
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 (مراجعةغير )الموحدة  األوليةالمالية  القوائم

 1321 سبتمبر 03المنتهية في أشهر  التسعة لفترة

 



 

  

 
 

  والشركات التابعة لها (بتروكيم)الشركة الوطنية للبتروكيماويات 

 (شركة مساهمة سعودية)

 (مراجعةغير ) الموحدة األولية المالية القوائم
  1321 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 

 الفهـرس
 

 صفحة  
  

 1    الحسابات مراجع عن الصادر المحدود الفحص تقرير
  

 2    المركز المالي األولية الموحدة  قائمة
  

 3    الدخل األولية الموحدة  قائمة

  
 4    التدفقات النقدية األولية الموحدة  قائمة

  
 5    الموحدة  األولية المساهمينالتغيرات في حقوق  قائمة

  
 6    حول القوائم المالية األولية الموحدة  إيضاحات
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 والنشاطالتكوين -  2

بالسجل  السعودية العربية المملكة فيشركة مساهمة سعودية مسجلة  ، هي"(بتروكيم)" للبتروكيماويات الوطنية الشركة

 طبقاً تم تأسيس الشركة (. 2338 مارس 16الموافق ) هـ 1425 األول ربيع 8 بتاريخ 1313246363التجاري رقم 

 (.2338فبراير  23الموافق ) هـ 1425 صفر 16 بتاريخ ق 53لقرار وزارة التجارة و الصناعة رقم 

 البترول و الغاز و البتروكيماوية المصانع صيانة و إدارة و تشغيل و إقامة و تطوير و تنمية فيبتروكيم نشاط  يتمثل

 و األراضي تملك و مشتقاتها و البتروكيماوية المنتجات و المواد في التجزئة و الجملة تجارة و األخرى والصناعات

 .هالصالح المبانيو العقارات

 

 توحيد القوائم المالية  أسس  - 1

تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة على القوائم المالية األولية لبتروكيم والشركات التابعة لها، بعد تعديلها وذلك 

المالية للشركات التابعة باستخدام تعد القوائم . بحذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين تلك الشركات

سياسات محاسبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل بتروكيم و يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتباراً من التاريخ 

 .الذي تتمكن فيه بتروكيم من ممارسة سيطرة إدارية فعالة عليها

 

من % 53صورة مباشرة أو غير مباشرة، استثماراً يزيد عن الشركات التابعة هي تلك التي تمتلك فيها بتروكيم، ب

 .عمليةرأس المال أو تمارس عليها سيطرة إدارية 

 :فيما يلي بيان بالشركات التابعة لبتروكيم 
  %الملكية  نسبة    

  2311     1321     الشركات التابعة بلد التأسيس

 السعودية  65  81  الشركة السعودية للبوليمرات

 اإلمارات  65  81  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(. 2337 ديسمبر 5الموافق ) هـ 1428 ذو القعدة  25 بتاريخ 2355338886

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

في التجريبي  التشغيل عملياتمن السعودية للبوليمرات  انتهت. و منخفض الكثافة و البولي بروبيلين و البولي ستايرين

 . األولية الفترة و قد تم اإلعالن عن اإلنتاج التجاري بتاريخ الحق للقوائم المالية نهاية
 
 "(بوليمرات الخليج)"شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش م ح  

 بتااريخالمنطقة الحرة بمطار دبي باإلماارات العربياة المتحادة  فيمسجلة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة شركة  هي

شااركة نشاااط  ينحصاار. مليااون درهاام إماااراتي 2برأساامال  (2311فبراياار  15الموافااق ) هااـ 1432ربيااع األول  12

لام تبادأ الشاركة نشااطها . الخليج في بيع و تخزين البوليمرات المنتجة من قبل الشاركة الساعودية للباوليمرات بوليمرات

 .التجاري بعد
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 0 

 ألهم السياسات المحاسبية  ملخص  - 0

 السعودية الهيئة عن الصادر األولية المالية التقارير فحص لمعيار وفقاً  المرفقة الموحدة األولية المالية القوائم إعداد تم

القوائم المالية األولية الموحدة،  إلعداد من قبل بتروكيم المستخدمة الهامةالمحاسبية  السياساتإن . القانونيين للمحاسبين

ديسمبر  31في المنتهية للسنة مراجعةمع تلك المستخدمة في إعداد آخر قوائم مالية موحدة  تتماشى أدناه، الملخصةو 

القوائم المالية الموحدة  مع جنب إلى جنباً  تقرأأن  يجبإن القوائم المالية األولية الموحدة واإليضاحات المرفقة . 2311

 القوائم هذه في الظاهرةاألرقام  تقريب يتم. 2311ديسمبر  31المنتهية في للسنةالمتعلقة بها  واإليضاحات ةمراجعال

 .ألف ألقربالمالية األولية الموحدة 
 
 المحاسبي عرفلا

 .التاريخية التكلفة لمبدأ وفقاً  الموحدةاألولية القوائم المالية  دعت
 

 التقديرات استخدام

الموجودات  أرصدةتؤثر على  قديتطلب أعداد القوائم المالية األولية الموحدة استخدام التقديرات واالفتراضات التي 

واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية االولية الموحدة وصافي  المسجلةوالمطلوبات 

الفعلية إن النتائج  .اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية االولية الموحدة بشأنها

 . قد تختلف عن هذه التقديرات
 

 النقدية وشبه النقدية

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

 .من تاريخ شراءها ثالثة أشهر أو أقل
 

 المخزون

  -: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 بضاعة

 العادي النشاط لمستوى وفقاً  بها المتعلقةالمباشرة 
 

 االستهالك/ الممتلكات والمعدات

 مصاريفاإلصالح والصيانة  مصاريف تعتبر. المتراكم االستهالكحسم  بعدالممتلكات والمعدات بالتكلفة  تظهر

احتساب االستهالك عليها على أساس  يجري. رأسمالية مصاريف فتعتبر التحسينات مصاريف أما تشغيلية،

المباني المستأجرة على مدى العمر  تحسينات تستهلك. القسط الثابت طريقةالمقدرة لها باستخدام  اإلنتاجيةاألعمار

 .أقصر أيهما اإليجار، فترة أولها  المقدراإلنتاجي 
 

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

 السنوات عدد     السنوات عدد     

  6567 – 4    المكتبية والمعدات األثاث  5    المباني المستأجرة  تحسينات  

  5-4   أجهزة حاسب آلي و اتصاالت     4       السيارات 
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 مشروع تحت التنفيذ

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

الرواتب و التكاليف  و التمويل و والخدمات تحت التنفيذ على تكاليف المقاولين والمواد المشروع تضمني. رسملتها

  .و التكاليف غير المباشرة و المحملة على أساس منتظماألخرى المباشرة 
 

 اإلطفاء/  المؤجلة المصاريف

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

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

  .أجله من أنشئ
 

 في قيمة الموجودات  االنخفاض

 خسارة أي وقوع على مؤشر وجودمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة طويلة األجل للتأكد من  دورياً  يتم

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

يتم  األصل، لذلك لالسترداد القابلة القيمة تقدير فيها يمكن ال التي الحاالت في و. الخسارة هذه حجم لتحديد األصل لذلك

 .األصل ذلك إليها ينتمي التي للنقدية المدرة للوحدة لالسترداد القابلة القيمة تقدير
 

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

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

 .الموحدة األولية 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 أو األصل قيمة في االنخفاض قيمة  إثبات يتم لم لو فيما تحديدها المفترض من

 .الموحدة األولية الدخل قائمة في القيمة في االنخفاض قيد عكس إثبات يتم. السابقة
 

  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  ناتجةأو الشركات التابعة وال على بتروكيم( قانونية أو متوقعة)إثبات المخصصات عند وجود التزامات  يتم

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

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

بشكل تقديري خالل الفترات المرحلية على أن يتم  الموحدة األوليةيحمل المخصص على قائمة الدخل . االستحقاق

 إجراءعن  الناتجةوجدت،  ان للفروقات،تسويات  اجراء يتم .إحتسابها بناء على القوائم المالية السنوية بشكل أكثر دقة

 اتفي الشرك األجانب الشركاءيخضع . الربوطمثل هذه  اصدارالنهائية خالل السنة التي يتم فيها  الزكوية الربوط

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

 .ت التابعة لهاتم احتساب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي المستقل لكل من الشركة و الشركا

 
 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  الموحدة األولية المالي
 

 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 األولية الدخل
 

 العمالت األجنبية 

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

. ذلك التاريخ فيالمسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة  النقديةتحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات 

 . حويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل األولية الموحدةتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن السداد وت

 
 اإليرادات  إثبات

 .االستحقاق مبدأ أساس علىالبنكية  الودائع إيراداتإثبات  يتم

 
 العمومية واإلدارية   المصاريف

 .إداريةكمصاريف عمومية و ، المرسملة التكاليف عدا فيما، العمليات الرئيسية مصاريف كافة تصنف

 
 القطاعية المعلومات

أو ( قطاع أعمال)يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة والشركات التابعة، و القطاع جزء أساسي من بتروكيم يعتبر

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

 . القطاعات األخرى
 

  العادلةالقيمة 

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت العمولة لبنود 

 .بنفس الشروط و خصائص المخاطر المتشابهة
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 النظامي    االحتياطي

 اإلحتياطي إلىبعد تغطية الخسائر المتراكمة دخل السنة  صافيمن % 13تحويل  يتمنظام الشركات السعودي، لطبقاً 

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

  . للتوزيع قابل غير االحتياطي

 
 تحت التنفيذ المشروع-  0

التجريبي في عمليات التشغيل  انتهت"(. المصنع)"األعمال اإلنشائية لمشروع مصنع البوليمرات يمثل هذا البند تكلفة 

 .و قد تم اإلعالن عن اإلنتاج التجاري بتاريخ الحق للقوائم المالية األولية، نهاية الفترة 

سنة تبدأ من  33جار األولي تبلغ فترة عقد اإلي. تم إنشاء المصنع على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل و ينبع

 .إن فترة اإليجار قابلة للتجديد لفترات إضافية الحقة(. 2337ديسمبر  5الموافق )هـ  1428ذو القعدة  25

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

 
 الزكاة-  1

عند  الفروقات تسوية يتم. أساس تقديري علىالموحدة  األوليةيتم تحميلها على قائمة الدخل  ولزكاة ل مخصص يجنب

 .السنة نهاية فيالزكاة النهائي  مبلغ احتساب

و تم دفع  2313للسنوات السابقة و حتى العام "(  المصلحة)"تم تقديم اإلقرارات الزكوية إلى مصلحة الزكاة والدخل

وقد اعترضت بتروكيم . 2313قامت المصلحة بإجراء الربوط الزكوية النهائية إلى العام . الزكاة المستحقة بموجبها

لدى لجنة االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية والتي نتج عنها  2338على الربوط الزكوية الصادرة عن العام 

ادا على رأي المستشار الزكوي، استن. مليون لاير سعودي، ولم يتم البت في هذا االعتراض بعد 53فروقات بمبلغ 

 .هاكون في صالحتترى إدارة بتروكيم بإن المحصلة النهائية لهذا االعتراض س

لدى المصلحة  2313قامت بتروكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم اعتراض على الربوط الزكوية الصادرة عن العام 

مليون لاير  74لتي نتج عنها فروقات بمبلغ وذلك عن بعض البنود التي استبعدتها المصلحة في هذه الربوط وا

 .ستكون في صالحهاترى إدارة بتروكيم بأن المحصلة النهائية لهذا االعتراض . سعودي

  
    ذمم دائنة طويلة األجل-  8

أن سداد هذه المطلوبات  اإلدارةتتوقع . تشتمل الذمم الدائنة على ذمم و محتجزات دائنة لمقاولين و مطلوبات اخرى

 .األجل طويلة كمطلوبات المبالغ هذه تصنيف تم بالتالي ، واألجل طويلة مطلوباتتمويله من خالل  إعادةسيتم 

 
 ألجل  القروض-  0

التي حصلت عليها السعودية للبوليمرات من  القروض تسهيالت منرصيد القروض ألجل الجزء المسحوب  يمثل

 هذه إن. التنمية الصناعية السعودي صندوقتجمع بنوك تجارية محلية و أجنبية و صندوق االستثمارات العامة و 

تحمل هذه . لمشروع المصنع البنكية حساباتوال مقابل عدة ضمانات تشتمل على رهن المعداتمضمونة  القروض

و تتماشى مع األحكام ( اليبور)تفاوتة تزيد عن معدالت العمولة السائدة بين البنوك في لندن القروض معدالت فائدة م

السعودية للبوليمرات على  يتعين. سيتم سداد هذه القروض على أقساط نصف سنوية. المنصوص عليها في كل اتفاقية

 .القروض اتفاقياتعليها في كافة  المنصوصااللتزام بالشروط 

 
  



  والشركات التابعة لها (بتروكيم) الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 تتمة - (غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
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 غير المسيطرشريك المن  المساند القرض-  6

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

لمتطلبات  القرض المساند سداد يخضع. للسعودية للبوليمرات من الشركاء حسب حصص ملكيتهم فيهابدون عمولة 

 .(7ايضاح ) التنمية الصناعية السعودي صندوق من الممنوحلشروط الواردة في اتفاقية القرض وفقاً لالحد األدنى 

 
 المال رأس - 3

 (.سهم مليون 483:  2311)لاير سعودي  13مليون سهم، قيمة كل سهم  483من بتروكيم رأس مال  يتكون

 

 ىاإليرادات األخر- 23

 .مبيعات المنتجات التجريبية خالل الفترةتمثل اإليرادات األخرى صافي الربح المتحقق من  

 
 السهم خسارة- 22

 .خسارة على عدد األسهم المصدرةالتم احتساب خسارة السهم الواحد بتقسيم الخسارة من العمليات الرئيسية و صافي 

 
  األوليةالمرحلية  النتائج -21

 . ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على نتائج األعمال السنوية قدو الشركات التابعة لها  بتروكيمالموحدة لاألولية  النتائج

 
     المحتملة االلتزامات- 20

، تم االتفاق بين بتروكيم والشريك غيرالمسيطر بصفتهما شركاًء في الشركة السعودية للبوليمرات 2313خالل العام 

و نتيجة لما كان ذلك سيتسبب بتكاليف سنوية إضافية على . مليون لاير سعودي 35354على زيادة رأس المال بقيمة 

ك غير المسيطر عن طريق دفع مبالغ سنوية في المستقبل الشريك غير المسيطر، قررت إدارة بتروكيم تعويض الشري

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

 . لهذه الزيادة في رأس المال

 53خطاب ضمان بقيمة  ل دورة أعمالها العادية،نيابة عنها وخال ،بتروكيمالتي تتعامل معها المحلية البنوك  أصدرت

 (.53: 2311)مقدم لمصلحة الزكاة والدخل  مليون لاير سعودي

 
 القطاعية المعلومات -20

 المعلومات فإن ،2312 سبتمبر 33في  كما التجارية منشاطاتهأو الشركات التابعة لها  لعدم بدء بتروكيم نظراً 

 .متوفرة غير القطاعية

 
 الرأسمالية   االرتباطات -21

 المصنع بإنشاءالمتعلقة  و اإلدارةالرأسمالية المعتمدة من مجلس  المصاريف من ةمستخدم غيرأرصدة  ال توجد

 .(لاير سعوديمليار  355: 2311)

 
 المقارنة أرقام-  28

 .الحالية للفترة الحسابات عرض مع تتماشى كي السابقة للفترة المقارنة أرقام بعض تبويب أعيد

 
  


