
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  لها التابعة اتالشركو (بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 (سعودية مساهمةشركة )

 المالية الموحدة القوائم

 1031ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 



 

  

 لها التابعة اتوالشرك (بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية الشركة

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 القوائم المالية الموحدة 

  1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 رقم الصفحة الفهرس

 

 1 تقرير مراجعي الحسابات

 2 المركز المالي الموحدة قائمة

 3 قائمة الدخل الموحدة

 4 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 5 الموحدة لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

 6 ت حول القوائم المالية الموحدةإيضاحا

 













  والشركات التابعة لها (بتروكيم) الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 التكوين والنشاط-  3

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

تم (. 2112 مارس 16الموافق ) هـ1429 األول ربيع 2 بتاريخ 1111246363بالسجل التجاري رقم  السعودية

فبراير  23الموافق ) هـ1429 صفر 16 بتاريخ ق / 53لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  طبقاً تأسيس الشركة 

2112.) 

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

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

 .هالصالح المبانيو والعقارات

 

  توحيد القوائم المالية  أسس  - 1

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، استثماراً 

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

  .من ممارسة سيطرة إدارية فعالة عليهاالمالية للشركة التابعة اعتباراً من التاريخ الذي تتمكن فيه بتروكيم 

. بتروكيم يمساهمتقل عن حقوق ملكية لشركات التابعة الموحدة بشكل مسفي احقوق الملكية غير المسيطرة  تظهر

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

 .المسيطرة من التغيرات في حقوق الملكية منذ تاريخ تجميع األعمال

 

 :فيما يلي بيان بالشركات التابعة لبتروكيم
  %الملكية  نسبة    

  2111     1031     الشركات التابعة بلد التأسيس

 السعودية  65  56  الشركة السعودية للبوليمرات

 اإلمارات  65  56  شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش م ح

 "(السعودية للبوليمرات)"الشركة السعودية للبوليمرات 

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

 السعودية للبوليمراتنشاط  يتمثل(. 2117 ديسمبر 9الموافق ) هـ1422 ذو القعدة  29 بتاريخ 2155112226

لين عالي بإنتاج و بيع خليط وقود المحركات و زيت الوقود و اإليثيلين و البروبيلين و الهيكسين و البنزين و البولي ايثي

انتهت السعودية للبوليمرات من عمليات التشغيل التجريبي وقد . و منخفض الكثافة و البولي بروبيلين و البولي ستايرين

نظرا لبعض  اإلنتاجهذا وقد قامت الشركة الحقا باإلعالن عن توقف . تم اإلعالن عن اإلنتاج التجاري خالل العام

أعلنت ( 2113يناير  21الموافق )هـ 1434ربيع األول  2الحقا وبتاريخ  .اإلنتاج المشاكل الفنية في بعض وحدات

 .الشركة معاودة اإلنتاج بشكل تدريجي



  والشركات التابعة لها (بتروكيم) الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 تتمة-توحيد القوائم المالية  أسس  - 1

 "(بوليمرات الخليج)"شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش م ح 

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

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

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

 

 ألهم السياسات المحاسبية  ملخص  - 1

ونورد فيما يلي  ،وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةالموحدة أعدت القوائم المالية 

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

 المحاسبي عرفلا

 .التاريخية التكلفة لمبدأ وفقاً  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  .ها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية الموحدة بشأنهااإليرادات والمصاريف المصرح عن

 .تختلف عن هذه التقديرات
 

 النقدية وشبه النقدية

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

 .شراءها من تاريخ ثالثة أشهر أو أقل
 

  المدينون

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

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

 مخزونال

  -:تحدد التكلفة على النحو التالي . ، أيهما أقلالسوقية 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 وفقاً  بها المتعلقةالمباشرة 



  والشركات التابعة لها (بتروكيم) الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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  تتمة -ألهم السياسات المحاسبية ملخص  - 1

 مشروع تحت التنفيذال

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

 والخدمات ذ على تكاليف المقاولين والموادتحت التنفي المشروع تضمني. تلك التكاليف على الموجودات ذات الصلة

  .والتكاليف غير المباشرة والمحملة على أساس منتظماألخرى 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 عوالمشريتم رسملة تكاليف اإلطفاء ضمن . القروضتلك 

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

 اإلستهالك/  والمعدات واآلالتالممتلكات 

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

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

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

 أولها  المقدرالمباني المستأجرة على مدى العمر اإلنتاجي  تحسينات تستهلك. القسط الثابت طريقةالمقدرة لها باستخدام 

 .أقصر أيهما اإليجار، فترة

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

 سنوات 5 – 4 تصاالتاللي وااآلحاسب الأجهزة   سنة 21             المباني

 سنوات 4      السيارات  سنوات 5            المباني المستأجرة تحسينات

 سنة 25-5    الت والمعداتاآل  سنوات 11 – 3033 المكتبية والمعدات األثاث
 

 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 الحقاً  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



  والشركات التابعة لها (بتروكيم) الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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  تتمة -ألهم السياسات المحاسبية ملخص  - 1

  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 أحداث  ناتجةالتابعة وال اتأو الشرك بتروكيمعلى ( قانونية أو متوقعة)إثبات المخصصات عند وجود التزامات  يتم

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

 وضريبة الدخل  الزكاة

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

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

لضريبة الدخل في  األجانب الشركاءيخضع . ربوطال هذه مثل اصدار فيها يتم التي السنة خالل النهائية الزكوية الربوط

  .الموحدة المالية القوائم في حقوق الملكية غير المسيطرة ضمنتدرج  التيالتابعة  اتالشرك
 

 نهاية الخدمة للموظفين  مكافأة

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

 .السعودي والعمال العمل لنظام وفقاً  الموحدةالمالي 
 

 النظامي االحتياطي

 اإلحتياطي إلىبعد تغطية الخسائر المتراكمة دخل السنة  صافيمن % 11تحويل  يتمنظام الشركات السعودي، لطبقاً 

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

 .للتوزيع قابل غير االحتياطي
 

 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
 

 اإليرادات  إثبات

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

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

 .األخري عند تحققها
 

  المصاريف

عدا  فيما - األخرى مصاريفال كافة يتم تحميل. المنتجات وتسويق بتسليم خصيصاً  المتعلقة تلك هي البيع مصاريف إن

.على المصاريف االدارية والعمومية على أسس منتظمة بناءاً على معايير معتمدة من قبل اإلدارة –تكلفة المبيعات 



  والشركات التابعة لها (بتروكيم) الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 تتمة –السياسات المحاسبيةملخص ألهم   - 1
 

 العمالت األجنبية 

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

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

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

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

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

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

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

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

 القطاعية المعلومات

أو ( قطراع أعمرال)يقروم بتقرديم منتجرات أو خردمات معينرة التابعرة، و اتوالشررك القطاع جزء أساسي من بترروكيم يعتبر

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

 .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 شبه و نقديةال-  4
 

 2111  1031 بآالف الرياالت السعودية
    

 105170764  301.160 ودائع ألجل

 1990296  56.000 نقد لدى البنوك و في الصندوق

 350.060  107170161 

 



  والشركات التابعة لها (بتروكيم) الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  1031ديسمبر  13

 

 -11- 

 

 

 خر األموجودات الو نقديةالتأمينات المدينون وال-  6

 2111  1031 بآالف الرياالت السعودية
    

 -      141.113 مدينون تجاريون

 530191  61.033 تأمينات نقدية

 10629  1.631 *الجزء المتداول  – قروض موظفين

 697  3.141 مصارف مدفوعة مقدما

 10396  131 مستحقة بنكيةودائع  من إيرادات

 659  4.145 أخرى

 131.316  570472 

لشراء أو بناء وحدات سكنية،  تابعةال اتهاشركبتروكيم وفي  قروض بدون عمولة مقدمة للموظفين السعوديينتمثل  *

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

 .سنة 15فترة أقصاها  خاللالقروض على أقساط شهرية 

 

 ذات العالقة  األطرافالمعامالت مع -  5

  -:ذات العالقة الرئيسية خالل السنة األطرافت مع نورد فيما يلي تفاصيل المعامال
 

     السعودية الرياالت بآالف

 مبلغ المعاملــــة    

 2111  1031  طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة
       

 10225   3.416   (21ايضاح )عموالت ضمان بنكي   مساهم رئيسي

 911   030   خدمات استشارية  
       

 -       143.411   قرض مساند مستلم  غير مسيطر شريك

 -       11.031   أتعاب تسويق  
       

 لجان ومجلس إدارة 

 بتروكيم وكبار الموظفين  

 

 مصاريف و بدالت و رواتب و مزايا 

 

 1.061 

 

 50536 
       

 (40111)  131.003   خدمات مقدمة   جهات منتسبة 

 -       100.661   إلى جهات منتسبة محول مشروع تحت التنفيذ  

 -       (440.330)  مشتريات  

 . الموحدة في قائمة المركز المالي ةعالقة مبينالطراف ذات األإلى /من ةمستحقال ةرصداألإن 



  والشركات التابعة لها (بتروكيم) الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  1031ديسمبر  13

 

 -12- 

 

 

 مخزونال-  1

 2111  1031 بآالف الرياالت السعودية
    

 560114  364.013 خام مواد

 -      360.033 غيار قطع

 -      303.300 الصنع تامة بضاعة

 -      11.055 ميائيةيك محفزات

 413.304  560114 
 

 تحت التنفيذ مشروعال-  0
 

"(. المصنع)"لبوليمرات السعودية لتكلفة األعمال اإلنشائية لمشروع مصنع  2111ديسمبر  31يمثل هذا البند كما في 

 ،العاموقد تم اإلعالن عن اإلنتاج التجاري خالل للمصنع من عمليات التشغيل التجريبي  انتهت السعودية للبوليمرات

هذا وقد . المعداتو تآلالااإلعالن الى بند الممتلكات وهذا عليه فقد تم تحويل االرصدة المتعلقة بإنشاء المشروع بعد 

 .اإلنتاج حداتونظرا لبعض المشاكل الفنية في بعض  مصنعفي ال اإلنتاجالحقا باإلعالن عن توقف  بتروكيمقامت 

  .معاودة اإلنتاج بشكل تدريجيأعلنت الشركة ( 2113يناير  21الموافق )هـ 1434ربيع األول  2الحقا وبتاريخ 

والمرافق اإلضافية في المصنع  عمال اإلنشائية لبعض الوحداتأل، تكاليف ا2112ديسمبر  31يمثل الرصيد القائم في 

 .السنة خالل

 

 المصاريف المؤجلة-  3
 

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

 :فترات تلك القروض

 2111  1031 بآالف الرياالت السعودية
    

    :التكلفة 

 2320369  110.153 نهاية السنةبداية وفي    
 

    :اإلطفاء 

 420212  00.351 في بداية السنة   

 450949  11.100 على المشروع تحت التنفيذ ما تم رسملته خالل السنة   

 -      3.131 خالل السنةكمصروف المحمل    

 220167  313.301 في نهاية السنة   
 

 1510212  301.301 صافي القيمة الدفترية



  والشركات التابعة لها (بتروكيم) الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  1031ديسمبر  13

 

 -13- 

  والمعداتواآلالت لممتلكات ا-  30

          السعودية الرياالت بآالف

 

 البالتينيوم المباني

 تحسينات

المباني 

 المستأجرة

 األثاث

 والمعدات

 المكتبية

أجهزة الحاسب 

أآللي 

 السيارات واالتصاالت

اآلالت و 

 المعدات

 المجموع

1031 

 المجموع 

2111 
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

          :التكلفة

 10231 1.030  -     275 339 343 461 -     -     في بداية السنة

 122 311.511  -     20127 -     1190436 -     -     -     لإلضافات

تحت محول من المشروع 
 -     30.160.151  1706210642  120791 -     120421 -     240752 6760191 ( 2إيضاح ) التنفيذ

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

 20112 30.400.401  1706210642  270253 339 1320259 461 240752 6760191 ي نهاية السنةف
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

          :اإلستهالك

          

 747 3.353  -     661 114 144 261 -     -     في بداية السنة

 422 333.311  1760559  10524 59 60937 92 -     60761 للسنة
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

 10169 331.303  1760559  20125 163 70121 352 -     60761 ي نهاية السنةف
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 
          

  30.136.101  31.444.001 16.550 315 313.310 303 14.160 553.110 1031ديسمبر  13في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ ═══════ ═══════════ ════════════  

 249  -     214 235 199 211 -     -     2111ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ ═══════ ═══════════  ═════════ 

قابلة للتجديد لفترات  (2117ديسمبر  9الموافق )هـ  1422ذو القعدة  29سنة تبدأ من  31تبلغ فترة عقد اإليجار األولي . تم إنشاء المصنع على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل و ينبع

 .إضافية الحقة

(.14إيضاح )رهن آالت ومعدات المصنع كجزء من الضمانات المقدمة مقابل اتفاقيات القروض ألجل  تم



 

 

 

 خر األمطلوبات المستحقة الدفع والمصاريف الدائنون وال-  33

 

 

 الزكاة-  31

 المحملة للسنة  

من مخصص (  مليون لاير سعودي 3902: 2111)مليون لاير سعودي  3209تتكون الزكاة المحملة للسنة وقدرها 

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

  المخصصحركة 

  :خالل السنة على النحو التاليالزكاة خصص مكانت حركة 
     

 2111  1031  بآالف الرياالت السعودية
     

 410125   40.610   في بداية السنة   

 390223   10.351   مجنب خالل السنة 

 (410331)  (13.365)  مدفوع خالل السنة 

 410572   40.103   نهاية السنةفي 

  الربوط الزكوية

للسنوات السابقة حتى العام "( المصلحة)" تم تقديم اإلقرارات الزكوية إلى مصلحة الزكاة والدخلفيما يتعلق  ببتروكيم، 

وقد . 2111النهائية إلى العام  قامت المصلحة بإجراء الربوط الزكوية. و تم دفع الزكاة المستحقة بموجبها 2111

مليون لاير  53والتي نتج عنها فروقات بمبلغ  2112اعترضت بتروكيم على الربوط الزكوية الصادرة عن العام 

استنادا على رأي . لدى لجنة االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية ، ولم يتم البت في هذا االعتراض بعدسعودي 

 .ترى إدارة بتروكيم بإن المحصلة النهائية لهذا االعتراض ستكون في صالحها المستشار الزكوي،

التي  2111قامت بتروكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم اعتراض على بعض بنود الربوط الزكوية الصادرة عن العام 

إدارة بتروكيم بأن  ترى. مليون لاير سعودي 74استبعدتها المصلحة في هذه الربوط والتي نتج عنها فروقات بمبلغ 

 .المحصلة النهائية لهذا االعتراض ستكون في صالحها

. مصرلحةالإلرى  2111العرام فيما يتعلق بالسعودية للبوليمرات، فقد ترم تقرديم اإلقررارات الزكويرة لألعروام السرابقة حترى 

إلرى  2119لألعروام مرن  إصردار الربروط النهائيرةتم لرم ير، و2112لعرام  النهائيقامت المصلحة بإجراء الربط الزكوي 

 .بعد هامن قبل 2111

المنطقرة الحررة بمطرار دبري باإلمرارات العربيرة  فريشرركة مسرجلة فهري ، شركة بوليمرات الخلريج للتوزيرع بفيما يتعلق 

 .الدخل ىأية ضرائب عل معفاة من، عليه فهي المتحدة

  2111  1031 بآالف الرياالت السعودية

  -      146.316 دائنون تجاريون

  40144  16.510 مصاريف مستحقة

  30541  1.011 أخرى مطلوبات

 411.011  70525  



 

 

 

 

 خر األمطلوبات الو طويلة األجلال دائنةال ذممال - 31

 2111  1031 بآالف الرياالت السعودية

 2190537  -        ذمم دائنة لمقاولين

 120551  -        محتجزات دائنة للمقاولين

 50239  -        ومطلوبات أخرى مبالغ مستحقة الدفع

        -  2370927 

 .ومحتجزات دائنة لمقاولين ومطلوبات اخرىدائنة على ذمم  الطويلة األجل والمطلوبات األخرىتشتمل الذمم الدائنة  

 

 ألجل  القروض -34

رض تمويرل األعمرال غرالتري ترم الحصرول عليهرا ب القرروض تسرهيالت من المستخدمرصيد القروض ألجل الجزء  يمثل

 :اإلنشائية تحت التنفيذ للمصنع من الجهات التالية

 

 المستخدمالجزء    بآالف الرياالت السعودية

       2111  1031  اإلسميةالقيمة  
 701450275  1.046.016  701450275 تجمع بنوك تجارية

 202120511  1.131.600  202120511 مضمون  –تجمع بنوك تجارية 

 301110111  1.000.000  301110111 صندوق االستثمارات العامة

 101720413  3.100.000  102110111 التنمية الصناعية السعودي صندوق

   31.460.116  1303360772       
            الجزء المتداول من قروض طويلة األجل: ناقصا

 -       161.134   تجمع بنوك تجارية

 -       311.160   مضمون  –تجمع بنوك تجارية 

 -       10.000   صندوق االستثمارات العامة

 -       43.333   التنمية الصناعية السعودي صندوق

       -       656.041   الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
   31.031.111  1303360772 

باإلضرافة  (اليبرور) برين البنروك فري لنردن السرائدةوفقراً للمعردالت  لعمولةبنوك تجارية تجمع الممنوح من  القرض خضعي

 قسط نصف سرنوي 22وعلى  2113يونيو  15في  القرض هذا بدأ سدادي%. 1015 إلى% 102 إلى هامش يتراوح من

 .من القرض المستخدممن قيمة الجزء % 21 – 2بقيمة تتراوح من و

 اليبرور لعمولةبنوك تجارية تجمع الممنوح من ومن قبل بنك الصادرات والواردات األمريكي المضمون  القرض خضعي

قسط نصف سنوي وبقيمة تتراوح  22وعلى  2113يونيو  15في  القرض هذا بدأ سدادي%. 1016باإلضافة إلى هامش 

.مرررررررررررررررررررررررن القررررررررررررررررررررررررض المسرررررررررررررررررررررررتخدممرررررررررررررررررررررررن قيمرررررررررررررررررررررررة الجرررررررررررررررررررررررزء % 2 – 3مرررررررررررررررررررررررن 



 

 

 

 

 تتمة -ألجل  القروض -34

مع رسم تثمين  %1051باإلضافة إلى هامش  اليبورإلى  القرض الممنوح من صندوق االستثمارات العامة خضعي

 15وعلى  2113ديسمبر  31في  القرض هذا بدأ سدادي .مبلغ القرض االسمي من %1051يدفع مرة واحدة بنسبة 

من % 9 – 7وبقيمة تتراوح من  ،من القرض ألول قسطين المستخدممن قيمة الجزء % 1قسط نصف سنوي وبقيمة 

 .من القرض لباقي األقساط المستخدمقيمة الجزء 

من مبالغ القروض  %705 بنسبةإلى عمولة مقدمة  السعودي التنمية الصناعية صندوقالقروض الممنوحة من  تخضع

 – 402قسط نصف سنوي وبقيمة تتراوح من  14و على  2113ديسمبر  12في  القروضهذه بدأ سداد ي .االسمية

 .من القروض المستخدممن قيمة الجزء % 203

عدات لمعن المتحصالت المتبقية  التنازلالرهن و تشمل متعددةتم الحصول على القروض أعاله مقابل تقديم ضمانات 

 البنكية حساباتال الضامنة واإلحالة والتنازل عن همستنداتوالتنازل عن  اإلحالة ومقابل وممتلكات المصنعواآلت 

للسعودية للبوليمرات  البنكية حساباتفي الخارج والرهن والتنازل عن ال للسعودية للبوليمرات الخاصة بالمصنع

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

 .وحقوق ملكية التقنية

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

 

 مسيطرالغير شريك المن  المساند القرض  -36

قررض ال في"( غير المسيطر شريكال)"مساهمة شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة هذا البند يمثل 

 القررض المسراند سرداد يخضرع. للسرعودية للبروليمرات مرن الشرركاء حسرب حصرص ملكيرتهم فيهرابدون عمولة  الممنوح

 التنميررة الصررناعية السررعودي صررندوق مررن الممنرروحلقرررض لشررروط الررواردة فرري اتفاقيررة اوفقرراً للمتطلبررات الحررد األدنررى 

 .(14ايضاح )

 :خالل السنة على النحو التاليالقرض المساند كانت حركة 

 2111  1031  بآالف الرياالت السعودية

 140259  34.063  في بداية السنة

 -       143.411  مستلمة خالل العام

  154.135  140259 

 

 المال رأس - 35

 .لاير سعودي 11، قيمة كل سهم (سهم مليون 421:  2111) مليون سهم 421من بتروكيم رأس مال  يتكون



 

 

 

 

 داريةاإلعمومية والالبيع و مصاريف -31

 2111  1031  بآالف الرياالت السعودية

    

 210691  343.331 موظفينرواتب ومزايا 

 422  11.155 إستهالك

 -      3.131 إطفاء

 60452  6.035 عامة منافع

 مصاريف وأتعاب لجان ومجلس إدارة بتروكيم و رواتب

 50536  1.061 ومزايا كبار الموظفين   

 10419  3.550 أتعاب مهنية

 10426  3.416 بنكية رسوم

 10123  3.014 ايجار

 212  150 رسوم و اشتراكات

 642  164 سفر

 20544  31.301 أخــــرى

 101.413  470122 
 

 
  اإليرادات األخر -30

 .(ال شيء: 2111) العاماألخرى صافي الربح المتحقق من مبيعات المنتجات التجريبية خالل  اإليراداتتمثل 

 

 السهم خسارة -33

تم احتساب خسارة السنة للسهم الواحد بتقسيم الخسارة من العمليات الرئيسية و صافي خسارة السنة على عدد األسهم 

 (.مليون سهم 421:  2111)مليون سهم  421والذي بلغ  2112 العامالمصدرة خالل 

 

 القطاعية   المعلومات - 10

قطاع تشغيلي واحد فيما يتعلق بتقيريم تتمثل ب والشركات التابعة لها بتروكيمأن جميع أنشطة وأعمال  بتروكيمترى إدارة 

كقطراع تشرغيلي واحرد، يرتم بتروكيم والشركات التابعة لهرا ونظرا إلعتبار اإلدارة لجميع أنشطة  .األداء وتوزيع الموارد

 .فقط ةالجغرافي اتإصدار التقارير المالية للقطاع

بترروكيم تتوزع مبيعات . المملكة العربية السعوديةفي  يم والشركات التابعة لهالبتروكتوجد جميع الموجودات التشغيلية 

ًً ما بين المبيعات المحلية داخل المملكة والشركات التابعة لها  بنسبة ومبيعاتها الخارجية لدول آسيا% 4 بنسبة جغرافياً

 %.13 بنسبة و لدول أوروبا و إفريقيا% 23
 



 

 

  
 

 االلتزامات المحتملة -13

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

ولما كان ذلك سيتسبب بتكاليف إضافية على الشريك . مليون لاير سعودي 30394بقيمة الشركة على زيادة رأس مال 

مسيطر عن طريق دفع مبالغ سنوية في المستقبل وذلك غير الغير المسيطر، قررت إدارة بتروكيم تعويض الشريك 

بناءا على األرباح المستقبلية للشركة السعودية للبوليمرات، مع األخذ باالعتبار النقدية الغير قابلة للتوزيع، نتيجة لهذه 

 . الزيادة في رأس المال
 

 يابرة عنهرا وخرالل دورة أعمالهرا العاديرة،ن ،بترروكيم والشرركات التابعرة لهراالتري تتعامرل معهرا المحلية البنوك  أصدرت

مليرون لاير سرعودي مقدمرة مرن السرعودية  261مليون لاير سرعودي، والتري تتضرمن مبلرغ  913خطابات ضمان بقيمة 

  (.مليون لاير سعودي 911: 2111)تكاليف اللقيم تغطية للبوليمرات الى شركة ارامكو السعودية مقابل 

 

 الرأسمالية   االرتباطات -11

وحردات ومرافرق  بإنشراءالمتعلقرة و دارةاإلالرأسرمالية المعتمردة مرن مجلرس  المصراريف مرن المستخدم غيرالرصيد بلغ 

متعلقة بإنشاء  لاير سعوديمليون  352: 2111)لاير سعودي مليون  3904 إضافية بمصنع السعودية للبوليمرات مبلغ

 .(المصنع

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -11

العادلررة هرري القيمررة الترري يررتم بموجبهررا تبررادل موجررودات مررا أو سررداد مطلوبررات مررا بررين أطررراف راغبررة فرري ذلررك  القيمررة

النقديررة وشرربه النقديررة مررن  التابعررة اتببتررروكيم والشررركتتكررون الموجررودات الماليررة الخاصررة . وبشررروط تعامررل عررادل

المصررراريف المسرررتحقة والرررذمم الدائنرررة لمدينرررة والرررذمم ا ، بينمرررا تتكرررون المطلوبرررات الماليرررة مرررنواإليررررادات المسرررتحقة

ن القيمرة العادلرة لرألدوات الماليرة ال إ. غيرر مسريطروالمطلوبات األخرى والقروض ألجل والقرض المساند من شرريك 

 .تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية

 

 إدارة المخاطر  -14

 مخاطر أسعار العموالت

مخاطر أسرعار العمروالت المخراطر الناتجرة عرن تذبرذب قيمرة أداة ماليرة مرا نتيجرة للتغيررات فري أسرعار العمروالت  تمثل

التابعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتها ومطلوباتهرا المرتبطرة  اتتخضع بتروكيم والشرك. السائدة في السوق

 .بعمولة، بما في ذلك الودائع البنكية والقروض ألجل

 طر السيولة مخا

التابعة في توفير األمروال للوفراء بالتعهردات المتعلقرة  اتالصعوبات التي تواجهها بتروكيم والشرك تمثل مخاطر السيولة

 .البنكيةالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت يتم . باألدوات المالية



 

 

 

 

 تتمة -إدارة المخاطر  -14

 مخاطر العمالت 

لرم تقرم . تمثل مخاطر العمالت الناتجرة عرن تذبرذب قيمرة األدوات الماليرة بسربب التغيررات فري أسرعار الصررف األجنبري

حيرث أن  و. الردوالر األمريكري خرالل السرنة وأاللاير السعودي ببأية معامالت هامة عدا  لها التابعة اتبتروكيم والشرك

غيرر معرضرة لمخراطر  التابعرة اتبترروكيم والشرركريكري، فرإن سعر صرف اللاير السعودي مثبرت مقابرل الردوالر األم

 .العمالت

 مخاطر اإلئتمان 

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

حرردود إئتمرران لكررل والمتعلقررة بررالعمالء وذلررك بوضررع  مخرراطر اإلئتمرران الخاصررة بهررا بررإدارة التابعررة اتبتررروكيم والشرررك

فري مخراطر  ةهامر اتتركيرز ةوبتراريخ قائمرة المركرز المرالي، لرم تحردد اإلدارة أير. ، ومراقبة الذمم المدينة القائمرةعميل

 .اإلئتمان

 

  اعتماد القوائم المالية الموحدة -16

 .(2113 فبراير 21الموافق ) ـه 1434 الثانيربيع  11القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  اعتمدت

 

 المقارنة أرقام -15

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

 


