
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 المالية الموحدة القوائم

 4132ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 



 

  

 لها التابعة اتوالشرك )بتروكيم( للبتروكيماويات الوطنية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية الموحدة 

  4132ديسمبر  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 2116 مارس 16)الموافق  هـ1428 األول ربيع 6 بتاريخ 1111246363بالسجل التجاري رقم  السعودية

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

2116.) 

 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

 ها.لصالح المبانيو والعقارات

 

  توحيد القوائم المالية  أسس  - 4

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

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

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

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

  .الة عليهامن ممارسة سيطرة إدارية فعالقوائم المالية 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 

 ريخ تجميع األعمال.غير المسيطرة من التغيرات في حقوق الملكية منذ تا

 فيما يلي بيان بالشركات التابعة لبتروكيم:
  %الملكية  نسبة    

  2113     4132     الشركات التابعة بلد التأسيس

 المملكة العربية السعودية  65  45  الشركة السعودية للبوليمرات

 العربية المتحدة اإلمارات  65  45  شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش م ح

 الشركة السعودية للبوليمرات )"السعودية للبوليمرات"(

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

السعودية  الشركة نشاط يتمثل(. 2112 ديسمبر 8)الموافق  هـ1426ذو القعدة  28 بتاريخ 2155116666

بإنتاج وبيع خليط وقود المحركات وزيت الوقود واإليثيلين والبروبيلين والهيكسين والبنزين والبولي  للبوليمرات

السعودية  الشركة انتهت 2112أكتوبر  1في  ايثيلين عالي ومنخفض الكثافة والبولي بروبيلين والبولي ستايرين.

 .تم اإلعالن عن اإلنتاج التجاريللبوليمرات من عمليات التشغيل التجريبي وقد 

نتيجة  2113السعودية للبوليمرات )"المصنع"( لبعض التوقفات في االنتاج خالل العام الشركة تعرض مصنع 

لبعض المشاكل الفنية في بعض وحدات االنتاج. إضافة إلى ذلك تم اإلعالن عن توقف مؤقت غير مجدول لإلنتاج 

 م، وذلك بسبب تعطل جهاز تغذية اللقيم الوارد إلى المصنع.لمدة عشرة ايا 2114خالل شهر مارس 

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

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

نشاط  ينحصر. مليون درهم إماراتي 2برأس مال  (2111فبراير  15)الموافق  هـ1432ربيع األول  12 بتاريخ

 الخليج في تخزين و بيع البوليمرات المنتجة من قبل الشركة السعودية للبوليمرات. شركة بوليمرات
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 ألهم السياسات المحاسبية  ملخص  - 1

ونورد فيما يلي  ،وفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةالموحدة 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

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

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

إعداد وبالرغم من  .اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية الموحدة بشأنها

 ن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.إهذه التقديرات وفقا  لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، ف
 

  المدينون

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

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

 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 البضاعةو األعمال تحت التشغيل

 العادي النشاط لمستوى وفقا   بها المتعلقةالمباشرة 

 

 / اإلطفاء المؤجلة المصاريف

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

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

كما تشتمل المصاريف المؤجلة على  وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة. أجله من أنشأت

ها وإطفائها على مدى الفترة حتى تاريخ الصيانة الشاملة المقررة القادمة. تكاليف الصيانة الشاملة والتي يتم تأجيل

في حالة إجراء أي صيانة قبل تاريخ الصيانة الشاملة المقررة، عندئذ تقيد التكاليف المؤجلة غير المطفأة 

 بها. كمصاريف ويتم تأجيل وإطفاء تكاليف الصيانة الشاملة الجديدة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع
 

 / اإلستهال  والمعدات واآلالتالممتلكات 

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

 مصاريفاإلصالح والصيانة  مصاريف تعتبر. انبالتكلفة وال يستهلك ماحيث يتم إظهارهواألعمال تحت التنفيذ 

على الممتلكات واآلالت احتساب االستهالك  يجري. رأسمالية مصاريف فتعتبر التحسينات مصاريف أما تشغيلية،

 القسط الثابت.  طريقةالمقدرة لها باستخدام  اإلنتاجية على أساس األعمار والمعدات
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 تتمة - / اإلستهال  والمعدات واآلالتالممتلكات 

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

 سنوات 5 – 4 أجهزة الحاسب اآللي واالتصاالت  سنة 21 المباني

المباني  تحسينات
 المستأجرة

 سنوات أو فترة  5
 سنوات 4 السيارات  اإليجار أيهما أقصر   

 سنة 25-5 اآلالت والمعدات  سنوات 11 – 3.33 المكتبية والمعدات األثاث
 

، بعد ذلك يتم أجله من أتأنش الذي للهدف هاإعدادتظهر األعمال تحت التنفيذ بالتكاليف المتكبدة لحين االنتهاء من 

المقاولين تحت التنفيذ على تكاليف حساب األعمال  تضمنرسملة تلك التكاليف على الموجودات ذات الصلة. ي

والتكاليف غير المباشرة والمحملة على أساس األخرى المباشرة الرواتب والتكاليف و التمويلو والخدمات والمواد

 منتظم.
 

 في قيمة الموجودات  اإلنخفاض

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

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

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

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

 .الموحدة الدخل قائمة في االنخفاض
 

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

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

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

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

 المستحقة الدفع  بالغوالم الدائنون

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

 .الموردين قبل من فواتير بها
 

  المخصصات

عن  ناتجةوالشركات التابعة لها وال إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على بتروكيم 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

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

في  األجانب الشركاء. يخضع الربوط هذه مثل اصدار فيها يتم التي السنة خالل النهائية الزكوية الربوط اجراء

، إن حقوق الملكية غير المسيطرة في القوائم المالية الموحدة ضمنتدرج  التيوالتابعة لضريبة الدخل  اتالشرك

  .وجدت

كل على  يتم احتساب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي المستقل لكل من بتروكيم والشركات التابعة لها

 .ةحد
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 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

من صافي دخل السنة بعد تغطية الخسائر  %11طبقا  لنظام الشركات السعودي، يجب على بتروكيم تحويل 

المتراكمة المدورة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز لبتروكيم التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ 

 مجموع االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .
 

 اإليرادات  إثبات

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

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

 .األخري عند تحققها يراداتاإل
 

  المصاريف

 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  -تكلفة المبيعات عدا  فيما - األخرى

 .معتمدة من قبل اإلدارة
 

 العمالت األجنبية 

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

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

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

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

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

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

التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج الفروقات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبية، إذا 

 المركز المالي الموحدة. كانت جوهرية، تحت بند "تسوية عمالت أجنبية متراكمة" ضمن حقوق الملكية في قائمة
 

 القطاعية المعلومات

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

أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطااع جغرافاي(، وتختلاف أرباحاه وخساائره عان أربااح 

 القطاعات األخرى.وخسائر 
 

  القيمة العادلة

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

 لبنود بنفس الشروط وخصائص المخاطر المتشابهة.



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  4132ديسمبر  13

 

 -11- 

 خر األموجودات الو نقديةالتأمينات الوالمصاريف المدفوعة مقدماً  - 2

 2113  4132 الرياالت السعودية بآالف
    

 21.586  45.547 مصاريف مدفوعة مقدما  

 -  41.554 دفعات مقدمة لموردين

 53.183  34.255 تأمينات نقدية

 14.186  35.323 الجزء المتداول * –قروض موظفين 

 1.685  4.715 أخرى

 35.443  68.664 

تابعة لشراء أو ال اتهاشركبتروكيم وفي  مقدمة للموظفين السعوديينقروض بدون عمولة هذه القروض، تمثل  *

بناء وحدات سكنية، وهي مكفولة برهن الممتلكات المشتراة بموجب برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين 

 سنة. 15المؤهلين. يستحق سداد القروض على أقساط شهرية خالل فترة أقصاها 

 العالقة  ذات األطرافالمعامالت مع  - 5

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

     السعودية الرياالت بآالف

 مبلغ المعاملــــة    

 2113  4132  طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة
       

 1.121  3.157  عموالت ضمان بنكي محملة  )شركة المجموعة  مساهم رئيسي

 465  334  عموالت تمويل محملة  السعودية لالستثمار الصناعي(  

 1.182  3154  خدمات مشتركة مقدمة  

 25.116  (45.133)  تمويل )مسدد( مستلم  

 -  311.111  استثمارات في صكوك  
       

 362.511  -  قرض مساند مستلم  شريك غير مسيطر في شركة تابعة

 164.882  137.713  أتعاب تسويق  
       

 لجان ومجلس ادارة بتروكيم 

 وكبار الموظفين  

 مصاريف و بدالت و رواتب  

 ومزايا  

 

5.451 

 

4.221 
       

 611.111  471.315  خدمات مقدمة   جهات منتسبة 

 482.664  274.151  مبيعات  

 (1.132.814)  (3.233.422)  مشتريات  

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

 مخزونال - 4

 2113  4132 بآالف الرياالت السعودية
    

 586.854  727.333 الصنع تامة بضاعة

 151.118  111.511 غيار قطع

 141.683  311.733 خام مواد

 41.181  57.411 ميائيةيك محفزات

 3.421.315  831.852 

  



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  4132ديسمبر  13

 

 -11- 

 المصاريف المؤجلة - 7
 

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

 :وذلك على النحو التالي ،فترات تلك القروض

 2113  4132  بآالف الرياالت السعودية
     

     التكلفة :

 236.368  413.145  السنة ونهاية في بداية   

     اإلطفاء :

 131.166  341.531  في بداية السنة   

 32.382  41.133  المحمل كمصروف خالل السنة   

 163.563  334.513  في نهاية السنة   

 24.266  53.243  صافي القيمة الدفترية



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  4132ديسمبر  13

 

 -12- 

 والمعدات واآلالت لممتلكات ا   -3

 السعودية الرياالت بآالف

 البالتينيوم المباني

 تحسينات
المباني 
 المستأجرة

 األثاث
 والمعدات
 المكتبية

أجهزة الحاسب 
األلي 

 السيارات واالتصاالت
اآلالت 
 والمعدات

 األعمال
 تحت التنفيذ

 المجموع
4132 

 المجموع 
2113 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

           التكلفة:

 16.466.413 35.125.144 -     16.423.343 26.221 346 141.223 461 24.462 628.854 في بداية السنة

 486 343.343 114.224 61.623 1.488 32 1.226 -     -     -     لإلضافات

 661.161 -     -     -     -     -     -     -     -     -      تحت التنفيذ األعمالمحول من 

 -     (432) -     -     (664) -     -     -     -     -     لالستبعادات
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 18.348.162 35.534.515 114.224 16.533.866 28.536 365 143.551 461 24.462 628.854 ي نهاية السنةف
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 
           

           :اإلستهالك

 183.111  575.333 -     812.421 2.252 261 35.161 444 -     33.611 في بداية السنة

 266.212 314.451 -     241.263 5.612 52 26.363 12 -     22.213 للسنة

 -     (432) -     -     (664) -     -     -     -     -     لالستبعادات
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 828.616 3.733.132 -     1.643.253 12.661 313 63.464 461 -     61.113 ي نهاية السنةف
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 
           

  37.715.355 312.442 34.351.731 34.454 74 31.137 -     42.244 433.523 4132ديسمبر  13في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ════════ ═══════ ════════  

 16.368.244  -     12.521.623 21.868 62 116.682 12 24.462 646.144 2113ديسمبر  31في 
 ═════════ ════════ ═══════ ════════ ═════════ ════════ ═══════════ ═════════  ══════════ 

 ( قابلة للتجديد لفترات إضافية الحقة.2112ديسمبر  8هـ )الموافق  1426ذو القعدة  28سنة تبدأ من  31تم إنشاء المصنع على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل و ينبع. تبلغ فترة عقد اإليجار األولي 

 (.11تم رهن آالت ومعدات المصنع كجزء من الضمانات المقدمة مقابل اتفاقيات القروض ألجل )إيضاح 

والمرافق اإلضافية في المصنع. ، تكاليف االعمال اإلنشائية لبعض الوحدات2114ديسمبر  31القائم كما في رصيد األعمال تحت التنفيذ يمثل 



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  4132ديسمبر  13

 

 -13- 

 خر األمطلوبات المستحقة الدفع وال مبالغالدائنون وال - 5

  

 2113  4132 بآالف الرياالت السعودية

 336.582  145.515 الدفع مستحقةمبالغ 

 26.232  15.543 مطلوبات أخرى

 143.354  363.324 

 

 ألجل  القروض -31

التي تم الحصول عليهاا بغارض تمويال األعماال  القروض تسهيالت من المستخدمرصيد القروض ألجل الجزء  يمثل

 اإلنشائية للمصنع من الجهات التالية:

 

 القائمالجزء    بآالف الرياالت السعودية

       2113  4132  القيمة اإلسمية 
 6.683.565  4.471.313  2.145.625 تجمع بنوك تجارية

 2.128.251  3.527.111  2.212.511 مضمون  –تجمع بنوك تجارية 

 2.821.111  4.711.111  3.111.111 صندوق االستثمارات العامة

 1.151.111  3.141.111  1.211.111 التنمية الصناعية السعودي صندوق

   33.547.313  12.683.335       
            ناقصا: الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 422.254  244.751   تجمع بنوك تجارية

 132.251  314.751   مضمون  –تجمع بنوك تجارية 

 241.111  241.111   صندوق االستثمارات العامة

 131.111  371.111   التنمية الصناعية السعودي صندوق

       825.514  3.325.511   الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
 11.862.631  31.344.143   الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل

باإلضافة  )اليبور( بين البنوك في لندن السائدةوفقا  للمعدالت  لعمولةبنوك تجارية تجمع الممنوح من  القرض خضعي

قساط نصاف  22وعلاى  2113يونياو  15فاي  القارض هاذا . بادأ ساداد%1.15 إلاى %1.6 إلى هامش يتراوح من

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

 لعمولاةبناوك تجارياة تجماع الممناوح مان المضمون من قبل بناك الصاادرات والاواردات األمريكاي و القرض خضعي

قساط نصاف سانوي  22وعلاى  2113يونياو  15فاي  القارض هاذا سادادبادأ . %1.16باإلضافة إلى هاامش  اليبور

 من قيمة الجزء المستخدم من القرض. %6 – 3وبقيمة تتراوح من 

ماع رسام تثماين  %1.51 باإلضاافة إلاى هاامش إلى اليبور القرض الممنوح من صندوق االستثمارات العامة خضعي

 15وعلاى  2113ديسامبر  31فاي  القارض هاذا بدأ سداد .من مبلغ القرض االسمي %1.51يدفع مرة واحدة بنسبة 

 %8 – 2من قيمة الجزء المساتخدم مان القارض ألول قساطين، وبقيماة تتاراوح مان  %1قسط نصف سنوي وبقيمة 

  من قيمة الجزء المستخدم من القرض لباقي األقساط.

  



  والشركات التابعة لها )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  4132ديسمبر  13

 

 -14- 

 تتمة -ألجل  القروض -31

ماان مبااالغ  %2.5إلااى عمولااة مقدمااة بنساابة  التنميااة الصااناعية السااعودي صااندوقالقااروض الممنوحااة ماان  تخضااع

قسط نصف سنوي وبقيماة تتاراوح مان  14و على  2113ديسمبر  16في  القروضهذه بدأ سداد  .القروض االسمية

 من قيمة الجزء المستخدم من القروض. 6.3% – 4.2

التنااازل عاان المتحصااالت المتبقيااة الاارهن و الحصااول علااى القااروض أعاااله مقاباال تقااديم ضاامانات متعااددة تشااملتاام 

 حسااباتال الضاامنة واإلحالاة والتناازل عان همساتنداتوالتنازل عان  اإلحالة ومقابل لمعدات واآلت وممتلكات المصنع

شاركة لل البنكياة حسااباتالارهن والتناازل عان الفاي الخاارج و لسعودية للبوليمرات الخاصة بالمصنعلشركة ال البنكية

والرهن لحسااب بتاروكيم البنكاي الخااص بالمصانع باإلضاافة إلاى  في الداخل سعودية للبوليمرات الخاصة بالمصنعال

 التنازل عن عوائد التأمين وحقوق التقنية.

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

 .أعاله

 

 الزكاة - 33

 المحملة للسنة  

مليون لاير سعودي(  من مخصص  36.3: 2113مليون لاير سعودي ) 25.1تكون الزكاة المحملة للسنة وقدرها ت

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

 .على حدةكل 

  المخصصحركة 

  :خالل السنة على النحو التاليالزكاة خصص مكانت حركة 
     

 2113  4132  بآالف الرياالت السعودية
     

 41.368   72.353  في بداية السنة   

 36.311   75.153  مجنب خالل السنة 

 (3.611)  (233)  مدفوع خالل السنة 

 24.686   325.535  في نهاية السنة

  الربوط الزكوية

وتم  2113قدمت بتروكيم اإلقرارات الزكوية إلى مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"( للسنوات السابقة وحتى العام 

 53والذى نتج عنه فروقات بمبلغ  2116لعام  قامت المصلحة بإجراء الربط الزكويدفع الزكاة المستحقة بموجبها. 

 قراراها خالل السنة الحالية لصالح بتروكيم.  االستئنافية الزكوية الضريبيةاصدرت اللجنة مليون لاير سعودي. وقد 

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

هذا وقد اصدرت اللجنة قرارها بتخفيض  ،مليون لاير سعودي 24.42والتي نتج عنها فروقات بمبلغ  2111

لجنة والمصلحة على هذا القرار لدى  بتروكيمكل من  تمليون لاير سعودي، وقد اعترض 24.11المطالبة بمبلغ 

بتروكيم بأن المحصلة النهائية لهذا االعتراض ستكون في ترى إدارة . االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية

 صالحها.

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

ات ترى إدارة بتروكيم بأن المخصص المكون كاٍف لتغطية أي فروق .مليون لاير سعودي 35نتج عنها فرق بمبلغ 

 قد تنتج عن هذه المطالبة.
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 تتمة -الزكاة  - 33

 تتمة -الربوط الزكوية 

إلى  2113العام حتى والسعودية للبوليمرات، فقد تم تقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام السابقة الشركة فيما يتعلق ب

الربوط النهائية لألعوام من إصدار تم لم ي، و2116لعام  النهائيمصلحة. قامت المصلحة بإجراء الربط الزكوي ال

 .بعد هامن قبل 2113إلى  2118

المنطقة الحرة بمطار دبي باإلمارات العربية  فيشركة مسجلة فيما يتعلق بشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، فهي اما 

 .الدخل ىأية ضرائب عل معفاة منالمتحدة، عليه فهي 

 
 الصكو  -34

(، أصدرت بتروكيم صكوكا  بقيمة مليار ومئتي مليون لاير 2114يونيو  23هـ )الموافق 1435شعبان  25بتاريخ 

إصدار. يحمل اإلصدار معدل عائد  ةسعودي، وبقيمة إسمية قدرها مليون لاير سعودي للصك بدون خصم أوعالو

يستحق  % 1.2سعودية )سايبور( زائدا  هامش متغير على أساس األسعار السائدة بين البنوك في المملكة العربية ال

هـ 1441شوال  21السداد في نهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ إستحقاقها في 

 (. 2118يونيو  23)الموافق 

 
 في شركة تابعة مسيطرالغير شري  المن  المساند القرض  -31

 غياار المساايطر"( فااي شااريكفيلياابس العربيااة للبتروكيماويااات المحاادودة )"اليمثاال هااذا البنااد مساااهمة شااركة شاايفرون 

 ساداد يخضاعسعودية للبوليمرات من الشركاء حساب حصاص ملكياتهم فيهاا. الشركة للبدون عمولة  الممنوحقرض ال

ة الصناعية التنمي صندوق من الممنوحلشروط الواردة في اتفاقية القرض وفقا  للمتطلبات الحد األدنى  القرض المساند

 .(11)ايضاح  السعودي

 :خالل السنة على النحو التاليالقرض المساند كانت حركة 

 2113  4132 بآالف الرياالت السعودية

 264.282  3.313.757 في بداية السنة

 362.511  - مستلم خالل العام

 3.313.757  1.131.282 
 

 المال رأس  -32

 لاير سعودي. 11(، قيمة كل سهم سهم مليون 461:  2113) مليون سهم 461من بتروكيم رأس مال  يتكون

 
 والتسويقالبيع  مصاريف  -35

 

 2113  4132  بآالف الرياالت السعودية

    

 164.882  137.713 أتعاب تسويق

 66.224  52.141 إيجار وصيانة مستودعات  

 26.131  21.415  توزيع وشحن

 (6.181)  47.311 فروق عملة

 6.288  7.145 رواتب ومزايا الموظفين

 11.852  1.152 أخرى

 254.555  311.566 
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 داريةاإلعمومية والالمصاريف   -34
 

 2113  4132  بآالف الرياالت السعودية

    

 142.436  333.471 موظفينرواتب ومزايا 

 65.321  44.141 إستهالك

 3.161  31.752 أتعاب مهنية

 4.531  4.444 رسوم بنكية

 مصاريف وأتعاب لجان ومجلس إدارة بتروكيم و رواتب

 4.221  5.451 ومزايا كبار الموظفين   

 3.411  1.234 عقود خدمات ودعم فني

 21.826  47.333 أخــــرى

 111.354  251.516 
 
 
 السهم (خسارةربح ) -37

على عدد  خسارة(ال)السهم الواحد بتقسيم الدخل من العمليات الرئيسية وصافي الدخل  )خسارة(تم احتساب ربح 

 .2113و  2114ديسمبر  31كما في   األسهم المصدرة

 
 القطاعية   المعلومات -33

والشركات التابعة لها  فيما يتعلق بتقييم األداء وتوزيع الموارد، ترى إدارة بتروكيم أن جميع أنشطة وأعمال بتروكيم

تتمثل بقطاع تشغيلي واحد يتمثل في قطاع البتروكيماويات، وعليه يتم إصدار التقارير المالية للقطاعات الجغرافية 

 فقط.

توجد جميع الموجودات التشغيلية لبتروكيم والشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية. تتوزع مبيعات 

ومبيعاتها   (%4: 2113) %8بعة لها جغرافيا  ما بين المبيعات المحلية داخل المملكة بنسبة بتروكيم والشركات التا

 .(%28: 2113) %34ولدول أوروبا وإفريقيا بنسبة ( %62: 2113) %52الخارجية لدول آسيا بنسبة 

 

 االلتزامات المحتملة  -35

بصفتهما شركاء  في الشركة السعودية  ، تم االتفاق بين بتروكيم والشريك غيرالمسيطر2111خالل العام  -

مليون لاير سعودي. ولما كان ذلك سيتسبب بتكاليف  3.384للبوليمرات على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 

إضافية على الشريك غير المسيطر، قررت إدارة بتروكيم تعويض الشريك غير المسيطر عن طريق دفع مبالغ 

ألرباح المستقبلية للشركة السعودية للبوليمرات، مع األخذ باالعتبار النقدية سنوية في المستقبل وذلك بناء  على ا

 الغير قابلة للتوزيع، نتيجة لهذه الزيادة في رأس المال. 
 
 نيابة عنها وخالل دورة أعمالها العادية، ،بتروكيم والشركات التابعة لهاالتي تتعامل معها المحلية البنوك  أصدرت -

مقدمة من  مليون لاير سعودي 661مليون لاير سعودي، والتي تتضمن مبلغ  661.24بقيمة خطابات ضمان 
مليون لاير سعودي،  813: 2113السعودية للبوليمرات الى شركة ارامكو السعودية مقابل تكاليف اللقيم )الشركة 

امكو السعودية السعودية للبوليمرات الى شركة ارالشركة مليون لاير سعودي مقدمة من  661والتي تتضمن مبلغ 
 مقابل تكاليف اللقيم(.

 

 الرأسمالية   االرتباطات  -41

بلغ الرصيد غير المستخدم من المصاريف الرأسمالية المعتمدة من مجلاس اإلدارة والمتعلقاة بإنشااء وحادات ومرافاق 

 .لاير سعودي(مليون  221.8: 2113مليون لاير سعودي ) 332مصنع مبلغ في الإضافية 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   -43

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك 

األرصدة لدى البنوك من لها  ببتروكيم والشركات التابعةوبشروط تعامل عادل. تتكون الموجودات المالية الخاصة 

، بينما والودائع ألجل الموجودات األخرىالمصاريف المدفوعة مقدما  والتأمينات النقدية ووالتجاريون والمدينون 

والقروض ألجل الدفع والمطلوبات األخرى المصاريف المستحقة الدائنون التجاريون و تتكون المطلوبات المالية من

لة لألدوات المالية ال تختلف ن القيمة العاد. إفي شركة تابعة والقرض المساند من شريك غير مسيطروالصكوك 

 كثيرا  عن قيمتها الدفترية.
 

 إدارة المخاطر  -44

 مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت 

ر أسعار العموالت بشأن موجوداتها ومطلوباتها لمخاط لها التابعة اتالسائدة في السوق. تخضع بتروكيم والشرك

 .والصكوك المرتبطة بعمولة، بما في ذلك الودائع البنكية والقروض ألجل

 مخاطر السيولة 

في توفير األموال للوفاء بالتعهدات بتروكيم والشركات التابعة لها تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها 

المتعلقة باألدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته 

بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية . تتطلب شروط البيع الخاصة بتروكيم العادلة. تقوم 

يوما  من تاريخ البيع. تسدد الذمم الدائنة التجارية، في العادة،  81أيام إلى  2بأن يتم سداد المبالغ خالل  ببتروكيم

  يوما  من تاريخ الشراء. 45إلى  31خالل 

 مخاطر العمالت 

لم تقم تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. 

خالل السنة. أو اليورو الدوالر األمريكي  وأاللاير السعودي ببأية معامالت هامة عدا  لها بتروكيم والشركات التابعة

غير  لها بتروكيم والشركات التابعةحيث أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن  و

 .هامة معرضة لمخاطر عمالت

 

 مخاطر اإلئتمان 

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

حدود إئتمان مخاطر اإلئتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع  بإدارة لها بتروكيم والشركات التابعةتقوم 

 ةهام اتتركيز ة، لم تحدد اإلدارة أيالموحدة ريخ قائمة المركز المالي، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. وبتالكل عميل

 في مخاطر اإلئتمان.

 

  اعتماد القوائم المالية الموحدة -41

فبراير  18هـ )الموافق 1436ربيع الثاني  31 القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ اعتمدت

2115). 

 

 المقارنة أرقام -42

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




