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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات
المحترمون

الس�لام عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
يس��رني بإس��مي ،واس��م زمالئي أعضاء مجلس إدارة الش��ركة ،أن أقدم لكم التقرير السنوي

للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

ً
استقرارا عند
خالل عام 2016م ،بقيت أسعار المنتجات البتروكيماوية منخفضة ولكنها شهدت

تلك المستويات وكذلك أسعار البترول ،واستمرت نسبة النمو االقتصادي العالمي منخفضة.

اما على المستوى المحلي فقد ارتفعت أسعار الطاقة باإلضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع

اللقيم التي تس��توردها الش��ركة .كما شهد مشروع الشركة (الشركة الس��عودية للبوليمرات)
ً
يوما خالل
في عام 2016م أول صيانة دورية مجدولة منذ انش��ائه ،والتي اس��تمرت لمدة 60

الربع الرابع من العام ،وكل هذه العوامل اثرت في ربحية الش��ركة حيث حققت الش��ركة في
ً
أرباح��ا قدرها  407ماليين ريال مقارنة بمبل��غ  907ماليين ريال لعام 2015م ،إال
ع��ام 2016م

أنه من المؤمل أن يتحس��ن الطلب على منتجاتنا ،كما أنه من المتوقع أن يتحس��ن أداء مشروع

الشركة خالل عام 2017م.

إن مجل��س اإلدارة يؤكد للمس��اهمين الكرام الس��عي الحثيث والمثابرة على اس��تمرار خطط

تحسين األداء وتعزيز الكفاءة اإلنتاجية وتطوير القدرات ،والذي بدوره سوف يعمل ،بإذن اهلل،
على دفع عجلة النمو وتحقيق أكبر عائد لمساهمي الشركة.

اصالة عن نفس��ي ،ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،بخالص الش��كر
ف��ي الخت��ام أود أن أتقدم
ً
والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الش��ريفين  -حفظه اهلل  -وإلى حكومته الرش��يدة ،لدعمها

المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.
وباهلل 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

فراج منصور أبو ثنين
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل محمد الفايز
عضو مجلس اإلدارة

هيثم محمد الحميدي
عضو مجلس اإلدارة

باسم عبداهلل الشافي
عضو مجلس اإلدارة
ً
(ممثال للمؤسسة العامة للتقاعد)

رياض عتيبي الزهراني
عضو مجلس اإلدارة
ً
(ممثال للمؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية)

عبدالرحمن صالح السماعيل
العضو المنتدب
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أو ً
ال :نشاط الشركة:
ت�أ�س�س���ت ال�ش���ركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) بتاريخ  8ربيع الأول 1429هـ (املوافق  16مار�س 2008م) ،ك�شركة
م�ساهم���ة �سعودية م�سجل���ة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،بال�سجل التج���اري رقم  1010246363وتاريخ 8
ربي���ع الأول 1429ه���ـ (املوافق  16مار�س 2008م) ،ويقع مقر عملها مبدينة الريا�ض ،ويبلغ ر�أ�س مالها  4.800مليون ريال
�سع���ودي .ويتمثل ن�شاط ال�شرك���ة يف تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة امل�صان���ع البرتوكيماوية والغاز والبرتول
وال�صناع���ات الأخرى ،وجتارة اجلمل���ة والتجزئة يف املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها .وتقت�صر ممار�سة ال�شركة
له���ذا الن�ش���اط يف الوق���ت احلايل عل���ى ا�ستثمارها يف �شركاته���ا التابعة :ال�شرك���ة ال�سعودية للبوليمرات والت���ي تنتج مواد
برتوكيماوية ،و�شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع ،والتي تقوم بتوزيع تلك املنتجات.
ثاني ًا :مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات):
متث���ل ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،امل�ش���روع الأول لل�شركة ،وهي �شركة خمتلط���ة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها
( )4.800مليون ريـال �سعودي ،وحتمل ال�سجل التجاري رقم � 2055008886صادر من مدينة اجلبيل بتاريخ 1428/11/29ه
(املوافق لـ 2007/12/9م) ،ويقع امل�شروع يف مدينة اجلبيل ال�صناعية ،ومتتلك ال�شركة  %65من امل�شروع .واجلزء املتبقي،
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والبال���غ  %35ممل���وك من قبل �شركة �شيفرون فيليب�س العربية للكيماويات .وقد بد�أ �إنتاج امل�شروع يف الربع الأخري من عام
2012م ،ويقوم ب�إنتاج املواد التالية:
الطاقة التصميمية ألف طن سنوي ًا

المادة

1.220
440
100
1.100
400
100
100

�إيثلني
بروبلني
هك�سني 1-
بويل �إيثلني
بويل بروبلني
بويل �ستايرين GPPS
بويل �ستايرين HIPS

وبل���غ �إجم���ايل مبيعات ال�شركة ال�سعودية للبوليم���رات خالل عام 2016م مبلغ  5.440مليون ري���ال ،مقارنة مببلغ 6.546
ملي���ون ريال للعام 2015م ،هذا وقد حققت ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات �أرباح ًا �صافية بلغت  746مليون ريال خالل عام
2016م ،مقارنة ب�صايف �أرباح بلغت  1.431مليون ريال للعام 2015م.
وكان التوزيع اجلغرايف ملبيعات ال�شركة خالل عام 2016م ،على النحو التايل:

%52
آسیا
أوروبا وأفريقيا
داخل المملكة

%16

%32
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كما يو�ضح الر�سم البياين �أدناه ن�سبة ملكية برتوكيم بامل�شروع ،وكذلك ن�سب كبار امل�ساهمني يف برتوكيم.
م�ساهمو ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات وال�شركة ال�سعودية للبوليمرات :
املجموعة
ال�سعودية
لال�ستثمار
ال�صناعي
%50

امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات
الإجتماعبة
%16.2

اجلمهور
%17.6

امل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد
%16.2

�شيفرون
فيليب�س
العربية
%35

برتوكيم
%65

ال�شركة
ال�سعودية
للبوليمرات

تق���وم ال�شرك���ة ال�سعودية للبوليم���رات بت�سويق املنتجات داخل اململك���ة� ،أما املبيعات خارج اململكة ،فتت���م بوا�سطة “�شركة
بوليمرات اخلليج للتوزيع” ،كما تقدم �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال ( ،)CPCISالدعم الت�سويقي ،عن
طريق خدمات الت�سويق جلميع منتجات ال�شركة عاملي ًا ،بنا ًء على اتفاقية البيع املربمة بني �شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع
و(� .)CPCISشرك���ة بوليمرات اخلليج للتوزيع مملوكة بنف����س ن�سبة ملكية ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ( %65ل�شركة
برتوكي���م ،و %35ل�شركة �شيف���رون فيليب�س العربية للكيماويات) ،وه���ي �شركة م�سجلة يف دولة الإم���ارات العربية املتحدة،
وتقع باملنطقة احلرة يف مطار دبي ،وينح�صر ن�شاطها يف تخزين وبيع وتوزيع منتجات ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات حول
العامل ،وقد مت ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ 2011/2/15م ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�س مال  2مليون درهم �إماراتي.
وبل���غ �إجمايل مبيعات �شركة بوليم���رات اخلليج للتوزيع خالل عام 2016م مبلغ  5.114مليون ريال ،مقارنة مببلغ 6.456
ملي���ون ري���ال لعام 2015م ،وحققت �صايف �أرباح بلغ  125مليون ريال لع���ام 2016م ،مقارنة ب�صايف �أرباح بلغت  200مليون
ريال لعام 2015م.
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ثالث ًا :النتائج المالية للشركة:
.أملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2016م:

يو�ض���ح تقرير املراج���ع اخلارجي ،القوائم املالية املوح���دة واملدققة للفرتة املنتهي���ة يف 2016/12/31م ،حيث يتم توحيد
بيان���ات ال�شركات التابعة (ال�شرك���ة ال�سعودية للبوليمرات ،و�شركة بوليمرات اخلليج للتوزي���ع) بالكامل  ،واململوكة بن�سبة
 %65لبرتوكيم.
قائمة المركز المالي

2016

2015

2014

2013

2012

قائمة املركز املايل (مباليني الرياالت)
املوجودات
�إجمايل املوجودات املتداولة

5.032.0

5.182.4

4.269.5

2.534.3

1.083.2

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

17.041.8

17.178.2

17.783.7

18.471.4

19.303.4

�إجمـايل املوجــودات

22.073.8

22,360.6

22,053.2

21.005.7

20.386.6

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني:
�إجمايل املطلوبات املتداولة

2.547.5

2.252.8

2.102.3

2.329.7

1.083.8

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

10.514.2

11.807.8

13.137

13.121.3

13.671.8

�إجمـايل املطــلوبات

13.061.7

14,060.6

15.239.3

15.451.0

14.755.6

جمموع حقوق امللكية

9.012.1

8.300.0

6.813.9

5.554.7

5.631.0

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

22.073.8

22,360.6

22.053.2

21.005.7

20.386.6
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قائمة الدخـل

قـائمة الدخـل (مباليني الرياالت)

2012

2016

2015

2014

2013

املبيعات

6.066.5

7.304.1

7.858.5

4.436.7

تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح (اخل�سارة)

()1.336.7( )3.710.2( )5.559.5( )4.822.4( )4.469.1
)478.9( 726.5
2.299.1
2.481.7
1.597.4

857.9

بيع وت�سويق

()381.0

()468.7

()492.6

()310.6

()52.9

عمومية و�إدارية

()212.2

()250.4

()300.9

()250.5

()150.5

الربح (اخل�سارة) من العمليات الرئي�سية
�إيرادات �أخرى

1.004.2

1.762.6

1.505.6

165.4

()682.3

17.1

4.3

2.8

�أعباء مالية

()192.7

()155.5

()174.1

-

50.8

()14.45( )203.4

�إطفاء م�صاريف الت�أ�سي�س

-

-

-

-

-

فروق حتويل عملة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.611.4

1.334.3

()579.2

()484.8

م�صاريف متويل
الرب���ح (اخل�س
���ارة) قب���ل حق���وق امللكي���ة غ�ي�ر 828.6
امل�سيطرة والزكاة
ح�ص���ة حق���وق امللكية
التابعةغ�ي�ر امل�سيط���رة يف �صايف ()305.3
دخل ال�شركات
�صايف ربح (خ�سارة) قبل الزكاة ال�شرعية
523.3

()38

()646

10.2

221.4

1.032.2

849.5

()27.8

()424.6

الزكاة ال�شرعية

()116.4

()125.3

()75.1

()39.0( )38.3

�صايف ربح (خ�سارة) ال�سنة

406.9

906.9

774.5

()66.1

()463.5

ربحية (خ�سارة) ال�سهم الواحد بالريال

0.85

1.89

1.61

()0.14

()0.97

مت ا�ستبع���اد املبيع���ات امل�شرتكة بني ال�شرك���ة ال�سعودية للبوليمرات و�شركة بوليمرات اخللي���ج للتوزيع من �إجمايل املبيعات
وتكلفة املبيعات.
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.بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:
2016

2015

التغيريات -/+

ن�سبة التغري

البنود ( ماليني الرياالت )
�إجمايل الربح

1.597.4

2.481.8

()884.4

()%35.6

الربح الت�شغيلي

1.004.2

1.762.6

()758.4

()%43

�صايف الربح

406.9

906.9

()500

()%55.1

تعود �أ�سباب �إنخفا�ض �أرباح ال�شركة خالل العام 2016م ،مقارنة مع العام املا�ضي �إىل الأ�سباب التالية:
1 )1انخفا�ض متو�سط �أ�سعار املنتجات املباعة.
2 )2زيادة �أ�سعار الطاقة.
3 )3انخفا�ض الكميات املباعة والناجت عن التوقف املجدول ل�صيانة امل�صنع والذي ابتد�أ من � 1أكتوبر حتى  29نوفمرب.
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ج_ مراحل تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS

بتاريخ 2014/2/11م� ،أقرت الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني تطبيق معايري املحا�سبة الدولية ( )IFRSعلى القوائم
املالي���ة املع���دة عن فرتات مالية تبد�أ م���ن 2017/1/1م ،حيث قامت ال�شركة بعمل اخلط���وات التالية لتطبيق تلك املعايري
الدولية:
 1 )1يف مطل���ع 2016م قامت برتوكيم و�شركاتها التابع���ة بالتوقيع مع م�ست�شار حما�سبي خارجي (مكتب �إرن�ست ويونغ)،
وبد�أ العمل على �إعداد القوائم املالية با�ستخدام معايري املحا�سبة الدولية ( )IFRSللعام 2015م و 2016م ،وذلك
لعمل املقارنة عند �إعداد قوائم 2017م.
2 )2مت ت�شكيل فريق داخلي م�س�ؤول عن خطة التحول وتنفيذها لتطبيق معايري املحا�سبة الدولية.
3 )3مت اعتماد ال�سيا�سات املالية و املحا�سبية املتوافقة مع معايري املحا�سبة الدولية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ
 20دي�سمرب 2016م.
4 )4بتاري���خ  26يناي���ر 2017م مت االنتهاء من �إعداد القوائم املالية املوح���دة الأوىل املتوافقة مع معايري املحا�سبة الدولية
عن العام 2015م.
5 )5بتاري���خ  27فرباي���ر 2017م مت االنتهاء من �إعداد القوائم املالية املوحدة الأوىل املتوافقة مع معايري املحا�سبة الدولية
عن الربع الأول والثاين لعام 2016م.
6 )6وتتمث���ل الآث���ار اجلوهرية على الأر�ص���دة االفتتاحية للقوائم املالية كما يف  1يناي���ر 2016م ،مببلغ �إجمايل قدره 318
ملي���ون ري���ال �سوف ينعك�س على تخفي�ض ر�صيد الأرباح املبقاة بناء على تطبيق املعايري املحا�سبية الدولية ،وفيما يلي
البنود املت�أثرة:
�أ  -انخفا����ض القيم���ة الفعلية للقر�ض امل�ساند املقدم لل�شركة التابعة (ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات)( .قيمة الت�أثر تقدر
بـ  283مليون ريال) حيث متثل (خ�سائر) غري حمققة نتيجة احت�ساب معدل اخل�صم على القرو�ض.
ب  -انخفا����ض قيم���ة ا�ستثمارات برتوكيم يف ال�ش���ركات التابعة (ال�شركة ال�سعودية للبوليم���رات) ،ب�سبب �إعادة احت�ساب
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خم�ص�ص نهاية اخلدمة والقرو�ض املقدمة للموظفني( .قيمة الت�أثر تقدر بـ  35مليون ريال)
د_ التوقعات المستقبلية للشركة:

�س���وف ت�ستمر ال�شركة ال�سعودي���ة للبوليمرات خالل عام 2017م ،بخططها لتح�س�ي�ن الأداء ورفع م�ستوى الكفاءة والطاقة
الإنتاجي���ة ،لكنه من ال�صعب التنب�ؤ بنتائج ال�شركة خ�ل�ال 2017م وال�سنوات التالية ،حيث �شهدت عام 2016م ،انخفا�ض ًا
يف �أ�سعار املنتجات البرتوكيماوية ،مت�أثرة ب�أ�سعار النفط العاملي ،وانخفا�ض النمو االقت�صادي العاملي ،والذي بدوره �سوف
ي�ؤثر على نتائج ال�شركة.
وبخ�صو����ص الأثر املايل لزيادة �أ�سعار الطاقة على ربحية ال�شركة ،ف�إن ال�شركة ذكرت يف �إعالنها على موقع تداول بتاريخ
 24فرباي���ر 2016م �أنه���ا ا�ستلمت خطاب ًا من �شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية) ي�ؤكد ب�أن ال�شركة التابعة
(ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات) �ستبقى خا�ضعة للأ�سعار ال�سابقة لغاز امليثان حتى تاريخ  6نوفمرب 2018م ،وغاز الإيثان
حت���ى تاريخ � 12أغ�سط����س 2019م ،ومادة الربوبان حتى � 1سبتمرب 2019م ،و�أن الأثر امل���ايل �سوف يكون من زيادة �أ�سعار
الطاقة الأخرى ،مثل الكهرباء واملاء ،واملواد الأولية من ال�شركات املجاورة.
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رابع ًا :المخاطر المحتملة:
هناك خماطر حمتملة قد ت�ؤثر على نتائج ال�شركة وميكن ت�صنيفها كالتايل:
)1

)2

)3
)4
)5
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1املخاطر املتعلقة بالعمليات:
 111م�ست���وى الأداء الت�شغيل���ي ،وال���ذي يحتوي على العديد م���ن التقنيات واملعدات والتي ق���د تتعر�ض للأعطال
والتوقف.
 111خماطر توريد املواد الأ�سا�سية (اللقيم) ،وا�ستيفاء �شروط اتفاقية توريد اللقيم مع �شركة �أرامكو ال�سعودية.
 111خماطر تغري �أ�سعار املواد اخلام.
 111الأخطار املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة.
2املخاطر املتعلقة بال�سوق:
 222املناف�سة العالية والتي تت�أثر بها ال�شركة من حيث العر�ض والطلب.
�	222أ�سعار النفط اخلام.
3و�ض���ع االقت�ص���اد العامل���ي والذي قد ي�ؤث���ر يف انخفا�ض الطلب على منتج���ات ال�شركة ،والذي قد ينعك����س على �أ�سعار
املنتجات.
4املخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة الإغراق يف الأ�سواق التي يتم فيها بيع منتجات ال�شركة.
5املخاطر البيئية واملالزمة لل�صناعات البرتوكيماوية كالتلوث وما يرتتب عليها من غرامات وتكاليف.

خامس ًا  :سياسة توزيع األرباح:
ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية ،والتكاليف
الأخرى على الوجه التايل:
)1
)2
)3
)4

1يجنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطــي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ
االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
2للجمعية العامة العادية ،بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة� ،أن جتنب  %5من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي
وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أوىل للم�ساهمني تعادل ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
4يخ�ص����ص بع���د ما تقدم ( )%10من الباق���ي ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،ويوزع الباق���ي بعد ذلك على امل�ساهمني
كح�صة �إ�ضافية من الأرباح.

�إن �صناعة البرتوكيماويات �صناعة متذبذبة ،بحكم تغري �أ�سعار املنتجات العاملية ،بحيث ي�صعب التنب�ؤ ب�أرباح ال�شركة لل�سنوات
القادمة ،مما يتطلب مراجعة �سيا�سة توزيع الأرباح ب�شكل دوري  ،ويو�ضح اجلدول التايل ر�صيد الأرباح:
البيـــــان

الر�صيد (باالف الرياالت)

ر�صيد الأرباح (خ�سائر) املبقاة يف 2016/1/1م

900.332

�صايف الأرباح يف 2016/12/31م

406.845

املحول لالحتياطي النظامي بن�سبة %10

()40.685

الأرباح (خ�سائر) املبقاة املرتاكمة يف 2016/21/31م

1.266.492

التوزيعات النقدية املقرتحة عن عام 2016م.

240.000

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن عام 2016م.

1.600

ر�صيد الأرباح املبقاة بعد التوزيع

1.024.892
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سادس ًا  :قروض الشركة:
1 )1ال�صكوك:
�أكملت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) عملية �إ�صدار �صكوك ،متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،يف �شهر
يوني���و 2014م ،بقيمة  1.200مليون ريال �سعودي ،وملدة خم�س �سن���وات ،وبعائد على ال�صكوك قدره �سايبور(�ستة �أ�شهر)
 ،%1.7 +والهدف من �إ�صدار ال�صكوك هو تغطية امل�صاريف الت�شغيلية ل�شركة برتوكيم للأعوام القادمة ،وكذلك لتمويل
احتياجات م�شروعها ،وقد قامت ك ٌل من �شركة الريا�ض املالية ،ودويت�شه للأوراق املالية بدور املديرين لهذا الإ�صدار.
2 )2قرو�ض م�شروع برتوكيم (ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات) على النحو التايل:
قيمة القروض القائمة (بماليين الرياالت)

اجلهة املقر�ضة

�إجمايل
قيمة
القر�ض

املبالغ
امل�سحوب
الر�صيد
امل�سددة ر�صيد نهاية مدة القر�ض
العام
خالل
العام
بداية
العام
(�سنة)**
خالل العام

�صن���دوق التنمي���ة ال�صناع���ي
ال�سعودي

1.200

850

0

180

670

7

�صندوق اال�ستثمارات العامة

3.000

2.310

0

420

1.890

7.5

بنوك جتارية حملية و�أجنبية*

9.258

7.662

0

696

6.966

11

الإجمايل

13.458

10.822

0

1.296

9.526

* يندرج حتت البنوك التجارية  18بنك ًا 7 :منها حملية والباقي بنوك دولية.
**بد�أ ت�سديد القرو�ض خالل عام 2013م.
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سابع ًا  :إدارة الشركة:
.أعضوية مجلس اإلدارة:

يتك���ون جمل�س �إدارة ال�شركة الوطني���ة للبرتوكيماويات من ثمانية �أع�ضاء ،مت انتخابهم يف تاريخ 2016/4/5م يف اجتماع
اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات ،وبد�أت ع�ضويتهم يف تاريخ 2016/4/11م وتنتهي بتاريخ 2019/4/10م ،ويتم
ت�صنيف الأع�ضاء على النحو التايل:
أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خالل عام  2016م

اال�سم

ال�صفة

املن�صب

حمد �سعود ال�سياري

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

�سليمان حممد املنديل

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

عبداهلل حممد الفايز

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستقل

فراج من�صور �أبوثنني

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستقل

هيثم حممد احلميدي

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستقل

ريا�ض عتيبي الزهراين

ع�ضو جمل�س �إدارة «ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية»

غري تنفيذي

با�سم عبداهلل ال�شايف

ع�ضو جمل�س �إدارة «ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد»

غري تنفيذي

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

الع�ضو املنتدب

تنفيذي

أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

اال�سم

ع�ضوية جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة الأخرى

حمد �سعود ال�سياري

رئي�س جمل�س �إدارة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.

�سليمان حممد املنديل

ع�ضو جمل�س �إدارة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.

عبداهلل حممد الفايز

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة التعاونية للت�أمني.

فراج من�صور �أبوثنني

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للنقل البحري.
ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة �أ�سرتا ال�صناعية.

عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س

ع�ضو جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي للإ�ستثمار .
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات (�سبكيم).

هيثم حممد احلميدي

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للعدد والأدوات.
ع�ضو �شركة رنا للإ�ستثمار.
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.باجتماعات مجلس اإلدارة:

عقد جمل�س �إدارة ال�شركة خم�سة اجتماعات خالل العام املايل 2016م ،وكان ح�ضور الأع�ضاء كما يلي:
تواريخ االجتماعات يف عام  2016م
ا�ســم الع�ضــو

 22فرباير

� 5أبريل
قبل
اجلمعية


� 5أبريل
بعد
اجلمعية






 5من 5













 5من 5
 5من 5
 5من 5

-

-

 3من 3



O







 5من 5
 5من 5
 1من 2
 5من 5

حمد �سعود ال�سياري



�سليمان حممد املنديل
عبداهلل حممد الفايز
فراج من�صور �أبوثنني
عبدالعزيز عبدالرحمن
اخلمي�س*
هيثم حممد احلميدي
ريا�ض عتيبي الزهراين
با�سم عبداهلل ال�شايف**
عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

















-



-



-







� 3أكتوبر  20دي�سمرب

الإجمايل

*�إنتهت ع�ضوية الأ�ستاذ عبدالعزيز اخلمي�س يف 2016/4/10م
** بد�أت ع�ضوية الأ�ستاذ با�سم ال�شايف يف 2016/4/11م

.جاألتعاب والمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة:
البيان
الرواتب والأجور
البدالت
املكاف�آت ال�سنوية
اخلط���ط التحفيزي���ة �أو �أي
تعوي�ضات �أو مزايا عينية �أخرى
الإجمايل
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�أع�ضاء
املجل�س
التنفيذيني
-

خم�سة من كبار التنفيذيني
ممن تلقوا �أعلى املكاف�آت
�أع�ضاء املجل�س
غري التنفيذيني والتعوي�ضات من ال�شركة ،
وامل�ستقلني ي�ضاف �إليهم الرئي�س التنفيذي
واملدير املايل .
2.201.532
-

221.000

1.561.556

-

-

الإجماىل
2.201.532

820.909

2.603.465

1.181.409

1.181.409

-

-

-

-

221.000

1.561.556

4.203.850

5.986.406

.دملكية أعضاء مجلس اإلدارة:

الأ�سهم اململوكة لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبا فيها �أ�سهم زوجاتهم و�أوالدهم الق�صر:
2015/12/31م
ممتلكات ال�شركات التي
ميثلها
�شخ�صية

ا�ســم الع�ضــو

2016/12/31م
ن�سبة
ممتلكات ال�شركات التي التغري
ميثلها
�شخ�صية

حمد ال�سياري (الرئي�س)

100.000

-

50.000

-

()% 50

�سليمان املنديل
(نائب الرئي�س)

1000

-

1000

-

-

عبداهلل الفايز

2000

-

2000

-

-

فراج �أبوثنني

25.000

-

25.000

-

-

عبدالعزيز اخلمي�س*

“ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد”
با�سم ال�شايف **
“ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد”

-

78.000.000

-

78.000.000

-

هيثم احلميدي

1000

-

1000

-

-

78.000.000

-

- 78.000.000

-

1000

ريا�ض الزهراين***
“ممث�ل�ا للم�ؤ�س�س���ة العام���ة للت�أمين���ات -
االجتماعية”
عبدالرحمن ال�سماعيل
1000
(الع�ضو املنتدب)

-

-

* �إنتهت ع�ضوية الأ�ستاذ عبدالعزيز اخلمي�س يف 2016/4/10م .جميع الأ�سهم مملوكة للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ،علماً ب�أن الأ�ستاذ عبدالعزيز اخلمي�س ال ميلك �أي �أ�سهم
ب�صفتة ال�شخ�صية.
** ب���د�أت ع�ضوي���ة الأ�ست���اذ با�س���م ال�ش���ايف يف 2016/4/11م .جمي���ع الأ�سه���م مملوك���ة للم�ؤ�س�سة العام���ة للتقاعد ،علماً ب����أن الأ�ستاذ با�س���م ال�شايف ال ميل���ك �أي �أ�سهم ب�صفتة
ال�شخ�صية.
ً
*** جميع الأ�سهم مملوكة للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية ،علما ب�أن الأ�ستاذ ريا�ض الزهراين ال ميلك �أي �أ�سهم ب�صفتة ال�شخ�صية.
مالحظة :تنوه ال�شركة ب�أنه ال توجد �أي �أدوات دين لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
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هـ .ملكية كبار التنفيذيين

الأ�سهم اململوكة لكبار التنفيذيني ،مبا فيها �أ�سهم زوجاتهم و�أوالدهم الق�صر:
اال�ســم

2015/12/31م

2016/12/31م

ممتلكات �شخ�صية

ممتلكات �شخ�صية

ن�سبة التغري

علي عبداهلل البقمي

3.730

3.730

-

تركي نا�صر الهاجري

-

-

-

مالحظة :تنوه ال�شركة ب�أنه ال توجد �أي �أدوات دين لكبار التنفيذيني.
و .لجان مجلس اإلدارة:

لجنة المراجعة:
عقدت اللجنة خم�سة اجتماعات خالل العام املايل  2016م.
ت�شتمل مهام جلنة املراجعة على ما يلي:
l
l
l
l
l
l
l
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lدرا�سة ال�سيا�سة املحا�سبية لل�شركة.
lالتو�صية باختيار مراجع احل�سابات اخلارجي.
lدرا�سة القوائم املالية ال�سنوية والربعية قبل اعتمادها من املجل�س ون�شرها.
lالتحقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية يف ال�شركة وفاعلية ت�صميمها بطريقة منا�سبة.
lتقومي فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة واملحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك املخاطر.
lتعيني املراجع الداخلي والتحقق من ا�ستقالليته ودرا�سة خطة عمل املراجعة الداخلية يف ال�شركة.
lتعي�ي�ن مراجع داخلي يف ال�شركات التابعة ،ومناق�شة التقارير ال�ص���ادرة منه ،ومتابعة خطة تنفيذ تو�صيات املراجعة
الداخلية.

وتتك���ون جلن���ة املراجعة من ثالثة �أع�ضاء ،لديهم جميع ًا خربات عملية ومهنية ت�ؤهله���م للم�شاركة الفاعلة يف �أعمال جلنة
املراجعة ،وهم كما يلي:
1 )1عبداهلل حممد الفايز (رئي�س اللجنة).
2 )2ريا�ض عتيبي الزهراين.
3 )3خالد �سامل الروي�س.
اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعني خالل العام املايل  2016م.
وت�شتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:
1 )1تقوم اللجنة التنفيذية بنف�س مهام جمل�س الإدارة ،يف حال عدم القدرة على عقد اجتماع جمل�س الإدارة لأي �سبب كان.
2 )2يج���ب �أن تق���وم اللجنة بعد كل اجتماع لها ،برفع تقرير ملجل�س �إدارة ال�شركة ،ويت�ضمن التقرير و�صف ًا لكافة الإجراءات
التي اتخذتها اللجنة يف اجتماعاتها نيابة عن املجل�س.
3 )3يج���وز للجنة اال�ستعانة كلما دعت احلاجة مب�ست�شارين م�ستقلني للقيام بدرا�سات متخ�ص�صة ت�ساعد اللجنة على تنفيذ
مهامها ،وحتديد �أتعابهم.
�أع�ضاء اللجنة:
1 )1حمد �سعود ال�سياري (رئي�س اللجنة).
�2 )2سليمان حممد املنديل.
3 )3عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل.
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لجنة الترشيحات والمكافآت:
عقدت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت اجتماعا واحد ًا خالل العام املايل  2016م.
ت�شتمل مهام جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت على ما يلي:
1 )1تق���وم اللجنة بالتو�صية بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة ،ويجب على اللجنة مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبقت
�إدانته ب�أي جرمية خملة بال�شرف والأمانة.
2 )2تق���وم اللجنة بعمل املراجع���ة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة م���ن املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل����س الإدارة ،و�إعداد
و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�ضو
لأعمال جمل�س الإدارة.
3 )3تقوم اللجنة مبراجعة هيكل جمل�س الإدارة ،ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
4 )4تقوم اللجنة بتحديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
5 )5الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية
جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
6 )6و�ض���ع �سيا�س���ات وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ض���اء جمل�س الإدارة ،وكب���ار التنفيذيني ،واال�ستعانة مبعاي�ي�ر ترتبط بالأداء يف
حتديد تلك املكاف�آت.
�أع�ضاء اللجنة:
1 )1فراج من�صور �أبوثنني (رئي�س اللجنة).
2 )2هيثم حممد احلميدي.
3 )3ريا�ض عتيبي الزهراين.
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لجنة المسؤولية االجتماعية:
عقدت جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية اجتماعا واحد ًا خالل العام املايل  2016م.
ت�شتمل مهام جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية على ما يلي:
1 )1تطوير �أ�س�س ومعايري امل�ساهمة االجتماعية لل�شركة.
2 )2تطوير ومتابعة الربامج التي ت�ساهم يف تعميق الإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة وموظفيها.
3 )3تفعي���ل دور ال�شرك���ة يف تبني �سيا�سات ومب���ادرات وبرامج م�س�ؤولي���ة اجتماعية نحو م�ساهميه���ا وعمالئها ومورديها
والبيئة واملجتمع ككل ،بهدف دعم وتعزيز �سمعة ال�شركة.
4 )4رفع تو�صيات ملجل�س �إدارة ال�شركة بخ�صو�ص ميزانية امل�ساهمة االجتماعية ال�سنوية لل�شركة.
�أع�ضاء اللجنة:
1 )1حمد �سعود ال�سياري (رئي�س اللجنة).
�2 )2سليمان حممد املنديل.
3 )3عبداهلل حممد الفايز.
4 )4با�سم عبداهلل ال�شايف.
خالل عام 2016م قامت ال�شركة بدعم �أحد الربامج التثقيفية الأ�سرية ،بالتعاون مع جمعية النه�ضة اخلريية وهو برنامج
م�ش���روع الوالدية الفعالة ويهدف ه���ذا امل�شروع �إىل تعليم الأمهات مهارات التعامل م���ع �أبنائهن خالل مرحلة املراهقة يف
زم���ن يواج���ه فيه الوالدان حتديات يف التوا�صل مع الأبناء و�أ�سالي���ب توجيههم ،وكانت الفئة امل�ستهدفة من لديها �أبناء من
عم���ر � 13إىل � 15سن���ة ،ومت ا�ستهداف �أكرث م���ن � 40أم ًا .كما �سوف تعمل ال�شركة يف الأعوام القادمة على تعزيز ورفع دعم
الأن�شطة االجتماعية مبا يتوافق مع توجيهات وتو�صيات جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية.
ثامن ًا  :بيان المستحقات النظامية:
نوع املدفوعات

امل�ستحقة (ريال)

امل�سددة (ريال)

الت�أمينات االجتماعية

600.074

46.240

�ضرائب اال�ستقطاع

0

0

الزكاة

3.471.949

116.385.980

ر�سوم الغرفة التجارية والت�أ�شريات

24.447
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تاسع ًا :تعامالت مع أطراف ذات عالقة:
مت خالل العام 2016م تعامالت مع �أطراف ذات عالقة ،وجاءت على النحو التايل:
قيمة التعامالت القائمة (بآالف الرياالت)

�إ�سم الطرف ذي
العالقة

العالقة

����ش���رك���ة امل��ج��م��وع��ة
ال�سعودية لال�ستثمار
ال�صناعي*

م�ساهم
رئي�س

طبيعة املعاملة
�أعباء عموالت �ضمان بنكي

�شري���ك غري م�سيطر �شريك يف
�شركة تابعة
يف �شركات تابعة

����ش���رك���ة ���ش��ي��ف��رون
فيليب�س ال�سعودية

جهة
منت�سبة
حملية

�����ش����رك����ة اجل���ب���ي���ل
�شيفرون فيليب�س

جهة
منت�سبة
حملية

����ش���رك���ة ���ش��ي��ف��رون
ف��ي��ل��ي��ب�����س كيميكال
�إن�ترن��ا���ش��ون��ال �سيلز
�إنك

جهة
منت�سبة
�أجنبية

-

مبلغ املعاملة
2015
2016
698

خدمات م�شرتكة مقدمة

1.092

1.092

مدفوعات قر�ض م�ساند

0

()65.625

مبيعات

133.616

174.709

م�شرتيات

()23.693

()38.618

()277.343

()282.476

تكلفة مبيعات – خدمات
دعم وم�ساندة
عمومية و�إدارية -خدمات ()124.339
دعم وم�ساندة

()116.377

مبيعات

134.194

94.215

م�شرتيات

()910.009

()857.197

()71.025

((90.649

تكلفة مبيعات – خدمات
دعم وم�ساندة
عمومية وادارية –
وم�ساندةخدمات ()165
دعم
بيع وتوزيع –
خدمات دعم ()334
وم�ساندة
�أتعاب ت�سويقية

()223.800

مالحظات
 عم���والت ال�ضم���ان البنكيناجتة ع���ن الت���زام املجموعة
ب�ضمان���ات جت���اه مقر�ض���ي
م�شروع برتوكيم .
 تق���وم املجموع���ة ال�سعوديةبتق���دمي العديد من اخلدمات
امل�سان���دة لبرتوكي���م ،ويف
املقابل تق���وم برتوكيم ب�سداد
تل���ك الأتعاب ب�ش���كل م�ستمر،
نتيج���ة لذل���ك ال يوج���د عقد
حمدد املدة بني ال�شركتني.

يعك����س التعام�ل�ات امل�شرتكة
يف ال�ش���ركات التابعة ،وحيث
�أن برتوكي���م تعم���ل على دمج
نتائجه���ا ب�ش���كل كام���ل م���ع
�شركاته���ا التابع���ة ،فلذل���ك
تظه���ر تل���ك التعام�ل�ات يف
قوائم برتوكيم.

()357
()1.879
()293.258

* مالحظ���ة  :للتو�ضي���ح هن���اك ع�ضوان ي�شرتكان يف جمل����س �إدارة ً
كل من �شركة املجموعة و�شرك���ة برتوكيم وهما معايل
الأ�ست���اذ حمد ال�سي���اري ،و�سعادة الأ�ستاذ �سليمان املندي���ل ،كما تنوه ال�شركة ب�أنهما لي�س���ا ع�ضوين ممثلني عن املجموعة
ال�سعودية ،وال ي�صوتان يف التعامالت املذكورة يف اجلدول �أعاله.
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عاشراً :االلتزام بلوائح حوكمة الشركات:
�أ�ص���در جمل�س هيئة ال�سوق املالي���ة بتاريخ 2006/11/12م ،الالئحة اال�سرت�شادية حلوكم���ة ال�شركات امل�ساهمة ،وت�شتمل
هذه الالئحة على القواعد واملعايري املنظمة لأداء ال�شركات امل�ساهمة ،وقد قامت ال�شركة ،ب�إقرار اللوائح التالية:
رقم

تاريخ
مت اعتمادها مت اعتمادها
من املجل�س من اجلمعية االعتماد
2009/10/11م


الالئحة

1

الئحة تنظيم العمل

2

الئحة حقوق امل�ساهمني



3

قواعد اختيار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية



4

الئحة مهام وم�س�ؤوليات جمل�س االدارة



5

ميثاق عمل املراجعة الداخلية



6

الئحة تنظيم تعار�ض امل�صالح



7

الئحة الإف�صاح وال�شفافية



8

الئحة ال�صالحيات العامة



9

قواعد اختيار �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت



10

قواعد اختيار �أع�ضاء جلنة املراجعة



11

�سيا�سات ومعايري و�إجراءات الع�ضوية يف جمل�س الإدارة
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الئحة تنظيم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح

2009/11/15م

2010/1/19م
2010/3/22م



2010/4/20م
2011/12/27م

ال�شركة تطبق جميع الأحكام الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات فيما عدا:
املتطلبات الواردة بالالئحة
اعتماد �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي

�سبب عدم التطبيق
تعتم���د ال�شركة نظ���ام الت�صوي���ت الع���ادي ح�سب نظ���ام ال�شركات
ال�ص���ادر م���ن وزارة التجارة ،كم���ا �أن النظام الأ�سا�س���ي لل�شركة ال
يت�ضمن العمل بطريقة الت�صويت الرتاكمي.

�أن تق���وم ال�ش ـ ـ ـ ــرك ـ���ة بــاالط�ل�اع عل���ى التقــاري���ر ال�س ـ ـ ـ ــنوي ـ���ة
للم�ستثمري���ن م���ن الأ�شخا����ص ذوي ال�صف���ة االعتباري���ة الذي���ن
يت�صرف���ون بالنياب���ة ع���ن غريه���م – مث���ل �صنادي���ق اال�ستثمار -
للتع���رف عل���ى �سـيا�سـاته���م يف الت�صـويت وت�صـويته���م الفعلي وعن
كيفية تعاملهم مع �أي ت�ضارب جوهري يف امل�صالح.
الت���زام ال�شخ�ص ذي ال�صفة االعتبارية الذي يحق له بح�سب
نظام الينطب���ق ه���ذا احلك���م عل���ى ال�شرك���ة لعدم وج���ود ن����ص بالنظام
على
الت�صويت
ال�ش���ركات تعيني ممثلني له يف جمل����س الإدارة بعدم
الأ�سا�سي مينح اجلهات االعتبارية حق تعيني ممثلني لها باملجل�س.
اختيار الأع�ضاء الآخرين يف جمل�س االدارة.

ال يوج���د يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ما مينح �أي �صفة اعتبارية يف
حق احل�صول على مقعد يف املجل�س ،لذلك ال يوجد ما يخول لل�شركة
من���ع الأ�شخا����ص ذوي ال�صفة االعتبارية من حتدي���د ت�صويتهم ،او
االطالع على �سيا�ستهم يف الت�صويت.

بتاري���خ 2014/4/28م وافق���ت اجلمعي���ة العمومية عل���ى اعتماد نظام حوكمة خا����ص بال�شركة ،عن طري���ق �ضم اللوائح،
املطلوبة من قبل الهيئة ،والتي �سبق �إقرارها يف الئحة واحدة ،وذلك متا�شي ًا مع متطلبات قرار جملـ�س هيئـة ال�سـوق املـالية
رقم (2012/40/3م) وتاريخ 1434/2/17هـ املوافـق 2012/12/30م.
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حادي عشر :إفصاحات عامة:
l lمل يق���م �أي �شخ����ص �أو جه���ة ب�إبالغ ال�شركة ب�أية م�صلحة ل���ه يف فئة الأ�سهم ذات الأحقي���ة يف الت�صويت خالل العام
املايل 2016م.
l

lمل تق���م ال�شركة ب�إ�صدار �أو منح �أدوات دي���ن قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم� ،أو �أي حقوق خيار� ،أو مذكرات حق اكتتاب� ،أو
حقوق حتويل� ،أو حقوق م�شابهة خالل العام املايل 2016م.

l

�lأعلن���ت ال�شرك���ة بتاري���خ 2016-11-29م ،يف موقع ت���داول �أن م�شروعها (ال�شركة ال�سعودي���ة للبوليمرات) واململوك
بن�سب���ة  %65لبرتوكي���م� ،أكم���ل بنجاح �أعمال ال�صيانة الدوري���ة املجدولة والتي بد�أت م���ن � 1أكتوبر وحتى  29نوفمرب
 2016م ،واجلدير بالذكر �أن م�شروع ال�شركة يحتاج �إىل توقف جمدول لل�صيانة كل �أربع �إىل خم�س �سنوات.

l

lبتاري���خ  1437/1/27هـ املوافق 2015/11/9م ق���رر جمل�س الوزراء املوافقة على تعديل بع�ض مواد نظام ال�شركات،
ومتا�شي ًا مع ذلك �سوف تعمل ال�شركة على تعديل نظامها فيما يتوافق مع التعديل اجلديد.

نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية:
املراجعة الداخلية هي ن�شاط ت�أكيدي وا�ست�شاري مو�ضوعي وم�ستقل ،وذلك بغر�ض �إ�ضافة قيمة وحت�سني عمليات ال�شركة،
وت�ساع���د املراجعة الداخلية ال�شركة يف حتقيق �أهدافها بتوفري �أ�سا�س منتظ���م لتقومي وحت�سني فاعلية الرقابة ،والعمليات
الت���ي ينط���وي عليه���ا الأداء الرقابي لل�شركة .ه���ذا وقد نفذت املراجع���ة الداخلية العدي���د من عملي���ات املراجعة الدورية
واخلا�ص���ة والت���ي كان من �ش�أنها الت�أكد م���ن دقة وفعالية الأداء� ،إ�ضاف���ة �إىل امل�ساهمة يف مراجعة القوائ���م املالية الأولية
والنهائية وتن�سيق �أعمال اجلهات الرقابية اخلارجية.
وق���د اطل���ع جمل�س الإدارة على تقرير جلنة املراجعة عن نتائج املراجعة املقدمة له من املدقق الداخلي ،ومل يتبني له وجود
�أية مالحظات جوهرية.
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ثاني عشر :إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

يقر جمل�س الإدارة:
)1
)2
)3
)4

�1أن �سجالت احل�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح.
�2أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة و ُن ّفذ بفعالية.
�3أنه ال يوجد �أي �شك يذكر يف قدرة امل�صدر على موا�صلة ن�شاطه.
4ال توجد �أية م�صلحة جوهرية لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل �أو كبار التنفيذيني يف عقود ال�شركة.

ويف اخلت���ام يتقدم جمل����س الإدارة بخال�ص ال�شكر �إىل حكومة خادم احلرمني ال�شريف�ي�ن الر�شيدة ،على دعمها املتوا�صل
		
لقطاع ال�صناعة.
وباهلل التوفيق،

		

جمل�س الإدارة
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القوائـم الماليـة الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
وتقـريـر مراجعى الحسابات

31

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
فهر�س القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م

صفحـة

تقرير مراجعى احل�سابات

33

قائمة املركز املايل املوحدة

35-34

قائمة الدخل املوحدة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

32

36
38-37

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

39

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

57-40

33

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

قائم���ة املركز امل���ايل املوحدة
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح
املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد ونقد مماثل
ودائع لأجل
ذمم مدينة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحقات من �أطراف ذات عالقة
خمزون
جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
قرو�ض موظفني
تكاليف م�ؤجلة� ،صايف
م�شروعات حتت التنفيذ
ممتلكات و�آالت ومعدات� ،صايف
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات

3
4
5
6
4
7
8
9

كما يف  31دي�سمرب
2015م
2016م
2.621.298
576.000
562.830
71.516
276.664
923.702
5.032.010

2.395.126
640.000
850.227
55.462
222.771
1.018.811
5.182.397

143.557
496.831
148.855
16.252.617
17.041.860
22.073.870

60.178
51.717
311.347
16.754.952
17.178.194
22.360.591

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة
م�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحقات لأطراف ذات عالقة
اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة االجل
خم�ص�ص الزكاة
جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
اجلزء غري املتداول من قرو�ض طويلة االجل
�صكوك
قر�ض م�ساند من �شريك غري م�سيطر فى �شركة تابعة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
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10
5
12
11
12
13
14
15

59.296
471.340
288.572
1.340.670
387.668
2.547.546

127.147
350.343
204.148
1.296.420
274.755
2.252.813

8.164.785
1.200.000
1.066.172
83.227
10.514.184
13.061.730

9.492.315
1.200.000
1.066.172
49.331
11.807.818
14.060.631

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

قائم���ة املركز امل���ايل املوحدة
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح
حقـــوق امللكيـة
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
�أربـاح مبقاة
جمموع حقوق امل�ساهمني
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

1

كما يف  31دي�سمرب
2015م
2016م
4.800.000
142.502
1.266.492
6.208.994
2.803.146
9.012.140
22.073.870

4.800.000
101.817
900.332
5.802.149
2.497.811
8.299.960
22.360.591

�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )25ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

ق���ـ���ـ���ـ���ائ���م���ة ال����دخ����ـ����ل امل����وح����دة
(ب����آالف ال��ري��االت ال�سعودية)
�إي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م

2015م

املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل دخل املبيعات

6.066.505
()4.469.066
1.597.439

7.304.171
()4.822.401
2.481.770

امل�صروفات
م�صروفات بيع وتوزيع
م�صروفات عمومية و�إدارية
جممل الدخل من العمليات الرئي�سة

16
17

()381.019
()212.155
1.004.265

()468.787
()250.408
1.762.575

18

()192.766
17.066
828.565
()116.385
712.180
()305.335
406.845

()155.539
4.300
1.611.336
()125.302
1.486.034
()579.146
906.888

�أعباء مالية
ايرادات اخرى
الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة
الزكاة
الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف دخل ال�شركات التابعة
�صايف الدخل
ربح ال�سهم الأ�سا�س (ريال �سعودي) من :
الدخل من العمليات الرئي�سة
�صايف الدخل

11

19

2.09
0.85

3.67
1.89

�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )25ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
(ب������آالف ال���ري���االت ال�����س��ع��ودي��ة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م

2015م

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة
تعديـــالت لت�سويـــة �صايف الدخـــل قبـــل الزكـــاة وحقوق
امللكية غري امل�سيطرة مع �صافى النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية:
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة� ،صايف
ا�ستهالكات
�إطفاء الأعباء املالية امل�ؤجلة
�إطفاء تكاليف امل�ؤجلة
خ�سائر ا�ستبعاد ممتلكات و�آالالت ومعدات

828.565

1.611.336

33.896
808.144
13.140
9.648
38

14.890
804.001
17.877
247
-

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
ذمم مدينة
م�صروفات مدفوعة مقدما و�أر�صدة مدينة �أخرى وقرو�ض موظفني
خمزون
ذمم دائنة
م�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخرى
�أطراف ذات عالقة� ،صايف
الزكاة املدفوعة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

287.397
()99.433
95.109
()67.851
59.381
30.531
()3.472
1.995.093

التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية
ودائع ق�صرية الأجل
�إ�ضافات تكاليف م�ؤجلة
�إ�ضافات ممتلكات و�آالت ومعدات وم�شروعات حتت التنفيذ
املتح�صالت من ا�ستبعاد ممتلكات واالت ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

64.000
()373.799
()163.324
622
()472.501

138.387
18.172
224.328
()77.957
55.169
()28.604
()62
2.777.784

()81.000
()51.964
()210.419
()343.383
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
(ب������آالف ال���ري���االت ال�����س��ع��ودي��ة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
امل�سدد من قرو�ض ق�صرية وطويلة االجل
امل�سدد من قر�ض م�ساند من �شريك غري م�سيطر فى �شركة تابعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة يف النقد والنقد املماثل
النقد والنقد املماثل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املماثل يف نهاية ال�سنة

()1.296.420
()1.296.420
226.172
2.395.126
2.621.298

2015م

()1.145.503
()65.625
()1.211.128
1.223.273
1.171.853
2.395.126

معامالت غري نقدية
حمول من م�شروعات حتت التنفيذ اىل ممتلكات و�آالت ومعدات
257.907
�إ�ضافات تكاليف م�ؤجلة مقابل م�ستحقات و�أر�صدة دائنة اخرى
80.963
ت�سويات ممتلكات و�آالت ومعدات وم�شروعات حتت التنفيذ مقابل م�ستحقات و�أر�صدة دائنة اخرى 19.347

75.274

�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )25ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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4.800.000
4.800.000

4.800.000
4.800.000

ر�أ�س
املـــــال

11.128
90.689
101.817

101.817
40.685
142.502

احتياطي
نظامـــي

84.133
906.888
()90.689
900.332

900.332
406.845
()40.685
1.266.492

�أربـــــاح
مبقــــاة

�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )25ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة

الر�صيد كما يف  1يناير 2015م
�صايف دخل ال�سنة
املحول اىل االحتياطي النظامي
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2015م

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م

الر�صيد كما يف  1يناير 2016م
�صايف دخل ال�سنة
املحول اىل االحتياطي النظامي
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2016م

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

4.895.261
906.888
5.802,149

5.802.149
406.845
6.208.994

الإجمــــــالـــي

1.918.665
579.146
2.497.811

2.497.811
305.335
2.803.146

حقوق امللكية
غري امل�سيطرة

6.813.926
1.486.034
8.299.960

8.299.960
712.180
9.012.140

الإجمــــــالـــي

ق���ائ���م���ة ال���ت���غ�ي�رات يف ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة امل���وح���دة
(ب��������������������������آالف ال��������������ري��������������االت ال���������������س�������ع�������ودي�������ة)
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
1.1التكوين والنشاط

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات («برتوكيم») ،هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف الريا�ض ،باململكة العربية ال�سعودية
بال�سجل التجاري رقم  1010246363بتاريخ  8ربيع الأول 1429هـ (املوافق  16مار�س 2008م) .مت ت�أ�سي�س ال�شركة طبق ًا
لقرار وزارة التجارة وال�صناعة رقم  /53ق بتاريخ � 16صفر 1429هـ (املوافق  23فرباير 2008م).
يتمثل ن�شاط برتوكيم يف تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة امل�صانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�صناعات
الأخ���رى وجتارة اجلمل���ة والتجزئة يف امل���واد واملنتج���ات البرتوكيماوية وم�شتقاته���ا ومتلك الأرا�ضي والعق���ارات واملباين
ل�صاحلها .تفا�صيل عمليات ال�شركة مو�ضحة ادناه.
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة  4.800.000.000ريال �سعودي ويتكون من � 480.000.000سهم ًا ،قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي.
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة و�شركاتها التابعة يف �أول �شهر يناير وتنتهي يف نهاية �شهر دي�سمرب من كل �سنة ميالدية.
 2.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة

يت���م �إع���داد القوائ���م املالية املوحدة لل�شرك���ة وفق ًا ملبد�أ التكلفـ���ة التاريخية عل���ى �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحق���اق وطبقا ملباديء
املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم تقريب الأرقام الظاهرة يف هذه القوائم املالية املوحدة لأقرب
�ألف .فيما يلـي ملخ�ص ًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
�أ�س�س توحيد احل�سابات

لأغرا�ض توحيد احل�سابات ف�أنه يتم حذف وت�سوية جميع الأر�صدة والعمليات ذات العالقة بني ال�شركة و�شركاتها التابعة،
كم���ا يت���م �أي�ض ًا �إحت�ساب ح�ص���ة �أ�صحاب حقوق امللكية غري امل�سيط���رة (وهم ال�شركاء الأخرين م���ع ال�شركة يف ال�شركات
التابعة) يف �صايف موجودات ال�شركات التابعة وح�صتهم من �أرباحها.
فيما يلي قائمة بال�شركات التابعة و التي يتم توحيد قوائمها املالية:
ال�شركات التابعة
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
�شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع �ش م ح
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات (“ال�سعودية للبوليمرات”)

ن�سبة امللكية %
2015م
2016م
65
65
65

65

بلد الت�أ�سي�س
ال�سعودية
الإمارات

ه���ي �شركة خمتلطة ذات م�س�ؤولية حم���دودة م�سجلة يف اجلبيل ،باململكة العربية ال�سعودي���ة مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 2055008886بتاري���خ  29ذو القعدة 1428هـ (املوافق  9مار�س 2007م) .يتمثل ن�شاط ال�سعودية للبوليمرات ب�إنتاج وبيع
خلي���ط وقود املحركات وزيت الوق���ود والإيثيلني والربوبيلني والهيك�سني والبنزين والب���ويل ايثيلني عايل ومنخف�ض الكثافة
والبويل بروبيلني والبويل �ستايرين.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)

�شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع �ش م ح («بوليمرات اخلليج»)

ه���ي �شرك���ة ذات م�س�ؤولي���ة حمدودة م�سجلة يف املنطقة احلرة مبطار دبي ،بالإم���ارات العربية املتحدة بتاريخ 12ربيع
الأول 1432ه���ـ (املواف���ق  15فرباير 2011م) .ينح�صر ن�شاط �شركة بوليمرات اخلليج يف بيع وتخزين البوليمرات املنتجة
من قبل ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات.
التقديرات املحا�سبية

�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمباديء املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي
ق���د ت�ؤثر على قيمة املوجودات واملطلوب���ات امل�سجلة وعلى الإف�صاح عن املوجودات واملطلوب���ات املحتملة فى تاريخ القوائم
املالي���ة املوحدة،وعل���ى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات خالل فرتة القوائم املالية املوحدة .وبالرغم من �أن التقديرات مبنية
على �أف�ضل املعلومات والأحداث املتوفرة لدى الإدارة فى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية املوحدة �إال �أن النتائج الفعلية النهائية
قد تختلف �إختالف ًا غري جوهري ًا عن هذه التقديرات .
تتم مراجعة هذه التقديرات واالفرتا�ضات با�ستمرار .يتم �إظهار �أثر التعديالت الناجتة عن تغري التقديرات املحا�سبية فى
الف�ت�رة الت���ى حتدث فيها �إذا كان التعديل يتعلق بال�سنة التى حدث فيه���ا التغري فقط �أو على ال�سنة التى حدث فيها التغري
وال�سن���وات املقبل���ة �إذا كان �أثر التعديل يتعلق بال�سنة التى حدث فيها التغ�ي�ر وال�سنوات املقبلة� .إن �أهم البنود التى تخ�ضع
للتقدي���ر واالفرتا�ض���ات والت���ى ت�ؤثر على ال�سيا�سات املحا�سبي���ة املطبقة وبالتاىل قد ت�ؤثر على املبال���غ املدرجة فى القوائم
املالية املوحدة هى كما يلى:
•تقدير العمر الإنتاجي املقدر والقيمة املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات .
•تقدير التكاليف للعقود طويلة الأجل
•خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
•املخ�ص�صات وامل�ستحقات
•خم�ص�ص املخزون بطئ احلركة
النقد والنقد املماثل

يت�ضم���ن النقـد والنقد املماثل النقديـة بال�صنادي���ق والأر�صـدة واملرابحات البنكية واال�ستثم���ارات الأخرى عالية ال�سيولة
القابلة للتحويل �إىل مبالغ نقدية معلومة والتي ت�ستحق خالل ثالتة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ �شرائها.
برنامج متليك الوحدات ال�سكنية للموظفني

لدى ال�شركة برنامج لتمليك الوحدات ال�سكنية مينح فر�صة متليك الوحدات ال�سكنية ملوظفيها ال�سعوديني امل�ؤهلني .وتقدم
ال�شركة مبوجب الربنامج قرو�ض �سكنية للموظفني امل�ؤهلني ل�شراء او �إن�شاء الوحدات ال�سكنية اخلا�صة بهم .وت�ستحق هذة
القرو����ض ال�سداد بالتق�سيط على مدى فرتة �أق�صاها  15عاما ،وهي مكفولة برهن املمتلكات امل�شرتاة .وت�صنف الأق�ساط
امل�ستحقة ال�سداد خالل �سنة واحدة كح�سابات مدينة �أخرى �ضمن الأ�صول املتداولة.
الذمم املدينة

يتم �إظهـار الذمم املدينة بال�صايف بعد خ�صم املخ�ص�ص املكون للذمـم التى يكون حت�صيلها �أمـر ًا م�شكوكا فيـه ،والتى يتم
تقديرها مبعرفة الإدارة .
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املخزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل وحتدد التكلفة على النحو التايل :
مواد خام وقطع غيار وحمفزات كيميائية
االعمال حتت الت�شغيل والب�ضاعة تامة ال�صنع

 تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني زائد ًا امل�صاريف غرياملبا�شرة املتعلقة بها وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي

�صايف القيمة البيعية هي �سعر البيع ناق�صا تكاليف البيع.
اال�ستثمار يف ال�شركات التابعة

يت���م توحي���د اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة التي يكون لل�شرك���ة �سيطرة عليها ،وهي التي يف الغالب تكون ح�صة ال�شركة
فيها �أكرث من  %50من ر�أ�س املال.
املمتلكات والآالت واملعدات

تظهـ���ر املمتل���كات والآالت واملع���دات بالتكلفـة خم�صومـ ًا منهـا اال�سته�ل�اكات املرتاكمـة فيما ع���دا البالتنيوم والتى تظهر
بالتكلف���ة .تعت�ب�ر م�صروفات الإ�ص�ل�اح وال�صيانة م�صروف���ات ت�شغيلية �أما م�صروف���ات التح�سينات فتعت�ب�ر م�صروفات
ر�أ�سمالي���ة  .يتم �إحت�سـاب اال�سته�ل�اكات على �أ�سا�س العمر الإنتاجى املقدر للأ�صل وفقـ���ا لطريقة الق�سط الثابت والقيمة
التخريدي���ة  .الأ�صل املباع �أو امل�ستبعد وا�ستهالكه املرتاكـم يت���م حذفهما من احل�سابات بتاريخ البيع �أو اال�ستبعاد  .وتقدر
الأعمار الإنتاجية املقدرة ال�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات ح�سب بنودها الرئي�سة كما يلي :
املباين
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة
الآالت واملعدات
الأثاث واملعدات املكتبية
اجهزة احلا�سب واالت�صاالت
ال�سيارات
امل�شروعات حتت التنفيذ

ال�سنوات
� 25سنة
� 5سنوات �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أق�صر
�25 -4سنة
� 10 – 4سنوات
� 4سنوات
� 5-4سنوات

تظهر امل�شروعات حتت التنفيذ بالتكاليف املتكبدة حلني االنتهاء من �إعدادها للهدف الذي �أن�ش�أت من �أجله ،بعد ذلك يتم
ر�سمل���ة تل���ك التكاليف على املوجودات ذات ال�صلة .يت�ضمن ح�ساب امل�شروعات حتت التنفيذ على تكاليف املقاولني واملواد
واخلدم���ات وتكاليف التمويل والرواتب والتكاليف املبا�شرة الأخرى والتكاليف غري املبا�شرة واملحملة على �أ�سا�س منتظم.
امل�شروعات حتت التنفيذ ال يتم ا�ستهالكها.
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تكاليف م�ؤجلة

ت�ؤجل تكاليف ال�صيانة الدورية ال�شاملة واملخطط لها وتطف�أعلى مدى فرتة متتد حتى موعد ال�صيانة الدورية املخطط لها
القادم���ة وه���ي � 60شهرا. ،وفى حال �إجراء �صيانة دورية غري متوقعة قبل املوع���د املتوقع �سابقا لل�صيانة الدورية املخطط
له���ا ،ف�إن التكاليف امل�ؤجلة غ�ي�ر املطف�أة �سابقا حتمل فورا على امل�صاريف املبا�شرة ،بينما ت�ؤجل تكاليف ال�صيانة الدورية
اجلدي���دة وتطف����أ على مدى الفرتة املقدرة للإنتف���اع بتلك التكاليف  .يحمل الإطفاء على تكلف���ة املبيعات يف قائمة الدخل
املوحدة.
الإقرتا�ض و تكاليف الإقرتا�ض

يتم اثبات القرو�ض على �أ�سا�س املبالغ امل�ستلمة ناق�صا تكاليف التمويل (الأعباء املالية امل�ؤجلة – انظر �أدناه) .يتم تبويب
القرو�ض �ضمن املطلوبات املتداولة اذا مل يكن لدى ال�شركة حق غري م�شروط لت�سوية املطلوبات خالل � 12شهرا من تاريخ
املركز املاىل .
يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املرتبطة مبا�شرة ب�إن�شاء �أ�صل ما �ضمن تكلفة ذلك اال�صل حتى اجناز كافة االعمال الإن�شائية
ال�ضرورية املتعلقة ب�إعداد الأ�صل للهدف الذي �أن�شئ من �أجله ،وبعد ذلك حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة.
تتك���ون الأعباء املالية امل�ؤجلة من عم���والت الو�ساطة والعموالت املقدمة على القرو�ض لأجل ويتم �إطفاءها على فرتات تلك
القرو�ض ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم ر�سملة تكاليف الإطفاء �ضمن الأعمال حتت التنفيذ حلني االنتهاء
من �إعدادها للهدف الذي �أن�ش�أت من �أجله ،وبعد ذلك حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة.
الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة

يت���م بتاري���خ كل قائم���ة مركز مايل النظر يف وجود م�ؤ�شرات على وجود هبوط يف قيم���ة الأ�صول  .ويف حالة وجود مثل هذا
الدلي���ل  ،يت���م تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة  .ويف احلاالت التي ال ميكن فيها
تقدي���ر القيم���ة القابلة للإ�سرتداد لذلك الأ�صل مبفـ���رده ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابل���ة للإ�سرتداد للوحدة القابلة
لتوليد النقد التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل .
ويف احل���االت الت���ي يقدر فيها املبلغ القابل للإ�سرتداد للأ�ص���ل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد ب�أق���ل من قيمته الدفرتية ،
عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إىل القيمة القابلة للإ�سرتداد لها  ،ويتم �إثبات
خ�سائر الإنخفا�ض يف قيمة الأ�صل كم�صروفات يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة املالية التى حتدث فيها .
و�إذا م���ا مت الحق��� ًا عك�س قيد خ�س���ارة الإنخفا�ض يف القيمة  ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتي���ة للأ�صل �أو الوحدة القابلة
لتولي���د النق���د �إىل القيم���ة املعدلة القابل���ة للإ�سرتداد له  ،عل���ى �أال تزيد القيم���ة الدفرتية التي متت زيادته���ا عن القيمة
الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة القابلة
لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة  .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات يف قائمة الدخل املوحدة
للفرتة املالية التى حتدث فيها .
الدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع

يت���م �إثب���ات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب���ة الدفع م�ستقبال عن الب�ضاع���ة �أو اخلدمات امل�ستلمة �أو عن���د انتقال املخاطر
واملنافع املتعلقة بالب�ضائع اىل ال�شركة� ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.

43

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
الزكاة و�ضريبة الدخل

يجن���ب خم�ص�ص ال���زكاة وفق ًا لتعليم���ات الهيئة العامة لل���زكاة والدخل يف اململك���ة العربية ال�سعودية وعل���ى �أ�سا�س مبد�أ
اال�ستحق���اق املحا�سبي .يحمل املخ�ص����ص على قائمة الدخل املوحدة .يتم اجراء ت�سوي���ات للفروقات ،ان وجدت ،الناجتة
ع���ن �إج���راء الربوط الزكوي���ة النهائية خالل ال�سنة التي يت���م فيها ا�صدار مثل هذه الربوط .يخ�ض���ع ال�شركاء الأجانب يف
ال�شركات التابعة ل�ضريبة الدخل والتي تدرج �ضمن حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف القوائم املالية املوحدة� ،إن وجدت .يتم
احت�ساب الزكاة املحملة على �أ�سا�س الوعاء الزكوي امل�ستقل لكل من ال�شركة وال�شركات التابعة لها كل على حدة.
املخ�ص�صات

يت���م �إثبات مبالغ املخ�ص�صات عن���د وجود �إلتزامات على ال�شركة (قانونية �أو متوقع���ة) ب�سبب �أحداث �سابقة و�أن تكاليف
�سداد الإلتزامات �ستكون حمتملة وميكن قيا�سها بطريقة موثوق بها .

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

يت���م تكوي���ن خم�ص�ص مكاف�أة نهاي���ة اخلدمة للموظف�ي�ن يف القوائم املالية املوح���دة وفق ًا ملتطلبات نظ���ام العمل والعمال
ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف اخلدمة .
االحتياطي النظامي

مت�شي���ا مع متطلب���ات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�س���ي لل�شركة يتم تكوين احتياطي نظامي
بن�سبة  % 10من �صافى الدخل ال�سنوى  ،ويجوز التوقف عن هذا التكوين حينما يبلغ ر�صيد هذا االحتياطي  %50من ر�أ�س
املال املدفوع� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أرباح .

�إثبات الإيرادات

متث���ل املبيع���ات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة ،ويتم �إثباتها عند انتقال املخاط���ر واملنافع الهامة امل�صاحبة مللكية الب�ضاعة
�إىل امل�شرتي ،وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�شكل موثوق به عند ت�سليم الب�ضاعة للعميل.
يتم �إثبات الإيرادات الأخري عند حتققها.
امل�صروفـات

جميع امل�صروفات املبا�شرة املتعلقة بتحقيق �إيرادات الن�شاط من رواتب و�أجور وتكاليف الب�ضاعة والتكاليف غري املبا�شرة
املحملة على الإيرادات ت�سجل �ضمن تكلفة االيرادات .امل�صروفات املتعلقة بالبيع والت�سويق ،وت�شمل الرواتب  ،وم�صاريف
الت�سوي���ق والتوزي���ع ،والتكالي���ف غري املبا�شرة ت�سج���ل �ضمن م�صاريف البي���ع والت�سويق .ت�سجل باق���ي امل�صروفات �ضمن
امل�صروف���ات العمومي���ة والإدارية .يتم توزي���ع امل�صروفات امل�شرتكة بني تكلف���ة املبيعات وامل�صروف���ات العمومية واالدارية
والبيعية والت�سويقية وفقا لأ�س�س ثابتة حتدد بوا�سطة االدارة.
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العمالت الأجنبية

مت�س���ك ال�شركة ح�ساباتها بالري���ال ال�سعودى ويتم حتويل املعامالت التى تتم بالعملة الأجنبي���ة �إىل الريال ال�سعودي وفق ًا
لأ�سع���ار ال�صرف ال�سائدة عن���د �إجراء املعاملة  .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية كما
يف تاري���خ قائم���ة املركز املايل املوحدة �إىل الريال ال�سع���ودي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذل���ك التاريخ� .إن املكا�سب
واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل املوحدة .
ترتج���م القوائ���م املالية لعمليات ال�شرك���ة التابعة يف اخلارج للريال ال�سع���ودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائ���دة بتاريخ كل قائمة
مركز مايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات  ،ومبتو�سط �سعر التحويل لكل فرتة بالن�سبة للإيرادات وامل�صروفات والأرباح
واخل�سائر  .حتول عنا�صر حقوق امل�ساهمني  ،فيما عدا الأرباح املبقاة  ،ب�سعر التحويل ال�سائد عند ن�ش�أة كل عن�صر  .تقيد
فروقات الرتجمة كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل املوحدة.
ربح ال�سهم

يتم �إحت�ساب ربح ال�سهم الأ�سا�س با�ستخدام املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة  ،علم ًا ب�أن جميع
�أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة �أ�سهم عادية .
املعلومات القطاعية

يعت�ب�ر القطاع ج���زء �أ�سا�سي من ال�شركة ،ويقوم بتق���دمي منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) �أو يق���وم بتقدمي منتجات �أو
خدمات يف بيئة اقت�صادية معينة (قطاع جغرايف) ،وتختلف �أرباحه وخ�سائره عن �أرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى.
3.3النقد والنقد المماثل

الأر�صدة لدى البنوك لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات (�شركة تابعة لبرتوكيم) كما يف  31دي�سمرب 2016م مبلغ 2.537
ملي���ون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2015م 2.325 :ملي���ون ريال �سعودي) متنازل عنها ك�ضمان مقابل ت�سهيالت القرو�ض
من �صندوق اال�ستثمارات العامة ومن احتاد بنوك جتارية (اي�ضاح .)12
4.4المصروفات المدفوعة مقدم ًا واألرصدة المدينة االخرى

م�صروفات مدفوعة مقدما
قرو�ض موظفني – اجلزء املتداول
ت�أمينات نقدية
دفعات مقدمة ملوردين
اخرى

كمـا فـي  31دي�سمرب
2015م
2016م
21.893
21.518
16.455
146
11.504
71.516

30.066
7.024
16.455
18
1.899
55.462
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
5.5المعامالت مع األطراف ذات العالقة

فيما يلي تفا�صيل املعامالت مع الأطراف ذات العالقة الرئي�سية خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
اجلهة ذات العالقة
�شركة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار
ال�صناعي (م�ساهم رئي�سي)
�شركة �شيفرون فيليب�س العربية
للبرتوكيماويات (�شريك غري م�سيطر يف
�شركة تابعة)
جلان وجمل�س ادارة برتوكيم
وكبار املوظفني
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
(جهة منت�سبة حملية)

�شركة اجلبيل �شيفرون فيلب�س
(جهة منت�سبة حملية)

جهات منت�سبة �أخرى
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مبلغ املعاملــــة

طبيعة املعاملة

2016م

2015م

�أعباء عموالت �ضمان بنكي

-

698

خدمات م�شرتكة مقدمة

1.092

1.092

مدفوعات قر�ض م�ساند

-

()65.625

م�صاريف و بدالت و رواتب
ومزايا
مبيعات

5.986

6.092

133.616

174.709

م�شرتيات

()23.693

()38.618

تكلفة مبيعات -خدمات دعم وم�ساندة
عمومية وادارية-خدمات دعم وم�ساندة
(�إي�ضاح )17
مبيعات

()277.343

()282.476

()124.339

()116.377

134.194

94.215

م�شرتيات

()910.009

()857.198

تكلفة مبيعات -خدمات دعم وم�ساندة
عمومية وادارية-خدمات دعم وم�ساندة
(�إي�ضاح )17
بيع وتوزيع -خدمات م�ساندة (�إي�ضاح )16

()71.025

()90.649

()165

()357

()334

()1.879

اتعاب ت�سويقية

()223.800

()293.258

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)

وفيما يلي املبالغ امل�ستحقة من وامل�ستحقة اىل اجلهات ذات العالقة:
م�ستحقات من �أطراف ذات عالقة
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س
م�ستحقات لأطراف ذات عالقة
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س
�شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز �إنك
�شركة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي

كمـا فـي  31دي�سمرب
2015م
2016م
180.774
236.239
41.997
40.425
222.771
276.664
155.139
106.902
26.059
472
288.572

88.208
71.953
43.631
356
204.148

•ل���دى املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ا�ستثم���ارات يف �صكوك ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات ( برتوكيم)
مببلغ  130مليون ريال �سعودي ( 2015م  130 :مليون ريال �سعودي).
•كم���ا هو مب�ي�ن يف االي�ضاح رقم ( ،)13قام ال�شريك غري امل�سيطر بتقدمي قر����ض الحدى ال�شركات التابعه لبرتوكيم،
الر�صي���د القائ���م كما يف  31دي�سمرب 2016م مببلغ  1.066،172الف ريال �سعودي (2015م 1.066.172 :الف ريال
�سعودي).
6.6المخزون

قطع غيار

كمـا فـي  31دي�سمرب
2015م
2016م
354.052
382.560

ب�ضاعة تامة ال�صنع

372.149

549.840

حمفزات كيميائية

162.041

113.201

مواد خام

6.952

1.718

923.702

1.018.811
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
7.7تكاليف مؤجلة ،صافي

التكلفة:
يف �أول ال�سنة
�إ�ضافات خالل ال�سنة
يف نهاية ال�سنة
الإطفاء املرتاكم:
يف �أول ال�سنة
�إطفاء ال�سنة
يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية

كمـا فـي  31دي�سمرب
2015م
2016م
51.964
454.763
506.727

18.563
33.401
51.964

248
9.648
9.896
496.831

247
247
51.717

يتم �إطفاء التكاليف امل�ؤجلة على مدى فرتة �أق�صاها � 60شهر ًا
8.8المشروعات تحت التنفيذ

امل�شروع���ات حت���ت التنفيذ البالغ ر�صيدها مبل���غ  148.855الف ريال �سعودي كما يف  31دي�سم�ب�ر 2016م تتمثل يف تكلفة
بع�ض الوحدات واملرافق الإ�ضافية مل�صنع ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات (�شركة تابعة لبرتوكيم) 31( .دي�سمرب 2015م :
 311.347الف ريال �سعودي).
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565.885
593.028
15.619.099
16.075.087

2.385.566
745.833
()705
3.130.694

18.460.653
37.286
253.178
()1.324
18.749.793

الآالت واملعدات

24.462
24.462

-

24.462
24.462

حمفزات
البالتينيوم

37.002
51.612

92.400
29.025
121.425

144.012
11.310
3.105
158.427

15
34

351
19
370

385
385

الأثاث واملعدات �أجهزة احلا�سب
الأيل واالت�صاالت
املكتبية

6.154
10.729

18.807
6.019
()79
24.747

29.536
161
1.624
()300
()120
30.901

ال�سيارات

16.252.617
16.754.952

2.585.385
808.144
()784
3.392.745

19.340.337
48.862
257.907
()300
()1.444
19.645.362

جمموع

مت �إن�ش���اء امل�صن���ع عل���ى �أر�ض م�ست�أجرة من الهيئة امللكية للجبيل و ينبع .تبلغ فرتة عقد الإيجار الأويل � 30سنة تبد�أ من  29ذو القعدة  1428هـ (املوافق  9دي�سمرب 2007م) قابلة للتجديد
لفرتات �إ�ضافية الحقة .ومت رهن �آالت ومعدات م�صنع ال�شركة ا�سعودية للبوليمرات كجزء من ال�ضمانات املقدمة مقابل اتفاقيات القرو�ض املتعددة (�إي�ضاح .)12

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2016م
يف  31دي�سمرب 2015م

88.261
27.248
115.509

681.289
105
681.394

الإ�ستهالك املرتاكم:
الر�صيد كما يف  1يناير 2016م
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2016م

التكلفة:
الر�صيد كما يف  1يناير 2016م
�إ�ضافات
حمول من امل�شروعات حتت التنفيذ
ت�سويات
ا�ستبعادات
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2016م

املباين

9.9الممتلكات واآلالت والمعدات،صافي

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
1010المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

مبالغ م�ستحقة الدفع
مطلوبات اخرى

كمـا فـي  31دي�سمرب
2015م
2016م
312.206
430.574
38.137
40.766
350.343
471.340

1111الزكاة وضريبة الدخل

بلغت الزكاة املحملة لل�سنة وقدرها  116.385مليون ريال �سعودي (2015م 125.3 :مليون ريال �سعودي) من خم�ص�ص
ال�سنة احلالية وذلك على النحو التايل:

لل�شركة عن ال�سنة (برتوكيم)
لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات (�شركة تابعة لبرتوكيم)

كمـا فـي  31دي�سمرب
2015م
2016م
74.763
75.797
50.539
40.588
125.302
116.385

فيما يلي حركة خم�ص�ص الزكاة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :

يف بداية ال�سنة
خم�ص�ص ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
يف نهاية ال�سنة

لل�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب
2015م
2016م
149.515
274.755
125.302
116.385
()62
()3.472
274.755
387.668

موقف الربط الزكوى لل�شركة

قدم���ت ال�شرك���ة (برتوكيم) �إقراراتها الزكوية �إىل الهيئ���ة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») حت���ى عام 2015م و �سددت
ال���زكاة امل�ستحق���ة وح�صلت مبوجبها عل���ى �شهادة زكاة مقيدة عن العام املذكور ،وقد �أ�ص���درت الهيئة عدد من الربوطات
وهي كما يلي:
•قام���ت الهيئة بالربط عل���ى ال�شركة عن العام 2014م وتطالب ال�شركة ب�سداد فروق���ات زكوية �إ�ضافية قدرها 52.5
مليون ريال �سعودي .وعليه قامت ال�شركة باالعرتا�ض على املطالبة الزكوية خالل املدة النظامية .ترى �إدارة ال�شركة
كاف لتغطية �أي فروقات قد تنتج عن هذه املطالبة.
ب�أن املخ�ص�ص املكون ٍ
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
•قام���ت الهيئ���ة بالربط على ال�شركة عن الع���ام 2012م وتطالب ال�شركة ب�سداد فروقات زكوي���ة �إ�ضافية قدرها 35.5
ملي���ون ري���ال �سعودي .قامت ال�شرك���ة باالعرتا�ض على املطالبة الزكوي���ة خالل املدة النظامية .قام���ت الهيئة الحق ًا
بالرب���ط على ال�شركة عن الأعوام 2011م2012 ،م2013 ،م جمتمعة وتطالب ال�شركة ب�سداد فروقات زكوية �إ�ضافية
قدره���ا  95.5ملي���ون ريال �سع���ودي ،مت�ضمنه املطالبة عن الع���ام 2012م .قامت ال�شرك���ة باالعرتا�ض على املطالبة
الزكوية ال�صادرة عن الأعوام املذكورة خالل املدة النظامية.
•كما �أ�صدرت اللجنة الزكوية االبتدائية قرارا فيما يخ�ص ربط الهيئة عن عام 2010م ،والذي طالبت مبوجبه الهيئة
بفروق���ات زكوي���ة مببلغ  74.42مليون ريال �سعودي ،يق�ضي بتخفي����ض مبلغ املطالبة الزكوية من قبل الهيئة مبا قدره
 74.1ملي���ون ودف���ع زكاة عن العام املذكور قدرها  241.485ريال �سعودي فقط .وقداعرت�ض كل من ال�شركة والهيئة
عل���ى ه���ذا القرار لدى جلنة االعرتا�ض اال�ستئنافي���ة الزكوية ال�ضريبية ،وترى �إدارة برتوكيم ب����أن املح�صلة النهائية
له���ذا االعرتا����ض �ستكون يف �صاحلها .وق���د اعرت�ض كل من ال�شرك���ة والهيئة على هذا القرار ل���دى جلنة االعرتا�ض
اال�ستئنافية الزكوية ال�ضريبية .ومازالت ال�شركة يف �إنتظار قرار اللجنة الإ�ستئنافية املنعقدة بتاريخ  4يناير 2017م.
وترى �إدارة برتوكيم ب�أن املح�صلة النهائية لهذا االعرتا�ض �ستكون يف �صاحلها.
املوقف الزكوي و ال�ضريبى لل�شركات التابعة

ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
قام���ت بتق���دمي الإقرارات الزكوية جلميع ال�سنوات وحت���ى عام 2015م �إىل الهيئة العامة لل���زكاة والدخل .مت االنتهاء من
الرب���ط الزك���وي لعام 2008م ،ومع ذلك مل يتم �إ�صدار الربوط النهائية للأعوام من 2009م �إىل 2015م من قبلها بعد .مل
يجنب خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل عن ال�سنة احلالية نظرا للخ�سائر اخلا�ضعة لل�ضريبة.
�شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع
�شركة م�سجلة يف املنطقة احلرة مبطار دبي بالإمارات العربية املتحدة ،عليه فهي معفاة من �أية �ضرائب على الدخل.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
1212القروض ألجل

القرو����ض لأج���ل التي مت احل�صول عليها م���ن اجلهات التالية بغر�ض متوي���ل الأعمال الإن�شائية مل�صن���ع ال�شركة ال�سعودية
للبوليمرات والقائمة كما يف  31دي�سمرب:
جتمع بنوك جتارية

جتمع بنوك جتارية – م�ضمون

�صندوق اال�ستثمارات العامة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

1-12
2-12
3-12
4-12

2016م
5.284.406
1.681.500
1.890.000
670.000
9.525.906

2015م
5.848.076
1.814.250
2.310.000
850.000
10.822.326

يخ�صم :اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

جتمع بنوك جتارية

جتمع بنوك جتارية – م�ضمون
�صندوق اال�ستثمارات العامة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل
يخ�صم :الأعباء املالية امل�ؤجلة غري املطف�أة
اجلزء غري املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

563.670
177.000
420.000
180.000
1.340.670
8.185.236
()20.451
8.164.785

563.670
132.750
420.000
180.000
1.296.420
9.525.906
()33.591
9.492.315

وفيما يلي حركة الأعباء املالية امل�ؤجلة غري املطف�أة املتعلقة بالت�سهيالت االئتمانية:
التكلفة
�أول و�أخر ال�سنة
الإطفاء
�أول ال�سنة
�إطفاء ال�سنة (�إي�ضاح )18
�أخر ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية

كمـا فـي  31دي�سمرب
2015م
2016م
238.369

238.369

()204.778
()13.140
()217.918
20.451

()186.901
()17.877
()204.778
33.591

تتكون الأعباء املالية امل�ؤجلة غري املطف�أة من ر�سوم وكالة ور�سوم مدفوعة مقدما م�ستحقة على القرو�ض لأجل من �صندوق
اال�ستثمارات العامة و �صندوق التنمية ال�صناعية.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)

 1-12يخ�ض���ع القر����ض املمنوح من جتمع بن���وك جتارية مببلغ  7.046مليون ريال �سعودي لعمول���ة �سنوية وفق ًا للمعدالت
ال�سائ���دة ب�ي�ن البنوك يف لن���دن (اليبور) بالإ�ضاف���ة �إىل هام�ش يرتاوح م���ن � %0.8إىل  %1.15على م���دى عمر القر�ض.
ب���د�أ �س���داد هذا القر����ض يف  15يونيو 2013م وعلى  22ق�سط ن�صف �سنوي وبقيمة ت�ت�راوح من  %20 – 2من قيمة اجلزء
امل�ستخ���دم م���ن القر�ض .القر�ض مكفول بالتنازل عن احل�صيلة املتبقية من احل�ساب���ات البنكية اخلا�صة مب�شروع ال�شركة
ال�سعودية للبوليمرات وبرهن على وتنازل عن احل�سابات البنكية الداخلية اخلا�صة بامل�شروع.
 2-12يخ�ضع القر�ض املمنوح من احتاد بنوك جتارية م�ضمون من قبل بنك ال�صادرات والواردات الأمريكي مببلغ 2.212
مليون ريال �سعودي اىل عمولة اليبور بالإ�ضافة �إىل هام�ش � %0.06سنويا .وي�ستحق القر�ض ال�سداد على  22ق�سطا ن�صف
�سنوي���ا .وذل���ك ابتداء من  15يوني���و 2013م وبقيمة ترتاوح من  %8 – 3من قيمة اجل���زء امل�ستخدم من القر�ض.والقر�ض
مكف���ول بالتنازل ع���ن احل�صيلة املتبقية من بيع امل�صانع واملعدات لل�شركة ال�سعودي���ة للبوليمرات ،وبتعهد على وتنازل عن
م�ستندات امل�شروع امل�ضمونة لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،وبتعهد على وتنازل عن احل�سابات البنكية اخلارجية اخلا�صة
بامل�شروع لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات .
 3-12يخ�ضع القر�ض املمنوح من �صندوق اال�ستثمارات العامة مببلغ  3.000مليون ريال �سعودي �إىل عمولة اليبور �سنوية
بالإ�ضاف���ة �إىل هام����ش  %0.5مع ر�سم تثمني يدفع مرة واحدة بن�سبة  %0.5من مبل���غ القر�ض اال�سمي والذي مت �سداده (
م�صروفات م�ؤجلة) .وي�ستحق القر�ض ال�سداد على  15ق�سطا ن�صف �سنويا .وذلك ابتداء من  31دي�سمرب 2013م ،بحيث
يكون مقدار اول ق�سطني بن�سبة  %1لكل منهما ،بينما يكون مقدار كل من الثالثة ع�شر ق�سطا املتبقية بن�سبة ترتاوح من 7
–  %9بعد ذلك .والقر�ض مكفول بالتنازل عن احل�صيلة املتبقية من بيع امل�صانع واملعدات لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات،
وبتعه���د على وتنازل عن م�ستندات امل�ش���روع امل�ضمونة لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،وبتعه���د على وتنازل عن احل�سابات
البنكي���ة اخلارجية اخلا�ص���ة بامل�شروع لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات وبرهن على وتن���ازل عن احل�سابات البنكية الداخلية
اخلا�صة بامل�شروع.
 4-12يخ�ضع القر�ضان املمنوحان من �صندوق التنميه ال�صناعيه ال�سعودي مببلغ �إجمايل  1.200مليون ريال �سعودي اىل
ر�س���م مدف���وع مقدما وفقا لأ�سعار الفائدة للتعامل بني بنوك لندن بالإ�ضافة اىل  %7.5من مبالغ القرو�ض اال�سمية لتمويل
ان�ش���اء م�صنع البرتوكيماويات اخلا�ص بال�شرك���ه ال�سعوديه للبوليمرات .وي�ستحق �س���داد القر�ضني على  14ق�سطا ن�صف
�سنويا .وذلك ابتداء من  18دي�سمرب 2013م وبقيمة ترتاوح من  %8.33 – 4.17من قيمة اجلزء امل�ستخدم من القرو�ض.
والقر�ض�ي�ن مكف���والن برهن علي م�صانع ومع���دات ال�شركة واخلا�صه بوحدات �إنتاج الإيثل�ي�ن و امليتاثي�سي�س و  -1هيك�سني
والبويل �إيثيلني ،وبتنازل عن املتح�صل من الت�أمني وحقوق التكنولوجيا لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)

يتعني على ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات االلتزام بالتعهدات املن�صو�ص عليها يف كافة اتفاقيات القرو�ض امل�شار �إليها
�أعاله .وفيما يلي ا�ستحقاقات القرو�ض:
ال�سنوات
2017م
2018م
2019م
2020م
2021م
بعد 2021م

املبلغ
1.340.670
1.380.671
1.420.669
1.424.921
829.170
3.129.805
9.525.906

1313الصكوك

بتاري���خ � 25شعبان 1435هـ (املواف���ق  23يونيو 2014م)� ،أ�صدرت برتوكيم �صكوك ًا بقيمة ملي���ار ومئتي مليون ريال �سعودي،
وبقيم���ة �إ�سمي���ة قدرها مليون ريال �سع���ودي لل�صك بدون خ�صم �أو ع�ل�اوة �إ�صدار .يحمل الإ�صدار مع���دل عائد متغري على
�أ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية (�سايبور) زائد ًا هام�ش  % 1.7ي�ستحق ال�سداد يف نهاية كل
ن�صف �سنة .ت�ستحق ال�صكوك ال�سداد بالقيمة الإ�سمية بتاريخ ا�ستحقاقها يف � 20شوال 1440هـ (املوافق  23يونيو 2019م).
1414القرض المساند من الشريك غير المسيطر في شركة تابعة

القر����ض امل�ساند من �شركة �شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماوي���ات املحدودة (ال�شريك غري امل�سيطر) لل�شركة ال�سعودية
للبوليم���رات ال يحم���ل �أي عموالت ،ويخ�ضع �س���داده لتوافر �شروط حم���ددة ،واملحافظة على حد �أدنى م���ن النقدية لل�شركة
ال�سعودي���ة للبوليمرات وذلك وفق ًا لل�شروط الواردة يف اتفاقيات ت�سهيالت القرو�ض التجارية (اي�ضاح  .)12فيما يلي حركة
القر�ض امل�ساند لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :
يف بداية ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
يف اخر ال�سنة

2016م
1.066.172
1.066.172

2015م
1.131.797
()65.625
1.066.172

1515مكافأة نهاية الخدمة

يف بداية ال�سنة
خم�ص�ص ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
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كمـا فـي  31دي�سمرب
2015م
2016م
34.441
49.331
18.146
34.477
()3.256
()581
49.331
83.227

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
1616مصروفات البيع والتوزيع
�أتعاب ت�سويق
�إيجار و�صيانة م�ستودعات
�شحن وتوزيع
رواتب ومزايا املوظفني
فروق عملة
خدمات دعم وم�ساندة ُمعاد حتميلها من جهات منت�سبة (�إي�ضاح )5
�أخرى
1717المصروفات العمومية واإلدارية
خدمات دعم وم�ساندة ُمعاد حتميلها من جهات منت�سبة (�إي�ضاح )5
�إ�ستهالك
رواتب ومزايا موظفني
م�صروفات و�أتعاب جلان وجمل�س �إدارة ال�شركة و رواتب ومزايا كبار املوظفني
ر�سوم بنكية
عقود خدمات ودعم فني
�أتعاب مهنية
�أخـ ــرى

1818األعباء التمويلية
فائدة على قرو�ض لأجل
�إطفاء الأعباء املالية امل�ؤجلة (اي�ضاح )12
م�صروفات متويل ال�صكوك

لل�سنة املنتهية يف دي�سمرب
2015م
2016م
293.258
223.800
91.354
92.509
47.479
46.511
7.365
8.640
20.767
3.375
1.879
334
6.685
5.850
468.787
381.019
2016م
124.504
29.423
27.354
5.986
5.980
3.600
2.877
12.431
212.155

2015م
116.734
66.351
19.478
6.092
7.425
3.304
897
30.127
250.408

لل�سنة املنتهية يف دي�سمرب
2015م
2016م
104.437
134.903
17.877
13.140
33.225
44.723
155.539
192.766

1919ربح السهم

بلغ املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة � 480.000.000سهم ًا (2015م� 480.000.000 :سهم ًا)،
وبلغ���ت خ�س���ارة ال�سهم من الأن�شطة الأخرى خالل ال�سنة ( )1.24ريال �سعودي (2015م )1.78( :ريال �سعودي) .وقد
مت احت�سابها بق�سمة جمموع الأعباء املالية والإيرادات الأخرى والزكاة وح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف دخل
ال�شركات التابعة على عدد الأ�سهم القائمة.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
2020االلتزامات المحتملة

قامت برتوكيم خالل عام 2010م باالتفاق مع ال�شريك غري امل�سيطر ب�صفتهما �شريكني يف ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة بقيمة  3.394مليون ريال �سعودي ،من خالل حتويل القر�ض امل�ساند لر�أ�س مال ،والذي بدوره
قد يت�سبب بتكاليف �إ�ضافية لل�شريك غري امل�سيطر نتيجة لإنخفا�ض النقدية القابلة للتوزيع لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات.
وافقت �إدارة برتوكيم على املحافظة على حقوق ال�شريك غري امل�سيطر عن طريق دفع مبالغ �سنوية يف امل�ستقبل ،بنا ًء على
الأرباح امل�ستقبلية لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،والنقدية غري القابلة للتوزيع ،نتيجة لزيادة يف ر�أ�س املال.
�أ�صدرت البنوك املحلية التي تتعامل معها ال�شركة ،نيابة عنها وخالل دورة �أعمالها العادية ،خطابات �ضمان بقيمة 857.3
مليون ريال �سعودي (2015م 857.3 :مليون ريال �سعودي).
2121المعلومات القطاعية

فيم���ا يتعلق بتقييم الأداء وتوزيع املوارد ،ت���رى �إدارة برتوكيم �أن جميع �أن�شطة و�أعمال ال�شركة تتمثل بقطاع ت�شغيلي واحد
يتمثل يف قطاع البرتوكيماويات ،وعليه يتم �إ�صدار التقارير املالية للقطاعات اجلغرافية فقط.
توجد جميع املوجودات الت�شغيلية للمجموعة يف اململكة العربية ال�سعودية .وفيما يلي مبيعات ال�شركة جعرافيا.
�أ�سيا
�أوروبا /افريقيا
حملي ًا

2016م
%
52
32
16
100

2015م
%
58
33
9
100

2222االرتباطات الرأسمالية

بلغ الر�صيد غري امل�ستخدم من امل�صاريف الر�أ�سمالية املعتمدة من جمل�س الإدارة واملتعلقة ب�إن�شاء وحدات ومرافق �إ�ضافية
يف امل�صنع مبلغ  160.9مليون ريال �سعودي (2015م 192.4 :مليون ريال �سعودي).
2323إدارة المخاطر والقيمة العادلة لألدوات المالية

خماطر �أ�سعار العموالت
متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة
يف ال�س���وق .تخ�ضــع ال�شركة ملخاطر�أ�سعار العمــوالت على موجوداتها ومطلوباتها التى حت�صل عنها  /تدفع عليها عموالت
مب���ا يف ذلك الودائ���ع البنكية والقرو�ض الجل وال�صكوك ،ت�سعــى ال�شركة لتقليل خماطــر �أ�سعار الفائدة من خالل مراقبة
التذبذبات املحتملة يف �أ�سعار الفائدة وتقوم بالتحوط لهــذه املخاطر عند احلاجة لذلك.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
خماطر ال�سيولة

متث���ل خماط���ر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج
خماط���ر ال�سيول���ة عن عدم املق���درة على بيع �أ�صل مايل م���ا ب�سرعة ومببلغ يع���ادل قيمته العادلة .تك���ون املطلوبات املالية
املتداولة للمجموع���ة من القرو�ض املتنوعة وال�صكوك والذمـ ــم الدائن ــة واملطلوبات الأخـ ـ ــرى وامل�ستحقات لأطراف ذات
عالقـ���ة ،تعم���ل ال�شركة على احلد من خماط���ر ال�سيولة عن طريق الت�أكد من توفر ت�سهي�ل�ات بنكية ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء
موائمة بني فرتات حت�صيل �أر�صدة العمالء وفرتات �سداد �أر�صدة املوردين .
خماطر االئتمان

�إن خماطر الإئتمان تتمثل يف اخفاق �أحد الأطراف يف �أداة مالي ــة يف الوف ــاء بالتزام ــه والت�سبب يف تكب ــد ال�شركة خ�سارة
مالية� .إن الأدوات املالية اخلا�صة بال�شركة التى ميكن �أن تتعر�ض ملخاطر الإئتمان تت�ضمن ب�شكل �أ�سا�س النقدية بالبنوك
وذمم العم�ل�اء  .تق���وم ال�شركة ب�إيداع �أموالها ف���ى م�صارف مالية ذات قدرة �إئتمانية عالية كم���ا �أن لدى ال�شركة �سيا�سة
بخ�صو�ص حجم الأموال املودعة فى كل م�صرف وال تتوقع الإدارة وجود خماطر �إئتمان هامة تنتج من ذلك  .كما ال تتوقع
الإدارة �أن تتعر����ض ملخاط���ر �إئتمان هامة من ح�سابات العمالء نظ���ر ًا لأن لديها قاعدة عري�ضة من العمالء التى تعمل فى
�أن�شطة خمتلفة ومواقع متعددة كما �أنها تقوم مبراقبة الذمم املدينة القائمة ب�إنتظام .
خماطر العمالت الأجنبية

تنتج خماطــر العمــالت من التغريات والتذبذبات يف قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغري يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
مل تق���م ال�شرك���ة ب�أية عمليات ذات �أهمية ن�سبية بالعمالت عدا الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي .وحيث �أن �سعر �صرف
الري���ال ال�سعودي مثب���ت مقابل الدوالر الأمريكي .تراقب �إدارة ال�شركة تقلبات �أ�سعار العمالت االخرى وتعتقد ان خماطر
العمالت املتعلقة بها غري جوهرية .
القيمة العادلة للأدوات املالية

القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة �أ�صل �أو �سداد �إلتزام يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما ومليئ �إرادتهما على
�أ�سا�س جتاري  .تتكون املوجودات املالية للمجموعة من االر�صدة لدى البنوك والذمم املدينة وامل�ستحقات من اطراف ذات
عالق���ة وقرو����ض املوظفني وتتكون مطلوباتها املالي���ة من قرو�ض ق�صرية االجل ،و�صكوك ،قر����ض م�ساند من �شريك غري
م�سيط���ر الذمم الدائن���ة واملطلوبات الأخرى وامل�ستحقات لأطراف ذوي عالقة  .ال تختل���ف القيمة العادلة للأدوات املالية
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جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية .
2424أرقام المقارنة

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة لتتوافق مع تبويب ال�سنة احلالية.
2525اعتماد القوائم المالية الموحدة

اعتمدت القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 2017/3/31م.

58

59

����ص ب  99833الريا����ض  11625اململك���ة العربية ال�سعودية
هات���ف +966 11 2192522 :فاك����س+966 11 2192523 :
الربيد الإلك�ت�روينinfo@petrochem.com.sa :
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