
الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

َدة (غیر ُمدقَّقة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في

وتقریر فحص مراجع الحسابات المستقل



الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") 
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

دة وتقریر فحص مراجع الحسابات المستقل  ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

الصفحاتالفھرس 

١تقریر فحص مراجع الحسابات المستقل 

ِلیَّة  دةقائمة المركز المالي األوَّ ٢الُموَجَزة الُموحَّ

دة لیة الُموَجَزة الُموحَّ ٣قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ ٤قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة األوَّ

َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٥قائمة التدفقات النقدیة األوَّ

َدة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ١٥-٦إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
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الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") 
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدة (غیر ُمدقَّقة)  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

معلومات عن الشركة٠١

لة  الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") ("الشركة") ھي شركة سعودي مساھمة ُمسجَّ بموجب السجل التجاري رقم إنَّ
تأسست وفقًا حیث م)، ٢٠٠٨مارس ١٦ھــ (الموافق ١٤٢٩ربیع األول ٨) الصادر بمدینة الریاض بتاریخ ١٠١٠٢٤٦٣٦٣(

م). ٢٠٠٨فبرایر ٢٣ھــ (الموافق ١٤٢٩َصفَر ١٦بتاریخ ٥٣لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ق/

ن القوائم المالیة و َدة المرفقة نشاطات الشركة وشركتْیھا التابعتیْن التالیتیْن (الُمشَار إلیھا معًا بـ تتضمَّ لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ األوَّ
"المجموعة"):

نسبة الملكیةبلد التسجیل
%٦٥المملكة العربیة السعودیةالشركة السعودیة للبولیمرات (شركة ذات مسؤولیة محدودة)

%٦٥اإلمارات العربیة المتحدةبولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة ذات مسؤولیة محدودة بالمنطقة الحرة)شركة 

المجموعة تنمیة وتطویر وإقامة وإدارة وصیانة المصانع البتروكیماویة والغاز و ةوالبترول والصناعات األخرى وتجارتُزاِوُل
الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكیماویة ومشتقاتھا.

أساس اإلعداد٠٢

بیان االلتزام٢-١

دة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ م وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي ٢٠١٨سبتمبر ٣٠أِعّدت ھذه القوائم المالیة األوَّ
) "التقریر المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة. ٣٤رقم (

دة  دة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالیة الُموحَّ لِیَّة الُموَجَزة الُموحَّ یة إلعدادھا السنووال تتضمن القوائم المالیة األوَّ
مع القوائم دة اوفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة، وینبغي قراءتھا جنبًا إلى جنٍب لمالیة الُموحَّ

م. ٢٠١٧دیسمبر ٣١السنویة للمجموعة كما في 

دة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالی ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ دة ةوتتفق السیاسات المحاسبیة المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ الُموحَّ
م ٢٠١٨ینایر ١م، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتباًرا من ٢٠١٧دیسمبر ٣١السنویة للمجموعة عن السنة المنتھیة في 

ر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم یدخل حیر التنفیذ بعد.٣(إیضاح  ). ولم تنفِّذ المجموعة التطبیق المبّكِ

) "اإلیرادات ١٥) "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩المالي رقم (وقد طبَّقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر 
عن السیاسات المحاسبیة لھذه المعاییر الجدیدة في إیضاح ٢٠١٨ینایر ١من العقود الُمبَرمة مع العمالء" اعتباًرا ِمن  م، وأُْفِصَح

)٣.(

أساس القیاس٢-٢

دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ القوائم المالیة األوَّ تُعَدُّ

وفیما یتعلق بمكافآت الموظفین وما بعد التوظیف األخرى، تُستخدم حسابات القیمة الحالیة االكتواریة.

َدة باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة للمجموعة، باست ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ناء شركة ثوتُْعَرض القوائم المالیة األوَّ
َدة من عملة الدوال ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ي إلى ر األمریكبولیمرات الخلیج للتوزیع (ش. م. ح.) التي تُترجم في ھذه القوائم المالیة األوَّ

دوالر أمریكي. ١لایر سعودي مقابل ٣٫٧٥عملة اللایر السعودي بسعر ثابت قدره 

ب كافة القیم إلى أقرب قیمة باأللوف، ما لم یُذكر خالف ذلك.  وتُقرَّ



٧

الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") 
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

أساس اإلعداد (تتمة)٠٢

أساس التوحید٢-٣

ِلیَّة  َدة للمجموعة من القوائم المالیة للشركة وشركتیھا التابعتین. والشركتان التابعتان ھما تتألف القوائم المالیة األوَّ الُموَجَزة الُمَوحَّ
منشأتان تسیطر المجموعة علیھما. وتتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر العوائد المتغیرة، أو یكون لھا حقوق 

ھا ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على فیھا، نتیجة مشاركتھا مع المنشأة المستثَمر فی
المنشأة المستثَمر فیھا. وال تسیطر المجموعة، على وجھ التحدید، على المنشأة المستثَمر فیھا إال إذا توفر لدى المجموعة العناصر 

الثالثة التالیة كافة:

المستثَمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات المنشأة المستثَمر فیھا السیطرة على المنشأة أ) 
ذات الصلة).

ض لمخاطر العوائد المتغیِّرة أو الحق فیھا نتیجة اشتراكھا مع الشركة المستثَمر فیھا. ب) التعرُّ
ستثَمر في التأثیر على عوائدھا.جـ) القدرة على استخدام صالحیتھا على الشركة الم

تاریخ انقطاع من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة، ویتوقف توحیدھما ابتداًء د القوائم المالیة للشركتین التابعتین ابتداًء وتُوحَّ
من المعامالت فیما بین شركات تلك السیطرة. وتُحذَف االستثمارات والمعامالت واألرصدة واألرباح والخسائر غیر المحققة
المجموعة. وتتماشى السیاسات المحاسبیة للشركتین التابعتین مع تلك التي تطبِّقھا المجموعة.

على ِحدة في قائمة الدخل  وتُظَھر الحصص غیر الُمسیِطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة غیر المملوكة بالكامل كلٌّ
دة وقائمة التغیُّرات في والدخل  ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ دة وقائمة المركز المالي األوَّ ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ كیة حقوق الملالشامل اآلخر األوَّ

دة، على التوالي. ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ األوَّ

ِلیَّة الُموَجَزة ٢-٤ َدةاعتماد القوائم المالیة األوَّ الُمَوحَّ

َدة بتاریخ  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م).٢٠١٨أكتوبر٢٨ھـ (الموافق ١٤٤٠صفر ١٩اعتُمدت ھذه القوائم المالیة األوَّ

السیاسات المحاسبیة الجدیدة٠٣

) "اإلیرادات ١٥) "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩رقم (طبَّقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي 
م والسیاسات المحاسبیة لھذه المعاییر الجدیدة الُمبینَّة أدناه:٢٠١٨ینایر ١من العقود الُمبَرمة مع العمالء" اعتباًرا ِمن 

"األدوات المالیة") ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-١

األصول المالیة٣-١-١

تصنِّف المجموعة أصولھا المالیة ضمن فئتي القیاس التالیتین: 

الحقًا بالقیمة العادلة• األصول التي تُقاُس
بالتكلفة الُمْطفَأَة• األصول التي تُقاُس

ویعتمد التصنیف على نموذج العمل الخاص بالمجموعة إلدارة أصولھا المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة.

ا ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل  إمَّ ُل األرباح والخسائر ستَُسجَّ وفیما یخص األصول التي تُقَاس بالقیمة العادلة، فإنَّ
اآلخر.

القیاس
تقیس المجموعة، عند االعتراف المبدئي، أصال مالیًا بقیمتھ العادلة زائًدا، في حالة عدم تسجیل أصل مالي بالقیمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي. وتُدَرج تكالیف معامالت األصول المالیة 

الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاریف في الربح أو الخسارة.
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الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") 
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

السیاسات المحاسبیة الجدیدة (تتمة)٠٣

)"األدوات المالیة" (تتمة)٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-١

األصول المالیة (تتمة)٣-١-١

التوقف عن االعتراف
یتوقف االعتراف باألصول المالیة (أو متي یكون منطبقًا، جزء من األصول المالیة أو جزء من مجموعة من األصول المالیة 

دة للمجموعة) بصفة أساسیة عند:األولیةالمشابھة) (أي تُحذَف من قائمة المركز المالي الموجزة الُموحَّ

انتھاء صالحیة حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو ·
لھا التزام لسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل · أو تحویل المجموعة حقوقھا باستالم التدفقات النقدیة من األصل أو تحمُّ

عة بصورة جوھریة كافة بدون أي تأخیر جوھري إلى طرف آخر بموجب "ترتیبات فوریة"، وإما (أ) تحویل المجمو
المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل (ب) أو عدم قیام المجموعة بتحویل أو االحتفاظ فعلیا بكافة المخاطر والمنافع المتعلقة 

لت السیطرة على األصل. باألصل، ولكنھا حوَّ

االنخفاض في قیمة األصول المالیة
المجموعة على  الحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى الطریقة المبسََّطة التي تتطلب االعتراف بالخسائر تطبُِّق

ِمن االعتراف المبدئي بھا. وجنَّبت المجموعة جدول مخصص یعتمد على الخبرة السابقة  المتوقعة على مدى العمر ابتداًء
لعناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدینیین والبیئة االقتصادیة.للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانیة، ویُعدَّل حسب ا

إیرادات التمویل
إیرادات التمویل باستخدام معدل الفائدة الفعلي لكافة األدوات المالیة التي تُقَاس بالتكلفة الُمْطفَأَة واألصول المالیة ُل لتي اتَُسجَّ

كقیمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ویمثل معدل الفائدة الفعلي الُمعدَّل الذي یخصم المدفوعات أو تحمل فائدة الُمَصنَّفَة 
المقبوضات النقدیة المستقبلیة التقدیریة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو فترة أقصر، حیثما كان ذلك مالئًما، إلى صافي 

المالیة.القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات

المطلوبات المالیة٣-١-٢

السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمطلوبات المالیة. ال توجد تغییرات في االعتراف بالمطلوبات المالیة وقیاسھا. وعلیھ، فال تُْعَرُض

"اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء") ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-٢

علیھ في  ن من خمس خطوات منصوٌص على نموذج مكوَّ تعترف المجموعة باإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء بناًء
ن ذلك: المعاییر المعمول بھا المعتَمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. ویتضمَّ

تحدید عقد مع عمیل؛ أي االتفاقیات الُمبَرمة مع المجموعة التي تنشأ عنھا حقوق والتزامات قابلة للتنفیذ.أ) 
تحدید التزامات التنفیذ في العقد؛ أي التعھدات المنصوص علیھا في تلك العقود بتحویل المنتجات أو الخدمات.ب) 
تستحقھ المجموعة نظیر الوفاء بما علیھا من التزامات تنفیذ تحدید سعر المعاملة الذي یمثلجـ)  مبلغ الِعَوض المتوقع أْن

(باستثناء أي مبالغ ُمحصَّلة بالنیابة عن الغیر).
على سعر البیع التقدیري المستقل بذاتھ النسبي للمنتجات أو الخدمات د)  تخصیص سعر المعاملة لكل التزام تنفیذ ُمحدَّد بناًء

مة إلى العمیل.الُمقدَّ
االعتراف باإلیرادات عند الوفاء بالتزام التنفیذ؛ أي عند تحویل المنتجات أو الخدمات المتعھَّد بھا إلى العمیل وحصولھ ھـ) 

ذلك قد یتحقق بمرور الزمن أو عند مرحلة زمنیة معینة. على السیطرة، حیث إنَّ

للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المحدَّدة المنصوص علیھا تعاقدیًا وتُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة 
باستثناء الضرائب أو الرسوم.

ما إذا كانت تقوم بدور األصیل أو الوكیل. َر وتقیِّم المجموعة ما لدیھا من اتفاقیات إیرادات وفقًا لمعاییر ُمحدَّدة لتقّرِ



٩

للبتروكیماویات ("بتروكیم") الشركة الوطنیة 
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

السیاسات المحاسبیة الجدیدة (تتمة)٠٣

) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء" (تتمة)١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-٢

كما أنھ یجب استیفاء معاییر االعتراف المحددة الواردة أدناه قبل االعتراف باإلیرادات. وعند عدم وجود معاییر ُمحدَّدة، تُطبَّق 
ل اإلیرادات عند تحقیقھا أو استحقاقھا.السیاسة المذكورة أعاله،  وتُسجَّ

إیرادات المبیعات:
تصنِّع المجموعة مجموعة كبیرة من المنتجات وتبیعھا. ویتعیَّن االعتراف بمبیعات ھذه المنتجات عند تحویل السیطرة على 

نة من خمس خطوات المذكورة سابقًا وتطبیق شروط المنتجات إلى العمیل، على أن یُراعى ذلك في إطار اتباع  الطریقة المكوَّ
الشحن الساریة (أو "مصطلحات التجارة الدولیة").

عناصر التمویل
لفترة الیس لدى المجموعة حالیًا أو تتوقَّع في الوقت الراھن أي عقود مع عمالء على مبیعات أو منتجات روتینیة حیث تزید فیھا 

بین تحویل المنتجات أو الخدمات المتعھَّد بھا إلى العمیل وسداد العمیل عن سنة واحدة. ونتیجة لذلك، فال تجري المجموعة في 
د وجود أي حالة من ھذا القبیل،  على أي أسعار معامالت بشأن القیمة الزمنیة لألموال. ومع ذلك، فلو تحدَّ الوقت الحالي تعدیًال

مبالغ ذات الصلة من أجل تعدیل القیمة الزمنیة لألموال.یُعَاد قیاس ال

تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة٣-٣

ي الدولي للتقریر المالم، المعیاریْن المحاسبیین الجدیدین المذكورین أعاله "المعیار ٢٠١٨ینایر ١طبَّقت المجموعة، اعتباًرا من 
َدة ١٥) والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩رقم ( ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ) دون وجود تأثیر جوھري على القوائم المالیة األوَّ

أدناه. للمجموعة كما ھو مُوضََّح

) "األدوات المالیة"٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-٣-١

معظم األصول المالیة للمجموعة كأصول مالیة ُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة. وھذه الفئة ھي األكثر أھمیة بالنسبة للمجموعة،  تَُصنَُّف
ھذه الفئة النقد وما في حكمھ والودائع ألجل  ُن ویُحتفَظ بھا ضمن نموذج أعمال یستوفي الشروط المذكورة أعاله. وتَتََضمَّ

ِلیَّة الُموَجزَ  ةوالحسابات التجاریة المدینة والمدینین الحالیین اآلخرین. وعلیھ، فال یوجد تأثیر جوھري على القوائم المالیة األوَّ
َدة للمجموعة. الُمَوحَّ

) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-٣-٢

المجموعة إنتاج خلیط وقود المحركات وزیت الوقود واإلیثیلین والبروبیلین والھیكسین والبنزین والبولي إیثیلین عالي  تُزاِوُل
یكون بیع المنتج ھو التزام التنفیذ الوحید على  أْن عامٍة ومنخفض الكثافة والبولي بروبیلین والبولي ستایرین. ویُتوقع بصفٍة

تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (المجموعة، فإنَّ ) ال ینشأ عنھ أي تأثیر على إیرادات المجموعة أو ربحھا ١٥من ثمَّ
أو خسارتھا.

لِیَّة ٢٠١٨وتطبَّق عدة تعدیالت وتفسیرات أخرى للمرة األولى في عام  الُموَجَزة م، لكن لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة األوَّ
دة للمجموعة. الُموحَّ

ة ٣-٣-٣ التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّ

َدة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إعداد القوائم المالیة األوَّ ؤثر تیتطلُب
على المبالغ الُمفَصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاریخ القوائم 

عدم التیقن حیال ھذه االفتراضات والتقدیرات قد ینشأ عنھ نتائج قد تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة المالیة. غ یر أنَّ
الدفتریة لألصول أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في المستقبل. وتستند ھذه التقدیرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى 

الظروف، وتُستَخدم للحكم على القیم الدفتریة لألصول والمطلوبات التي ال تتضح بسھولة من مختلفة یُعتقَد بأنَّھا معقولة في ظل 
مصادر أخرى. وتُجَرى باستمرار مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة. ویُعتَرف بالتعدیالت التي تُجرى على التقدیرات 

ضالمحاسبیة في الفترة التي تُعدَّل فیھا التقدیرات أو فترة الت ت للتغییر نقیحات والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات التي تعرَّ
تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة، باستثناء التقدیرات الجدیدة الھامة والمصادر الھامة للتقدیرات وعدم دقتھا فیما یتعلق 

أعاله في ١٥المالي رقم () والمعیار الدولي للتقریر ٩بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ) ٣-١(اإلیضاح) كما ذُِكَر
، على التوالي.)٣-٢(اإلیضاح



١٠

الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم")
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

الممتلكات والمصانع والمعدات٠٤

تمثلت الحركة في ممتلكات المجموعة ومصانعھا ومعداتھا فیما یلي:

فترة التسعة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨سبتمبر 

فترة التسعة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٧سبتمبر 
لایر سعودي 

باأللوف
(غیر ُمدقَّقة)

لایر سعودي 
باأللوف

(غیر ُمدقَّقة)

١٦٫٠٧٠٫٩١١١٦٫٨٩٨٫٣٠٢صافي القیمة الدفتریة في بدایة الفترة
٤٥٫٠٤٥٥٩٫٠٥٤إضافات خالل الفترة

-)٧٧٨(صافي القیمة الدفتریة لالستبعادات خالل الفترة
ل خالل الفترة )٦٨٩٫٦٦٥()٦٦١٫٣٥٨(االستھالك الُمحمَّ

١٥٫٤٥٣٫٨٢٠١٦٫٢٦٧٫٦٩١صافي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة

جزًءا من ممتلكات المجموعة ومصانعھا ومعداتھا مكفول (أ) برھونات مقابل قرض ألجل من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  إنَّ
وبالتنازل عن المتحصالت المتبقیة مقابل قروض ألجل من اتحاد بنوك تجاریة وصندوق االستثمارات العامة.(ب) 

المخزون٠٥
سبتمبر ٣٠

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
(ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)

ة الصنع ٥٦٧٫٣٤٥٤٩٨٫٤٥٨بضاعة تامَّ
٥٫٥٦٨٣٫٧٣١مواد خام

٤٣٢٫٥٧٨٤٣٦٫٤٣٦قِطع غیار
١٤٨٫٣٥٧١٥٤٫٣١٣كتالیست (محفزات) ومواد كیماویة وإضافات

١٫١٥٣٫٨٤٨١٫٠٩٢٫٩٣٨

مقدًما والمدینون اآلخرونالمبالغ المدفوعة ٠٦
سبتمبر ٣٠

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
(ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)

٤٩٫٩٩٦٣٫٢٣٣ضریبة قیمة مضافة ُمستَحقة القبض، بالصافي
٢٨٫٣٢٨٢٥٫٨٦٠المتداولالجزء-قروض موظفین 

٣٦٫٢٢٤٢٦٫١٠٥مبالغ مدفوعة مقدًما
١٦٫٤٥٥١٦٫٤٥٥)١١تأمین نقدي مقابل إصدار صكوك (إیضاح 

٢٫٢٦٤٢٫٥٠٥تأمین نقدي مقابل ضمان بنكي
٤٫٨٠٧١٫٤٥٣إیرادات فوائد ُمستَحقة الدفع

٣٫٣٧٥٧٫٨٩٠مدینون آخرون
١٤١٫٤٤٩٨٣٫٥٠١



١١

الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") 
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

الجھات ذات العالقة وأرصدتھاالمعامالت مع ٠٧

من قِبل ھذه الجھات (الجھات  مشتركٍة تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین والمنشآت المسیَطر علیھا أو المسیطَر علیھا بصورةٍ
المنتسبة) أو التي تمارس ھذه الجھات (الجھات المنتسبة) نفوذا ھاما علیھا.

فیما یلي المعامالت الرئیسة مع الجھات ذات العالقة:أ)

طبیعة المعامالتالعالقةالجھات ذات العالقة

فترة التسعة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر ٣٠في 
٢٠١٨

فترة التسعة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٧سبتمبر 

لایر سعودي 
باأللوف

ُمدقَّقة)(غیر 

لایر سعودي 
باأللوف

(غیر ُمدقَّقة)

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار 
الصناعي

٢٧٠٨١٩خدمات دعم ومساندةمساھم

١٩٨٫٨٩٢١٦١٫٩٢٢مبیعاتجھة ذات عالقةشركة شیفرون فیلیبس السعودیة
)١١٫١٥٦()١٧٫٩٨٤(مشتریات

خدمات دعم ومساندة 
أ)-١(مالحظة 

)٢٨٦٫٢٤٠()٢٨٣٫٠٨٤(

٢٨٣٫٢٧٨١٥٠٫٨٠٥مبیعاتجھة ذات عالقةشركة الجبیل شیفرون فیلیبس
)٧٧٣٫٥٦٣()٨٩٣٫٦٩٦(مشتریات

شیفرون فیلیبس كمیكال كمباني إل إل 
أ)-٢سي (مالحظة 

)٣٤٫٥٥٨()٣٧٫٩١٦(امتیازریعجھة ذات عالقة

شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال 
إمبلویمنت كمباني إل إل سي

خدمات دعم جھة ذات عالقة
ومساندة

)٥٦٫٩٦٩()٣٥٫٨٩٥(

شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال 
سیلز إل إل سي

)١٫٠٤٧()٧٫٥٨١(خدمات دعم ومساندةجھة ذات عالقة

)١٩٠٫٨٥٣()٢٣٨٫٥٤٥(أتعاب تسویقیة

)٥٫٩٧٠()٩١٢(خدمات دعم ومساندةجھة ذات عالقةكمیكال سرفسز إنك.

م الجھة تأبرمت المجموعة اتفاقیة تسھیالت مشتركة ("االتفاقیة") مع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة، حیث أ) -١(مالحظة  قّدِ
المنتسبة بموجبھا خدمات دعم ومساندة إلى المجموعة في مجاالت التشغیل والصیانة وخدمات الدعم اإلداري والدعم 

الفني.

یث سي خالل السنوات الماضیة، حأبرمت المجموعة اتفاقیة امتیاز ("االتفاقیة") مع شیفرون فیلیبس كمیكال إل إل)أ-٢(مالحظة 
لت الجھة ذات العالقة ریعًا مقابل استخدام عملیات البلمرة. حمَّ

َدة) قرًضا مسانًدا ال یحمل فائدة بقیمة أ)-٣(مالحظة  قدَّم الشریك غیر المسیِطر في الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة تابعة ُمَوحَّ
ملیون لایر سعودي في السنوات السابقة لتمویل إنشاء مصنع بتروكیماویات. ویخضع سداد القرض لبعض ١٫١٣٣

). وقد سدَّدت المجموعة مبلغًا بقیمة ١٠وض التجاریة (إیضاح التعھدات التي تُستوفى بموجب شروط تسھیالت القر
ملیون لایر سعودي في الفترة الحالیة والفترة السابقة. وبلغ صافي تأثیر تكالیف التمویل المطفأة المتراكمة ٥٦٣

ملیون لایر سعودي.١٨٫٦وإعادة قیاس القرض المساند في الفترة الحالیة والفترة السابقة 



١٢

الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") الشركة 
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)٠٧

فیما یلي األرصدة الختامیة للجھات ذات العالقة:ب)

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١سبتمبر ٣٠الجھات ذات العالقة
لایر سعودي 

باأللوف
(غیر ُمدقَّقة)

لایر سعودي 
باأللوف
(ُمدقَّقة)

ضمن األصول المتداولة:المبالغ الُمستَحقة من جھات ذات عالقة ب-١
١٩٢٫٥٦١١٨٦٫٣٧٥شركة شیفرون فیلیبس السعودیة

٥٦٫١٦٤٤٢٫١٣٥شركة الجبیل شیفرون فیلیبس
٢٤٨٫٧٢٥٢٢٨٫٥١٠

المبالغ الُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة ضمن المطلوبات المتداولة:ب-٢
٤٢٫٣٨٠٦١٫٩٥٤السعودیةشركة شیفرون فیلیبس 

١٢٦٫٦٣٦١١٦٫٧٧٥شركة الجبیل شیفرون فیلیبس
٨٫٧٦٧٢٫٢٩٥شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت كمباني إل إل سي

٢٠٣-كمیكال سرفسز إنك.
٢٧٠٣٫٢٨٧شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي

٦٠٫٨١٨٥٢٫٨٤٩شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز إل إل سي
٢٣٨٫٨٧١٢٣٧٫٣٦٣

فیما یلي مكافأة ِكبار موظفي اإلدارة:)جـ

سبتمبر ٣٠م و ٢٠١٨سبتمبر ٣٠عن فترتي التسعة أشھر المنتھیتْین في للمجموعةفیما یلي تفاصیل مكافأة كبار موظفي اإلدارة
م:٢٠١٧

فترة التسعة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨سبتمبر 

فترة التسعة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٧سبتمبر 
لایر سعودي 

باأللوف
(غیر ُمدقَّقة)

لایر سعودي 
باأللوف

ُمدقَّقة)(غیر 

١٢٫٠٢١٩٫٨٢٥مكافآت موظفین قصیرة األجل
٢٫٢٩٨٨٠٩مكافآت نھایة خدمة

١٤٫٣١٩١٠٫٦٣٤

النقد وما في حكمھ٠٨

یتألف النقد وما في حكمھ مما یلي:
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١سبتمبر ٣٠

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

(ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)

١٫٥٤٧٫٨٢٤٢٫٢٦٥٫٨١٩أرصدة بنكیة
-١٫٢٣٥٫٠٠٠ودائع ألجل

٢٫٧٨٢٫٨٢٤٢٫٢٦٥٫٨١٩

الودائع ألجل محتفظ بھا لدى بنوك محلیة وأجنبیة باللایر السعودي والدوالر األمریكي، على التوالي، ویبلغ تاریخ استحقاقھا إنَّ
ثالثة أشھر أو أقل، وتحمل عمولة حسب األسعار التجاریة.



١٣

الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم")
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدةإیضاحات حول القوائم المالیة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

النقد وما في حكمھ (تتمة)٠٨

جزًءا من  ملیون لایر ٢٫١٥٢: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢٫٥٦٧لدى المجموعة بقیمة النقد وما في حكمھإنَّ
عنھ كضمان مقابل تسھیالت القروض من اتحادات بنوك تجاریة وصندوق اال ستثمارات العامة (انظر إیضاح سعودي) متنازٌل

ن ذلك مبلغًا بقیمة ،)١٠ علقًا بمتطلبات ملیون لایر سعودي) مت١٫٠٧٣: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٫٤٨٩ویتضمَّ
خدمة دین.

رأس المال٠٩

إلى ٤٫٨٠٠یبلغ رأس المال  سبتمبر ٣٠لایر سعودي للسھم الواحد كما في ١٠ملیون سھم بقیمة ٤٨٠ملیون لایر سعودي ُمقسٌَّم
م.٢٠١٧دیسمبر ٣١م و ٢٠١٨

القروض ألجل٠١٠

القروض ألجل المبالغ المستخَدمة من تسھیالت القروض التي حصلت علیھا المجموعة ِمن اتحاد بنوك تجاریة محلیة وأجنبیة  تَُمثُِّل
وصندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمیة الصناعیة السعودي. وھذه التسھیالت َمْكفُولَة بعدة ضمانات بما في ذلك رھن بعض 

وحساباتھا البنكیة. وتحمل ھذه القروض أسعار فائدة متغیِّرة تزید عن أسعار ألجل ھاوودائعانعھا ومعداتھا ممتلكات المجموعة ومص
الفائدة للتعامل بین بنوك لندن ("الیبور") وتتوافق مع شروط كل اتفاقیة تسھیل قرض. وینبغي أن تُسدد ھذه القروض على أقساط 

تصنیف الجزء المست م ِضْمن المطلوبات غیر المتداولة. ٢٠١٩سبتمبر ٣٠َحق السداد من القروض ألجل بعد نصف سنویة. وقد أُِعیَد
ویتعیَّن على المجموعة االلتزام بالتعھدات المنصوص علیھا في جمیع اتفاقیات تسھیالت القروض.

الصكوك٠١١

ملیار لایر سعودي بقیمة اسمیة تبلغ ١٫٢م) صكوًكا بقیمة ٢٠١٤یونیو ٢٣ھــ (الموافق ١٤٣٥شعبان ٢٥بتاریخ الشركةأصدرت 
ملیون لایر سعودي لكل منھا بدون خصم أو عالوة. وتحمل الصكوك الُمصَدرة معدل عائد متغیِّر على أساس أسعار العمولة ١

، وتستحق السداد على أساس نصف سنوي. وتستحق %١٫٧زائًدا ھامش ربح نسبتھ للتعامل بین البنوك السعودیة ("سایبور") 
ال ٢٠الصكوك السداد حسب القیمة األسمیة في تاریخ استحقاقھا  ـ (الموافق ١٤٤٠شوَّ م). وعلیھ، تعتبر الصكوك ٢٠١٩یونیو ٢٣ھـ

ِمن ھذه الفترة كمطلوبات متداولة. ابتداًء

م) إعادة شراء الصكوك الُمصَدرة. وعلیھ، أعادت ٢٠١٨یونیو ٣ھـ (الموافق ١٤٣٩رمضان ١٩وقد قرر مجلس اإلدارة، بتاریخ 
ملیون لایر سعودي.١٢٢شراء جزء من الصكوك الُمصَدرة بقیمة الشركة

مبلغ بقیمة ٢٠١٤یونیو ٢٣ھــ (الموافق ١٤٣٥شعبان ٢٥ووفقًا التفاقیة الصكوك الُمبَرمة بتاریخ  ملیون لایر ١٦٫٥م)، فقد أُوِدَع
).٦سعودي كتأمین نقدي محتفَظ بھ لدى شركة الریاض المالیة في حساب مفتوح بالنیابة عن وكیل حاملي الصكوك (إیضاح 

المستَحقة الدفع والدائنون اآلخرونالمصاریف ٠١٢

سبتمبر ٣٠
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

(ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)

٣٩٩٫٧١٣٢٥٦٫١٠٦مصاریف مستَحقة الدفع
٤١٫٢٣١٥٤٫٦٦٠من عمالءُدفعات ُمقدَّمة 
١٥٥٫٨٢٤٧٧٫٧٣٣دائنون آخرون

٥٩٦٫٧٦٨٣٨٨٫٤٩٩



١٤

الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") 
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

زكاة وضریبة الدخلالمخصصات ٠١٣

تخضع المجموعة لزكاة وضریبة دخل وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. وتُحّمل مخصصات الزكاة وضریبة الدخل على 
َدة.قائمة الدخل والدخل الشامل  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ اآلخر األوَّ

موقف الربوط

موقف ربوط الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم")
م. واستكملت الشركة مع الھیئة العامة ٢٠١٧والضریبیة حتى عام قدَّمت الشركة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة

م على أساس إفرادي. وقد أصدرت الھیئة العامة للزكاة ٢٠٠٩دیسمبر ٣١للزكاة والدخل موقفھا الزكوي عن جمیع السنوات حتى 
والدخل عدًدا من االلتزامات اإلضافیة على النحو التالي:

ملیون لایر سعودي. وقد ٧٤٫٤٢م مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ٢٠١٠أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ربًطا عن عام 
ع نقَدََّمت الشركة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة، وتسلَّمت من الھیئة ربًطا زكویًا معدًَّال

لایر سعودي قبلت بھ اإلدارة.٢٤١٫٤٨٥بالتزام زكوي إضافي بقیمة م مطالبة ٢٠١٠عام 

ملیون لایر سعودي، ٩٥٫٥م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ٢٠١٣م حتى ٢٠١١وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من 
اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة، وتسلَّمت الشركة من الھیئة العامة للزكاة وقدَّمت الشركة اعتراًضا على االلتزام الزكوي

ملیون لایر ٥٫٧٤م مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ٢٠١٣م حتى ٢٠١١والدخل الربوط الزكویة الُمعدَّلة عن األعوام من 
ملیون ٢٫٢٧وقدمت اعترًضا على الرصید المتبقي بقیمة ملیون لایر سعودي ٣٫٤٧سعودي. وقد قبلت الشركة ودفعت مبلغًا بقیمة 

لایر سعودي لدى لجنة االعتراض االستئنافیة الزكویة الضریبیة، وال تزال جلسة استماع االعتراض قید االنتظار.

ملیون لایر سعودي، ٢٠٤٫٢م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ٢٠١٦م حتى ٢٠١٤عن األعوام من وأصدرت الھیئة الربوط
وقد قدَّمت الشركة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة، وال تزال جلسة استماع االعتراض قید 

االنتظار.

َدة كافي لتغطیة أي التزام زكوي إضافي وترى إدارة الشركة أنَّ ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المخصص الُمدَرج في قائمة المركز المالي األوَّ
قد ینشأ ِمن الھیئة.

موقف ربوط الشركة السعودیة للبولیمرات
م. واستُكمل الربط عن الفترة ٢٠١٧والضریبیة حتى عام قدَّمت الشركة التابعة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة

م مع الھیئة العامة للزكاة والدخل بدون أي التزام. ولم تُصدر الھیئة بعد الربوط عن األعوام من ٢٠٠٨دیسمبر ٣١المنتھیة في 
م.٢٠١٧م حتى ٢٠٠٩

على فھم اإلدارة لألنظمة  الوعاء الزكوي بناًء الزكویة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. وتخضع األنظمة وقد احتُِسَب
الزكویة في المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة. وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا الھیئة عن اإلقرارات الُمقدَّمة من 

الشركات بالمملكة العربیة السعودیة.

شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة بالمنطقة الحرة)موقف ربوط
لة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وھي معفاة ِمن ضریبة الدخل. الشركة التابعة ُمسجَّ إنَّ

االلتزامات الرأسمالیة٠١٤

ملیون لایر سعودي) ١٠٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٥٠مصاریف رأسمالیة مستقبلیة بقیمة المجموعةتاعتمد
تتعلق ببعض مشاریع التوسعة.



١٥

الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") 
(شركة سعودیة مساھمة) وشركاتھا التابعة

َدةإیضاحات حول القوائم المالیة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)األوَّ
م٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

االلتزامات المحتملة٠١٥

َدة) خالل عام  َرت الشركة والشریك غیر المسیِطر في الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة تابعة ُمَوحَّ زیادة رأسمال م٢٠١٠قَرَّ
تكالیف إضافیة، ٣٫٣٩٤الشركة السعودیة للبولیمرات بمبلغ  ملیون لایر سعودي، وھو ما سیؤدي إلى تكبِّد الشریك غیر المسیطِر

وقد وافقت إدارة الشركة على تعویض الشریك غیر المسیِطر عن طریق سداد مدفوعات سنویة في المستقبل على أساس األرباح 
السعودیة للبولیمرات، مع األخذ في االعتبار النقد غیر القابل للتوزیع نتیجة لزیادة رأس المال المقتَرحة.المستقبلیة للشركة

٣٨٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٨٩المجموعة، بالنیابة عنھا، ضمانات بقیمة اي تتعامل معھتك الوالبنتوأصدر
ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق بسحب مواد خام أولیَّة للمصنع من أحد الموّردین.

المعلومات القطاعیة٠١٦

في قطاع البتروكیماویات، وذلك ترى إدارة المجموعة أن جمیع أنشطة  المجموعة وعملیاتھا تتألف من قطاع تشغیلي واحد متمثًال
على ذلك، فإن التقاریر المالیة تُْصَدر للقطاعات الجغرافیة فقط. من حیث تقییم األداء وتوزیع الموارد. وبناًء

القطاعات الجغرافیة

ع المبیعات جغرافیًا على النحو التالي:تقع جمیع  األصول التشغیلیة بالمملكة العربیة السعودیة. وتَُوزَّ

للفترة المنتھیة في 
٢٠١٨سبتمبر ٣٠

(غیر ُمدقَّقة)

للفترة المنتھیة في 
٢٠١٧سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة)
%%

١٩١٧/ الشرق األوسطامحلیً
٥١٥١آسیا

٣٠٣٢أوروبا / أفریقیا
١٠٠١٠٠

األحداث الالحقة٠١٧

تأثیر ھام على م قد یكون لھا ٢٠١٨سبتمبر ٣٠من وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ الفترة المنتھیة في 
َدة. ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المركز المالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم المالیة األوَّ

أرقام المقارنة٠١٨

تصنیف بعض أرقام المقارنة بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة. أُِعیَد




