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 01معلومات عن الشركة
إنَّ الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") ("الشركة") هي شركة سعودية مساهمة ُمسجَّلة بموجب السجل التجاري رقم
( ) 1010246363الصادر بمدينة الرياض بتاريخ  8ربيع األول 1429هــ (الموافق  16مارس 2008م) ،حيث تأسست وفقًا لقرار وزارة
صفَر 1429هــ (الموافق  23فبراير 2008م).
التجارة والصناعة رقم ق 53/بتاريخ َ 16
األولية ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة المرفقة نشاطات الشركة وشركتيْها التابعتيْن التاليتيْن (ال ُمشَار إليها معًا بـ "المجموعة"):
وتتض َّمن القوائم المالية َّ
الشركة السعودية للبوليمرات (شركة ذات مسؤولية محدودة)
شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (شركة ذات مسؤولية محدودة
بالمنطقة الحرة)

بلد التسجيل
المملكة العربية السعودية

نسبة الملكية
%65

اإلمارات العربية المتحدة

%65

إنَّ الشركة السعودية للبوليمرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب السجـل التجاري
رقم  2055008886وتاريخ  29ذي القعدة 1428هـ (الموافق  9ديسمبر 2007م) ،ولها فرع في مدينة الجبيل ُمسجَّل بموجب السجل
التجاري رقم .2055009065
تأسَّست شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش.م.ح .بالمنطقة الحرة بمطار دبي بتاريخ  15فبراير 2011م بموجب ترخيص تجاري لشركة تعمل
بالمنطقة الحرة بمطار دبي .والعنوان المسجَّل للشركة هو المنطقة الحرة بمطار دبي ،مكتب رقم  6أي إي  - 420دبي باإلمارات العربية
المتحدة.
تُزا ِو ُل المجموعة تنمية وتطوير وإقامة وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات األخرى وتجارة الجملة والتجزئة
في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها .وتملك األراضي والعقارات والمباني لصالح الشركة.
 02أساس اإلعداد
بيان االلتزام
1 -2
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في في  31مارس 2019م وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم
أعِدت هذه القوائم المالية َّ
(" )34التقرير المالي األولي" ال ُمعت َمد بالمملكة العربية السعودية.
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية ال ُموحَّدة السنوية التي تعد وفقا
وال تتضمن القوائم المالية َّ
ب مع القوائم المالية ال ُموحَّدة السنوية للمجموعة
جن
إلى
ًا
ب
جن
قراءتها
وينبغي
السعودية،
العربية
بالمملكة
دة
م
المعت
للمعايير الدولية للتقرير المالي
ٍ
َ
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم
كما في  31ديسمبر 2018م .وتتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم َّ
اعتبارا من  1يناير
المالية ال ُموحَّدة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية
ً
2019م (إيضاح  .)3ولم تنفِذ المجموعة التطبيق المبكِر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ،لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ص َح عن السياسات المحاسبية
وقد طبَّقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( " )16عقود اإليجار "
ً
اعتبارا مِن  1يناير 2019م ،وأ ُ ْف ِ
لهذا المعايير الجديد في إيضاح (.)3
2 -2

أساس القياس

األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي .وفيما يتعلق بمنافع الموظفين وما
ت ُ َع ُّد القوائم المالية َّ
ُ
بعد التوظيف األخرى ،تستخدم حسابات القيمة الحالية االكتوارية.
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة باللاير السعودي ،الذي يمثل أيضًا العملة الوظيفية للمجموعة ،باستثناء شركة بوليمرات الخليج
وت ُ ْع َرض القوائم المالية َّ
ُ
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة بسعر
للتوزيع (ش .م .ح ).التي تترجم من عملة الدوالر األمريكي إلى عملة اللاير السعودي في هذه القوائم المالية َّ
قرب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ،ما لم يُذكر خالف ذلك.
ثابت قدره  3.75لاير سعودي مقابل  1دوالر أمريكي .وت ُ َّ
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األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2019م
 02أساس اإلعداد (تتمة)
 3-2أساس التوحيد
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة للمجموعة من القوائم المالية للشركة وشركتيها التابعتين .والشركتان التابعتان هما منشأتان
تتألف القوائم المالية َّ
تسيطر المجموعة عليهما .وتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر العوائد المتغيرة ،أو يكون لها حقوق فيها ،نتيجة مشاركتها
مع المنشأة المستث َمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على المنشأة المستث َمر فيها .وال تسيطر
المجموعة ،على وجه التحديد ،على المنشأة المستث َمر فيها إال إذا توفر لدى المجموعة العناصر الثالثة التالية كافة:
أ) السيطرة على المنشأة المستث َمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستث َمر فيها ذات
الصلة).
التعرض لمخاطر العوائد المتغيِرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة المستث َمر فيها.
ب)
ُّ
جـ) القدرة على استخدام صالحيتها على الشركة المستث َمر في التأثير على عوائدها.
وتُوحَّد القوائم المالية للشركتين التابعتين ابتدا ًء من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ،ويتوقف توحيدهما ابتدا ًء تاريخ انقطاع تلك
السيطرة .وتُحذَف االستثمارات والمعامالت واألرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت فيما بين شركات المجموعة.
تطبقها المجموعة.
وتتماشى السياسات المحاسبية للشركتين التابعتين مع تلك التي ِ
وتُظ َهر الحصص غير ال ُمسيطِرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل كلٌّ على حِ دة في قائمة الدخل والدخل
األو ِليَّة ال ُموحَّدة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة وقائمة التغيُّرات في حقوق الملكية َّ
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة وقائمة المركز المالي َّ
الشامل اآلخر َّ
ال ُمو َجزَ ة ،على التوالي.
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُموج ََزة
 4-2اعتماد القوائم المالية َّ
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة بتاريخ  18شعبان 1440هـ (الموافق  23ابريل 2019م).
اعتُمدت هذه القوائم المالية َّ
 03السياسات المحاسبية الجديدة
اعتبارا مِن  1يناير 2019م " .ووفقًا لما يستلزمه معيار
طبَّقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( " )16عقود اإليجار "
ً
ص َح عن طبيعة هذا المعيار وتأثيره أدناه.
المحاسبة الدولي رقم ( ،)34فقد أفُ ِ
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة
وتطبَّق عدة تعديالت وتفسيرات أخرى للمرة األولى في عام 2019م ،لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية َّ
للمجموعة.
 1-3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار"
يح ُّل معيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" َمح َّل معيار المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود اإليجار" والتفسير رقم ()4
الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "تحديد ما إذا كانت اتفاقية ما تشتمل على عقد إيجار" والتفسير رقم ( )15الصادر
عن لجنة تفسيرات المعايير "عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز" والتفسير رقم ( )27الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير " تقييم جوهر
وينص المعيار على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها،
المعامالت متضمنة الشكل النظامي لعقد إيجار".
ُّ
ويُلزم المستأجرين بالمحاسبة عن معظم عقود اإليجار ضمن نموذج قائمة مركز مالي واحد.
المؤجر وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16عن معيار المحاسبة الدولي رقم (.)17
تغيرا جوهريًا المحاسبة عن
ولم تتغير
ً
ِ
وسيستمر المستأجرون في تصنيف عقود اإليجار إ َّما كعقود إيجار تشغيلي وإ َّما عقود إيجار تمويلي باستخدام المبادئ ذاتها المنصوص
عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17ولذا ،فإنَّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16لم ينشأ عنه تأثير على عقود اإليجار
التي تكون المجموعة فيها هي المؤجر.
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 03السياسات المحاسبية الجديدة (تتمة)
 1-3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" (تتمة)
طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16
لدى المجموعة عقود إيجار لبنود مختلفة من األراضي والسيارات .وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16صنَّفت
صنِف عقد
المجموعة كل عقد من عقود إيجارها
(كمستأجر) في تاريخ بداية العقد إ َّما كعقد إيجار تمويلي أو إ َّما كعقد إيجار تشغيلي .و ُ
ِ
إيجار كعقد إيجار تمويلي إذا كان يترتب عليه تحويل جوهري لكافة المخاطر المنافع المتعلقة بملكية األصل المستأ َجر إلى المجموعة،
ورسملت عقود اإليجار عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة في تاريخ بدء إيجار العين المؤجَّرة أو بالقيمة
صنِف كعقد إيجار تشغيليُ .
وإال ُ
ْ
الحالية للحد األدنى من دُفعات اإليجار ،إن كانت أقل من القيمة العادلة.
عترف بها كتكاليف تمويل) وانخفاض في التزام عقد اإليجار .وفي عقد اإليجار التشغيلي ،لم
وزعت دُفعات اإليجار ما بين فائدة (ال ُم َ
ُو ِ
ً
ُعترف بدُفعات اإليجار كمصروف إيجار في الربح أو الخسارة وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة
ت ُ َرسمل العقارات المستأ َجرة ،ي َ
ستحق الدفع ضمن المبالغ المدفوعة مقد ًما والحسابات التجارية الدائنة
عقد اإليجار .واعتُرف بأي إيجار مدفوع مقد ًما وأي إيجار ُم َ
والحسابات الدائنة األخرى ،على التوالي.
وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16طبَّقت المجموعة طريقة اعتراف وقياس واحدة على جميع عقود اإليجار ،باستثناء
تحول معينة وإجراءات عملية
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة.
ُّ
وينص المعيار على متطلبات ُّ
ُمحدَّدة طبَّقتها المجموعة.
عقود اإليجار التي جرى المحاسبة عنها سابقًا كعقود تشغيلي
اعترفت المجموعة بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار لتلك عقود اإليجار ال ُمصنَّفة سابقا كعقود إيجار تشغيلي ،باستثناء عقود
ف بأصل حق االستخدام بنا ًء على المبلغ ال ُمعادِل اللتزامات عقد
اإليجار قصيرة وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة .واعت ُ ِر َ
ف بالتزامات
عترف بها سابقًا لعقد اإليجار .واعت ُ ِر َ
اإليجارُ ،معدلة حسب أي مبالغ مدفوعة مقد ًما وأي مبالغ مستحق الدفع ذات صلة ُم َ
اإليجار بنا ًء على القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية ،مخصومة باستخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي.
طبقت المجموعة أيضًا اإلجراءات العملية المتاحة حيث:
• استخدمت ُمعدَّل خصم واحد على مجموعة من عقود اإليجار ذات الخصائص المماثلة بدرجة معقولة.
• اعتمدت على تقييمها ما ْ
إن كانت عقود اإليجار ُمح َّملة بالتزامات مباشرة قبل تاريخ التطبيق المبدئي.
شهرا في تاريخ التطبيق المبدئي.
• طبَّقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12
ً
• استبعدت التكاليف المباشرة المبدئية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي.
المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار الذي يتض َّمن خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه.
• استخدمت اإلدراك
ِ
أصل حق االستخدام
تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاحًا لالستخدام).
صا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة ،و ُمعدَّلة حسب أي إعادة
ويُقَاس أصل حق االستخدام بالتكلفة ناق ً
عترف بها والتكاليف المباشرة
م
ال
اإليجار
عقود
التزامات
مبلغ
على
االستخدام
حق
ل
أص
تكلفة
قياس في التزامات عقد إليجار .وتشتمل
ُ َ
َ
صا أي حوافز إيجار مستلمة .ما لم تكن المجموعة متيقنة
المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات اإليجار ال ُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار ،ناق ً
عترف به وفقًا
بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المستأ َجر في نهاية مدة عقد اإليجار ،يُست َهلك أصل حق االستخدام ال ُم َ
لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار ،أيُّهما أقصر .ويخضع أصل حق االستخدام لالنخفاض في
القيمة.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2019م
 03السياسات المحاسبية الجديدة (تتمة)
 1-3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" (تتمة)
التزامات عقود اإليجار
تعترف المجموعة ،عند بدء عقد اإليجار ،بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تُدَفع على مدى فترة عقد
صا أي حوافز إيجار ُمست َحقة
اإليجار .وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية) ناق ً
القبض ومدفوعات اإليجار المتغيِرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .وتتض َّمن
أيضًا مدفوعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤ َّكد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار
المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل
إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة خيار إنهاء عقد االيجار .مدفوعات اإليجار
ِ
يعترف بها كمصروف في الفترة التي يتسبب خاللها الحدث أو الظرف في إجراء السداد.
وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة
المنصوص عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر .وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،يُزَ اد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد
ً
فضال عن ذلك ،يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو
الفائدة ويُخفَّض حسب دُفعات اإليجار ال ُمسدَّدة.
تغير في ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة
طبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمعدات (أي عقود اإليجار تلك التي
تُ ِ
ُ
طبق أيضًا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول
ت
و
شراء)،
خيار
ن
م
تتض
وال
العقد
بدء
تاريخ
من
أقل
أو
ا
شهر
12
مدتها
تبلغ
ً
َّ
ِ
منخفضة القيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة (أي التي تقل عن  18.750لاير سعودي) .ويُ ْعت ََرف
بدُفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط
صم دُفعات عقود اإليجار باستخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي باعتباره السعر الذي يدفعه
الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .وتُخ َ
المستأجر القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذات قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة وذات فترات وظروف مشابهة.
ِ
األحكام المحاسبية في تحديد مدة عقود اإليجار مع خيارات التجديد
تُحدِد المجموعة مدة عقد اإليجار كمدة عقد اإليجار الغير قابل لإللغاء مضافا اليه أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان
مؤ َّكدًا بصورة معقولة ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان مؤ َّكدا بصورة معقولة عدم ممارسته.
المعترف بها في قائمة المركز المالي عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16والحركة التي
الجدول التالي يوضح المبالغ
َ
تمت عليها خالل الفترة وتاثيرها على قائمة الدخل والدخل الشامل االخر األولية الموحدة الموجزة:
أصل حق االستخدام
المعدات
األراضي
لاير سعودي
لاير سعودي
باأللوف
باأللوف
المعترف بها في قائمة المركز المالي عند تطبيق
المبالغ
َ
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16كما في  1يناير
2019
إضافات خالل الفترة
مصروف استهالك خالل الفترة
فائدة ُمح َّملة على الفترة
مدفوعات خالل الفترة
في  31مارس 2019

28.571
()366
28.205

3.952
623
()291
4.284

اإلجمالي
لاير سعودي
باأللوف

32.523
623
()657
32.489

التزامات عقود اإليجار
لاير سعودي باأللوف

30.858
510
253
()558
31.063

األو ِل َّيتتتة
اعت ُ ِرفتتتت المجموعتتتة باستتتتهالك أصتتتول حتتتق االستتتتخدام قتتتدره  657ألتتتف لاير ستتتعودي فتتتي قائمتتتة التتتدخل والتتتدخل الشتتتامل َّ
ال ُمو َجزة خالل فترة الثالثة أشهر.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2019م
 2-3التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الها َّمة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ
يتطلبُ إعداد القوائم المالية َّ
صح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاريخ القوائم المالية .غير أنَّ عدم
ال ُمف َ
التيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات
التي تتأثر بذلك في المستقبل .وتستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعتقَد بأنَّها معقولة في ظل الظروف،
جرى باستمرار مراجعة التقديرات
وتُست َخدم للحكم على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى .وت ُ َ
ُعترف بالتعديالت التي تُجرى على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدَّل فيها التقديرات أو فترة التنقيحات
واالفتراضات األساسية .وي َ
تعرضت للتغيير تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية ،ان االحكام الهامة المنفذة من قبل
والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات التي َّ
اإلدارة لتطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة للتقديرات وعدم دقتها هي نفسها التي تم وصفها في القوائم السنوية باستثناء
التقديرات الجديدة الهامة والمصادر الهامة للتقديرات وعدم دقتها فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16كما ذُكِ َر
أعاله في اإليضاح (.)1-3

11

الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2019م
 04الممتلكات والمصانع والمعدات
تمثلت الحركة في ممتلكات المجموعة ومصانعها ومعداتها فيما يلي:
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
باأللوف
باأللوف
(غير ُمدقَّقة)
(غير ُمدقَّقة)
15.019.709
9.013
()216.757
14.811.965

صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
إضافات خالل الفترة
صافي القيمة الدفترية لالستبعادات خالل الفترة
االستهالك ال ُمح َّمل خالل الفترة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة

16.070.911
9.423
()268
()222.819
15.857.247

إنَّ جز ًءا من ممتلكات المجموعة ومصانعها ومعداتها مرهونة (أ) برهونات مقابل قرض ألجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي
(ب) وبالتنازل عن المتحصالت المتبقية مقابل قروض ألجل من اتحاد بنوك تجارية وصندوق االستثمارات العامة.
 05المخزون
 31مارس 2019
لاير سعودي
باأللوف
(غير ُمدقَّقة)

409.126
405.332
144.070
2.541
961.069

بضاعة تا َّمة الصنع
قِطع غيار
كتاليست (محفزات) ومواد كيماوية وإضافات
مواد خام

 06المبالغ المدفوعة مقد ًما والمدينون اآلخرون

 31مارس 2019
لاير سعودي
باأللوف
(غير ُمدقَّقة)

42.425
32.426
28.053
16.455
2.264
1.047
6.325
128.995

مطالبة تأمين مستحقة
ضريبة قيمة مضافة ُمست َحقة القبض ،بالصافي
قروض موظفين  -الجزء المتداول
مبالغ مدفوعة مقد ًما
تأمين نقدي مقابل إصدار صكوك (إيضاح )11
تأمين نقدي مقابل ضمان بنكي
إيرادات فوائد ُمست َحقة القبض
مدينون آخرون
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 31ديسمبر 2018
لاير سعودي
باأللوف
( ُمدقَّقة)

560.405
411.506
132.798
748
1.105.457

 31ديسمبر 2018
لاير سعودي
باأللوف
( ُمدقَّقة)

136.759
31.732
27.744
27.429
16.455
2.264
5.780
8.759
256.922

الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2019م
 07المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
طر عليها أو المسي َ
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين والمنشآت المسي َ
طر عليها بصورةٍ مشترك ٍة من قِبل هذه الجهات (الجهات المنتسبة)
أو التي تمارس هذه الجهات (الجهات المنتسبة) نفوذا هاما عليها.
أ)

وفيما يلي المعامالت الرئيسة مع الجهات ذات العالقة:

الجهات ذات العالقة

العالقة

طبيعة المعامالت

فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
باأللوف
باأللوف
(غير ُمدقَّقة)
(غير ُمدقَّقة)

شركة المجموعة السعودية لالستثمار
الصناعي

مساهم

خدمات دعم ومساندة

544

912

شركة شيفرون فيليبس السعودية

جهة ذات عالقة

مبيعات
مشتريات
خدمات دعم ومساندة

42.373
16.637
77.684

74.164
2.039
87.960

شركة الجبيل شيفرون فيليبس

جهة ذات عالقة

مبيعات
مشتريات

85.019
262.816

66.498
253.923

شركة شيفرون فيليبس كميكال إل إل سي
(مالحظة -2أ)

جهة ذات عالقة

امتياز

12.036

12.980

شركة شيفرون فيليبس كميكال جلوبال
إمبلويمنت إل إل سي

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

15.327

7.255

شركة شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال
سيلز إل إل سي

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة
أتعاب تسويقية

3.015
317.231

2.356
272.415

شركة كميكال سرفسز إنك.

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

14.177

575

(مالحظة -1أ) أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت مشتركة ("االتفاقية") مع شركة شيفرون فيليبس السعودية ،حيث تقدِم الجهة المنتسبة
بموجبها خدمات دعم ومساندة إلى المجموعة في مجاالت التشغيل والصيانة وخدمات الدعم اإلداري والدعم الفني.
(مالحظة -2أ) أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز ("االتفاقية") مع شركة شيفرون فيليبس كميكال إل إل سي خالل السنوات الماضية ،حيث
ح َّملت الجهة ذات العالقة ري ًعا مقابل استخدام عمليات البلمرة.
(مالحظة -3أ) قدَّم الشريك غير المسيطِ ر في الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة ُم َو َّحدَة) قرضًا مساندًا ال يحمل فائدة بقيمة 1.133
مليون لاير سعودي في السنوات السابقة لتمويل إنشاء مصنع بتروكيماويات .ويخضع سداد القرض لبعض التعهدات التي
تُستوفى بموجب شروط تسهيالت القروض التجارية (إيضاح  .)10وقد سدَّدت المجموعة مبلغًا بقيمة  807مليون لاير
سعودي في الفترة الحالية والفترات السابقة.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2019م
 07المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
ب)

فيما يلي األرصدة الختامية للجهات ذات العالقة:

 31مارس 2019
لاير سعودي
باأللوف
(غير ُمدقَّقة)

الجهات ذات العالقة

-1ب المبالغ ال ُمست َحقة من جهات ذات عالقة ضمن األصول المتداولة:
شركة شيفرون فيليبس السعودية
شركة الجبيل شيفرون فيليبس

-2ب المبالغ ال ُمست َحقة إلى جهات ذات عالقة ضمن المطلوبات المتداولة:
شركة الجبيل شيفرون فيليبس
شركة شيفرون فيليبس السعودية
شيفرون فيليبس كميكال جلوبال إمبلويمنت كمباني إل إل سي
شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي

جـ)

 31ديسمبر 2018
لاير سعودي باأللوف
( ُمدقَّقة)

174.125
40.150
214.275

172.631
48.695
221.326

113.717
64.947
42.548
544
2.611
224.367

86.524
72.187
48.200
409
2.261
209.581

فيما يلي مزايا كِبار موظفي اإلدارة:

يمثل كبار موظفي اإلدارة أعضاء مجلس إدارة المجموعة والمديرين بها وكبار موظفيها ،وفيما يلي تفاصيل منافع كبار موظفي إدارة
المجموعة عن الفترتين المنتهيتين في  31مارس 2019م و  31مارس 2018م:
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
باأللوف
باأللوف
(غير ُمدقَّقة)
(غير ُمدقَّقة)
3.347
236
3.583

مزايا موظفين قصيرة األجل
منافع نهاية خدمة

3.819
217
4.036

 08النقد وما في حكمه
يتألف النقد وما في حكمه مما يلي:

 31مارس 2019
لاير سعودي
باأللوف
(غير ُمدقَّقة)
874.033
2.912.000
3.786.033

أرصدة بنكية
ودائع ألجل

 31ديسمبر 2018
لاير سعودي
باأللوف
( ُمدقَّقة)
1.076.537
2.175.000
3.251.537

إنَّ الودائع ألجل محتفظ بها لدى بنوك محلية وأجنبية باللاير السعودي والدوالر األمريكي ،على التوالي ،ويبلغ تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر
أو أقل ،وتحمل عمولة حسب األسعار التجارية.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  31مارس 2019م
 08النقد وما في حكمه (تتمة)
إنَّ جز ًءا من النقد وما في حكمه لدى المجموعة بقيمة  2.461مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  2.097 :2018مليون لاير سعودي)
متناز ٌل عنه كضمان مقابل تسهيالت القروض من اتحادات بنوك تجارية وصندوق االستثمارات العامة (انظر إيضاح  .)10ويتض َّمن ذلك
مبلغًا بقيمة  1.456مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  1.185 :2018مليون لاير سعودي) متعلقًا بمتطلبات خدمة دين.
 09رأس المال
س ٌم إلى  480مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد كما في  31مارس 2019م
يبلغ رأس المال  4.800مليون لاير سعودي ُمق َّ
و 31ديسمبر 2018م.
 010القروض ألجل
ت ُ َمثِ ُل القروض ألجل المبالغ المستخدَمة من تسهيالت القروض التي حصلت عليها المجموعة مِ ن اتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية وصندوق
االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي .وهذه التسهيالت َم ْكفُولَة بعدة ضمانات بما في ذلك رهن بعض ممتلكات المجموعة
متغيرة تزيد عن أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك
ومصانعها ومعداتها وحساباتها البنكية وودائعها ألجل .وتحمل هذه القروض أسعار فائدة
ِ
ُ
لندن ("اليبور") وتتوافق مع شروط كل اتفاقية تسهيل قرض .وينبغي أن تُسدد هذه القروض على أقساط نصف سنوية .وقد أعِي َد تصنيف
ض ْمن المطلوبات غير المتداولة .ويتعيَّن على المجموعة االلتزام
الجزء المست َحق السداد من القروض ألجل بعد  31مارس 2020م ِ
بالتعهدات المنصوص عليها في جميع اتفاقيات تسهيالت القروض.
 011الصكوك
أصدرت الشركة بتاريخ  25شعبان 1435هــ (الموافق  23يونيو 2014م) صكو ًكا بقيمة  1.2مليار لاير سعودي بقيمة اسمية تبلغ 1
مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة .وتحمل الصكوك ال ُمصدَرة معدل عائد متغيِر على أساس أسعار العمولة للتعامل بين
البنوك السعودية ("سايبور") زائدًا هامش ربح نسبته  ،%1.7وتستحق السداد على أساس نصف سنوي .وتستحق الصكوك السداد حسب
شوال 1440هــ (الموافق  23يونيو 2019م) .وعليه ،تعتبر الصكوك كمطلوبات متداولة.
القيمة األسمية في تاريخ استحقاقها َّ 20
وقد قرر مجلس اإلدارة ،بتاريخ  19رمضان 1439هـ (الموافق  3يونيو 2018م) إعادة شراء الصكوك ال ُمصدَرة .وعليه ،فقد أعادت
الشركة شراء جزء من الصكوك ال ُمصدَرة بقيمة  122مليون لاير سعودي.
ع مبلغ بقيمة  16.5مليون لاير سعودي
برمة بتاريخ  25شعبان 1435هــ (الموافق  23يونيو 2014م) ،فقد أُو ِد َ
ووفقًا التفاقية الصكوك ال ُم َ
كتأمين نقدي محتفَظ به لدى شركة الرياض المالية في حساب مفتوح بالنيابة عن وكيل حاملي الصكوك (إيضاح .)6
 012المصاريف المستحَقة الدفع والدائنون اآلخرون
 31مارس 2019
لاير سعودي
باأللوف
(غير ُمدقَّقة)
297.164
69.720
96.596
463.480

مصاريف مست َحقة الدفع
دُفعات ُمقدَّمة من عمالء
دائنون آخرون
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 31ديسمبر 2018
لاير سعودي
باأللوف
( ُمدقَّقة)
438.188
63.645
103.371
605.204

الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
 31مارس 2019م
 013مخصصات الزكاة وضريبة الدخل
تخضع المجموعة لزكاة وضريبة دخل وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل .وتُحمل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على قائمة
األولية ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة.
الدخل والدخل الشامل اآلخر َّ

موقف الربوط
موقف ربوط الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم")

قدَّمت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام 2017م .واستكملت الشركة مع الهيئة العامة
للزكاة والدخل موقفها الزكوي عن جميع السنوات حتى  31ديسمبر 2010م على أساس إفرادي .وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة
والدخل عددًا من االلتزامات اإلضافية على النحو التالي:
وأصدرت الهيئة الربوط عن األعوام من 2011م حتى 2013م ،مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  95.5مليون لاير سعودي ،وقدَّمت
الشركة اعتراضًا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائية ،وتسلَّمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط
الزكوية ال ُمعدَّلة عن األعوام من 2011م حتى 2013م مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  5.74مليون لاير سعودي .وقد قبلت
الشركة ودفعت مبلغًا بقيمة  3.47مليون لاير سعودي وقدمت اعترضًا على الرصيد المتبقي بقيمة  2.27مليون لاير سعودي لدى لجنة
االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية ،وال تزال جلسة استماع االعتراض قيد االنتظار.
وأصدرت الهيئة الربوط عن األعوام من 2014م حتى 2016م ،مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  204.2مليون لاير سعودي ،وقد
قدَّمت الشركة اعتراضًا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائية ،وال تزال جلسة استماع االعتراض قيد االنتظار.
واليزال الربط عن عام 2017م قيد دراسة الهيئة.
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة كافي لتغطية أي التزام زكوي إضافي قد
درج في قائمة المركز المالي َّ
وترى إدارة الشركة أنَّ المخصص ال ُم َ
ينشأ مِن الهيئة.

موقف ربوط الشركة السعودية للبوليمرات

قدَّمت الشركة التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام 2018م .واستُكمل الربط عن الفترة المنتهية
في  31ديسمبر 2008م مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بدون أي التزام .ولم تُصدر الهيئة بعد الربوط عن األعوام من 2009م حتى
2018م.
ِب الوعاء الزكوي بنا ًء على فهم اإلدارة لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتخضع األنظمة الزكوية
وقد احتُس َ
في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة .وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات ال ُمقدَّمة من الشركات بالمملكة
العربية السعودية.

موقف ربوط شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (شركة بالمنطقة الحرة)

إنَّ الشركة التابعة ُمسجَّلة في المنطقة الحرة بمطار دبي ،وهي معفاة مِن ضريبة الدخل.
 014االلتزامات الرأسمالية
اعتمدت المجموعة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  130مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  135 :2018مليون لاير سعودي) تتعلق
ببعض مشاريع التوسعة.
 015االلتزامات المحتملة
قَ َّر َرت الشركة والشريك غير المسيطِ ر في الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة ُم َو َّحدَة) خالل عام 2010م زيادة رأسمال الشركة
المسيطر تكاليف إضافية ،وقد وافقت
السعودية للبوليمرات بمبلغ  3.394مليون لاير سعودي ،وهو ما سيؤدي إلى تكبِد الشريك غير
ِ
إدارة الشركة على تعويض الشريك غير المسيطِر عن طريق سداد مدفوعات سنوية في المستقبل على أساس األرباح المستقبلية للشركة
المقترحة.
السعودية للبوليمرات ،مع األخذ في االعتبار النقد غير القابل للتوزيع نتيجة لزيادة رأس المال
َ
وأصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ،بالنيابة عنها ،ضمانات بقيمة  391مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  389 :2018مليون
لاير سعودي) فيما يتعلق بسحب مواد خام أوليَّة للمصنع من أحد الموردين وقضايا الزكاة.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
األو ِليَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
 31مارس 2019م
 016المعلومات القطاعية
ً
متمثال في قطاع البتروكيماويات ،وذلك من
ترى إدارة المجموعة أن جميع أنشطة المجموعة وعملياتها تتألف من قطاع تشغيلي واحد
صدَر للقطاعات الجغرافية فقط.
حيث تقييم األداء وتوزيع الموارد .وبنا ًء على ذلك ،فإن التقارير المالية ت ُ ْ

القطاعات الجغرافية

تقع جميع األصول التشغيلية بالمملكة العربية السعودية .وت ُ َو َّزع المبيعات جغرافيًا على النحو التالي:
 31مارس
2019
(غير ُمدقَّقة)

 31مارس
2018
(غير ُمدقَّقة)

21
55
24
100

21
50
29
100

%

محليًا  /الشرق األوسط
آسيا
أوروبا  /أفريقيا

%

 017األحداث الالحقة
من وجهة نظر اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في  31مارس 2019م قد يكون لها تأثير هام على المركز
األولِيَّة ال ُموحَّدة ال ُمو َجزَ ة.
المالي للمجموعة الظاهر في هذه القوائم المالية َّ
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