماة أداة مالياة ماا نتيجاة للتغيارات فاي أساعار العماوالت 

ومطلوباتهاا المرتبطاة التابعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتها  اتالسائدة في السوق. تخضع بتروكيم والشرك

 بعمولة، بما في ذلك الودائع البنكية والقروض ألجل.

 مخاطر السيولة 

التابعة في توفير األماوال للوفااء بالتعهادات المتعلقاة  اتالصعوبات التي تواجهها بتروكيم والشرك تمثل مخاطر السيولة

 .البنكيةر التسهيالت الحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفباألدوات المالية. يتم 

 مخاطر العمالت 

لام تقام تمثل مخاطر العمالت الناتجاة عان تذباذب قيماة األدوات المالياة بسابب التغيارات فاي أساعار الصارف األجنباي. 

حياث أن  والادوالر األمريكاي خاالل السانة.  وأاللاير السعودي ببأية معامالت هامة عدا  لها التابعة اتبتروكيم والشرك

غيار معرضاة لمخااطر  التابعاة اتبتاروكيم والشاركسعر صرف اللاير السعودي مثبات مقابال الادوالر األمريكاي، فاإن 

 العمالت.

 مخاطر اإلئتمان 

تقوم تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

حاادود إئتمااان لكاال مخاااطر اإلئتمااان الخاصااة بهااا والمتعلقااة بااالعمالء وذلااك بوضااع  بااإدارة لتابعااةا اتبتااروكيم والشاارك

فاي مخااطر  ةهاما اتتركياز ة، ومراقبة الذمم المدينة القائماة. وبتااريخ قائماة المركاز الماالي، لام تحادد اإلدارة أياعميل

 اإلئتمان.

 

  اعتماد القوائم المالية الموحدة -32

 .(2114 فبراير 23الموافق ) ـه1435 الثانيربيع  23يخ القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتار اعتمدت

 

 المقارنة أرقام -37

  .الحالية للسنة العرض مع تتماشى كي السابقة للسنة المقارنة أرقام بعض تبويب أعيد




