ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ
ﻭﱄ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسﻢ اﷲ الرحمن الرحيﻢ
السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات

المحترمين

السالم عليكم ورﺣمة اﷲ وبركاتﻪ:
يسرنﻲ بﺈسمﻲ ،واسم زمالئﻲ أعضاء مجلس إدارة الشركة ،أن أقدم لﻜم التقرير السنوﻱ
للسنة المالية المنتﻬية فﻲ 2013/12/31م.
ً
ً
ﺟيدا فﻲ أسعار منتجات البتروكيماويات ،ولﻜن علﻰ صعيد
تماسﻜا
لقد شﻬد عام 2013م،
الشركة ،فﺈن مشروعﻬا (الشركة السعودية للبوليمرات) استمر فﻲ محاوالتﻪ معالجة عدد
ً
عددا من التوقفات ﻏير المجدولة ،ولﻜن
من المشاكﻞ الفنية التﻲ واﺟﻬتﻪ ،والتﻲ فرﺿﺖ
ً
تدريجيا ،وﻫﻲ مستمرة فﻲ التحسن لﻐرض الوصوﻝ بﻄاقة اإلنتاﺝ إلﻰ
الصورة تحسنﺖ
ً
ً
حجمﻬا التصميمﻲ .وتعﻜس األرقام للعام 2013م انخفاﺿا ملحوﻇا فﻲ حجم الخسارة ،مع
تحقيﻖ ارباح خالﻝ الربع الثانﻲ والربع األخير من ﻫذا العام ،ستستمر الشركة فﻲ ﺟﻬودﻫا
إلدارة أعمالﻬا مراعية عامﻞ السالمة واألمان ،ورفع نسبة السعودة بين موﻇفيﻬا ،وتحقيﻖ
عوائد لمساﻫميﻬا.
ً
أصالة عن نفسﻲ ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة الموقرين
فﻲ الختام أود أن أتقدم
بخالﺺ الشﻜر والتقدير إلﻰ مقام خادم الحرمين الشريفين الملﻚ عبداﷲ بن عبد العزيز
ﺁﻝ سعود وحﻜومتﻪ الرشيدة ،لدعمﻬا المتواصﻞ لقﻄاع الصناعة فﻲ المملﻜة.

وباﷲ التوفيﻖ.

رئيس مجلس اإلدارة
ﺣمد بن سعود السياري
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حمد سعود السيارﻱ
رئيس مجلس اإلدارة

سليمان محمد المنديﻞ
نائﺐ رئيس مجلس اإلدارة

عبداﷲ محمد الفايز
عضو مجلس اإلدارة

فراﺝ منصور أبو ثنين
عضو مجلس اإلدارة

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
ً
(ممثال للمﺆسسة العامة للتقاعد)
عضو مجلس اإلدارة

ﻫيثﻢ محمد الحميدﻱ
عضو مجلس اإلدارة

محمد عبداﷲ الحقبانﻲ
ً
(ممثال للمﺆسسة العامة للتﺄمينات اإلﺟتماعية)
عضو مجلس اإلدارة

عبدالرحمن صالح السماعيﻞ
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب

7

ً
أوال :نشاط الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بتاريخ  8ربيع الأول 1429هـ (الموافق  16مار�س 2008م) ،ك�شركة م�ساهمة
�سعودية م�سجلة في مدينة الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية ،بال�سجل التجاري رقم  ، 1010246363ويقع مقر عملها بمدينة
الريا�ض ،ويبلغ ر�أ�س مالها  4.800مليون ريال ،ويتمثل ن�شاط ال�شركة (بتروكيم) في تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة
الم�صانع البتروكيماوية والغاز والبترول وال�صناعات الأخرى ،وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية
وم�شتقاتها .وتقت�صر ممار�سة بتروكيم لهذا الن�شاط في الوقت الحالي على ا�ستثمارها في �شركاتها التابعة :ال�شركة ال�سعودية
للبوليمرات ،و�شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ،والتي تنتج وتوزع منتجات بتروكيماوية.
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ً
ثانيا :مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات):
تمثل ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،الم�شروع الأول لل�شركة ،وهي �شركة مختلطة ذات م�س�ؤولية محدودة يبلغ ر�أ�سمالها ()4.800
مليون ريـال �سعودي ،وتحمل ال�سجل التجاري رقم � 2055008886صادر من مدينة الجبيل بتاريخ 1428/11/29هـ (الموافق لـ
2007/12/9م) ،ويقع الم�شروع في مدينة الجبيل ال�صناعية ،وتمتلك ال�شركة  %65من الم�شروع والجزء المتبقي ،والبالغ %35
مملوك من قبل �شركة �شيفرون فيليب�س العربية للكيماويات ،وقد بد�أ �إنتاج الم�شروع في الربع الأخير من عام 2012م ،ويقوم
ب�إنتاج المواد التالية:
�ألف طن �سنوياً

المادة

1.165
550
550
100
400
100
100

ايثلين
بولي ايثلين عالي الكثافة
بولي ايثلين منخف�ض الكثافة الخطي
هك�سين
بولي بروبلين
بولي �ستايرين GPPS
بولي �ستايرين HIPS

وبلغ �إجمالي مبيعات ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات خالل
عام 2013م مبلغ  4.547مليون ريال ،وحققت �صافي خ�سائر
بلغت ( )45.4مليون ريال.

É«°SBG %67

%29 ÉHQhCG
%4 áµ∏ªŸG πNGO

وكان التوزيع الجغرافي لمبيعات ال�شركة خالل عام 2013م،
على النحو التالي:
كما يو�ضح الر�سم البياني �أدناه ن�سبة ملكية بتروكيم بالم�شروع ،وكذلك ن�سب كبار الم�ساهمين في بتروكيم.
م�ساهمو ال�شركة الوطنية للبتروكيماويات وال�شركة ال�سعودية للبوليمرات :
ﺍﻟـﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
٪٥٠

ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻢ
٪٦٥

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
٪١٧٫٦

ﺍﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ
٪١٦٫٢

ﺍﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
٪١٦٫٢

ﺷﻴﻔﺮﻭﻥ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٪٣٥

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﺮﺍﺕ

كما �أن جميع منتجات ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،والتي تباع خارج المملكة ،تتم بوا�سطة «�شركة بوليمرات الخليج للتوزيع»،
والمملوكة بنف�س ن�سبة ملكية ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ( %65ل�شركة بتروكيم ،و %35ل�شركة �شيفرون فيليب�س العربية) ،وهي
�شركة م�سجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ،وتقع بالمنطقة الحرة في مطار دبي ،وينح�صر عملها فقط على تخزين وبيع
وتوزيع منتجات ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،وقد تم ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ 2011/2/15م ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة،
بر�أ�س مال  2مليون درهم �إماراتي .وبلغ �إجمالي مبيعات �شركة بوليمرات الخليج للتوزيع خالل عام 2013م مبلغ  3.935مليون
ريال ،وحققت �صافي �أرباح بلغت  162مليون ريال.
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ً
ثالثا :النتائج املالية للشركة:
أ -ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2013م:
يو�ضح تقرير المراجع الخارجي ،القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 2013/12/31م  ،حيث يتم توحيد بيانات ال�شركات
التابعة (ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،و�شركة بوليمرات الخليج للتوزيع) بالكامل  ،والمملوكة بن�سبة  %65لبتروكيم.
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قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي (بماليين الرياالت)

2013

2012

2011

2010

2009

الموجودات
�إجمالي الموجودات المتداولة

2.548.3

1.083.2

1.822.8

2.115.1

3.276.1

�إجمالي الموجودات غير المتداولة

18.457.4

19.303.4

18.174.3

16.204.4

11.304.9

�إجمـالي الموجــودات

21.005.7

20.386.6

19.997

18.319.5

14.581.0

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين:
�إجمالي المطلوبات المتداولة

2.329.7

1.083.8

48.2

72.3

54.0

�إجمالي المطلوبات غير المتداولة

13.121.3

13.671.8

13.632.9

11.855.9

9.678.1

�إجمـالي المطــلوبات

15.451.0

14.755.6

13.681.1

11.928.2

9.732.1

مجموع حقوق الملكية

5.554.7

5.631.0

6.316

6.391.3

4.848.9

21.005.7

20.386.6

19.997

18.319.5

14.581

�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
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قائمة الدخـل
2013

قـائمة الدخـل (بماليين الرياالت)

2011

2012

2009

2010

المبيعات

4.436.7

857.9

-

-

-

تكلفة المبيعات

()3.710.2

()1.336.7

-

-

-

�إجمالي الربح (الخ�سارة)

726.5

()478.9

-

-

-

بيع وتوزيع

()310.6

()52.9

-

-

-

عمومية و�إدارية

()250.5

()150.5

()47.1

()14.2

()9.2

الربح (الخ�سارة) من العمليات الرئي�سية

165.4

()682.3

()47.1

()14.2

()9.2

�إيرادات �أخرى

-

50.8

-

11.5

16.0

�إيرادات من ودائع بنكية

-

7.5

10.8

-

-

�أعباء مالية

()203.4

()21.9

-

-

�إطفاء م�صاريف الت�أ�سي�س

-

-

-

-

()14.2

فروق تحويل عملة

-

-

-

-

()0.4

م�صاريف تمويل
الربح (الخ�سارة) قبل حقوق الملكية غير
الم�سيطرة والزكاة

-

-

-

-

()1.4

()38.0

()646.0

()36.3

()2.7

()9.2
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قـائمة الدخـل (بماليين الرياالت)

2012

2013

2011

2009

2010

ح�صة حقوق الملكية غير الم�سيطرة في �صافي
(ربح) خ�سائر ال�شركات التابعة
�صافي ربح (خ�سارة) قبل الزكاة ال�شرعية

10.2

221.4

12.0

1.2

1.7

()27.8

()424.6

()24.3

()1.5

()7.5

الزكاة ال�شرعية

()38.3

()39.0

()39.8

()41.1

()53.1

�صافي ربح (خ�سارة) ال�سنة

()66.1

()463.5

()64.1

()42.6

()60.6

ربحية (خ�سارة) ال�سهم الواحد بالريال

()0.14

()0.97

()0.13

()0.09

()0.13

تم �إ�ستبعاد المبيعات الم�شتركة بين ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات و�شركة بوليمرات الخليج للتوزيع من �إجمالي المبيعات وتكلفة
المبيعات ،لغر�ض توحيد القوائم المالية.

ب_الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:
2013

2012

التغييرات -/+

ن�سبة التغير

البنود ( ماليين الرياالت )

�إجمالي الربح

726.5

()478.9

1.205.4

-

الربح الت�شغيلي

165.4

()682.3

847.7

-

�صافي الربح

()66.1

()463.5

397.4

%85.73

يعود ال�سبب الرئي�سي في ظهور الفروقات في النتائج الت�شغيلية عن ال�سنة ال�سابقة� ،إلى �أن م�شروع ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
كان قد بد�أ ت�شغيله التجاري بتاريخ 2012/10/1م �أي �أن الفترة المح�سوبة للت�شغيل هي فقط للربع الرابع من عام  ،2012كما �أن
الم�شروع قد واجه توقف ًا غير مجدول من تاريخ 2012/11/10م �إلى تاريخ 2013/1/19م لوجود بع�ض الم�شاكل الفنية في بع�ض
الوحدات والتي نتج عنها ارتفاع في الخ�سائر لعام 2012م.
في عام 2013م واجه الم�شروع م�شاكل فنية في بع�ض الوحدات ،والتي بدورها �أدت �إلى �إيقاف الإنتاج في جميع الوحدات وفق ًا
للتواريخ التالية:
•من 2012 /11/10م �إلى تاريخ 2013/1/18م ( 18يوما من عام 2013م).
•من 2013/6/30م �إلى تاريخ 2013/7/22م ( 23يوما).
•من 2013/9/22م �إلى تاريخ 2013/10/4م ( 13يوما).
وقد تم عمل الإ�صالحات الالزمة لتلك الوحدات ،وعودة الإنتاج ب�شكل طبيعي .وحيث �أن عام 2013م �شهد توقفات غير مجدولة،
وكذلك عدة اختبارات لوحدات االنتاج ،فقد نتج عن ذلك انخفا�ض �أرباح الم�شروع عما كان متوقع ًا له.

ج_ التوقعات المستقبلية للشركة:
�سوف تعمل �شركة ال�سعودية للبوليمرات خالل عام 2014م على رفع م�ستوى الإنتاج وتح�سين الأداء ،الذي بدوره �سوف يعمل على
تحقيق �إيرادات �أف�ضل ،وفيما يتعلق بالتوقعات الم�ستقبلية الخا�صة ب�أ�سعار منتجات م�شروع ال�شركة في الأ�سواق العالمية ،فمن
ال�صعب التنب�ؤ بها في الوقت الحالي وذلك الرتباطها بعدة عوامل اقت�صادية ،ولكن ب�صفة عامة ،ت�شير توقعات بع�ض المكاتب
اال�ست�شارية المتخ�ص�صة �إلى �أن الأ�سعار �سوف تبقى متذبذبة في عام 2014م ،مع تح�سن طفيف مدفوع بتح�سن االقت�صاد
العالمي.
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ً
رابعا :املخاطر املحتملة:
هناك مخاطر محتملة قد ت�ؤثر على نتائج ال�شركة ويمكن ت�صنيفها كالتالي:
 )1المخاطر المتعلقة بالعمليات:
 1-1م�ستوى الأداء الت�شغيلي والذي يحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعر�ض للأعطال والتوقف.
 2-1مخاطر توريد المواد الأ�سا�سية (اللقيم) ،وا�ستيفاء �شروط اتفاقية توريد اللقيم مع �شركة �أرامكو ال�سعودية.
 3-1مخاطر تغير �أ�سعار المواد الخام.
 4-1الأخطار المتعلقة ب�أ�سعار الفائدة.
 )2المخاطر المتعلقة بالسوق:
 1-2المناف�سة العالية والتي تت�أثر بها ال�شركة من حيث العر�ض والطلب.
�	2-2أ�سعار النفط الخام.
 )3وضع االقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة ،والذي قد
ينعكس على أسعار المنتجات.
 )4المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة اإلغراق في األسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.
 )5المخاطر البيئية والمالزمة للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات
وتكاليف.
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ً
خامسا  :سياسة توزيع األرباح:
ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع الم�صروفات العمومية ،والتكاليف
الأخرى على الوجه التالي:
1-1يجنب  %10من الأرب��اح ال�صافية لتكوين احتياطــي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ
االحتياطي المذكور ن�صف ر�أ�س المال.
2-2للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة �أن تجنب  %5من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
3-3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين تعادل ( )%5من ر�أ�س المال المدفوع.
4-4يخ�ص�ص بعد ما تقدم ( )%10من الباقي لمكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة  ،ويوزع الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�صة
�إ�ضافية من الأرباح.
نظر ًا �إلى �أن ال�شركة بد�أت الت�شغيل في نهاية عام 2012م ،فلم يتكون لديها ر�صيد من الأرباح المبقاة ،وبالتالي لن تكون هناك
�أية توزيعات للأرباح عن العام المالي 2013م.
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ً
سادسا  :قروض الشركة:
ح�صلت بتروكيم على القر�ض التالي خالل عام 2013م:
قيمة القروض القائمة (بماليين الرياالت)
الجهة المقر�ضة

�إجمالي قيمة
القر�ض

الر�صيد
الم�سحوب في
بداية العام

الم�سحوب
خالل العام

الر�صيد الإجمالي
الم�سحوب في نهاية العام

المبالغ
الم�سددة

مدة القر�ض
(�سنة)

600

0

600

600

0

2

بنك الريا�ض

م�شروع بتروكيم ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات قد اقتر�ض على النحو التالي:
قيمة القروض القائمة (بماليين الرياالت)
الجهة المقر�ضة

�إجمالي قيمة
القر�ض

الر�صيد
الم�سحوب في
بداية العام

الم�سحوب
خالل العام

المبالغ الم�سددة
خالل العام

ر�صيد
نهاية العام

مدة القر�ض
(�سنة)**

�صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي

1.200

1.200

0

50

1.150

7

�صندوق الإ�ستثمارات العامة

3.000

3.000

0

30

2.970

7.5

بنوك تجارية محلية و�أجنبية*

9.258

9.258

0

485

8.773

11

الإجمالي

13.458

13.458

0

565

12.893

* يندرج تحت البنوك التجارية  19بنك ًا 7 :منها محلية والباقي بنوك دولية.
**بد�أ ت�سديد القرو�ض خالل عام 2013م.
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ً
سابعا  :إدارة الشركة:
أ .عضوية مجلس اإلدارة:
يتكون مجل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للبتروكيماويات من ثمانية �أع�ضاء ،وتنتهي دورة �أع�ضاء مجل�س الإدارة الحالية بتاريخ
2016/4/10م.
أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خالل عام 2013م:
اال�سم

المن�صب

ال�صفة

حمد �سعود ال�سياري

رئي�س مجل�س الإدارة

غير تنفيذي

�سليمان محمد المنديل

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

غير تنفيذي

عبداهلل محمد الفايز

ع�ضو مجل�س �إدارة

م�ستقل

فراج من�صور �أبوثنين

ع�ضو مجل�س �إدارة

م�ستقل

عبدالعزيز عبدالرحمن الخمي�س

ع�ضو مجل�س �إدارة "ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد"

غير تنفيذي

هيثم محمد الحميدي

ع�ضو مجل�س �إدارة

م�ستقل

محمد عبداهلل الحقباني

ع�ضو مجل�س �إدارة "ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية" غير تنفيذي

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

الع�ضو المنتدب

تنفيذي

كما ننوه ب�أن الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية قامت بتعيين الأ�ستاذ ريا�ض عتيبي الزهراني (ع�ضو غير تنفيذي) ممث ًال لها
في مجل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ،بد ًال من الأ�ستاذ محمد عبداهلل الحقباني (ع�ضو غير تنفيذي)،
وذلك اعتبار ًا من تاريخ 2014-1-1م.
أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:
اال�سم

ع�ضوية مجال�س �إدارة �شركات الم�ساهمة الأخرى

حمد �سعود ال�سياري

رئي�س مجل�س �إدارة المجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.

�سليمان محمد المنديل

ع�ضو مجل�س �إدارة المجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.

عبداهلل محمد الفايز
فراج من�صور ابوثنين
عبدالعزيز عبدالرحمن الخمي�س
محمد عبداهلل الحقباني

ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة التعاونية للت�أمين.
ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة الرائدة لال�ستثمار (�شركة مغلقة).
ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للنقل البحري.
ع�ضو مجل�س �إدارة مجموعة ا�سترا ال�صناعية.
ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة بوان.
ع�ضو مجل�س �إدارة البنك ال�سعودي للإ�ستثمار .
ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية العالمية للبتروكيماويات.
ع�ضو مجل�س �إدارة بنك الجزيرة.
ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة الجزيرة للأوراق المالية�( .شركة م�ساهمة مغلقة).
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ب .اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجل�س �إدارة ال�شركة �ستة اجتماعات خالل العام المالي 2013م ،وكان ح�ضور الأع�ضاء كما يلي:
تواريخ االجتماعات في عام  2013م
ا�ســم الع�ضــو

الإجمالي

2/20

4/6
قبل الجمعية

4/6
بعد الجمعية

7/16

9/10

12/11

حمد �سعود ال�سياري













 6من 6

�سليمان محمد المنديل













 6من 6

عبداهلل محمد الفايز













 6من 6

فراج من�صور �أبوثنين













 6من 6

عبدالعزيز عبدالرحمن الخمي�س













 6من 6

هيثم محمد الحميدي













 6من 6

محمد عبداهلل الحقباني













 6من 6

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل













 6من 6
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ج .األتعاب والمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة:
البيان

الرواتب والأجور
البدالت
المكاف�آت ال�سنوية
الخطط التحفيزية �أو �أي تعوي�ضات
�أو مزايا عينية �أخرى
الإجمالي

�أع�ضاء المجل�س
التنفيذيين

�أع�ضاء المجل�س غير
التنفيذيين

خم�سة من كبار التنفيذيين ممن
تلقوا �أعلى المكاف�آت والتعوي�ضات
من ال�شركة  ،ي�ضاف �إليهم الرئي�س
التنفيذي والمدير المالي

الإجمالى

218.000
-

1.610.000
-

1.703.841
662.921
326.567

1.703.841
2.490.921
326.567

-

-

200.000

200.000

218.000

1.610.000

2.893.329

4.721.329

د .ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:
الأ�سهم المملوكة لأع�ضاء مجل�س الإدارة ،بما فيها �أ�سهم زوجاتهم و�أوالدهم الق�صر:
2012/12/31م
ا�ســم الع�ضــو

حمد ال�سياري (الرئي�س)
�سليمان المنديل
(نائب الرئي�س)
عبداهلل الفايز
فراج �أبوثنين
عبدالعزيز الخمي�س
«ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد»
هيثم الحميدي
محمد الحقباني
«ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية»
عبدالرحمن ال�سماعيل
(الع�ضو المنتدب)

ممتلكات �شخ�صية

ال�شركات التي يمثلها

2013/12/31م
ممتلكات
�شخ�صية

ن�سبة التغير

ال�شركات التي يمثلها

100.000

-

100.000

-

-

1000

-

1000

-

-

2000
225.000

-

2000
225.000

-

-

-

78.000.000

-

78.000.000

-

1000

-

1000

-

-

-

78.000.000

-

78.000.000

-

1000

-

1000

-

-

مالحظة :تنوه ال�شركة �أنه ال توجد �أي �أدوات دين لأع�ضاء مجل�س االدارة.

هـ .ملكية كبار التنفيذيين
الأ�سهم المملوكة لكبار التنفيذيين ،بما فيها �أ�سهم زوجاتهم و�أوالدهم الق�صر:
2012/12/31م

2013/12/31م

ممتلكات �شخ�صية

ممتلكات �شخ�صية

علي عبداهلل البقمي

1.809

3.296

%80

تركي نا�صر الهاجري

-

-

-

اال�ســم

ن�سبة التغير

مالحظة :تنوه ال�شركة �أنه ال توجد �أي �أدوات دين لكبار التنفيذيين.
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و .لجان مجلس اإلدارة:
لجنة المراجعة:
عقدت اللجنة خم�س اجتماعات خالل العام المالي 2013م.
ت�شتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:
•
•
•
•
•
•

درا�سة ال�سيا�سة المحا�سبية لل�شركة.
التو�صية باختيار مراجع الح�سابات الخارجي.
درا�سة القوائم المالية ال�سنوية والأولية قبل اعتمادها ون�شرها.
التحقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية في ال�شركة وفاعلية ت�صميمها بطريقة منا�سبة.
تقويم فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
تعيين المراجع الداخلي والتحقق من ا�ستقالليته ودرا�سة خطة عمل المراجعة الداخلية في ال�شركة.

وتتكون لجنة المراجعة من ثالثة �أع�ضاء ،لديهم جميع ًا خبرات عملية ومهنية ت�ؤهلهم للم�شاركة الفاعلة في �أعمال لجنة المراجعة،
وهم كما يلي:
 -1محمد عبداهلل الحقباني (رئي�س اللجنة).
 -2عبداهلل محمد الفايز.
 -3خالد �سالم الروي�س.

بتاريخ 2014/1/16م ،قرر مجل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ،الموافقة على تعيين اال�ستاذ ريا�ض
الزهراني (ممثل الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية) في ع�ضوية لجنة المراجعة ،بدل من الأ�ستاذ محمد الحقباني ،وتم
تعيين الأ�ستاذ عبداهلل الفايز رئي�س للجنة.
اللجنة التنفيذية:
لم تعقد اللجنة التنفيذية �أي اجتماع لها خالل العام المالي  2013م.
وت�شتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:
1-1تقوم اللجنة التنفيذية بنف�س مهام مجل�س الإدارة ،في حال عدم القدرة على عقد اجتماع مجل�س الإدارة لأي �سبب كان.
2-2يجب �أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها ،برفع تقرير لمجل�س �إدارة ال�شركة ،ويت�ضمن التقرير و�صف ًا لكافة الإجراءات
التي اتخذتها اللجنة في �إجتماعاتها نيابة عن المجل�س.
3-3يجوز للجنة اال�ستعانة كلما دعت الحاجة بم�ست�شارين م�ستقلين للقيام بدرا�سات متخ�ص�صة ت�ساعد اللجنة على تنفيذ
مهامها ،وتحديد �أتعابهم.
�أع�ضاء اللجنة:
 -1حمد �سعود ال�سياري (رئي�س اللجنة).
� -2سليمان محمد المنديل.
 -3عبدالعزيز عبدالرحمن الخمي�س.
 -4عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل.
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لجنة الترشيحات والمكافآت:
عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام المالي  2013م.
ت�شتمل مهام لجنة التر�شيحات والمكاف�آت على ما يلي:
1-1تقوم اللجنة بالتو�صية بالتر�شيح لع�ضوية مجل�س الإدارة ،ويجب على اللجنة مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبقت �إدانته
ب�أي جريمة مخلة بال�شرف والأمانة.
2-2تقوم اللجنة بعمل المراجعة ال�سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المنا�سبة لع�ضوية مجل�س الإدارة ،و�إعداد و�صف
للقدرات والم�ؤهالت المطلوبة لع�ضوية مجل�س الإدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�ضو لأعمال
مجل�س الإدارة.
3-3تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجل�س الإدارة ،ورفع التو�صيات في �ش�أن التغييرات التي يمكن �إجرا�ؤها.
4-4تقوم اللجنة بتحديد جوانب ال�ضعف والقوة في مجل�س الإدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
5-5الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء الم�ستقلين ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية
مجل�س �إدارة �شركة �أخرى.
6-6و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لمكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة ،وكبار التنفيذيين ،واال�ستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد
تلك المكاف�آت.
�أع�ضاء اللجنة:
 -1فراج من�صور ابوثنين (رئي�س اللجنة).
 -2هيثم محمد الحميدي.
 -3محمد عبداهلل الحقباني.
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بتاريخ 2014/1/16م ،قرر مجل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ،الموافقة على تعيين اال�ستاذ ريا�ض
الزهراني (ممثل الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية) في ع�ضوية لجنة التر�شيحات والمكاف�آت ،بدل من الأ�ستاذ محمد
الحقباني.
لجنة المسؤولية اإلجتماعية:
لم تعقد لجنة الم�س�ؤولية االجتماعية �أي اجتماع لها خالل العام المالي 2013م.
ت�شتمل مهام لجنة الم�س�ؤولية االجتماعية على ما يلي:
1-1تطوير �أ�س�س ومعايير الم�ساهمة االجتماعية لل�شركة.
2-2تطوير ومتابعة البرامج التي ت�ساهم في تعميق الإح�سا�س بالم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة وموظفيها.
3-3تفعيل دور ال�شركة في تبني �سيا�سات ومبادرات وبرامج م�س�ؤولية اجتماعية نحو م�ساهميها وعمالئها ومورديها والبيئة
والمجتمع ككل ،بهدف دعم وتعزيز �سمعة ال�شركة.
4-4رفع تو�صيات لمجل�س �إدارة ال�شركة بخ�صو�ص ميزانية الم�ساهمة االجتماعية ال�سنوية لل�شركة.
�أع�ضاء اللجنة:
 -1حمد �سعود ال�سياري (رئي�س اللجنة).
� -2سليمان محمد المنديل.
 -3عبداهلل محمد الفايز.

ً
ثامنا  :بيان املستحقات النظامية:
الم�سددة (ريال)

الم�ستحقة (ريال)

نوع المدفوعات

الت�أمينات االجتماعية

359.274

30.054

�ضرائب اال�ستقطاع

18.296

0

3.800.277

38.309.604

15.121

0

الزكاة
ر�سوم الغرفة التجارية والت�أ�شيرات
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ً
تاسعا :تعامالت مع أطراف ذات عالقة:
تم خالل العام 2013م تعامالت مع �أطراف ذات عالقة ،وجاءت على النحو التالي:
العالقة

و�صف الطرف ذو العالقة

�شركة المجموعة ال�سعودية لال�ستثمار
ال�صناعي

م�ساهم رئي�س

طبيعة المعاملة

تمت بين ال�شركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) و�شركة المجموعة
ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي العديد من التعامالت المالية خالل العام،
منها خدمات وتعامالت م�شتركة ،و�أخرى ناتجة عن التزام المجموعة
ب�ضمانات تجاه مقر�ضي م�شروع بتروكيم .

ً
عاشرا :االلتزام بلوائح حوكمة الشركات:
�أ�صدر مجل�س هيئة ال�سوق المالية بتاريخ 2006/11/12م ،الالئحة اال�ستر�شادية لحوكمة ال�شركات الم�ساهمة ،وت�شتمل هذه
الالئحة على القواعد والمعايير المنظمة لأداء ال�شركات الم�ساهمة ،وقد قامت ال�شركة ،ب�إقرار اللوائح التالية:
رقم

تم �إعتمادها من المجل�س تم �إعتمادها من الجمعية

االئحة

1

الئحة تنظيم العمل



2

الئحة حقوق الم�ساهمين



3

قواعد اختيار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية



4

الئحة مهام وم�س�ؤوليات مجل�س االدارة



5

ميثاق عمل المراجعة الداخلية



6

الئحة تنظيم تعار�ض الم�صالح



7

الئحة االف�صاح وال�شفافية



8

الئحة ال�صالحيات العامة



9

قواعد اختيار �أع�ضاء لجنة التر�شيحات والمكاف�آت



10

قواعد اختيار �أع�ضاء لجنة المراجعة



11

�سيا�سات ومعايير و�إجراءات الع�ضوية في مجل�س الإدارة



12

الئحة تنظيم العالقة مع �أ�صحاب الم�صالح



تاريخ الإعتماد

2009/10/11م

2009/11/15م

2010/1/19م
2010/3/22م
2010/4/20م
2011/12/27م

ويو�ضح الجدول التالي المتبقي من الأحكام اال�ستر�شادية الواردة في الئحة حوكمة ال�شركات:
المتطلبات الواردة بالالئحة

التطبيق

اعتماد �أ�سلوب الت�صويت التراكمي

تعتمد ال�شركة نظام الت�صويت العادي ح�سب نظام ال�شركات ال�صادر من وزارة التجارة .كما
�أن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ال يت�ضمن طريقة الت�صويت التراكمي.

بتاريخ 2013/6/22م قرر مجل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للبتروكيماويات الموافقة على اعتماد نظام حوكمة خا�ص بال�شركة،
عن طريق �ضم اللوائح التي �سبق �إقرارها في الئحة واحدة ،وذلك تما�شي ًا مع متطلبات قرار مجل�س هيئة ال�سوق المالية رقم
(2012/40/3م) وتاريخ 1434/2/17هـ الموافق 2012/12/30م ،حيث �سوف يتم عر�ضه على اجتماع الجمعية العامة القادم،
لكي يتم �أخذ موافقة الجمعية ،واعتمادها.
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أحد عشر :إفصاحات عامة:
• لم يقم �أي �شخ�ص �أو جهة ب�إبالغ ال�شركة ب�أية م�صلحة له في فئة الأ�سهم ذات الأحقية في الت�صويت خالل العام المالي
2013م.
• لم تقم ال�شركة ب�إ�صدار �أو منح �أدوات دين قابلة للتحويل �إلى �أ�سهم� ،أو �أي حقوق خيار� ،أو مذكرات حق اكتتاب� ،أو
حقوق تحويل� ،أو حقوق م�شابهة خالل العام المالي 2013م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
المراجعة الداخلية هي ن�شاط ت�أكيدي وا�ست�شاري مو�ضوعي وم�ستقل ،وذلك بغر�ض �إ�ضافة قيمة وتح�سين عمليات ال�شركة،
وت�ساعد المراجعة الداخلية ال�شركة في تحقيق �أهدافها بتوفير �أ�سا�س منتظم لتقويم وتح�سين فاعلية الرقابة ،والعمليات التي
ينطوي عليها الأداء الرقابي لل�شركة .هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخا�صة والتي
كان من �ش�أنها الت�أكد من دقة وفعالية الأداء � ،إ�ضافة �إلى الم�ساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتن�سيق �أعمال
الجهات الرقابية الخارجية.
وقد اطلع مجل�س الإدارة على تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة المقدمة له من المدقق الداخلي ،ولم يتبين له وجود �أية
مالحظات جوهرية.
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إثنا عشر :إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يقر مجل�س الإدارة �أنه:
1-1تم �إعداد �سجالت الح�سابات بال�شكل ال�صحيح.
�2-2أنه ال يوجد �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
3-3ال توجد �أية م�صلحة جوهرية لأع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو المدير المالي �أو كبار التنفيذيين في عقود
ال�شركة.
4-4ب�أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
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ثالث عشر :التوصيات للجمعية العامة غير العادية للشركة:
يو�صي مجل�س الإدارة الجمعية العامة العادية لل�شركة بالموافقة على ما يلي:
1-1القوائم المالية وتقرير مراقب الح�سابات للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2-2تقرير مجل�س الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
�3-3إبراء ذمة مجل�س الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
4-4تعيين مراجع الح�سابات المو�صى به من قبل لجنة المراجعة ،لمراجعة القوائم المالية لل�سنة المالية 2014م ،وتحديد
�أتعابه.
�5-5إقرار الئحة خا�صة بحوكمة ال�شركة ،عن طريق �ضم اللوائح التي �سبق �إقرارها في الئحة واحدة.
6-6التعامالت المالية التي تمت خالل العام المنتهي في 2013/12/31م ،مع �شركة المجموعة ال�سعودية للإ�ستثمار ال�صناعي
باعتبارها معامالت مع �أط��راف ذات عالقة ،والترخي�ص بها لعام قادم ،وذلك ب�صفة المجموعة ال�سعودية للإ�ستثمار
ال�صناعي م�ساهم رئي�س في بتروكيم.
وفي الختام يتقدم مجل�س الإدارة بخال�ص ال�شكر �إلى حكومة خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
الر�شيدة ،على دعمها المتوا�صل لقطاع ال�صناعة.
وباهلل التوفيق،
مجل�س الإدارة
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ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٣
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

الموجودات
الموجودات المتداولة
نقدية و�شبه النقدية
مدينون وت�أمينات نقدية وموجودات �أخرى
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
مخزون
�إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
قرو�ض موظفين
م�شروع تحت التنفيذ
م�صاريف م�ؤجلة
ممتلكات و�آالت ومعدات
�إجمالي الموجودات غير المتداولة
�إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
دائنون وم�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى
مبالغ م�ستحقة �إلى �أطراف ذات عالقة
الجزء المتداول من قرو�ض لأجل
قر�ض ق�صير الأجل
مخ�ص�ص زكاة
�إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
قرو�ض لأجل
قر�ض م�ساند من �شريك غير م�سيطر في �شركة تابعة
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
�إجمالي المطلوبات غير المتداولة
�إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال
احتياطي نظامي
خ�سائر متراكمة
�إجمالي حقوق الم�ساهمين
حقوق الملكية غير الم�سيطرة
�إجمالي حقوق الملكية
�إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

�إي�ضاح

2013

2012

4
5
6
7

672.708
791.726
152.916
930.957
2.548.307

168.050
313.908
172.117
429.100
1.083.175

5
8
9
10

13.388
74.786
18.369.244
18.457.418
21.005.725

11.445
889.504
107.183
18.295.302
19.303.434
20.386.609

11
6
12
13
14

607.586
121.697
925.504
600.000
74.898
2.329.685

427.838
50.510
565.043
40.389
1.083.780

12
15

11.967.831
1.131.797
21.694
13.121.322
15.451.007

12.893.332
764.297
14.164
13.671.793
14.755.573

16

4.800.000
1.780
()680.970
4.120.810
1.433.908
5.554.718
21.005.725

4.800.000
1.780
()614.842
4.186.938
1.444.098
5.631.036
20.386.609

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

2013

2012

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�إي�ضاح

المبيعات

4.436.677

857.875

تكلفة المبيعات

()3.710.162

()1.336.737

�إجمالي الأرباح (الخ�سائر)

726.515

()478.862

الم�صاريف
بيع وت�سويق

17

()310.568

()52.936

عمومية و�إدارية

18

()250.516

()150.495

165.431

()682.293

الدخل (الخ�سارة) من العمليات الرئي�سية

-

50.776

19

�إيرادات �أخرى
عموالت بنكية� ،صافي

()203.439

()14.446

الخ�سارة قبل حقوق الملكية غير الم�سيطرة والزكاة

()38.008

()645.963

ح�صة حقوق الملكية غير الم�سيطرة في �صافي خ�سائر ال�شركات التابعة

10.190

221.393

�صافي الخ�سارة قبل الزكاة

()27.818

()424.570

()38.310

()38.967

()66.128

()463.537

14

الزكاة
�صافي الخ�سارة
ربح (خ�سارة) ال�سهم (ريال �سعودي):

20

المتعلق بالدخل (الخ�سارة) من العمليات الرئي�سية

0.34

()1.42

المتعلقة ب�صافي الخ�سارة

()0.14

()0.97

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
2013

2012

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

الخ�سارة قبل الزكاة
تعديالت لـ:
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين� ،صافي
ا�ستهالك و�إطفاء
ح�صة حقوق الملكية غير الم�سيطرة في �صافي خ�سائر ال�شركات التابعة

()27.818

()424.570

7.530
819.114
()10.190

6.528
201.644
()221.393

التغيرات في الموجودات والمطلوبات الت�شغيلية:
مدينون وت�أمينات نقدية وموجودات �أخرى
مخزون
دائنون وم�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى
	�أطراف ذات عالقة� ،صافي
زكاة مدفوعة
�صافي النقدية من (الم�ستخدمة في) الأن�شطة الت�شغيلية

()479.763
()501.857
209.093
90.388
()3.801
102.696

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
م�شروع تحت التنفيذ
�صافي النقدية الم�ستخدمة في الأن�شطة الإ�ستثمارية

()498
()498

الأن�شطة التمويلية
قرو�ض لأجل (م�سددة) م�ستلمة� ،صافي
قر�ض ق�صير الأجل م�ستلم
قر�ض م�ساند من �شريك غير م�سيطر في �شركة تابعة
�صافي النقدية من الأن�شطة التمويلية

()565.040
600.000
367.500
402.460

121.597
749.437
871.034

الزيادة (النق�ص) في النقدية و�شبه النقدية
النقدية و�شبه النقدية في بداية ال�سنة
النقدية و�شبه النقدية في نهاية ال�سنة

504.658
168.050
672.708

()1.539.010
1.707.060
168.050

معامالت غير نقدية هامة-:
ممتلكات و�آالت ومعدات محولة من م�شروع تحت التنفيذ (اي�ضاح )10
م�شروع تحت التنفيذ محول لجهات منت�سبة (اي�ضاح )6

860.161
-

()226.107
()373.000
182.325
53.347
()39.156
()840.382
()127.623
()1.442.039
()1.569.662

18.358.762
208.553

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
حقوق الم�ساهمين
الخ�سائر
المتراكمة

�إجمالي حقوق
الم�ساهمين

حقوق الملكية
غير الم�سيطرة

الإجمالي

1.780

()151.305

4.650.475

1.665.491

6.315.966

�صافي خ�سارة ال�سنة

-

-

()463.537

()463.537

حقوق الملكية غير الم�سيطرة

-

-

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ر�أ�س المال

الر�صيد في  31دي�سمبر 2011

4.800.000

الر�صيد في  31دي�سمبر 2012

-

-

1.780

()614.842

4.186.938

�صافي خ�سارة ال�سنة

-

-

()66.128

()66.128

حقوق الملكية غير الم�سيطرة

-

-

الر�صيد في  31دي�سمبر 2013

4.800.000

االحتياطي
النظامي

4.800.000

1.780

()680.970

4.120.810

()221.393

()221.393

1.444.098

5.631.036

-

()66.128

()10.190

()10.190

1.433.908

5.554.718

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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()463.537

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2013م
 - 1التكوين والنشاط

ال�شركة الوطنية للبتروكيماويات («بتروكيم») ،هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة في الريا�ض ،بالمملكة العربية ال�سعودية
بال�سجل التجاري رقم  1010246363بتاريخ  8ربيع الأول 1429هـ (الموافق  16مار�س  .)2008تم ت�أ�سي�س ال�شركة طبق ًا لقرار
وزارة التجارة وال�صناعة رقم  / 53ق بتاريخ � 16صفر 1429هـ (الموافق  23فبراير .)2008
يتمثل ن�شاط بتروكيم في تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة الم�صانع البتروكيماوية والغاز والبترول وال�صناعات
الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية وم�شتقاتها وتملك الأرا�ضي والعقارات والمباني ل�صالحها.
 - 2أسس توحيد القوائم المالية

ت�شتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لبتروكيم وال�شركات التابعة لها ،بعد تعديلها وذلك بحذف كافة الأر�صدة
والمعامالت الهامة المتداخلة بين تلك ال�شركات .ال�شركات التابعة هي تلك التي تمتلك فيها بتروكيم ،ب�صورة مبا�شرة� ،أو غير
مبا�شرة ،ا�ستثمار ًا يزيد عن  %50من ر�أ�س المال �أو تمار�س عليها �سيطرة �إدارية عملية.
تعد القوائم المالية لل�شركات التابعة با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل بتروكيم و يتم توحيد القوائم
المالية لل�شركة التابعة اعتبار ًا من التاريخ الذي تتمكن فيه بتروكيم من ممار�سة �سيطرة �إدارية فعالة عليها.
تظهر حقوق الملكية غير الم�سيطرة في ال�شركات التابعة الموحدة ب�شكل م�ستقل عن حقوق ملكية م�ساهمي بتروكيم .تتكون حقوق
الملكية غير الم�سيطرة من مبلغ تلك الحقوق بتاريخ تجميع الأعمال الأ�صلية وح�صة حقوق الملكية غير الم�سيطرة من التغيرات
في حقوق الملكية منذ تاريخ تجميع الأعمال.
فيما يلي بيان بال�شركات التابعة لبتروكيم:
ال�شركات التابعة

ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
�شركة بوليمرات الخليج للتوزيع �ش م ح

ن�سبة الملكية %
2012
2013

65
65

65
65

بلد الت�أ�سي�س

ال�سعودية
الإمارات

الشركة السعودية للبوليمرات (“السعودية للبوليمرات”)
هي �شركة مختلطة ذات م�س�ؤولية محدودة م�سجلة في الجبيل بالمملكة العربية ال�سعودية بموجب ال�سجل التجاري رقم
 2055008886بتاريخ  29ذو القعدة 1428هـ (الموافق  9دي�سمبر  .)2007يتمثل ن�شاط ال�سعودية للبوليمرات ب�إنتاج وبيع خليط
وقود المحركات وزيت الوقود والإيثيلين والبروبيلين والهيك�سين والبنزين والبولي ايثيلين عالي ومنخف�ض الكثافة والبولي
بروبيلين والبولي �ستايرين .في � 1أكتوبر  2012انتهت ال�سعودية للبوليمرات من عمليات الت�شغيل التجريبي وقد تم الإعالن عن
الإنتاج التجاري.
في تاريخ  10نوفمبر  2012تم الإعالن عن توقف الإنتاج ب�سبب م�شاكل فنية في بع�ض وحدات الإنتاج مما �أثر على باقي وحدات
الم�شروع .انتهت ال�سعودية للبوليمرات من عمليات ال�صيانة ومعاودة الإنتاج في  19يناير .2013
في تاريخ  30يونيو  2013تم الإعالن عن توقف غير مجدول ب�سبب وجود عطل فني في �إحدى وحدات الم�شروع .اتمت ال�سعودية
للبوليمرات عملية ال�صيانة وا�ستئناف الإنتاج في  15يوليو .2013
في � 22سبتمبر � ،2013أعلنت بتروكيم عن توقف غير مجدول لإنتاج ال�سعودية للبوليمرات ،هذا وقد تم الإعالن عن �إ�ستئناف
الإنتاج في � 4أكتوبر .2013
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�شركة بوليمرات الخليج للتوزيع �ش م ح («بوليمرات الخليج»)
هي �شركة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية محدودة م�سجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ  12ربيع
الأول 1432هـ (الموافق  15فبراير  )2011بر�أ�سمال  2مليون درهم �إماراتي .ينح�صر ن�شاط �شركة بوليمرات الخليج في تخزين
و بيع البوليمرات المنتجة من قبل ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات.
 - 3ملخص ألهم السياسات المحاسبية

�أعدت القوائم المالية الموحدة وفق ًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية ،ونورد فيما يلي بيان ًا
ب�أهم ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة .يتم تقريب الأرقام الظاهرة في هذه القوائم المالية الموحدة لأقرب �ألف.
العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية الموحدة وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية.
استخدام التقديرات
يتطلب �إعداد القوائم المالية الموحدة �إ�ستخدام التقديرات والإفترا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة الموجودات والمطلوبات
الم�سجلة والإف�صاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة و�صافي الإي��رادات والم�صاريف
الم�صرح عنها خالل الفترة التي �أعدت القوائم المالية الموحدة ب�ش�أنها� .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية و�شبه النقدية من الأر�صدة لدى البنوك والنقد في ال�صندوق والودائع ق�صيرة الأجل والتي ت�ستحق خالل ثالثة
�أ�شهر �أو �أقل من تاريخ �شراءها.
المدينون
تظهر الذمم المدينة بالمبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا المخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غير قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون
الم�شكوك في تح�صيلها عند عدم �إمكانية تح�صيل المبلغ بالكامل .ت�شطب الديون المعدومة عند تكبدها.
المخزون
يق ّوم المخزون بالتكلفة �أو �صافي القيمة ال�سوقية� ،أيهما �أقل .تحدد التكلفة على النحو التالي -:
مواد خام وقطع غيار ومحفزات كيميائية

-

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س المتو�سط المرجح

الأعمال تحت الت�شغيل والب�ضاعة تامة ال�صنع

-

تكلفة المواد والعمالة المبا�شرتين زائد َا الم�صاريف غير المبا�شرة
المتعلقة بها وفق ًا لم�ستوى الن�شاط العادي
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المشروع تحت التنفيذ
يظهر الم�شروع تحت التنفيذ بالتكلفة لحين االنتهاء من �إعداد الم�شروع للهدف الذي �أن�شئ من �أجله ،بعد ذلك يتم ر�سملة
تلك التكاليف على الموجودات ذات ال�صلة .يت�ضمن الم�شروع تحت التنفيذ على تكاليف المقاولين والمواد والخدمات والتمويل
والرواتب والتكاليف المبا�شرة الأخرى والتكاليف غير المبا�شرة والمحملة على �أ�سا�س منتظم.
المصاريف المؤجلة  /اإلطفاء
تتكون الم�صاريف الم�ؤجلة من عموالت الو�ساطة والعموالت المقدمة على القرو�ض لأجل ويتم �إطفاءها على فترات تلك القرو�ض.
يتم ر�سملة تكاليف الإطفاء �ضمن الم�شروع تحت التنفيذ لحين االنتهاء من �إعداد الم�شروع للهدف الذي �أن�شئ من �أجله وبعد ذلك
تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة.
الممتلكات واآلالت والمعدات  /اإلستهالك
تظهر الممتلكات والآالت والمعدات بالتكلفة بعد ح�سم اال�ستهالك المتراكم فيما عدا البالتينيوم (معدن نفي�س) حيث يتم
�إظهاره بالتكلفة وال ي�ستهلك .تعتبر م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ت�شغيلية� ،أما م�صاريف التح�سينات فتعتبر م�صاريف
ر�أ�سمالية .يجري احت�ساب اال�ستهالك على الممتلكات والآالت والمعدات على �أ�سا�س الأعمار الإنتاجية المقدرة لها با�ستخدام
طريقة الق�سط الثابت.
�إن الأعمار الإنتاجية المقدرة لفئات الموجودات الرئي�سية لأغرا�ض ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي -:
المباني

� 20سنة

�أجهزة الحا�سب الآلي واالت�صاالت

� 5 – 4سنوات

الآالت والمعدات

� 25-5سنة

ال�سيارات

الأثاث والمعدات المكتبية

� 10 – 3.33سنوات

تح�سينات المباني الم�ست�أجرة

� 4سنوات
� 5سنوات �أو فترة الإيجار
�أيهما �أق�صر

اإلنخفاض في قيمة الموجودات
يتم دوريا مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المتداولة للت�أكد من وجود م�ؤ�شر على وقوع �أي خ�سارة ناتجة عن االنخفا�ض
في قيمة تلك الموجودات .وفي حالة وجود مثل هذا الم�ؤ�شر ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سترداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم
هذه الخ�سارة وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�سترداد لذلك الأ�صل ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سترداد
للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل.
في الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لال�سترداد للأ�صل �أو الوحدة المدرة للنقدية ب�أقل من قيمته الدفترية ،عندئذ تخف�ض
القيمة الدفترية لذلك الأ�صل �أو الوحدة المدرة للنقدية �إلى القيمة القابلة لال�سترداد .يتم اثبات قيمة خ�سارة االنخفا�ض في
قائمة الدخل الموحدة.
�إذا ما تم الحق ًا عك�س االنخفا�ض في القيمة ،عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية للأ�صل او الوحدة المدرة للنقدية �إلى القيمة
المقدرة القابلة لال�سترداد للأ�صل على �أال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية للأ�صل التي كان من
المفتر�ض تحديدها فيما لو لم يتم �إثبات قيمة االنخفا�ض في قيمة الأ�صل او الوحدة المدرة للنقدية في ال�سنوات ال�سابقة .يتم
�إثبات عك�س قيد االنخفا�ض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة.
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الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
يتم �إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع م�ستقبال عن الب�ضاعة �أو الخدمات الم�ستلمة �سواء قدمت �أم لم تقدم بها فواتير
من قبل الموردين.
المخصصات
يتم �إثبات المخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على بتروكيم وال�شركات التابعة لها والناتجة عن �أحداث
�سابقة ،و�أن تكاليف �سداد هذه االلتزامات محتملة ويمكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
الزكاة وضريبة الدخل
يجنب مخ�ص�ص للزكاة وفق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�سعودية وعلى �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق .يحمل
المخ�ص�ص على قائمة الدخل الموحدة .يتم �إجراء ت�سويات للفروقات ،ان وجدت ،الناتجة عن اجراء الربوط الزكوية النهائية
خالل ال�سنة التي يتم فيها ا�صدار مثل هذه الربوط .يخ�ضع ال�شركاء الأجانب في ال�شركات التابعة ل�ضريبة الدخل والتي تدرج
�ضمن حقوق الملكية غير الم�سيطرة في القوائم المالية الموحدة.
يتم احت�ساب الزكاة المحملة على �أ�سا�س الوعاء الزكوي الم�ستقل لكل من بتروكيم وال�شركات التابعة لها كل على حده.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يجنب مخ�ص�ص لمكاف�أة نهاية الخدمة الم�ستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
تكاليف التمويل
يتم ر�سملة تكاليف التمويل المرتبطة مبا�شرة ب�إن�شاء �أ�صل ما �ضمن تكلفة ذلك اال�صل حتى انجاز كافة االعمال الإن�شائية
ال�ضرورية المتعلقة ب�إعداد الأ�صل للهدف الذي �أن�شئ من �أجله ،وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة.
االحتياطي النظامي
طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي ،يتم تحويل  %10من �صافي دخل ال�سنة ،بعد تغطية الخ�سائر المتراكمة� ،إلى الإحتياطي النظامي.
ويجوز لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي ن�صف ر�أ�س المال� .إن هذا االحتياطي غير
قابل للتوزيع.
إثبات اإليرادات
تمثل المبيعات قيمة فواتير الب�ضاعة الموردة ،ويتم �إثباتها عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة الم�صاحبة لملكية الب�ضاعة �إلى
الم�شتري ،ويمكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�شكل موثوق به عند ت�سليم الب�ضاعة للعميل .يتم �إثبات الإيرادات الأخري عند تحققها.
المصاريف
�إن م�صاريف البيع والت�سويق هي تلك المتعلقة خ�صي�ص ًا بت�سليم وت�سويق المنتجات .يتم تحميل كافة الم�صاريف الأخرى  -فيما
عدا تكلفة المبيعات – على الم�صاريف االدارية والعمومية على �أ�س�س منتظمة بناء ًا على معايير معتمدة من قبل الإدارة.
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العمالت األجنبية
تح ّول المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حين �إجراء المعامالت .ويعاد تحويل
�أر�صدة الموجودات والمطلوبات النقدية الم�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة .تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.
تترجم موجودات ومطلوبات ال�شركات التابعة بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة المركز
المالي الموحدة .تترجم �إيرادات وم�صاريف ال�شركات التابعة الم�سجلة بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية على �أ�سا�س متو�سط
�أ�سعار التحويل لل�سنة .تحول عنا�صر حقوق الملكية ،فيما عدا الأرباح المبقاة ،ب�سعر التحويل ال�سائد عند ن�شوء كل عن�صر .تدرج
الفروقات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعمالت الأجنبية� ،إذا كانت جوهرية ،تحت بند “ت�سوية عمالت �أجنبية متراكمة”
�ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة.
المعلومات القطاعية
يعتبر القطاع جزء �أ�سا�سي من بتروكيم وال�شركات التابعة لها ،ويقوم بتقديم منتجات �أو خدمات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم
بتقديم منتجات �أو خدمات في بيئة اقت�صادية معينة (قطاع جغرافي) ،وتختلف �أرباحه وخ�سائره عن �أرباح وخ�سائر القطاعات
الأخرى.
القيمة العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على �أ�سا�س التدفقات النقدية المخ�صومة با�ستخدام معدالت العمولة لبنود
بنف�س ال�شروط وخ�صائ�ص المخاطر المت�شابهة.
 - 4النقدية وشبه النقدية
2013

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

نقد لدى البنوك وفي ال�صندوق

672.708

65.800

ودائع لأجل

-

102.250

672.708

168.050

 - 5المدينون والتأمينات النقدية والموجودات األخرى
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013

2012

مدينون تجاريون

688.024

242.381

ت�أمينات نقدية

53.093

53.093

م�صاريف مدفوعة مقدما

20.599

3.667

قرو�ض موظفين – الجزء المتداول *

14.098

7.597

�أخرى

15.912

7.170

791.726

313.908

* تمثل قرو�ض بدون عمولة مقدمة للموظفين ال�سعوديين في بتروكيم و�شركاتها التابعة ل�شراء �أو بناء وحدات �سكنية ،وهي مكفولة
برهن الممتلكات الم�شتراة بموجب برنامج تمليك الوحدات ال�سكنية للموظفين الم�ؤهلين .ي�ستحق �سداد القرو�ض على �أق�ساط
�شهرية خالل فترة �أق�صاها � 15سنة.
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نورد فيما يلي تفا�صيل المعامالت مع الأطراف ذات العالقة الرئي�سية خالل ال�سنة-:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
مبلغ المعاملـ ــة
الجهة ذات العالقة

2013

طبيعة المعاملة

2012

م�ساهم رئي�سي

عموالت �ضمان بنكي
عموالت تمويل
خدمات م�شتركة مقدمة
تمويل م�ستلم

1.020
465
1.092
25.018

1.285
810
-

�شريك غير م�سيطر في �شركة تابعة

قر�ض م�ساند م�ستلم
�أتعاب ت�سويق

367.500
184.997

749.437
37.019

لجان ومجل�س �إدارة بتروكيم وكبار الموظفين

م�صاريف و بدالت و رواتب و مزايا

4.721

3.853

جهات منت�سبة

خدمات مقدمة
م�شروع تحت التنفيذ محول �إلى جهات منت�سبة
مبيعات
م�شتريات

600.101
492.864
()1.037.914

214.369
208.553
128.486
()568.684

�إن الأر�صدة الم�ستحقة من�/إلى الأطراف ذات العالقة مبينة في قائمة المركز المالي الموحدة.
 - 7المخزون
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013

2012

ب�ضاعة تامة ال�صنع

598.954

101.988

قطع غيار

150.019

150.015

مواد خام

141.893

154.031

محفزات كيميائية

40.091

23.066

930.957

429.100

 - 8المشروع تحت التنفيذ

يتعلق هذا البند بتكلفة الأعمال الإن�شائية لم�شروع م�صنع ال�سعودية للبوليمرات («الم�صنع») .انتهت ال�سعودية للبوليمرات من
عمليات الت�شغيل التجريبي للم�صنع وقد تم الإع�لان عن الإنتاج التجاري في � 1أكتوبر  ،2012عليه فقد تم تحويل االر�صدة
المتعلقة ب�إن�شاء الم�شروع بعد هذا الإعالن الى بند الممتلكات والآالت والمعدات.
يمثل الر�صيد كما في  31دي�سمبر  ،2012تكاليف االعمال الإن�شائية لبع�ض الوحدات والمرافق الإ�ضافية في م�صنع ال�سعودية
للبوليمرات.
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 - 9المصاريف المؤجلة

تتكون الم�صاريف الم�ؤجلة من عموالت الو�ساطة والعموالت المقدمة على القرو�ض لأجل ،والتي يتم �إطفائها على فترات تلك
القرو�ض:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013

التكلفة :
في بداية ونهاية ال�سنة
الإطفاء :
في بداية ال�سنة
ما تم ر�سملته خالل ال�سنة على الم�شروع تحت التنفيذ
المحمل كم�صروف خالل ال�سنة
في نهاية ال�سنة
�صافي القيمة الدفترية

 -10الممتلكات واآلالت والمعدات
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

المباني

البالتينيوم

تح�سينات
المباني
الم�ست�أجرة

الأثاث
والمعدات
المكتبية

�أجهزة
الحا�سب
الألي
واالت�صاالت

2012

238.369

238.369

131.186
32.397
163.583
74.786

88.166
33.308
9.712
131.186
107.183

الآالت
والمعدات

ال�سيارات

المجموع
2013

المجموع
2012

التكلفة:
في بداية ال�سنة

676.091

24.758

461

138.259

339

27.853

17.620.642

18.488.403

2.018

للإ�ضافات

-

-

-

-

9

489

-

498

127.623

محول من الم�شروع تحت
التنفيذ (�إي�ضاح )8

3.863

()296

-

3.514

-

379

852.701

860.161

18.358.762

في نهاية ال�سنة

679.954

24.462

461

141.773

348

28.721

18.473.343

19.349.062

18.488.403

الإ�ستهالك:
في بداية ال�سنة

6.761

-

352

7.081

163

2.185

176.559

193.101

1.169

لل�سنة

27.049

-

92

28.000

98

5.567

725.911

786.717

191.932

في نهاية ال�سنة

33.810

-

444

35.081

261

7.752

902.470

979.818

193.101

في  31دي�سمبر 2013

646.144

24.462

17

106.692

87

20.969

17.570.873

18.369.244

في  31دي�سمبر 2012

669.330

24.758

109

131.178

176

25.668

17.444.083

18.295.302

تم �إن�شاء الم�صنع على �أر�ض م�ست�أجرة من الهيئة الملكية للجبيل و ينبع .تبلغ فترة عقد الإيجار الأولي � 30سنة تبد�أ من  29ذو
القعدة  1428هـ (الموافق  9دي�سمبر  )2007قابلة للتجديد لفترات �إ�ضافية الحقة.
تم رهن �آالت ومعدات الم�صنع كجزء من ال�ضمانات المقدمة مقابل اتفاقيات القرو�ض لأجل (�إي�ضاح .)12
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 - 11الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013

2012

دائنون تجاريون
م�صاريف م�ستحقة
م�صاريف بنكية م�ستحقة
مطلوبات �أخرى

299.040
287.099
1.653
19.794
607.586

345.135
75.630
7.073
427.838

 -12القروض ألجل

يمثل ر�صيد القرو�ض لأجل الجزء الم�ستخدم من ت�سهيالت القرو�ض التي تم الح�صول عليها بغر�ض تمويل الأعمال الإن�شائية
تحت التنفيذ للم�صنع من الجهات التالية:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

تجمع بنوك تجارية
تجمع بنوك تجارية – م�ضمون
�صندوق اال�ستثمارات العامة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

الجزء القائم
القيمة الإ�سمية

7.045.875
2.212.500
3.000.000
1.200.000

2013

6.693.585
2.079.750
2.970.000
1.150.000
12.893.335

2012

7.045.875
2.212.500
3.000.000
1.200.000
13.458.375

ناق�صا :الجزء المتداول من قرو�ض طويلة الأجل
تجمع بنوك تجارية
تجمع بنوك تجارية – م�ضمون
�صندوق اال�ستثمارات العامة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
الجزء المتداول من قرو�ض طويلة الأجل

422.754
132.750
240.000
130.000
925.504

352.294
132.750
30.000
49.999
565.043

11.967.831

12.893.332

يخ�ضع القر�ض الممنوح من تجمع بنوك تجارية لعمولة وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بين البنوك في لندن (اليبور) بالإ�ضافة �إلى
هام�ش يتراوح من � %0.8إلى  .%1.15بد�أ �سداد هذا القر�ض في  15يونيو  2013وعلى  22ق�سط ن�صف �سنوي وبقيمة تتراوح من
 %20 – 2من قيمة الجزء الم�ستخدم من القر�ض.
يخ�ضع القر�ض الم�ضمون من قبل بنك ال�صادرات والواردات الأمريكي والممنوح من تجمع بنوك تجارية لعمولة اليبور بالإ�ضافة
�إلى هام�ش  .%0.06بد�أ �سداد هذا القر�ض في  15يونيو  2013وعلى  22ق�سط ن�صف �سنوي وبقيمة تتراوح من  %8 – 3من قيمة
الجزء الم�ستخدم من القر�ض.
يخ�ضع القر�ض الممنوح من �صندوق اال�ستثمارات العامة �إلى اليبور بالإ�ضافة �إلى هام�ش  %0.50مع ر�سم تثمين يدفع مرة واحدة
بن�سبة  %0.50من مبلغ القر�ض اال�سمي .يبد�أ �سداد هذا القر�ض في  31دي�سمبر  2013وعلى  15ق�سط ن�صف �سنوي وبقيمة %1
من قيمة الجزء الم�ستخدم من القر�ض لأول ق�سطين ،وبقيمة تتراوح من  %9 – 7من قيمة الجزء الم�ستخدم من القر�ض لباقي
الأق�ساط.
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 -12القروض ألجل  -تتمة

تخ�ضع القرو�ض الممنوحة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �إلى عمولة مقدمة بن�سبة  %7.5من مبالغ القرو�ض اال�سمية.
بد�أ �سداد هذه القرو�ض في  18دي�سمبر  2013و على  14ق�سط ن�صف �سنوي وبقيمة تتراوح من  %8.3 – 4.2من قيمة الجزء
الم�ستخدم من القرو�ض.
تم الح�صول على القرو�ض �أعاله مقابل تقديم �ضمانات متعددة ت�شمل الرهن والتنازل عن المتح�صالت المتبقية لمعدات
والآت وممتلكات الم�صنع ومقابل الإحالة والتنازل عن م�ستنداته ال�ضامنة والإحالة والتنازل عن الح�سابات البنكية لل�سعودية
للبوليمرات الخا�صة بالم�صنع في الخارج والرهن والتنازل عن الح�سابات البنكية لل�سعودية للبوليمرات الخا�صة بالم�صنع في
الداخل والرهن لح�ساب بتروكيم البنكي الخا�ص بالم�صنع بالإ�ضافة �إلى التنازل عن عوائد الت�أمين وحقوق التقنية.
يتعين على ال�سعودية للبوليمرات االلتزام بالتعهدات المن�صو�ص عليها في كافة اتفاقيات القرو�ض الم�شار �إليها �أعاله.
 - 13القرض القصير األجل

ح�صلت بتروكيم خالل العام  ،2013على تمويل تورق ق�صير الأجل من بنك تجاري محلي .يحمل القر�ض عمولة وفق ًا للمعدالت
التجارية ال�سائدة� .إن القر�ض م�ضمون ب�سندات لأمر ،كما تحتوى اتفاقية القر�ض على �شروط �سداد هام�ش الربح كل �ستة �شهور
ويتم تمديد تمويل التورق القائم كل �ستة �شهور وبحد �أق�صى لمدة �سنتين.

 - 14الزكاة

المحملة للسنة
تتكون الزكاة المحملة لل�سنة وقدرها  38.3مليون ريال �سعودي ( 38.9 :2012مليون ريال �سعودي) من مخ�ص�ص ال�سنة الحالية.
تم احت�ساب الزكاة المحملة على �أ�سا�س الوعاء الزكوي الم�ستقل لكل من بتروكيم وال�شركات التابعة لها كل على حده.
حركة المخصص
كانت حركة مخ�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة على النحو التالي:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

في بداية ال�سنة
مجنب خالل ال�سنة
مدفوع خالل ال�سنة
في نهاية ال�سنة

2013

40.389
38.310
()3.801
74.898

2012

40.578
38.967
()39.156
40.389

الربوط الزكوية
فيما يتعلق ببتروكيم ،قدمت بتروكيم الإقرارات الزكوية �إلى م�صلحة الزكاة والدخل («الم�صلحة») لل�سنوات ال�سابقة وحتى العام
 2012وتم دفع الزكاة الم�ستحقة بموجبها .قامت الم�صلحة ب�إجراء الربط الزكوي لعام  2008والذى نتج عنه فروقات بمبلغ 53
مليون ريال �سعودي .وقد اعتر�ضت بتروكيم على هذا الربط لدى لجنة االعترا�ض اال�ستئنافية الزكوية ال�ضريبية ،ولم يتم البت
في هذا االعترا�ض بعد .ا�ستنادا على ر�أي الم�ست�شار الزكوي ،ترى �إدارة بتروكيم ب�إن المح�صلة النهائية لهذا االعترا�ض �ستكون
في �صالحها.
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 - 14الزكاة  -تتمة

الربوط الزكوية  -تتمة
بالإ�ضافة لما �سبق قامت بتروكيم مع م�ست�شارها الزكوي بتقديم اعترا�ض على المطالبة الزكوية ال�صادرة عن العام  2010والتي
نتج عنها فروقات بمبلغ  74مليون ريال �سعودي .ترى �إدارة بتروكيم ب�أن المح�صلة النهائية لهذا االعترا�ض �ستكون في �صالحها.
هذا وقد قامت بتروكيم مع م�ست�شارها الزكوي بتقديم �إعترا�ض على المطالبة الزكوية ال�صادرة عن العام  ،2012والتى نتج
كاف لتغطية �أي فروقات قد تنتج عن هذه
عنها فرق بمبلغ  35مليون ريال �سعودي .ترى �إدارة بتروكيم ب�أن المخ�ص�ص المكون ٍ
المطالبة.
فيما يتعلق بال�سعودية للبوليمرات ،فقد تم تقديم الإقرارات الزكوية للأعوام ال�سابقة وحتى العام � 2012إلى الم�صلحة .قامت
الم�صلحة ب�إجراء الربط الزكوي النهائي لعام  ،2008ولم يتم �إ�صدار الربوط النهائية للأعوام من � 2009إلى  2012من قبلها
بعد.
فيما يتعلق ب�شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ،فهي �شركة م�سجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي بالإمارات العربية المتحدة ،عليه
فهي معفاة من �أية �ضرائب على الدخل.
 -15القرض المساند من الشريك غير المسيطر في شركة تابعة

يمثل هذا البند م�ساهمة �شركة �شيفرون فيليب�س العربية للبتروكيماويات المحدودة («ال�شريك غير الم�سيطر») في القر�ض
الممنوح بدون عمولة لل�سعودية للبوليمرات من ال�شركاء ح�سب ح�ص�ص ملكيتهم فيها .يخ�ضع �سداد القر�ض الم�ساند لمتطلبات
الحد الأدنى وفق ًا لل�شروط الواردة في اتفاقية القر�ض الممنوح من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (اي�ضاح .)12
كانت حركة القر�ض الم�ساند خالل ال�سنة على النحو التالي:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013

2012

في بداية ال�سنة

764.297

14.860

م�ستلم خالل العام

367.500

749.437

1.131.797

764.297

 -16رأس المال

يتكون ر�أ�س مال بتروكيم من  480مليون �سهم ( 480 : 2012مليون �سهم) ،قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي.
 -17مصاريف البيع والتسويق
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013

2012

�أتعاب ت�سويق

184.997

37.019

خدمات ومنافع عامة

64.268

8.126

�إيجار و�صيانة م�ستودعات

45.330

5.985

رواتب ومزايا الموظفين

6.799

1.373

�أخـ ــرى

9.174

433

310.568

52.936
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 -18المصاريف العمومية واإلدارية
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

رواتب ومزايا موظفين
�إ�ستهالك
م�صاريف و�أتعاب لجان ومجل�س �إدارة بتروكيم و رواتب
ومزايا كبار الموظفين
ر�سوم بنكية
�أتعاب مهنية
منافع عامة
ايجار
ر�سوم و ا�شتراكات
�سفر
�أخـ ــرى

2013

2012

147.434
65.320

106.429
23.765

4.721

3.853

4.531
3.181
2.533
2.492
723
62
19.519
250.516

2.385
1.278
438
1.550
768
254
9.775
150.495

 -19اإليرادات األخرى

تمثل الإيرادات الأخرى في العام � ،2012صافي الربح المتحقق من مبيعات المنتجات التجريبية خالل مرحلة ما قبل الت�شغيل
التجاري.
 -20ربح (خسارة) السهم

تم احت�ساب ربح (خ�سارة) ال�سنة لل�سهم الواحد بتق�سيم الدخل (الخ�سارة) من العمليات الرئي�سية و�صافي خ�سارة ال�سنة على
عدد الأ�سهم الم�صدرة خالل العام  2013والذي بلغ  480مليون �سهم ( 480 : 2012مليون �سهم).
 -21المعلومات القطاعية

ترى �إدارة بتروكيم �أن جميع �أن�شطة و�أعمال بتروكيم وال�شركات التابعة لها تتمثل بقطاع ت�شغيلي واحد فيما يتعلق بتقييم الأداء
وتوزيع الموارد .ونظرا لإعتبار الإدارة لجميع �أن�شطة بتروكيم وال�شركات التابعة لها كقطاع ت�شغيلي واحد ،يتم �إ�صدار التقارير
المالية للقطاعات الجغرافية فقط.
توجد جميع الموجودات الت�شغيلية لبتروكيم وال�شركات التابعة لها في المملكة العربية ال�سعودية .تتوزع مبيعات بتروكيم وال�شركات
التابعة لها جغرافي ًا ما بين المبيعات المحلية داخل المملكة بن�سبة  )%4 :2012( %4ومبيعاتها الخارجية لدول �آ�سيا بن�سبة %67
( )%83 :2012و لدول �أوروبا و �إفريقيا بن�سبة .)%13 :2012( %29
 -22االلتزامات المحتملة

خالل العام  ،2010تم االتفاق بين بتروكيم وال�شريك غيرالم�سيطر ب�صفتهما �شركا ًء في ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات على زيادة
ر�أ�س مال ال�شركة بقيمة  3.394مليون ريال �سعودي( 3.394 :2012مليون ريال �سعودي) .ولما كان ذلك �سيت�سبب بتكاليف
�إ�ضافية على ال�شريك غير الم�سيطر ،وافقت �إدارة بتروكيم على تعوي�ض ال�شريك غير الم�سيطر عن طريق دفع مبالغ �سنوية في
الم�ستقبل وذلك بناءا على الأرباح الم�ستقبلية لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،مع الأخذ باالعتبار النقدية الغير قابلة للتوزيع،
نتيجة لهذه الزيادة في ر�أ�س المال.
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 -22االلتزامات المحتملة  -تتمة

�أ�صدرت البنوك المحلية التي تتعامل معها بتروكيم وال�شركات التابعة لها ،نيابة عنها وخالل دورة �أعمالها العادية ،خطابات
�ضمان بقيمة  913مليون ريال �سعودي ( 913 :2012مليون ريال �سعودي) ،والتي تت�ضمن مبلغ  860مليون ريال �سعودي (:2012
 860مليون ريال �سعودي) مقدمة من ال�سعودية للبوليمرات الى �شركة ارامكو ال�سعودية مقابل تغطية تكاليف اللقيم.
 -23االرتباطات الرأسمالية

بلغ الر�صيد غير الم�ستخدم من الم�صاريف الر�أ�سمالية المعتمدة من مجل�س الإدارة والمتعلقة ب�إن�شاء وحدات ومرافق �إ�ضافية
بم�صنع ال�سعودية للبوليمرات مبلغ  271.9مليون ريال �سعودي ( 39.4 :2012مليون ريال �سعودي متعلقة ب�إن�شاء الم�صنع).
 -24القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بين �أطراف راغبة في ذلك وب�شروط تعامل
عادل .تتكون الموجودات المالية الخا�صة ببتروكيم وال�شركات التابعة من النقدية و�شبه النقدية و المدينون والموجودات الأخرى،
بينما تتكون المطلوبات المالية من الم�صاريف الم�ستحقة والذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى والقرو�ض لأجل والقر�ض الم�ساند
من �شريك غير م�سيطر� .إن القيمة العادلة للأدوات المالية ال تختلف كثير ًا عن قيمتها الدفترية.
 -25إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر �أ�سعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في �أ�سعار العموالت ال�سائدة في
ال�سوق .تخ�ضع بتروكيم وال�شركات التابعة لمخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة ،بما في ذلك
الودائع البنكية والقرو�ض لأجل.
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها بتروكيم وال�شركات التابعة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات
المالية .يتم الحد من مخاطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية.
مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية ب�سبب التغيرات في �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .لم تقم بتروكيم
وال�شركات التابعة لها ب�أية معامالت هامة عدا بالريال ال�سعودي �أو الدوالر الأمريكي خالل ال�سنة .و حيث �أن �سعر �صرف الريال
ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر الأمريكي ،ف�إن بتروكيم وال�شركات التابعة غير معر�ضة لمخاطر العمالت.
مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر لخ�سارة مالية .تقوم بتروكيم
وال�شركات التابعة ب�إدارة مخاطر الإئتمان الخا�صة بها والمتعلقة بالعمالء وذلك بو�ضع حدود �إئتمان لكل عميل ،ومراقبة الذمم
المدينة القائمة .وبتاريخ قائمة المركز المالي ،لم تحدد الإدارة �أية تركيزات هامة في مخاطر الإئتمان.
 -26اعتماد القوائم المالية الموحدة

اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجل�س الإدارة بتاريخ  23ربيع الثاني 1435هـ (الموافق  23فبراير .)2014
 -27أرقام المقارنة

�أعيد تبويب بع�ض �أرقام المقارنة لل�سنة ال�سابقة كي تتما�شى مع العر�ض لل�سنة الحالية.
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