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عبدالرحمن صالح السماعيل
العضو المنتدب

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
يســرني باســمي ،واســم زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشــركة ،أن أقدم لكم التقرير الســنوي للســنة الماليــة المنتهية في
2019م.
م.
2019م ،والذي يســتعرض أهم اإلنجــازات التــي حققتهــا الشركة خـالل العــام 2019
2019//12م،
12//31
2019م انخفاض ًا في أســعار المنتجات البتروكيماوية بشكل حاد ،وخاصة في النصف الثاني من هذا العام ،والذي
لقد شــهد عام 2019م
كان ســبب ًا رئيســي ًا في انخفاض نتائج الشــركة  ،إال أن مشروع الشــركة (الشركة الســعودية للبوليمرات) ،حافظ على كفاءة
إنتاجه ومستوى أدائه حيث حقق أعلى كمية إنتاج سنوي خالل هذا العام ،ومنذ تأسيس المشروع ،كما تمكن المشروع من
2019م بدون حدوث إصابات خطيرة تذكر ،وهلل الحمد.
تشغيل المصنع بكل أمن وسالمة خالل عام 2019م
هذا وســوف تســتمر الشــركة في تحســين خطــط األداء ،وتعزيز الكفــاءة اإلنتاجيــة ،وتطوير القــدرات ،بإذن اهلل ،مما ســوف
يســهم في دفــع عجلة النمو ،وتحقيق أكبر عائد لمســاهمي الشــركة ،بالرغم مــن التحديات التي تواجهها مختلف أســواق
البتروكيماويات في المنطقة بســبب المنافســة العالمية ،وزيادة الطاقات اإلنتاجية ،وتذبذب أسعار النفط وأسعار المنتجات
النهائية.
ً
أصالة عن نفســي ،ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،بخالص الشــكر والتقدير لمقام خادم الحرمين
فــي الختــام ،أود أن أتقدم
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده األمين األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز  -حفظهما اهلل  -وإلى
حكومتنا الرشيدة ،لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.
وباهلل التوفيق.
رئيس مجلس اإلدارة
حمد بن سعود السياري
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أو ً
ال :نشاط الشركة:
تأسست الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) كشركة مساهمة سعودية مسجلة يف مدينة الرياض
باململكة العربية السعودية ،بالسجل التجاري رقم  1010246363وتاريخ  8ربيع األول 1429هـ (املوافق 16
مارس 2008م) ،ويقع مقر عملها مبدينة الرياض ،ويبلغ رأس مالها ( )4.800مليون ريال سعودي .ويتمثل
نشاط الشركة يف تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة املصانع البتروكيماوية والغاز والبترول
والصناعات األخرى ،وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها .وتقتصر
ممارسة الشركة لهذا النشاط يف الوقت احلالي على استثمارها يف شركاتها التابعة :الشركة السعودية
للبوليمرات والتي تنتج مواد بتروكيماوية ،وشركة بوليمرات اخلليج للتوزيع ،والتي تقوم بتوزيع تلك املنتجات.
ثاني ًا :الشركات التابعة:
.أ الشركة السعودية للبوليمرات:
متثل الشركة السعودية للبوليمرات ،املشروع األول للشركة ،وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة،
يبلغ رأسمالها ( )4،800مليون ريـال سعودي ،وحتمل السجل التجاري رقم  2055008886صادر من مدينة
اجلبيل بتاريخ 1428/11/29هـ (املوافق 2007/12/9م) ،ويقع املشروع يف مدينة اجلبيل الصناعية ،ويتمثل
نشاط املشروع بإنتاج وبيع اإليثلني  ،والبروبلني ،والهيكسني ،والبولي إيثلني عالي ومنخفض الكثافة ،والبولي
بروبلني ،والبولي ستايرين ،ومتتلك الشركة  %65من املشروع .واجلزء املتبقي ،والبالغ  %35مملوك من قبل
شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات .وقد بدأ إنتاج املشروع يف الربع األخير من عام 2012م ،ويتم
اإلنتاج بالطاقات التالية:
املادة
إيثلني
بروبلني
هكسني 1-
بولي إيثلني
بولي بروبلني
بولي ستايرين

الطاقة التصميمية
(ألف طن سنوياً)

1.220
440
100
1.100
400
100

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة السعودية للبوليمرات خالل عام 2019م مبلغ ( )6,759مليون ريال ،مقارنة
مببلغ ( )8,378مليون ريال للعام 2018م ،هذا وقد حققت الشركة السعودية للبوليمرات أرباحاً صافية بلغت
( )874مليون ريال خالل عام 2019م ،مقارنة بصايف أرباح بلغت ( )1,571مليون ريال للعام 2018م ،علماً
بأن معدل الطاقة اإلنتاجية خالل عام 2019م بلغ حوالي .%98
تقوم الشركة السعودية للبوليمرات بتسويق منتجاتها داخل اململكة ،أما املبيعات خارج اململكة ،فتتم بواسطة
«شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع» ،كما تقدم شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشونال ( ،)CPCISالدعم
التسويقي ،عن طريق خدمات التسويق جلميع منتجات الشركة عاملياً ،بنا ًء على اتفاقية البيع املبرمة بني
شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع و(.)CPCIS
مالحظة :وافق الشركاء خالل العام 2019م ،على تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات ()SPCo
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من ( )4,800مليون ريال سعودي إلى ( )1,406مليون ريال سعودي ،وذلك لعدم احلاجة ،علماً بأن هذا
التخفيض يعتمد على موافقة اجلهات املختصة ،والتي يتوقع أن تتم خالل العام 2020م ،وسوف يُعاد هذا
التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خالل السنوات القادمة ،وستبلغ حصة بتروكيم
من هذا التخفيض مبلغ ( )2,206مليون ريال.
.ب شركة بوليمرات الخليج للتوزيع:
شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع مملوكة بنفس نسبة ملكية الشركة السعودية للبوليمرات ( %65لشركة
بتروكيم ،و %35لشركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات) ،وهي شركة مسجلة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وتقع باملنطقة احلرة يف مطار دبي ،وينحصر نشاطها يف تخزين وبيع وتوزيع منتجات الشركة
السعودية للبوليمرات حول العالم ،وقد مت تأسيس الشركة بتاريخ 2011/2/15م ،كشركة ذات مسؤولية
محدودة ،برأس مال ( )2مليون درهم إماراتي .وبلغ إجمالي مبيعات شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع خالل
عام 2019م مبلغ ( )6,060مليون ريال ،مقارنة مببلغ ( )7,326مليون ريال لعام 2018م ،وحققت صايف
أرباح بلغ ( )140مليون ريال لعام 2019م ،مقارنة بصايف أرباح بلغت ( )116مليون ريال لعام 2018م .وكان
التوزيع اجلغرايف ملبيعات الشركتني خالل عام ٢٠١٩م ،على النحو التالي:

آسيا

%55

أوروبا وأفريقيا

%25
%20

داخل المملكة والشرق األوسط

كما يوضح الهيكل التنظيمي أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالشركات التابعة ،وكذلك نسب كبار
المساهمين في بتروكيم.
المجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

الجمهور

المؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية

المؤسسة العامة
للتقاعد

% 50

% 25

% 11.3

% 13.68

الشركة الوطنية
للبتروكيماويات (بتروكيم)

شيفرون فيليبس
العربية للكيماويات

% 65

% 35

شركة بوليمرات الخليج
للتوزيع

الشركة السعودية
للبوليمرات
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ثالث ًا :صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية:
تشكل صناعة البتروكيماويات يف اململكة عنصراً حيوياً لالقتصاد السعودي ،لذلك تهدف اململكة إلى زيادة
الطاقة اإلنتاجية إلنتاج مواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية ،هذا األمر ال يقتصر فقط على حتقيق
النمو يف صادرات اململكة غير النفطية ،بل كذلك سيخلق قاعدة لتصنيع املنتجات عالية القيمة ،والتي
ستخلق فرصاً وظيفية للمواطنني السعوديني.
خالل عام 2019م شهد سوق البولي إيثلني و البولي بروبلني ،وهما أهم منتجني للشركة ،استمرارا ً انخفاض
األسعار بسبب زيادة الطاقات اإلنتاجية املعروضة للسوق والقادمة من إنتاج مشاريع أمريكية جديدة نتيجة
استخدام الغاز الصخري ،كما أن احلرب التجارية بني الصني وأمريكا سرعت من وتيرة انخفاض األسعار،
وتشير توقعات املكاتب االستشارية إلى أن هذا االنخفاض سيستمر لفترة طويلة ،وذلك حني تتوازن الطاقات
اإلنتاجية مع طلب السوق ،لذلك يتوقع أن تواجه هذه الصناعة حتديات كبيرة خالل الفترة القادمة.
رابع ًا :التوقعات المستقبلية للشركة:
ومن املتوقع استمرار انخفاض كمية الطلب على منتجات الشركة خالل العام 2020م بسبب استمرار دخول
طاقات إنتاجية جديدة ،واحلرب التجارية بني الصني وأمريكا ،باإلضافة إلى األثر السلبي الناجت عن انتشار
مرض فيروس كورونا خالل هذا العام ،لذلك يصعب التنبؤ بنتائج الشركة املستقبلية ،وسوف تستمر الشركة
بالعمل على انتظام عمليات التشغيل واإلنتاج والبيع لتخفيف األثر السلبي لهذه التحديات ،ويوضح اجلدول
التالي أسعار منتجات الشركة األساسية للثالث سنوات املاضية:

2019

2018

2017

خامس ًا :النتائج المالية للشركة:
.أملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2019م:
يوضح تقرير املراجع اخلارجي ،القوائم املالية املوحدة واملدققة للفترة املنتهية يف 2019/12/31م ،حيث يتم
توحيد بيانات الشركات التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات ،وشركة بوليمرات اخلليج للتوزيع) بالكامل ،
واململوكة بنسبة  %65لبتروكيم.
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قائمة المركز المالي
قائمة املركز املالي
(مباليني الرياالت)

املعايير الدولية
2019

2018

املعايير احمللية
2017

2016

2015

املوجودات
إجمالي املوجودات املتداولة

4.632

5.871

5.428

5.032

5.183

إجمالي املوجودات غير املتداولة

14.384

15.148

16.185

17.042

17.178

إجمـالي املوجــودات

19.016

21.019

21.613

22.074

22.361

املطلوبات وحقوق املساهمني:
إجمالي املطلوبات املتداولة

2.539

3.891

2.693

2.548

2.253

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

4.227

5.739

9.085

10.514

11.808

إجمـالي املطــلوبات

6.766

9.630

11.778

13.062

14.061

مجموع حقوق امللكية

12.250

11.389

9.834

9.012

8.300

إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني

19.016

21.019

21.613

22.074

22.361

قائمة الدخـل
قائمة املركز املالي (مباليني الرياالت)

املعايير احمللية

املعايير الدولية
2019

2018

2017

2016

2015

املبيعات**

7.435

8.930

7.363

6.066

7.304

تكلفة املبيعات

()5.559

()6.245

()5.100

()4.469

()4.822

إجمالي الربح (اخلسارة)

1.876

2.685

2.264

1.597

2.482

بيع وتسويق

()422

()472

()420

()381

()469

عمومية وإدارية

()175

()205

()217

()212

()250

الربح (اخلسارة) من العمليات الرئيسية

1.279

2.008

1.626

1.004

1.763

98

232

157

17

4

أعباء مالية

()221

()309

()274

()193

()156

الربح (اخلسارة) قبل حقوق امللكية غير
املسيطرة والزكاة
حصة حقوق امللكية غير املسيطرة يف
صايف دخل الشركات التابعة

1.156

1.931

1.509

828

1.611

()344

()535

()408

()305

()579

صايف ربح (خسارة) قبل الزكاة الشرعية

812

1.396

1.101

523

1.032

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل*

()138

()231

()213

()116

()125

صايف ربح (خسارة) السنة

674

1.165

888

407

907

ربحية (خسارة) السهم الواحد بالريال

1.41

2.43

1.85

0.85

1.89

إيرادات أخرى

التقرير السنوي 2019
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*

بسبب تطبيق املعايير احملاسبية الدولية تظهر ضريبة الدخل واحململة على الشريك
األجنبي ضمن بند «الزكاة الشرعية وضريبة الدخل».

** مت استبعاد املبيعات املشتركة بني الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات
اخلليج للتوزيع من إجمالي املبيعات وتكلفة املبيعات.
.بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:
البنود
( ماليني الرياالت )

2019

2018

التغييرات -/+

نسبة التغير

املبيعات  /اإليرادات

7.435

8.930

1.495-

%17-

تكلفة املبيعات  /اإليرادات

5.559

6.245

686-

%11-

إجمالي الربح

1.876

2.685

809-

%30-

مصروفات تشغيلية  -أخرى

597

677

80-

%12-

الربح (اخلسارة) التشغيلي

1.279

2.008

729-

%36-

674

1.165

491-

%42 -

صايف الربح

تعود أسباب انخفاض صايف أرباح الشركة خالل العام 2019م ،مقارنة مع العام املاضي بشكل جوهري إلى
انخفاض األسعار العاملية ملنتجات الشركة.
ونظرا النتهاء فترة السماح ألسعار اللقيم األساسية املستخدمة يف املشروع ،واملقدمة من قبل شركة الزيت
العربية السعودية (أرامكو السعودية) ،واملعلن عنه على موقع تداول بتاريخ  24فبراير 2016م ،فقد مت تغيير
سعر مادة امليثان يف  6نوفمبر 2018م ،ومادة اإليثان يف  12أغسطس 2019م ،ومادة البروبان يف  1سبتمبر
2019م ،لتصبح بالسعر السائد يف اململكة ،واملقدم جلميع املنتجني احملليني.
.جالسياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير:
ال يوجد أي اختالف يف السياسات املالية احملاسبية واملعايير املطبقة يف الشركة عن معايير احملاسبة
املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونني ،واعتبا ًرا من  1يناير 2019م ،هذا وقد قامت الشركة
بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16بدون أي تأثير جوهري على القوائم املالية.
سادس ًا :سياسة توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه
اآلتي:
1 .يجنب عشرة باملائة ( )%10من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز أن تقرر
اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ( )%30من رأس املال املدفوع.
2 .للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن جتنب النسبة التي تراها مالئمة من األرباح
الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
12

3 .للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو
يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمني.
4 .يوزع من الباقي بعد ذلك أرباح على املساهمني بنسبة ال تقل عن خمسة باملائة ( )%5من رأس املال
املدفوع.

5 .كما يجوز أن توزع الشركة أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من
مجلس اإلدارة إذا سمح وضع الشركة املالي وتوافرت السيولة لديها وفقاً للضوابط واإلجراءات التي
تضعها اجلهة املختصة.

األرباح الموزعة خالل عام 2019م عن عام 2018م هي كالتالي:
تاريخ األحقية

 7أبريل 2019م

تاريخ التوزيع

 16أبريل 2019م

إجمالي املبلغ املوزع

 240مليون ريال

عدد األسهم املستحقة لألرباح

 480مليون سهم

الربح املوزع للسهم

نصف ريال

النسبة

%5

اإلجمالي

 240مليون ريال

وقد حققت الشركة أرباح ًا صافية خالل السنوات السابقة على النحو التالي:

إن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة ،بحكم تغير أسعار املنتجات العاملية ،بحيث يصعب التنبؤ بأرباح
الشركة للسنوات القادمة ،مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع األرباح بشكل دوري  ،ويوضح اجلدول التالي
رصيد األرباح املبقاة:

التقرير السنوي 2019
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البيـــــان

الرصيد ( بآالف الرياالت)

رصيد األرباح (خسائر) املبقاة يف 2019/1/1م

2.592.311

صايف األرباح يف 2019/12/31م

674.470

احملول لالحتياطي النظامي بنسبة %10

()67.447

بنود الدخل الشامل آلخر السنة

()26.657

توزيعات أرباح عن عام 2018م

()240.000

األرباح (خسائر) املبقاة يف 2019/12/31م

2.932.677

التوزيعات النقدية املقترحة عن عام 2019م.

()240.000

رصيد األرباح (خسائر) املبقاة بعد التوزيعات املقترحة

2.692.677

سابع ًا :قروض الشركة والشركات التابعة:
.أ الصكوك:
أكملت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عملية سداد كامل الصكوك ،يف شهر يونيو 2019م،
والتي كانت مصدرة يف يونيو 2014م ،بقيمة ( )1.200مليون ريال سعودي ،وملدة خمس سنوات ،وبعائد
على الصكوك قدره سايبور(ستة أشهر)  ،%1.7 +وكان الهدف من إصدار الصكوك هو تغطية املصاريف
التشغيلية لشركة بتروكيم لألعوام السابقة ،وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها.
.بقروض مشروع بتروكيم (الشركة السعودية للبوليمرات) على النحو التالي:
قيمة القروض القائمة (بماليين الرياالت)
اجلهة املقرضة
صندوق التنمية
الصناعي
السعودي

إجمالي قيمة
القرض

الرصيد بداية
العام

املبالغ املسددة
خالل العام

رصيد نهاية العام

1.200

300

200

100

7

صندوق
االستثمارات
العامة

3.000

905

513

392

7.5

بنوك جتارية
محلية وأجنبية*

9.258

5.027

870

4.157

11

اإلجمالي

13.458

6.232

1.583

4.649

*
** بدأ تسديد القروض خالل عام 2013م.

يندرج حتت البنوك التجارية ( )19بنكاً )9( :منها محلية والباقي بنوك دولية.
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مدة القرض
(سنة)**

ثامن ًا :حوكمة الشركة:
بتاريخ  7أبريل 2019م وافقت اجلمعية العمومية على حتديث الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركة ،لتتماشى
مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية ،مبا فيها سياسات ومعايير وإجراءات
العضوية يف مجلس اإلدارة ،والئحة عمل جلنة املراجعة ،والئحة عمل جلنة املكافآت والترشيحات ،حيث
مت توزيع النسخة النهائية بعد التعديل على املساهمني قبل وأثناء انعقاد اجلمعية ،ومت أخذ موافقتهم على
التعديالت ،هذا وتعمل الشركة بشكل مستمر على مراجعة الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركة ،لغرض التأكد
من استيفاء جميع متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية.
تاسع ًا  :أحكام الئحة حوكمة الشركات الغير مطبقة وأسباب ذلك:
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،باستثناء
األحكام الواردة أدناه:

رقم املادة  /الفقرة

نص املادة/الفقرة

أسباب عدم التطبيق

املادة احلادية واألربعون

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس
اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه
وأعضائه ،واجلهة اخلارجية التي
قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة.

استرشادية ،وسوف تدرس الشركة
مستقب ً
ال العمل بهذه املادة.

الفصل اخلامس

جلنة إدارة املخاطر

استرشادية ،تقوم حالياً جلنة املراجعة
بتقييم املخاطر عن طريق تكليف
املراجع الداخلي املعني من قبلها
(من جهة خارجية) بدراسة مخاطر
الشركة ،كما أن الشركات التابعة تعمل
على إرسال تقارير دورية إلى الشركة
عن املراجعة الداخلية التي تقوم بها.

عاشــراً  :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم
الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
.أ أعضاء مجلس اإلدارة:
يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات من ثمانية أعضاء ،مت انتخابهم بتاريخ 2019/4/7م يف
اجتماع اجلمعية العامة غير العادية ملدة ثالث سنوات ،وبدأت عضويتهم يف تاريخ 2019/4/11م وتنتهي
بتاريخ 2022/4/10م.
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االسم

حمد سعود السياري

الوظائف احلالية

-

العضو املنتدب
لشركة املجموعة
السعودية
سليمان محمد املنديل لالستثمار
الصناعي (1995
م  -حتى تاريخه)

رشيد راشد عوين*

16

محافظ مؤسسة النقد العربي
(2009-1979م)»
السعودي «ساما
صندوق التنمية الصناعية ماجستير يف االقتصاد من جامعة
مدير عام
ماريالند (الواليات املتحدة
1979م)
–
(1974
السعودي
األمريكية)  1971م
أمني عام لصندوق االستثمارات
العامة (1973-1974م)
مدير عام بنك الرياض (- 1992
بكالوريوس اقتصاد من جامعة غرب
 1995م)
واشنطن (الواليات املتحدة) 1974م
وكيل وزارة املالية ،وأمني عام
صندوق االستثمارات العامة ( 1980برنامج التدريب االئتماني (بنك
تشيس مانهاتن) 1975م
 1992م)مدير التسويق يف صندوق التنمية
الصناعية (1980 - 1974م)

أستاذ باحث مساعد مبدينة امللك
رجل أعمال و
عبدالعزيز للعلوم والتقنية (1996
مشارك
مؤسس
 )2006رئيس
ومساهم
باحث مبدينة امللك عبدالعزيز
يف شركة أرقام
( 2006للعلوم والتقنية ()1996 – 1985
االستثمارية
باحث باملركز الوطني للعلوم
تاريخه)
 حتىوالتكنولوجيا ()1985 - 1982

مساعد احملافظ
للشؤون املالية -
خالد محمد العريفي* املؤسسة العامة
للتقاعد (- 2017
حتى تاريخه)

زياد محمد الشيحة*

الوظائف السابقة واخلبرات

املؤهالت

بكالوريوس هندسة كهربائية (جامعة
امللك سعود) 1982م
ماجستير هندسة نووية (جامعة
امللك سعود) 1995م
دكتوراة هندسة نووية (جامعة
أريزونا) 1996م

مستشار ومشرف عام على اإلدارة بكالوريس محاسبة (جامعة امللك
العامة للمراجعة الداخلية واملتابعة عبدالعزيز) 1992م
ماجستير محاسبة (جامعة امللك
 وزارة اخلدمة املدنية (- 2015عبدالعزيز) 2008م
2016م)
شهادة إدارة مخاطر (املعهد الدولي
مدير إدارة املراجعة الداخلية -
املؤسسة العامة لتحلية املياة املاحلة للمراجعني الداخليني) 2010م
شهادة فاحص احتيال (اجلمعية
(2015 - 1993م)
الدولية لفاحصي االحتيال) 2012م

العضو املنتدب لشركة الوديان
العقارية السعودية (– 2018
2019م)
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية
للكهرباء (2018 - 2014م)
أرامكو السعودية يف عدة مناصب
تشغيلية وتنفيذية داخل اململكة
وخارجها (2014 - 1984م)

بكالوريس هندسة كهربائية (جامعة
امللك فهد للبترول واملعادن) 1988م
ماجستير هندسة كهربائية (جامعة
رايس  -الواليات املتحدة األمريكية)
1991م
ماجستير إدارة أعمال (جامعة
مايت  -الواليات املتحدة األمريكية)
2006م

عبداللطيف علي
السيف*

نائب الرئيس التنفيذي  -مؤسسة
الرئيس التنفيذي  -امللك عبداهلل اإلنسانية (- 2014
)2017
شركة
االستثمارات مدير محافظ استثمار  -ماسك
(2017
الرائدة
()2014 – 2012
حتى تاريخه)
مدير محافظ استثمار  -أرامكو
السعودية ()2012 - 2001

بكالوريس إدارة أعمال (جامعة
بوسطن) 2001م
ماجستير اقتصاد (جامعة بوسطن)
2006م
ماجستير إدارة أعمال (جامعة
بوسطن) 2006م

إياد عبدالرحمن
احلسني

مدير عام الشؤون املالية  -املؤسسة
مساعد احملافظ العامة للتأمينات االجتماعية (2009
 2013م)للشؤون املالية
مدير عام الرقابة املالية  -املؤسسة
واإلدارية -
العامة للتأمينات االجتماعية (2007
املؤسسة العامة
 2009م)للتأمينات
االجتماعية ( 2014مراقب مالي  -املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية (- 2000
 حتى تاريخه)2007م)

بكالوريوس محاسبة (جامعة امللك
سعود) 2000م.
ماجستير يف التجارة والعلوم املالية
(جامعة أدليد  -استراليا) 2007م

عبدالرحمن صالح
السماعيل

مدير املشاريع – املجموعة
العضو املنتدب – السعودية لالستثمار الصناعي
(2008- 2004م)
الشركة الوطنية
مدير عام – شركة احللول املترابطة
للبتروكيماويات
حتى للتقنية (2004- 2002م)من (2008م
مدير البرامج االستثمارية – املعهد
تاريخه)
املصريف (مؤسسة النقد) (- 1994
2002م)

بكالوريوس يف اإلدارة املالية –
جامعة امللك سعود 1994م
ماجستير يف االقتصاد – جامعة
ساوثرن إلينوي 1997م

عبداهلل محمد
الفايز**

مدير عام الشركة السعودية للنقل
اجلماعي (2006 - 2000م)
مدير اللجنة السعودية األمريكية
املشتركة للتعاون االقتصادي (1986
 2000م)مساعد املدير العام (البنك
السعودي االسباني) (- 1981
1986م)
مدير قسم التسويق (صندوق
التنمية الصناعية السعودي) (1975
 1981م)مساعد مشرف أعمال الصيانة
البحرية (شركة الزيت العربية
احملدودة) (1975 - 1974م)

بكالوريوس هندسة معادن (جامعة
واشنطن) 1974م
برنامج التدريب االئتماني (بنك
تشيس مانهاتن) 1977م
برنامج التنمية الصناعية-
كامبريدج – ماساشيوسيس
(الواليات املتحدة) 1978م

فراج منصور
أبوثنني**

نائب الرئيس األعلى لالستثمار
واملالية  -شركة التصنيع الوطنية
(2008 - 1999م)
مدير اإلقراض  -صندوق التنمية
الصناعية السعودي (- 1982
1999م)

بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة
ملواكي (الواليات املتحدة) 1981م
برنامج التدريب االئتماني (بنك
تشيس مانهاتن) 1983م

هيثم محمد
احلميدي**

باسم عبداهلل
الشايف**

املدير التنفيذي
للتسويق واملبيعات
يف الشركة
السعودية للعدد
واألدوات (ساكو)
(- 1993حتى
تاريخه)

من 2012م حتى
تاريخه  -وكيل
وزارة اخلدمة
املدنية لتقنية
املعلومات

* بدأت عضويتهم يف 2019/4/11م.

مسؤول عن االستثمار العاملي (بنك بكالوريوس يف علوم االقتصاد -
الرياض) (1993- 1992م)
الدخل الثابت جامعة ساوثرن ميثوديست 1987م
مدير حافظة سندات
ماجستير يف إدارة األعمال  -جامعة
السعودي)
العربي
(مؤسسة النقد
داالس 1989م
(1992 - 1990م)
 مدير عام تقنية املعلومات  -هيئةالسوق املالية ،من  2007إلى
2012م.
 مدير إدارة مكتب البرامجواملشاريع – تداول ،من  2004إلى
2006م.
 مدير إدارة التطبيقات واألنظمةاآللية – معادن ،من  2002إلى
2004م.
 عضو هيئة تدريس  -معهداإلدارة العامة ،من  1995إلى
2001م.

**

بكالوريوس يف علوم احلاسب -
جامعة امللك WWWعبدالعزيز
– 1989م
ماجستير يف علوم احلاسب -
جامعة نيوأورلينز  -الواليات
املتحدة – 1996م
ماجستير يف إدارة املشاريع -
جامعة جورج واشنطن  -الواليات
املتحدة 2004 -م

انتهت عضويتهم يف 2019/4/10م
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.بأعضاء اللجان:
الوظائف
احلالية

االسم
 )1جلنة املراجعة:

الوظائف السابقة واخلبرات

عبداهلل محمد الفايز**

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

إياد عبدالرحمن احلسني

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

خالد سالم الرويس

عبداللطيف علي السيف*

-

مستشار تنفيذي أعلى شركة معادن (من 2018م -
2020م)
نائب الرئيس لوحدة الفوسفات واملعادن الصناعية –
شركة معادن (من 2016م – 2018م)
نائب الرئيس للمالية – شركة معادن (– 2012
2016م)
مدير تنفيذي للتخطيط – شركة معادن (– 2008
2012م)
مدير اخلزينة – شركة معادن (2008 – 2002م)
مدير إدارة التمويل – شركة سابك (– 1996
2002م)
مراقب العمليات املصرفية – مؤسسة النقد (1984
– 1996م)

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

 )2جلنة الترشيحات واملكافآت:
رشيد راشد عوين*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

زياد محمد الشيحة*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

عبداللطيف علي السيف*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

فراج منصور أبوثنني**

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

هيثم محمداحلميدي**

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

باسم عبداهلل الشايف**

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

 )3اللجنة التنفيذية:

18

حمد سعود السياري

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

سليمان محمد املنديل

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

عبدالرحمن صالح
السماعيل

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

املؤهالت

بكالوريوس محاسبة
من جامعة امللك
سعود  -عام 1984م
.
شهادة الزمالة
األمريكية يف
احملاسبة  -عام
1990م.

خالد محمد العريفي*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

 )4جلنة املسؤولية االجتماعية:
حمد سعود السياري

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

سليمان محمد املنديل

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

عبداهلل محمد الفايز**

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

إياد عبدالرحمن احلسني

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

عبدالرحمن صالح
السماعيل*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

 )5جلنة احلوكمة:
رشيد راشد عوين*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

زياد محمد الشيحة*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

خالد محمد العريفي*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

* بدأت عضويتهم يف 2019/4/11م.

** انتهت عضويتهم يف 2019/4/10م
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.جاإلدارة التنفيذية:
االسم

الوظائف احلالية

عبدالرحمن
صالح
السماعيل

فهد عبداهلل
الذيبان

املؤهالت

الوظائف السابقة واخلبرات
ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

تقلد األستاذ فهد الذيبان عدة مناصب يف
شركة سابك وهي كالتالي:
مدير املبيعات اإلقليمي يف آسيا (– 2013
مدير عام التسويق
2016م)
– الشركة الوطنية
مدير شركة سابك تركيا (2011- 2010م)
للبتروكيماويات
مدير أعمال منتج امليثانول ()2009-2007
(2011م – حتى
مدير منتج األولفيني (2007 – 2006م)
تاريخه)

درجة البكالوريوس يف قسم
اإلحصاء من كلية العلوم جامعة
امللك سعود 1994م

مدير املبيعات يف شركة أسيا باسيفك
( )2006-2003

علي عبداهلل
البقمي

مدير املشاريع
 ،وسكرتير
مجلس اإلدارة -
الشركة الوطنية
للبتروكيماويات
(2009م – وحتى
تاريخه)

مدير تطوير األعمال يف املجموعة السعودية درجة البكالوريوس يف الهندسة
لالستثمار الصناعي (2009 – 2008م)
الكيميائية من جامعة امللك سعود
كما عمل يف عدة مناصب يف صندوق التنمية 1997م
الصناعية السعودي وهي كالتالي:
شهادة دبلوم عالي يف التصميم
كبير املستشارين التسويقيني (– 2006
والصناعة واإلدارة من جامعة
2008م)
كامبردج باململكة املتحدة 1998م
مستشار تسويق (2006 – 2003م)
شهادة املاجستير يف التسويق
مستشار فني ( 2003 – 2002م)
الدولي من جامعة ستراثكاليد يف
مساعد محلل فني (1998 – 1997م)
اسكتلندا  2004م

لدى األستاذ مرزوق الشمري  10سنوات
رئيس حسابات
خبرة يف مجال عمل احملاسبة واإلدارة
الشركة الوطنية
املالية ،حيث بدأ العمل كمحاسب يف عام
مرزوق مبارك
للبتروكيماويات
2004م ،وانضم لفريق عمل اإلدارة املالية
الشمري
(بتروكيم) (2011م للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)
– حتى تاريخه)
يف عام  2011م وحاليا يتقلد منصب رئيس
احلسابات.
مدير املوارد
البشرية –
سعود محمد الشركة الوطنية
أبوحيمد
للبتروكيماويات
(2009م – حتى
تاريخه)
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لدى األستاذ سعود أبوحيمد  15سنة خبرة
يف مجال املوارد البشرية ،حيث بدأ العمل
كمراجع يف عام 2004م ،ثم مراجع أول يف
العام 2006م ،وانضم لفريق عمل الشركة
الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) يف عام
2008م.

حاصل على شهادة بكالوريوس
يف احملاسبة ،جامعة امللك سعود
2004م
حاصل على شهادة ماجستير يف
إدارة األعمال تخصص إدارة مالية
 2010م ،جامعة أوكالهوما سيتي ،الواليات املتحدة األمريكية.
حاصل على شهادة بكالوريوس لغة
إجنليزية – كلية اللغات والترجمة
– جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية 2003م.
حاصل على دبلوم عالي إدارة موارد
بشرية – جامعة اليمامة 2007م.

الحادي عشر :أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة
الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

االسم

داخل
أسماء الشركات التي
يكون عضو مجلس اإلدارة اململكة /الكيان
القانوني
عضواً يف مجالس إدارتها خارج
اململكة
احلالية أو من مديريها

أسماء الشركات التي داخل
كان فيها سابقاً عضوا اململكة/
خارج
يف مجلس اإلدارة او
مديراً تنفيذياً
اململكة

شركة مساهمة رئيس مجلس اإلدارة
يف مؤسسة النقد
مدرجة
العربي السعودي

رئيس مجلس إدارة املجموعة
السعودية لالستثمار
الصناعي

داخل
اململكة

شركة شيفرون فيليبس
السعودية

داخل
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

شركة اجلبيل شيفرون
فيليبس

داخل
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

الشركة السعودية
للبوليمرات

داخل
اململكة

ذات مسؤولية مدير عام صندوق
التنمية الصناعية
محدودة
السعودي

عضو مجلس إدارة
المجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

داخل
اململكة

شركة مساهمة
داخل
مدرجة
مدير عام بنك الرياض اململكة

شركة شيفرون فيليبس
السعودية

داخل
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

شركة الجبيل شيفرون
فيليبس

داخل
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

الشركة السعودية
للبوليمرات

داخل
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

شركة بوليمرات اخلليج
للتوزيع

خارج
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

عضو في شركة الجوف
للتنمية الزراعية

داخل
اململكة

مساهمة
مدرجة

رشيد راشد عضو في شركة اتحاد
عوين*
مصانع األسالك

داخل
اململكة

مساهمة
مدرجة

عضو في شركة أرقام
االستثمارية

داخل
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

عضو في مجلس إدارة
الشركة السعودية الوطنية
للنقل البحري

داخل
اململكة

مساهمة
مدرجة

عضو في شركة رزا
العقارية

داخل
اململكة

مساهمة
مقفلة

حمد
سعود
السياري

سليمان
محمد
املنديل

خالد محمد
العريفي*

الكيان
القانوني

داخل
اململكة

مؤسسة
حكومية

عضو يف املجلس
االقتصادي األعلى

داخل
اململكة

مؤسسة
حكومية

عضو يف مجلس إدارة
صندوق االستثمارات
العامة يف اململكة

داخل
اململكة

مؤسسة
حكومية

داخل
اململكة

مؤسسة
حكومية
شركة
مساهمة
مدرجة

عضو يف مجلس إدارة
اجلمعية السعودية
للمراجعني الداخليني

داخل
اململكة

عضو يف املعهد الدولي داخل
للمراجعني الداخليني اململكة
داخل
عضو يف جمعية
اململكة
فاحص االحتيال

مساهمة
مقفلة
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زياد محمد
الشيحة*

عضو في شركة بيكسا

داخل
اململكة

داخل
مساهمة مقفلة
عضو يف شركة الوديان اململكة

عضو في هيئة الربط
الخليجي

داخل
اململكة

داخل
اململكة

عضو في شركة
االستثمارات الرائدة

داخل
اململكة

عضو مجلس إدارة
بي سي داخل
مساهمة مقفلة شركة إتش إس
اململكة
العربية السعودية

داخل
اململكة

شركة ذات
مسؤولية
محدودة

عضو في مصرف
الراجحي

داخل
اململكة

مساهمة
مدرجة

عضو يف أسمنت العربية

داخل
اململكة

مساهمة
مدرجة

عضو في مجموعة سامبا
المالية

داخل
اململكة

شركة مساهمة عضو مجلس إدارة
مدرجة
البنك األول

داخل
اململكة

ذات مسؤولية رئيس مجلس الشركة داخل
الوطنية للرعاية الطبية اململكة
محدودة

مساهمة مقفلة عضو يف هيئة مدن

عضو يف هيئة
تطوير مدينة
الرياض

داخل
عضو يف الهيئة
اإلستثمارية لسوق املال اململكة
عضو يف كلية اإلدارة  -داخل
جامعة األمير سلطان اململكة

عبداللطيف شركة وصاية العالمية
علي
لإلستثمار

السيف*

الشركة السعودية
إياد
عبدالرحمن للبوليمرات
احلسني
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عضو مجلس الرقابة
املالية بالشركة
السعودية للطوب
الرملي
عضو مجلس إدارة
المجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

داخل
اململكة

شركة مساهمة
مدرجة

شركة شيفرون فيليبس
السعودية

داخل
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

شركة اجلبيل شيفرون
عبدالرحمن فيليبس

داخل
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

الشركة السعودية
للبوليمرات

داخل
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

شركة بوليمرات اخلليج
للتوزيع

خارج
اململكة

ذات مسؤولية
محدودة

املعهد العالي لصناعة
البالستيك

داخل
اململكة

مؤسسة غير
ربحية

صالح
السماعيل

شركة الرؤية املشتركة
احملدودة

داخل
اململكة

داخل
اململكة

داخل
اململكة

مساهمة
مقفلة
شركة ذات
مسئولية
محدودة

شركة
مساهمة
مدرجة

شركة
مساهمة
مدرجة

شركة ذات
مسؤولية
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة
التعاونية للتأمين.

داخل
اململكة

شركة مساهمة عضو مجلس إدارة
شركة االستثمارات
مدرجة
الرائدة

عضو مجلس إدارة
للتأمني البحرين
الشركة املتحدة

عبداهلل
محمد
الفايز**

داخل
عضو مجلس إدارة
مجموعة أسترا الصناعية اململكة
فراج منصور شركة املعمر ألنظمة
أبوثنني** املعلومات

عضو مجلس إدارة
الشركة السعودية للعدد
واألدوات

شركة
مساهمة
مدرجة

داخل
اململكة

شركة
مساهمة
مغلقة

داخل
اململكة

شركة
مساهمة
مدرجة

هيثم محمد
داخل
احلميدي** عضو شركة رنا لالستثمار اململكة

باسم
عبداهلل
الشايف**

داخل
اململكة

عضو مجلس إدارة شركة
ثوب األصيل

داخل
اململكة

مساهمة
مغلقة
مساهمة
مقفلة

بحرين ليمو

البحرين

ذات مسؤولية
محدودة

شركة النقل السعودية
البحرينية

البحرين

ذات مسؤولية
محدودة

الشركة السعودية
االسبانية للتجارة
اخلارجية

إسبانيا

شركة مغلقة

مدير عام الشركة
السعودية للنقل
اجلماعي

داخل
اململكة

شركة
مساهمة
مدرجة

صندوق التنمية
الصناعي السعودية

داخل
اململكة

مؤسسة
حكومية

عضو مجلس إدارة
شركة بوان

داخل
اململكة

عضو مجلس إدارة
الشركة السعودية
للنقل البحري

شركة
مساهمة
مدرجة

داخل
اململكة

نائب الرئيس شركة
التصنيع الوطنية

داخل
اململكة

شركة
مساهمة
مدرجة

شركة
مساهمة
مدرجة

ذات مسؤولية
محدودة
شركة
مساهمة
مدرجة

الشركة السعودية
للبوليمرات

داخل
اململكة

عضو برنامج التعامالت
االلكترونية احلكومية
"يسر"
ّ

ذات مسؤولية عضو مجلس إدارة
اخلطوط اجلوية
محدودة
العربية السعودية

داخل
اململكة

مؤسسة
حكومية

داخل
اململكة

عضو مجلس إدارة
معهد اإلدارة العامة

داخل
اململكة

هيئة حكومية

مؤسسة
حكومية

عضو معهد إدارة املشاريع
األمريكي ""PMI

* بدأت عضويتهم يف 2019/4/11م.

** انتهت عضويتهم يف 2019/4/10م
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الثاني عشر :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:
أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خالل عام  2019م
االسم

الصفة

املنصب

حمد سعود السياري

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

سليمان محمد املنديل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

رشيد راشد عوين*

عضو مجلس إدارة

مستقل

خالد محمد العريفي*

عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة
العامة للتقاعد"

غير تنفيذي

زياد محمد الشيحة*

عضو مجلس إدارة

مستقل

عبداللطيف علي السيف*

عضو مجلس إدارة

مستقل

إياد عبدالرحمن احلسني

عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية"

غير تنفيذي

عبدالرحمن صالح السماعيل

العضو املنتدب

تنفيذي

عبداهلل محمد الفايز**

عضو مجلس إدارة

مستقل

فراج منصور أبوثنني**

عضو مجلس إدارة

مستقل

هيثم محمد احلميدي**

عضو مجلس إدارة

مستقل

باسم عبداهلل الشايف**

عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة
العامة للتقاعد"

غير تنفيذي

* بدأت عضويتهم يف 2019/4/11م.

** انتهت عضويتهم يف 2019/4/10م

الثالث عشر :اختصاصات اللجان ومهامها وأعضائها وعدد اجتماعاتها مع بيان بتواريخ
انعقادها والحضور لألعضاء:
.ألجنة المراجعة:
تشتمل لجنة المراجعة على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

●دراسة السياسات احملاسبية للشركة.
●التوصية باختيار مراجع احلسابات اخلارجي ،والتحقق من استقالليته ودراسة خطة عمله.
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●دراسة القوائم املالية السنوية والربعية قبل اعتمادها من املجلس ونشرها.
●التحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية يف الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
●تقومي فاعلية تقدير الشركة للمخاطر املهمة واحملتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك املخاطر.
●تعيني املراجع الداخلي والتحقق من استقالليته ودراسة خطة عمل املراجعة الداخلية يف الشركة،
ودراسة تقارير املراجع الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
●متابعة تقارير املراجع الداخلي يف الشركات التابعة ،ومناقشتها ،ومتابعة خطة تنفيذ توصيات املراجعة
الداخلية.

تتكون جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء ،لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة يف
أعمال جلنة املراجعة ،وهم كما يلي:

اســم العضــو

طبيعة
العضوية

عقدت جلنة املراجعة خمسة اجتماعات خالل العام
املالي  2019م
 22يناير

25
فبراير

 23أبريل  28يوليو

27
أكتوبر

اإلجمالي

رئيس /
عضو***











 5من 5











 5من 5

-







 3من 5



-

-

-

 2من 5

1

إياد عبدالرحمن
احلسني

2

خالد سالم الرويس

عضو

3

عبداللطيف علي
السيف*

عضو

-

4

عبدهللا محمد الفايز**

رئيس اللجنة



*
*** مت اختياره رئيساً للجنة املراجعة يف اجتماعها األول بتاريخ 2019/4/23م
بدأت عضويته يف 2019/4/11م.

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م

.ب اللجنة التنفيذية:
تشتمل اللجنة التنفيذية على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

1 .تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية األعمال املوكلة لها من مجلس اإلدارة يف إدارة وتوجيه أعمال
وشؤون الشركة ،وكذلك إعداد ومراجعة جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة ومراجعة امليزانية
التقديرية السنوية.

2 .يجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها ،برفع تقرير ملجلس إدارة الشركة ،ويتضمن التقرير وصفاً
لكافة اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة يف االجتماع.
3 .يجوز للجنة االستعانة كلما دعت احلاجة مبستشارين مستقلني للقيام بدراسات متخصصة تساعد
اللجنة على تنفيذ مهامها ،وحتديد أتعابهم.

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خالل العام املالي  2019م ،وتكونت من ثالثة أعضاء ،وهم كما يلي:

التقرير السنوي 2019
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اســم العضــو

طبيعة العضوية

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خالل
العام املالي  2019م

اإلجمالي

 1ديسمبر
1

حمد سعود السياري

2

سليمان محمد المنديل

عضو

3

خالد محمد العريفي*

عضو



4

عبدالرحمن صالح
السماعيل

عضو



رئيس اللجنة



 1من 1



 1من 1
 1من 1
 1من 1

* بدأت عضويته يف 2019/4/11م.
.جلجنة الترشيحات والمكافآت:
تشتمل لجنة الترشيحات والمكافآت على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

1 .تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ،ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي
شخص سبقت إدانته بأي جرمية مخلة بالشرف واألمانة.
2 .تقوم اللجنة بعمل املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة،
وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم
تخصيصه من العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
3 .تقوم اللجنة مبراجعة هيكل مجلس اإلدارة ،ورفع التوصيات يف شأن التغييرات التي ميكن إجراؤها.
4 .تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة ،واقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة
الشركة.
5 .التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو
يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6 .وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،وكبار التنفيذيني ،واالستعانة مبعايير ترتبط
باألداء يف حتديد تلك املكافآت.
7 .املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق األهداف املرجوة منها.
8 .التوصية ملجلس اإلدارة مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بالشركة
وفقاً للسياسة املعتمدة.
عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت اجتماعني خالل العام املالي  2019م.
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اســم العضــو

طبيعة العضوية

عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت اجتماعني
خالل العام املالي  2019م

اإلجمالي

 31يناير

 24ديسمبر

رئيس اللجنة



-

 1من 2



-

 1من 2

-

 1من 2
 1من 2

1

رشيد راشد عوين*

2

زياد محمد الشيحة*

عضو

3

عبداللطيف علي السيف*

عضو



4

فراج منصور أبوثنين**

رئيس اللجنة

-



5

هيثم محمد الحميدي**

عضو

-



 1من 2

6

باسم عبدهللا الشافي**

عضو

-



 1من 2

* بدأت عضويته يف 2019/4/11م.

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م

.دلجنة المسؤولية االجتماعية:
تشتمل لجنة المسؤولية االجتماعية على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

1 .تطوير أسس ومعايير املساهمة االجتماعية للشركة.
2 .تطوير ومتابعة البرامج التي تسهم يف تعميق اإلحساس باملسؤولية االجتماعية للشركة وموظفيها.
3 .تفعيل دور الشركة يف تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهميها وعمالئها
ومورديها والبيئة واملجتمع ككل ،بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.
4 .رفع توصيات ملجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية املساهمة االجتماعية السنوية للشركة.

عقدت جلنة املسؤولية االجتماعية اجتماعاً واحداً خالل العام املالي  2019م.

اســم العضــو

طبيعة العضوية

عقدت جلنة املسؤولية االجتماعية اجتماعاً
واحداً خالل العام املالي  2019م
 24ديسمبر

اإلجمالي

1

حمد سعود السياري

رئيس اللجنة



 1من 1

2

سليمان محمد املنديل

عضو



 1من 1

3

عبدالرحمن صالح
السماعيل*

عضو



 1من 1

4

إياد عبدالرحمن احلسني

عضو



 1من 1

٥

عبداهلل محمد الفايز**

عضو

-

 0من 1

		
* بدأت عضويته يف 2019/4/11م.

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م

التقرير السنوي 2019
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هـ .لجنة الحوكمة
تشتمل لجنة الحوكمة على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

1 .مراجعة قواعد احلوكمة وحتديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل املمارسات.
2 .مراجعة لوائح احلوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية ،والتأكد من مطابقة لوائح الشركة لها.
3 .إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دورياً على التطورات يف مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات.
4 .متابعة إعداد تقرير مجلس اإلدارة مبا يتفق مع القواعد املنظمة لهيئة السوق املالية.
5 .االطالع على لوائح احلوكمة بالشركات التابعة  ،والقرارات الصادرة عن إدارة احلوكمة يف الشركات
التابعة للتأكد من :
‒شموليتها و اتباعها ألفضل املمارسات العاملية و حتديثها باستمرار حسب احلاجة.
‒وجود نظام متبع إلظهار مدى االلتزام و ماذا ستعمل الشركة و الشركات التابعة يف حالة وجود
حيود عن ذلك االلتزام؟
‒الرفع ملجلس اإلدارة بذلك مع صورة للجنة املراجعة.
عقدت جلنة احلوكمة اجتماعني خالل العام املالي  2019م.
اســم العضــو

طبيعة العضوية

عقدت جلنة املسؤولية االجتماعية اجتماعني خالل
العام املالي  2019م

اإلجمالي

 4سبتمبر

 24ديسمبر

1

زياد محمد الشيحة

رئيس اللجنة





 2من 2

2

رشيد راشد عوين

عضو





 2من 2

3

خالد محمد العريفي

عضو





 2من 2

الرابع عشر :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية ،وأعضاء اللجان:
.أسياسة المكافآت:
1 .تراعي جلنة الترشيحات واملكافآت بشكل سنوي عدم اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق
املالية ولوائحهما التنفيذية.
2 .تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت باملراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق
األهداف املرجوة منها.
3 .التوصية ملجلس اإلدارة مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بالشركة.
4 .تقدم املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إجناح الشركة وتنميتها على
املدى الطويل ،كأن تربط اجلزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل.
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5 .حتدد املكافآت بنا ًء على مستوى الوظيفة ،واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها ،واملؤهالت العلمية،
واخلبرات العملية ،واملهارات ،ومستوى األداء.
6 .إيقاف صرف املكافآت أو استردادها إذا تبني أنها تقررت بنا ًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو
يف مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير
مستحقة.
.بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
املكافآت الثابتة (ألف ريال)

مبلغ معني

بدل حضور جلسات املجلس

مجموع بدل حضور جلسات
اللجان

مزايا عينية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية
واالستشارية

مكافأة رئيس املجلس أو العضو
املنتدب أو أمني السر إن كان
من األعضاء

املجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط حتفيزية قصيرة األجل

خطط حتفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة (يتم إدخال
القيمة)

املجموع

املجموع الكلي

بدل املصروفات

مكافأة نهاية اخلدمة

املكافآت املتغيرة (ألف ريال)

أوالً  :األعضاء املستقلو ن
رشيد راشد
عوين*

9

9

18

18

زياد الشيحة*

9

9

18

18

عبداللطيف
السيف*

9

12

21

21

عبداهلل
الفايز**

200

6

6

212

212

فراج أبو
ثنني**

200

6

3

209

209

3

206

206

221

221
221

هيثم
احلميدي**
ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيني
200

3

حمد
السياري
سليمان
املنديل
خالد محمد
العريفي*

200

15

6

200

15

6

221

9

9

18

18

إياد احلسني

193

15

18

226

226

باسم
الشايف**
ثالثاً  :األعضاء التنفيذيون
عبدالرحمن 15 200
السماعيل

3

206

206

6

221

221

200

3

		
* بدأت عضويته يف 2019/4/11م.

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م

التقرير السنوي 2019
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.جمكافآت كبار التنفيذيين:

3.891

 5من كبار
التنفيذيني

رواتب

بدالت

1.265

5.156

مزايا عينية

املجموع

مكافآت دورية

224

1.326

6.482

1.102

نسبة من األرباح

خطط حتفيزية قصيرة األجل

خطط حتفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة (يتم ادخال
القيمة)

املجموع

مكافأة نهاية اخلدمة

املجموع الكلي

مجموع مكافأة التنفيذيني عن
املجلس إن وجدت

املكافآت الثابتة (ألف ريال)

0

املكافآت املتغيرة (ألف ريال)

.دمكافآت أعضاء اللجان:

عضوية اللجان

األعضاء

املكافآت
الثابتة (عدا
بدل حضور
اجللسات)

بدل
حضور
جلسات

املجموع

(ألف ريال)
حمد السياري

اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية االجتماعية

200

6

206

سليمان املنديل

اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية االجتماعية

200

6

206

رشيد عوين*

لجنة المكافآت والترشيحات لجنة الحوكمة

145

9

154

خالد العريفي*

اللجنة التنفيذية جلنة احلوكمة

145

9

154

زياد الشيحة*

جلنة املكافآت والترشيحات جلنة احلوكمة

145

9

154

عبداللطيف السيف*

حلنة املراجعة جلنة املكافآت

145

12

157

عبدالرحمن السماعيل

اللجنة التنفيذية جلنة املسؤولية االجتماعية

200

6

206

إياد احلسني

جلنة املسؤولية االجتماعية جلنة املراجعة

296

18

314

خالد الرويس

جلنة املراجعة

100

15

115

عبداهلل الفايز**

جلنة املسؤولية االجتماعية جلنة املراجعة

155

6

161

فراج أبو ثنني**

جلنة املكافآت والترشيحات

55

3

58

هيثم احلميدي**

جلنة املكافآت والترشيحات

55

3

58

باسم الشايف**

جلنة املكافآت والترشيحات

55

3

58

الخامس عشر :العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:
تعتبر جميع املكافآت املمنوحة ألعضاء املجلس واللجان ضمن ما هو مقرر يف سياسة املكافآت ،وال يوجد
أي انحرافات.
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السادس عشر :العقوبات والجزاءات من الجهات اإلشرافية والتنظيمية:
لم ترد للشركة أي عقوبة أو جزاء من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خالل عام 2019م.
السابع عشر :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
املراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل ،وذلك بغرض إضافة قيمة وحتسني
عمليات الشركة ،وتساعد املراجعة الداخلية الشركة يف حتقيق أهدافها بتوفير أساس منتظم لتقومي
وحتسني فاعلية الرقابة ،والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي للشركة .هذا وقد نفذت املراجعة
الداخلية العديد من عمليات املراجعة الدورية واخلاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية األداء،
إضافة إلى املساهمة يف مراجعة القوائم املالية األولية والنهائية وتنسيق أعمال اجلهات الرقابية اخلارجية.
وقد اطلع مجلس اإلدارة على تقرير جلنة املراجعة عن نتائج املراجعة املقدمة له من املدقق الداخلي ،ولم
يتبني له وجود أية مالحظات جوهرية.
الثامن عشر :توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:
أوصت جلنة املراجعة باجتماعها يف تاريخ 2019/4/23م بتجديد تعيني مكتب طالل أبو غزالة كمراجع
داخلي لعام 2019م.
التاسع عشر :مساهمات الشركة االجتماعية:
خالل عام 2019م قامت الشركة بدعم البرامج االجتماعية التالية:
‒دعمت الشركة جمعية رعاية الطفولة لبرنامج توعية األسرة واملجتمع ،والذي خصص حوالي ( )61دورة
حلوالي ( )2000متدربة من البالغني املؤثرين يف حياة الطفل ودورات تدريبية لألطفال.
‒دعمت الشركة جمعية بنيان اخليرية النسائية للتنمية األسرية لتغطية برامج دورات لغة إجنليزية
ومهارات تقنية املعلومات وإدارة املوارد البشرية ،حيث يقدر عدد املستفيدات من هذه البرامج حوالي
( )120متدربة.
‒دعمت الشركة جمعية األطفال املعوقني يف برنامج (تصنيع اجلبائر) ،وهي عملية دقيقة بحيث يجب أن
تكون اجلبيرة مالئمة لنوع اإلعاقة وحجم الطفل ،وتتغير مع تغير منو الطفل .كما دعمت الشركة مركز
التأهيل الشامل وذلك يف احتفالهم باليوم العاملي لذوي اإلعاقة لعام 2019م ،وذلك للتوعية بضرورة
دمج ذوي اإلعاقة يف كل جوانب احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف املجتمع.
‒دعمت الشركة جمعية سند لتغطية تكاليف فصل سند التعليمي يف مستشفى امللك عبداهلل التخصصي
لألطفال ،والذي يهدف ملساعدة األطفال املرضى بالسرطان ،املنقطعني عن الدراسة واملتأخرين دراسياً
خالل فترة تنوميهم وإقامتهم باملستشفى ،ملواكبة أقرانهم يف التحصيل العلمي وتزويدها بكافة الوسائل
التعليمية والكوادر البشرية ،حيث يقدر عدد املستفيدين بحوالي ( )1000طفل.
‒دعمت الشركة اجلمعية اخليرية لذوي االحتياجات اخلاصة باجلبيل الصناعية (إرادة) يف برنامج غرفة
التكامل احلسي ،والذي يساعد األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة على التواصل وتنمية قدراتهم.
كما سوف تعمل الشركة يف األعوام القادمة – بإذن اهلل  -على االستمرار يف البحث عن البرامج املتميزة
التي حتمل أهدافاً سامية ،مع التركيز على دعم برامج تعليمية يف الصحة والسالمة ،ودعم األيتام واألسر
التقرير السنوي 2019

31

الفقيرة يف مجال التعليم والتدريب ،وتشجيع املؤسسات التعليمية والتدريبية ،وتثقيف وتدريب وتوظيف
السعوديني (ذكوراً وإناثاً) ،كما أن الشركة تعمل دائماً على تقييم مدى فعالية وجدية الدورة التدريبية
املدعومة من قبل الشركة ،وفريق العمل املشارك ،لكي يتسنى للشركة اتخاذ قرار االستمرار يف الدعم أو
البحث عن برامج أخرى.
العشرون :تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين خالل عام 2019م وأسماء
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين:
عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمني خالل عام 2019م
أعضاء مجلس اإلدارة

حضور اجتماع اجلمعية األول (جمعية عامة عادية)
 7أبريل 2019م

1

حمد سعود السياري



2

سليمان محمد املنديل



3

عبدهللا محمد الفايز



4

فراج منصور أبوثنني



5

هيثم محمد الحميدي



6

إياد عبدالرحمن احلسني

-

7

باسم عبدهللا الشافي

-

8

عبدالرحمن صالح السماعيل



الحادي والعشرون :المخاطر المحتملة:
هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة وميكن تصنيفها كالتالي:
.

.

.
.
.

32

1املخاطر املتعلقة بالعمليات:
•مستوى األداء التشغيلي ،والذي يحتوي على العديد من التقنيات واملعدات والتي قد تتعرض لألعطال
والتوقف.
•مخاطر توريد املواد األساسية (اللقيم) ،واستيفاء شروط اتفاقية توريد اللقيم مع شركة أرامكو
السعودية.
•مخاطر تغير أسعار املواد اخلام.
•األخطار املتعلقة بأسعار الفائدة.
2املخاطر املتعلقة بالسوق:
•املنافسة العالية والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب.
•أسعار النفط اخلام.
3وضع االقتصاد العاملي والذي قد يؤثر يف انخفاض الطلب على منتجات الشركة ،والذي قد ينعكس
على أسعار املنتجات.
4املخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة اإلغراق يف األسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.
 5املخاطر البيئية واملالزمة للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.

الثاني والعشرون :وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت أو
أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم)
وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 2019م:
.أمن غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:
تسلسل

اسم من تعود له
املصلحة

عدد األسهم بداية
العام

عدد األسهم نهاية
العام

صايف التغيير

نسبة التغيير

1

املجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

240.000.000

240.000.000

-

-

2

املؤسسة العامة
للتقاعد

78.000.000

65.697.084

12.302.916 -

%15.7-

3

املؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

78.000.000

54,240.000

23.760.000 -

%30.4-
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.ب ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:
ُصر:
األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة ،مبا فيها أسهم زوجاتهم وأوالدهم الق َّ
2019/1/1م
اســم العضــو

2019/12/31م

نسبة
التغير

عدد األسهم

أدوات
الدين

أقاربهم

عدد األسهم

أدوات
الدين

أقاربهم

100.000

-

-

100.000

-

-

-

1.000

-

-

1.000

-

-

-

4.000.000

-

-

4.000.000

-

-

-

خالد العريفي*
«ممثال للمؤسسة العامة
للتقاعد»

-

-

-

-

-

-

-

زياد الشيحة*

-

-

-

-

-

-

-

عبداللطيف السيف*

-

-

-

-

-

-

-

إياد احلسني
«ممثال للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية»
عبدالرحمن السماعيل
(العضو املنتدب)

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

1.000

-

-

-

عبداهلل الفايز**

2.000

-

-

2.000

-

-

-

فراج أبوثنني**

25.000

-

-

13.000

هيثم احلميدي**

حمد السياري (الرئيس)
سليمان املنديل
(نائب الرئيس)
رشيد عوين*

باسم الشايف**
«ممثال للمؤسسة العامة
للتقاعد»

1.000

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م

		
* بدأت عضويته يف 2019/4/11م.
.جملكية كبار التنفيذيين:

ُصر:
األسهم اململوكة لكبار التنفيذيني ،مبا فيها أسهم زوجاتهم وأوالدهم الق َّ
االســم
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2019/12/31م

2019/1/1م

نسبة التغير

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

فهد عبداهلل الذيبان

20.000

-

-

-

%100-

علي عبداهلل البقمي

-

-

-

-

-

مرزوق مبارك الشمري

-

-

-

-

-

سعود محمد ابوحيمد

-

-

-

-

-

الثالث والعشرون :اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خالل العام املالي 2019م ،وكان حضور األعضاء كما يلي:
اســم العضــو

تواريخ االجتماعات يف عام  2019م

اإلجمالي

 26فبراير

 7أبريل

 8أبريل

 24سبتمبر

 24ديسمبر

حمد سعود السياري











 5من 5

سليمان محمد املنديل











 5من 5

رشيد عوين*

-

-







 3من 5

خالد العريفي*

-

-







 3من 5

زياد الشيحة*

-

-







 3من 5

عبداللطيف السيف*

-

-







 3من 5

إياد عبدالرحمن احلسني











 5من 5

عبدالرحمن صالح السماعيل











 5من 5

عبداهلل محمد الفايز**





-

-

-

 2من 5

فراج منصور أبوثنني**





-

-

-

 2من 5

هيثم محمد احلميدي**

-



-

-

-

 1من 5

باسم عبداهلل الشايف**



-

-

-

-

 1من 5

		
* بدأت عضويته يف 2019/4/11م.

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م

الرابع والعشرون :طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات
وأسبابها:
طلبات الشركة لسجل املساهمني

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2019/2/5م

إجراءات الشركة

2

2019/4/2م

3

2019/4/9م

لغرض ملف األرباح

4

2019/11/10م

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

(تسجيل اجلمعية)
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الخامس والعشرون  :تعامالت مع أطراف ذات عالقة:
مت خالل العام 2019م إجراء تعامالت مع أطراف ذات عالقة ،وجاءت على النحو التالي:
قيمة التعامالت القائمة (بآالف الرياالت)

اسم الطرف ذي العالقة

نوع عالقة الشركة

شركة املجموعة السعودية شركة املجموعة السعودية
كمساهم رئيسي يف
لالستثمار الصناعي
بتروكيم

نوع الصفقة

مدتها وقيمتها

خدمات مشتركة
مقدمة

تقوم املجموعة السعودية بتقدمي العديد
من اخلدمات املساندة لبتروكيم وقد بلغ
إجمالي التعامالت مع شركة املجموعة
خالل العام 2019م مبلغ  760الف ريال،
كما استثمرت املجموعة السعودية يف
الصكوك املصدرة من قبل بتروكيم خالل
عام 2014م ،مبقدار  130مليون ريال والتي
مت سدادها خالل عام 2019م.

السادس والعشرون  :بيان المستحقات النظامية:
نوع املدفوعات

املسددة (ريال)

املستحقة (ريال)

الزكاة

30.055.788

0

0

0

التأمينات االجتماعية

602.458

51.336

رسوم الغرفة التجارية
والتأشيرات

15.710

0

35.611

0

ضرائب االستقطاع

رسوم مكتب العمل

وصف موجز

األسباب

زكاة الشركة التابعة
عن عام 2018م
املستحق عن شهر
ديسمبر 2019م

السابع والعشرون :إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يقر مجلس اإلدارة:

1 .أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفّذ بفعالية.
3 .أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة املصدر على مواصلة نشاطه.
4 .ال توجد أية مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو كبار
التنفيذيني يف عقود الشركة.
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الثامن والعشرون :إفصاحات عامة:
●لم يقم أي شخص أو جهة بإبالغ الشركة بأية مصلحة له يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت
خالل العام املالي 2019م.
●لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ،أو أي حقوق خيار ،أو مذكرات حق
اكتتاب ،أو حقوق حتويل ،أو حقوق مشابهة خالل العام املالي 2019م.
●لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطيات ملصلحة موظفي الشركة.
●ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
ويف اخلتام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة خادم احلرمني الشريفني الرشيدة،
على دعمها املتواصل لقطاع الصناعة.
وباهلل التوفيق،

مجلس اإلدارة
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
قائمة المركز المالي ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

الشركة الوطنية
للبتروكيماويات
(بتروكيم)
وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
وحدة
الم َّ
القوائم المالية ُ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
قائمة المركز المالي ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

المحتويات
تقرير مراجع احلسابات املستقل.....................................................................
وحدة............................................................................
قائمة املركز املالي امل ُ َّ
وحدة.........................................................
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وحدة.............................................................
قائمة التغ ُّيرات يف حقوق امللكية امل ُ َّ
وحدة......................................................................
قائمة التدفقات النقدية امل ُ َّ
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إيضاحات حول القوائم املالية امل ُ َّ
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52
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
قائمة المركز المالي ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

2018

2019

إيضاح

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

األصول
األصول غير املتداولة
ممتلكات ومصانع ومعدات

7

14.175.165

15.019.709

أصل حق االستخدام

8

69.280

-

قروض موظفني

9

138.978

128.464

14.383.423

15.148.173

األصول املتداولة
حسابات جتارية مدينة

10

906.097

1.035.382

مخزون

11

917.803

1.105.457

مبالغ مدفوعة مقد ًما وحسابات مدينة أخرى

12

85.557

256.922

13

237.226

221.326

14

2.485.617

3.251.537

إجمالي األصول املتداولة

4.632.300

5.870.624

إجمالي األصول

19.015.723

21.018.797

ستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ ُم َ

نقد وما يف حكمه

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال

15

4.800.000

4.800.000

احتياطي نظامي

16

415.317

347.870

أرباح مبقاة

2.932.677

2.592.311

حقوق امللكية العائدة للمساهمني يف الشركة

8.147.994

7.740.181

4.101.801

3.648.431

12.249.795

11.388.612

حصص غير ُم ِ
سيطرة

17

إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات

املطلوبات غير املتداولة
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قروض ألجل

18

3.435.135

قرض مساند من الشريك غير امل ُ ِ
سيطر

4.850.920

19

182.696

413.927

جزء غير متداول من التزام عقد إيجار

21

52.097

-

مؤجلة ،بالصايف
التزامات ضريبية َّ

24

326.273

311.055

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
قائمة المركز المالي ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

مكافآت موظفني

22

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

231.162

163.087

4.227.363

5.738.989

املطلوبات املتداولة
حسابات جتارية دائنة

203.467

37.962

13

208.054

209.581

18

1.210.425

1.374.772

20

-

1.078.000

جزء متداول من التزام عقد إيجار

21

12.917

-

مستحقة الدفع وحسابات دائنة أخرى
مصاريف
َ

23

337.824

605.204

24

565.878

585.677

إجمالي املطلوبات املتداولة

2.538.565

3.891.196

إجمالي املطلوبات

6.765.928

9.630.185

إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

19.015.723

21.018.797

ستحقة إلى جهات ذات عالقة
مبالغ ُم َ
جزءٌ متداو ٌل من قروض ألجل

صكوك  -اجلزء املتداول

مخصصات زكاة وضريبة دخل
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

2019
مبيعات
تكلفة مبيعات
إجمالي الربح

ريال سعودي
باأللوف

8.930.414
()6.244.959
2.685.455

مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
الربح التشغيلي

26
27

()421.931
()174.580
1.279.478

()471.618
()205.001
2.008.836

دخل آخر ،بالصايف
تكاليف متويل
الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

28
29

98.160
()221.326
1.156.312

231.648
()309.373
1.931.111

الزكاة وضريبة الدخل:
ضريبة حالية
مؤجلة
ضريبة َّ
زكاة
صايف دخل السنة
صايف دخل السنة العائد لـ:
 املساهمون يف الشركة احلصص غير امل ُ ِسيطرة
(اخلسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر
حددة
(خسارة)  /ربح إعادة القياس من خطط مكافآت ُم َّ
إجمالي الدخل الشامل للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد لـ:
 املساهمون يف الشركة احلصص غير امل ُ ِسيطرة
ربحية السهم من صايف الدخل (ريال سعودي)
عدد األسهم القائمة (باأللوف)
ربحية السهم األساس واملُخفَّض املتعلقة باملساهمني عن الشركة
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ريال سعودي
إيضاح
باأللوف
7.434.705
)5.558.716( 25
1.875.989

2018

24
24
24

17

22

17

30

()52.133
()15.218
()70.800
1.018.161

674.470
343.691
1.018.161

()40.649
977.512
647.813
329.699
977.512

480.000
1.41

()97.126
()35.015
()98.620
1.700.350

1.165.382
534.968
1.700.350

28.151
1.728.501
1.183.680
544.821
1.728.501

480.000
2.43

العائدة للمساهمني يف الشركة
أرباح مبقاة
رأس املال احتياطي نظامي
ريال سعودي
ريال سعودي ريال سعودي
باأللوف
باأللوف
باأللوف

اإلجمالي
ريال سعودي
باأللوف

الرصيد كما يف  1يناير 2019م
الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل
ضريبة حالية
مؤجلة
ضريبة َّ
زكاة
صايف دخل السنة
اخلسارة الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة
حتويل إلى االحتياطي النظامي
ِ
املسيطر
ضريبة دخل ُمست َردة من الشريك غير
توزيعات أرباح
الرصيد يف  31ديسمبر 2019م

كما يف  1يناير 2018م

احلصص غير
امل ُ ِ
سيطرة
ريال سعودي
باأللوف

4.800.000
4,800.000
4.800.000
-

إجمالي حقوق امللكية
ريال سعودي
باأللوف
347.870
67.447
415.317
231.332
-

2.592.311
745.270
()70.800

3.648.431
411.042
()52.133
()15.218
-

()240.000
2.932.677

1.765.169
1.264.002
-

4.800.000

7.740.181
745.270
()70.800

11.388.612
1.156.312
()52.133
()15.218
()70.800

()240.000
8.147.994

6.796.501
1.264.002
-

116.538
347.870

674.470
()26.657
647.813
()67.447
-

343.691
()13.992
329.699
123.671
4.101.801
3.037.340
667.109
()97.126
()35.015
-

الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل
ضريبة حالية
مؤجلة
ضريبة َّ
زكاة
صايف دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة
حتويل إلى االحتياطي النظامي
ِ
املسيطر
ضريبة دخل ُمست َردة من الشريك غير
توزيعات أرباح
الرصيد يف  31ديسمبر 2018م
()98.620
1.165.382
18.298
1.183.680
()116.538
()240.000
2.592.311

()98.620
1.165.382
18.298
1.183.680
()240.000
7.740.181

674.470
()26.657
647.813
-

1.018.161
()40.649
977.512
123.671
()240.000
249.795 .12
9.833.841
1.931.111
()97.126
()35.015
()98.620
1.700.350
28.151

534.968
9.853
544.821
66.270
3.648.431
1.728.501
66.270
()240.000
11.388.612

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
قائمة التغ ُّيرات في حقوق الملكية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
قائمة التدفقات النقدية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

إيضاح
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل
التعديالت لتسوية الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل مع صايف
التدفقات
النقدية من العمليات:

1.156.312

1.931.111

استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

866.117

1.115.424

استهالك أصول حق استخدام

20.379

-

تعديل ممتلكات ومصانع ومعدات

-

4.881

تكاليف متويل

221.326

309.373

مكافآت موظفني ،بالصايف

27.426

25.859

ِ
املسيطر
ربح إعادة قياس متعلق بقرض مساند من الشريك غير

()5.508

-

ربح من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات

()968

()68

2.285.084

3.386.580

تسويات رأس املال العامل:
حسابات جتارية مدينة

129.285

73.565

مخزون

187.654

()12.519

قروض موظفني ومبالغ مدفوعة مقد ًما وحسابات مدينة أخرى

148.832

()188.036

()15.900

7.184

()1.527

()27.782

حسابات جتارية دائنة

165.505

()181.005

مستحقة الدفع وحسابات دائنة أخرى
مصاريف
َ

()267.380

214.360

صايف التدفقات النقدية من العمليات

2.631.553

3.272.347

تكاليف متويل مدفوعة

()205.568

()259.439

زكاة وضريبة دخل مدفوعتان

()142.732

()90.571

صايف التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

2.283.253

2.922.337

ستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ ُم َ

ستحقة إلى جهات ذات عالقة
مبالغ ُم َ

النشاطات االستثمارية

50

إضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات

()32.802

()69.103

إضافات على حق استخدام

()113

-

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
قائمة التدفقات النقدية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م
صايف حركة يف ودائع قصيرة األجل

-

358.000

متحصلة من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات
إيرادات
َّ

12.197

68

()20.718

288.965

صايف التدفقات النقدية (املستخ َدمة يف) من النشاطات االستثمارية
النشاطات التمويلية
صايف حركة يف قروض ألجل

()1.583.291

()1.773.604

سداد صكوك

()1.078.000

()122.000

()236.250

()446.250

123.671

66.270

()14.585

-

توزيعات أرباح مدفوعة

()240.000

()240.000

صايف التدفقات النقدية املستخ َدمة يف النشاطات التمويلية

()3.028.455

()2.515.584

صايف (النقص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه

()765.920

695.718

النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

3.251.537

2.555.819

2.485.617

3.251.537

سدد من قرض مساند من الشريك غير امل ُ ِ
سيطر
ُم َّ
ِ
املسيطر
ضريبة دخل ُمست َردة من الشريك غير
سدد من التزامات عقود إيجار
ُم َّ

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

14

معامالت غير نقدية:
ستحقة الدفع على قرض مساند من الشريك غير
تكلفة متويل ُم َ
امل ُ ِ
سيطر
إطفاء تكاليف معامالت على قروض ألجل

10.527

42.189

3.159

5.400

حددة
(خسارة)  /ربح إعادة قياس خلطط مكافآت ُم َّ

()40.649

28.151

510

-

77.017

-

12.019

-

2.072

-

-

2.345

مبالغ ُمعت َرف بها كأصل حق استخدام والتزام عقد إيجار
مبالغ ُمعت َرف بها كأصل حق استخدام والتزام عقد إيجار عند تطبيق
املعيار الدولي للتقرير
املالي رقم ()16
مبالغ ُمعت َرف بها كأصل حق استخدام عند تطبيق املعيار الدولي
للتقرير املالي رقم ()16
مخصومة من مبالغ مدفوعة مقد ًما
ستحقة الدفع على التزامات عقود إيجار
فائدة ُم َ

ستحقة الدفع
صايف حركة غير نقدية يف فائدة ُم َ
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

 01معلومات عن الشركة
سجلة مبوجب
َّ
إن الشركة الوطنية للبتروكيماويات («بتروكيم») («الشركة») هي شركة سعودية مساهمة ُم َّ
السجل التجاري رقم ( )1010246363الصادر مبدينة الرياض بتاريخ  8ربيع األول 1429هــ (املوافق 16
ص َفر 1429هــ
مارس 2008م) ,حيث تأسست وف ًقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ق 53/بتاريخ َ 16
(املوافق  23فبراير 2008م).
التاليتي (امل ُ َشار إليها
التابعتي
وتتض َّمن القوائم املالية األ َّولية امل ُ َو َّح َدة املرفقة نشاطات الشركة وشركتيْها
ْ
ْ
م ًعا بـ «املجموعة»):
بلد التسجيل
اململكة العربية
الشركة السعودية للبوليمرات (شركة ذات مسؤولية محدودة) السعودية

شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع (شركة ذات مسؤولية محدودة اإلمارات العربية
املتحدة

باملنطقة احلرة)

نسبة امللكية
%65
%65

سجلة يف مدينة اجلبيل باململكة العربية
َّ
إن الشركة السعودية للبوليمرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة ُم َّ
السعودية مبوجب السجـل التجاري رقم  2055008886وتاريخ  29ذي القعدة 1428هـ (املوافق  9ديسمبر
سجل مبوجب السجل التجاري رقم .2055009065
2007م) ,ولها فرع يف مدينة اجلبيل ُم َّ
وخالل السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2019م ،ق َّرر الشركاء يف الشركة السعودية للبوليمرات تخفيض
رأسمال الشركة السعودية للبوليمرات من  4.800مليون ريال سعودي إلى  1.406مليون ريال سعودي .ولم
تُستَكمل اإلجراءات النظامية املتعلقة بتخفيض رأس املال حتى نهاية السنة.

وتأسست شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع ش.م.ح .باملنطقة احلرة مبطار دبي بتاريخ  15فبراير 2011م
َّ
املسجل للشركة هو املنطقة
والعنوان
دبي.
مبطار
احلرة
باملنطقة
تعمل
لشركة
جتاري
ترخيص
مبوجب
َّ
احلرة مبطار دبي ،مكتب رقم  6أي إي  - 420دبي باإلمارات العربية املتحدة.
ُزاو ُل املجموعة تنمية وتطوير وإقامة وإدارة وصيانة املصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات
وت ِ
األخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.
 02أساس اإلعداد

بيان االلتزام

2-1
وحدة للمجموعة وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعت َمدة باململكة العربية
أُعِ َّدت القوائم املالية امل ُ َّ
السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني (امل ُ َشار إليها
م ًعا بـ «املعايير الدولية للتقرير املالي املعت َمدة باململكة العربية السعودية») .وعليه ،فقد أُعِ َّدت هذه القوائم
وحدة وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعت َمدة باململكة العربية السعودية.
املالية امل ُ َّ
وحدة مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية
وتتفق السياسات احملاسبية املط َّبقة يف إعداد القوائم امل ُ َّ
وحدة السنوية للمجموعة عن السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018م ،باستثناء تطبيق املعايير اجلديدة
امل ُ َّ
السارية اعتبا ًرا من  1يناير 2019م (إيضاح  .)5ولم تن ِّفذ املجموعة التطبيق املب ِّكر ألي معيار أو تفسير أو
تعديل آخر صدر ،لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

وقد ط َّبقت املجموعة املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (« )16عقود اإليجار» اعتبا ًرا من  1يناير 2019م،
وأ ُ ْف ِص َح عن السياسات احملاسبية لهذا املعيار اجلديد يف إيضاح (.)5

 2-2أساس القياس
وحدة وف ًقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق احملاسبي .وفيما يتعلق
تُ َع ُّد القوائم املالية امل ُ َّ
مبكافآت املوظفني وما بعد التوظيف األخرى ،تُستخدم حسابات القيمة احلالية االكتوارية
وحدة بالريال السعودي ،الذي ميثل ً
أيضا العملة الوظيفية للمجموعة ،باستثناء
وتُ ْع َرض القوائم املالية امل ُ َّ
وحدة من عملة الدوالر
شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع (ش .م .ح ).التي تُترجم يف هذه القوائم املالية امل ُ َّ
األمريكي إلى عملة الريال السعودي بسعر ثابت قدره  3.75ريال سعودي مقابل  1دوالر أمريكي .وتُق َّرب
كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ،ما لم يُذكر خالف ذلك.

 2-3أساس التوحيد
تتألف القوائم املالية امل ُ َو َّح َدة من القوائم املالية للشركة وشركاتها التابعة كما يف  31ديسمبر 2019م .وتتحقق
السيطرة عندما تتعرض املجموعة ملخاطر العوائد املتغيرة ،أو يكون لها حقوق فيها ،نتيجة مشاركتها مع
املنشأة املستث َمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على املنشأة
املستث َمر فيها .وال تسيطر املجموعة ،على وجه التحديد ،على املنشأة املستثمر فيها إال إذا كان لدى
املجموعة:
 .أسيطرة على املنشأة املستث َمر فيها (أي احلقوق القائمة التي متنحها القدرة احلالية على توجيه عمليات
املنشأة املستث َمر فيها ذات الصلة).
 .بتع ُّرض ملخاطر العوائد املتغيرة أو احلق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة املستثمر فيها.

ج .القدرة على استخدام صالحيتها على الشركة املستثمر يف التأثير على عوائدها.

وعلى وجه العموم ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة .ولدعم هذا االفتراض
وعندما يكون لدى املجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة يف املنشأة املستثمر فيها،
تأخذ املجموعة بعني االعتبار جميع احلقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على
منشأة مستث َمر فيها ،مبا يف ذلك:
 .أالترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين يف املنشأة املستثمر فيها.
 .باحلقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.

ج .حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة لها.

وتعيد املجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على املنشأة املستثمر فيها أم ال ،إذا كانت احلقائق والظروف
تشير إلى وجود تغيرات على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .ويبدأ توحيد الشركة
التابعة عندما حتصل املجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد املجموعة
السيطرة على الشركة التابعة .وتُ ْد َر ُج األصول واملطلوبات واإليرادات واملصاريف اخلاصة بالشركة التابعة
املستح َوذ عليها أو املبيعة خالل السنة يف القوائم املالية امل ُ َو َّح َدة ابتدا ًء من تاريخ حصول املجموعة على
السيطرة حتى تاريخ توقف املجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
ويُوزَّع الربح أو اخلسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة يف املجموعة
وحسب احلصص غير املسيطرة حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز يف رصيد احلصص غير املسيطرة.
وعند الضرورةُ ،ترى تعديالت على القوائم املالية للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها احملاسبية مع
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السياسات احملاسبية اخلاصة باملجموعةُ .
وت َذف بالكامل كافة األصول واملطلوبات فيما بني املجموعة
وحقوق امللكية والدخل واملصاريف والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت بني شركات املجموعة عند توحيد
القوائم املالية.
ُ
وت َرى احملاسبة عن التغير يف حصة ملكية شركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
وإذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (مبا يف ذلك
الشهرة) واملطلوبات واحلصة غير املسيطرة وغيرها من عناصر حقوق امللكية ،فيما يُ ْعتَ َر ُف بأي ربح ناجت أو
خسارة ناجتة يف الربح أو اخلسارة .ويُ ْعتَ َر ُف بأي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
وحدة
 2-4اعتماد القوائم املالية ا ُمل َّ
وحدة بتاريخ  10رجب 1441هـ (املوافق  5مارس 2020م).
اعتُمدت هذه القوائم املالية امل ُ َّ
الهامة
 03التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية
َّ
وحدة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي
يتطلب إعداد القوائم املالية امل ُ َّ
ُ
فصح عنها من اإليرادات واملصاريف واألصول واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات
تؤثر على املبالغ امل ُ َ
أن عدم التيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج
احملتملة بتاريخ القوائم املالية .غير َّ
قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو املطلوبات التي تتأثر بذلك يف املستقبل.
وتتض َّمن اإلفصاحات األخرى املتعلقة مبا تتع َّرض له الشركة من مخاطر وحاالت عدم التيقن ما يلي:

•إدارة رأس املال

•أهداف إدارة املخاطر املالية والسياسات املتعلقة بها

إن املعلومات التي تتعلق بالنواحي اجلوهرية من تقديرات وعدم تيقن وتقديرات هامة مستخ َدمة يف تطبيق
َّ
السياسات احملاسبية (التي تؤثر تأثي ًرا جوهر ًيا للغاية على املبلغ امل ُ ْعتَ َرف به يف القوائم املالية) تَت ََض َّم ُن ،على
وجه اخلصوص ،ما يلي:

وتستخدم املجموعة جدول مخصصات الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة للحسابات التجارية املدينة.
ُ
ُّ
التأخر يف السداد ملجموعات مختلف قطاعات العمالء التي
وتتَسب معدالت املخصصات بناء على أيام
متتاز بأمناط خسارة مشابهة (أي حسب القطاع اجلغرايف ونوع املنتج ونوع العميل وتصنيفه).
وتستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى اخلبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعت َقد بأ َّنها معقولة يف ظل
الظروف ،وتُستَخدم للحكم على القيم الدفترية لألصول واملطلوبات التي ال تتضح بسهولة من مصادر
أخرىُ .
وت َرى باستمرار مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية .ويُعت َرف بالتعديالت التي ُترى على
ُعدل فيها التقديرات أو فترة التنقيحات والفترات املستقبلية إذا كانت
التقديرات احملاسبية يف الفترة التي ت َّ
التقديرات التي تع َّرضت للتغيير تؤثر على الفترات احلالية واملستقبلية ،باستثناء التقديرات اجلديدة الهامة
واملصادر الهامة للتقديرات وحاالت عدم التيقن حيالها فيما يتعلق بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم
( )16كما هو مذكور أدناه يف اإليضاح (.)5
 3-1االنخفاض يف قيمة احلسابات التجارية املدينة
ُّ
للتأخر يف السداد لدى املجموعة.
يُحتَسب جدول املخصصات مبدئ ًيا على أساس املعدالت امللحوظة التاريخية
وستعاير املجموعة اجلدول بهدف ضبط خبرة اخلسائر االئتمانية التاريخية مع املعلومات املتوقعة ،فعلى
سبيل املثال ،إذا كانت األوضاع االقتصادية املتوقعة (مثل إجمالي املنتَج احمللي) متوقع تدهورها على مدى
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ُّ
التأخر يف السداد يف قطاع التصنيع ،يُج َرى
السنة التالية ما ميكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت
ُّ
للتأخر يف السداد .ويف كل تاريخ قوائم مالية ،يُج َرى حتديث املعدالت امللحوظة
تعديل املعدالت التاريخية
ُّ
للتأخر يف السداد ،وتخضع للتحليل التغ ُّيرات يف التقديرات املتوقعة.
التاريخية
ُّ
للتأخر يف السداد واألوضاع االقتصادية املتوقعة
وي ِّثل تقييم العالقة بني املعدالت امللحوظة التاريخية
ُ
اسا جتاه التغ ُّيرات يف
حس
املتوقعة
االئتمانية
اخلسائر
مبلغ
د
ع
ي
و
ا.
م
ها
ا
ر
تقدي
املتوقعة
االئتمانية
واخلسائر
ُّ
ً
ُ
َ
ّ
ً
َّ ً
الظروف وجتاه األوضاع االقتصادية املتوقعة .وقد ال متثل ً
أيضا خبرة اخلسائر االئتمانية التاريخية لدى
املجموعة واألوضاع االقتصادية املتوقعة لديها ُّ
تأخر العمالء يف السداد مستقبال.
 3-2االنخفاض يف قيمة املخزون
يُق َّيد املخزون بالتكلفة أو بصايف القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وحني يصبح املخزون قدميا أو متقاد ًما،
ُقدر صايف قيمته القابلة للتحقق .وفيما يتعلق باملبالغ الها َّمة بحد ذاتها ،يُج َرى هذا التقدير على أساس
ت َّ
إفرادي .أما املبالغ غير الهامة بحد ذاتها املتعلقة مبخزون قدمي أو متقادم ،يُج َرى تقديرها م ًعا ويُجنَّب
مخصص لهذه املبالغ حسب نوعية املخزون وبالنظر إلى درجة قدمه أو تقادمه على أساس أسعار البيع
املتوقعة.
 3-3األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملصانع واملعدات
حدد ذلك التقدير بعد دراسة
ُت ِّدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية املقدرة ملعداتها بغرض حساب االستهالك .ويُ َّ
االستخدام املتوقع لألصل أو االهتراء املادي .وجتري اإلدارة سنو ًيا مراجعة على القيمة املتبقية واألعمار
عدل االستهالك ُ
امل َّمل مستقبال عندما تعتقد اإلدارة أن هناك فرق بني األعمار
اإلنتاجية لهذه األصول ويُ َّ
اإلنتاجية والتقديرات السابقة.
املؤجلة
 3-4األصول  /االلتزامات الضريبية َّ

حتدد اإلدارة التأثير الضريبي التقديري للفروق املؤقتة بني القيم الدفترية لألصول واملطلوبات ألغراض
ويتعي إجراء تقدير محاسبي لتحديد الترتيبات التي
التقارير املالية واملبالغ املستخ َدمة ألغراض الضريبة.
َّ
تُعتبر ضريبة على الدخل مقارنة بالتكلفة التشغيلية .ويلزم ً
أيضا إجراء تقدير محاسبي لتحديد فيما لو
املؤجلة ،مبا
املؤجلة ُم ْعتَ َرف بها يف قائمة املركز املالي .وتتطلب األصول الضريبية
كانت األصول الضريبية
َّ
َّ
َ
املستخدمة ،من اإلدارة تقييم أرجحية حتقيق املجموعة
يف ذلك تلك الناجتة عن اخلسائر الضريبية غير
املؤجلة امل ُ ْعتَ َرف
أرباح خاضعة للضريبة كافية يف الفترات املستقبلية من أجل استخدام األصول الضريبية
َّ
بها .وتعتمد االفتراضات بشأن حتقيق أرباح ضريبية مستقبلية على تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية
املستقبلية .وتستند هذه التقديرات للدخل اخلاضع للضريبة املستقبلي على التدفقات النقدية املتوقعة من
العمليات وإجراء تقدير بشأن تطبيق القوانني الضريبية القائمة يف كل منطقة.
 3-5االنخفاض يف قيمة األصول غير املالية
يتحقق االنخفاض يف القيمة عند جتاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املُدِ َّرة للنقد قيمته  /قيمتها
ناقصا تكاليف البيع وقيمته  /قيمتها قيد االستخدام،
القابلة لالسترداد ،التي متثل قيمته  /قيمتها العادلة
ً
أيُّهما أعلىُ .
ناقصا تكاليف حساب البيع بنا ًء على البيانات املتاحة من معامالت
وتتَسب القيمة العادلة
ً
ناقصا
البيع امللزمة ،التي ُت َرى على أساس جتاري ،ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة
ً
التكاليف اإلضافية لبيع األصلُ .
وتتسب القيمة قيد االستخدام بناء على منوذج التدفقات النقدية
املخصومة .وتُستمد التدفقات النقدية من املوازنة للخمس سنوات الالحقة ،وال تتضمن أنشطة إعادة
الهيكلة غير امللزمة بعد على املجموعة أو االستثمارات املستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل
للوحدة املدرة للنقد اخلاضعة الختبار االنخفاض يف القيمة .وتُ َع ُّد القيمة القابلة لالسترداد حساسة
التقرير السنوي 2019

55

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

ملعدل اخلصم املستخدم يف طريقة التدفقات النقدية املخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية الداخلية
املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض التقدير االستقرائي.
 3-6املخصصات
تعتمد املخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف ،مبا
يف ذلك تقديرات احتمالية التدفقات النقدية اخلارجية .وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى
تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعني االعتبار ،املشورة القانونية وغيرها من املعلومات املتاحة حاليا .وتتضمن
املخصصات املتعلقة باملطلوبات غير املؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من احملتمل وقوع التدفقات
النقدية اخلارجية.
 3-7تقييم التزامات املكافآت احملددة
َُ
ت َّد ُد تكلفة خطة املكافآت احملددة ملعاش التقاعد واملزايا الطبية األخرى ملا بعد انتهاء اخلدمة والقيمة
احلالية اللتزام معاش التقاعد باستخدام التقييمات االكتوارية .ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة
افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية يف املستقبل .ويشمل ذلك حتديد معدل اخلصم والزيادات
املستقبلية يف الرواتب واالفتراضات األخرى .ونظ ًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة
األجل ،فإن التزام املكافآت احملددة شديد احلساسية للتغيرات يف هذه االفتراضات .وتخضع كافة
االفتراضات للمراجعة يف كل تاريخ قوائم مالية.
عدل اخلصم هو أكثر املعطيات عرضة للتغيير .وعند حتديد معدل اخلصم املناسب ،تراعي اإلدارة
و ُم َّ
معدالت الفائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت التزام مكافآت ما بعد انتهاء اخلدمة بتصنيف
ُقدر استقرائ ًيا ،عند احلاجة ،على
« »AAعلى األقل أو أعلى منه ،كما حتددها وكالة تصنيف معتمدة دول ًيا ،وت َّ
مدى منحنى العائد لتتوافق مع املدة املتوقعة اللتزام املكافآت احملددة .كما تخضع جودة السندات األساسية
للمراجعة .وتُستَب َعد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان زائدة من حتليل السندات التي يحتسب على
أساسها معدل اخلصم على أساس أنها ال ُ َ
ت ِّث ُل سندات شركات ذات جودة عالية.

 3-8حتديد مدة عقود اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء
ُت ِّدد إدارة املجموعة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي فترات يغطيها خيار متديد
عقد اإليجار إذا كان مؤ َّك ًدا بصورة معقولة ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان
مؤ َّكدا بصورة معقولة عدم ممارسته.
ولدى املجموعة عِ َّدة عقود إيجار تشتمل على خيارات التمديد واإلنهاء .وتط ِّبق املجموعة تقديرها احملاسبي
حد معقول ممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء من عدمه .وهذا يعني أ َّنها
عند تقييم ما إ ْن كان من املؤ ِّكد إلى ٍّ
تأخذ بعني االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي حتقق حافزًا اقتصاد ًيا لها ملمارسة خيار التجديد أو
اإلنهاء .وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،تعيد املجموعة تقييم مدة عقد اإليجار لتحديد ما إ ْن كان هناك حدث
هام أو تغ ُّير جوهري يف الظروف التي تقع حتت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة خيار التجديد
مستأجرة أو إجراء تعديالت جوهرية
أو اإلنهاء أو عدم ممارسته (كإنشاء حتسينات جوهرية على عقارات
َ
املستأجر).
على األصل
َ
عدل االقتراض اإلضايف
تقدير ُم َّ
َّ
عدل
عدل الفائدة الضمني يف عقد اإليجار ،ولذا فإ َّنها تستخدم ُم َّ
يتعذر على املجموعة أن ُت ِّدد بسهولة ُم َّ
يتعي على
عدل الفائدة الذي َّ
عدل االقتراض اإلضايف هو ُم َّ
االقتراض اإلضايف لقياس التزامات اإليجار .و ُم َّ
املجموعة دفعه القتراض ،على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل ،األموال الالزمة للحصول على أصل ذي
عدل االقتراض اإلضايف هو ما
قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام يف بيئة اقتصادية مماثلة .ولذلك ،فإن ُم َّ
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«يتعي على املجموعة دفعه» ،وهو ما يتطلب تقدي ًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما حتتاج
َّ
عدل االقتراض اإلضايف
إلى إجراء تعديل عليها لتعكس شروط عقد اإليجار وأحكامه .وتُق ِّدر املجموعة ُم َّ
حددة لكل كيان.
باستخدام املدخالت القابلة للمالحظة عند توفرها،
َّ
ويتعي وضع تقديرات مؤكدة ُم َّ
الهامة
 04ملخص السياسات المحاسبية
َّ

تصنيف األصول واملطلوبات كمتداولة وغير متداولة

وحدة بنا ًء على تصنيفها متداولة  /غير
تظهِ ر املجموعة األصول واملطلوبات يف قائمة املركز املالي امل ُ َّ
متداولة .ويُع َد األصل متداوال:
•عندما يُتوقع بيعه أو يُنوى بيعه أو استنفاذه خالل دورة التشغيل العادية.
•أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض املتاجرة.

•أو عندما يتوقع تسييله خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم املالية.

•أو عندما يكون يف صورة نقد وما يف حكمه ،ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد
أي مطلوبات ملدة ال تقل عن اثني عشر شه ًرا بعد فترة القوائم املالية.

وتُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.

وتُ َع ُّد املطلوبات متداولة:

•عندما يُتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.

•أو عند االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض املتاجرة.

•أو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم املالية.

•أو عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام ملدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة
القوائم املالية.
وتُص ِّنف املجموعة كافة املطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

املؤجلة كأصول ومطلوبات غير متداولة.
وتُصنَّف األصول واملطلوبات الضريبية َّ
قياس القيم العادلة

تقيس املجموعة األدوات املالية ،مثل األدوات املالية املشتقة واألصول غير املالية كعقارات استثمارية،
موحدة.
بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي َّ
متثل القيمة العادلة السعر املقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما يف معاملة نظامية بني
حدد قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بيع
املشاركني يف السوق بتاريخ القياس .ويُ َّ
األصل أو حتويل املطلوب إما:
•يف السوق الرئيسة لألصول أو املطلوبات

•أو يف ظل عدم وجود السوق الرئيسة ،يف أكثر األسواق منفعة لألصول واملطلوبات.

ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام املجموعة.
وتُ َقاس القيمة العادلة لألصول أو املطلوبات باستخدام افتراضات على أن املشاركني يف السوق سيستفيدون
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عند تسعير األصول أو املطلوبات وعلى فرضية أن املشاركني يف السوق يسعون لتحقيق أفضل مصاحلهم
االقتصادية.

ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يف االعتبار قدرة املشاركني يف السوق على حتقيق منافع
اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر يف
السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

وتستخدم املجموعة طرق التقييم الفنية املالئمة للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة
العادلة وزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام املدخالت غير القابلة
للمالحظة.
وحدة،
وتُصنَّف كافة األصول واملطلوبات ،التي تُ َقاس قيمتها العادلة أو يُ َ
فصح عنها يف القوائم املالية امل ُ َّ
بي أدناه ،على أساس مدخالت املستوى األدنى والها َّمة لقياس
ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،امل ُ َّ
القيمة العادلة ككل:
املستوى األول :األسعار املُد َرجة (بدون تعديل) يف أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.

املستوى الثاني :طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت املستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة
للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

املستوى الثالث :طرق تقييم تعتبر مدخالت املستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة
للمالحظة.
وحدة على نحو متكرر ،حتدد املجموعة
وفيما يتعلق باألصول واملطلوبات املعت َرف بها يف القوائم املالية امل ُ َّ
فيما إذا أُجريَت التحويالت بني مستويات التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت
احلد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فترة قوائم مالية
ويُج َرى دوريا تقييم السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة بشكل متكرر.

حددت املجموعة فئات األصول واملطلوبات على أساس طبيعة
ولغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلةَّ ،
وخصائص ومخاطر األصول أو املطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبني أعاله.
املمتلكات واملصانع واملعدات

ُسجل املمتلكات واملصانع واملعدات مبدئ ًيا بالتكلفة وتُد َرج بالتكلفة ،بالصايف بعد حسم االستهالك املتراكم
ت َّ
واخلسائر املتراكمة الناشئة عن االنخفاض يف القيمة ،إ ْن ُو ِج َدت .وتتض َّمن هذه التكلفة تكلفة استبدال
قِ طع غيار املمتلكات واآلالت واملعدات وتكاليف االقتراض املتعلقة باملشاريع اإلنشائية طويلة األجل (األصول
املؤهلة) يف حال استيفاء معايير االعتراف .وعندما يستلزم استبدال قِ طع غيار ها َّمة للممتلكات واآلالت
َّ
ٍ
فإن املجموعة تعترف بها كأصول فردية وتستهلكها بصورةٍ
مستقلة بنا ًء
واملعدات على فترات زمنيةَّ ،
على أعمارها اإلنتاجية ُ
امل َّددة .وباملثل ،عندما يُج َرى فحص رئيس ،يُعت َرف بتكلفته يف القيمة الدفترية
للممتلكات واملعدات كاستبدال يف حالة استيفاء معايير االعتراف ،ويُعت َرف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة
وحدة عند تك ِّبدها.
األخرى يف قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
مباني املكتب
املصانع واملعدات
األثاث والتركيبات والتجهيزات املكتبية
السيارات

58

 25سنة
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ويُتوقف االعتراف ببند املمتلكات واملصانع واملعدات عند بيعه أو حينما ال يتوقع حتقق منافع مستقبلية من
استخدامه أو بيعه .وتُد َرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق
وحدة يف السنة
بني صايف إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل) يف قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
التي يتوقف االعتراف خاللها باألصل.
ٍ
ٍ
رئيسة يف تكاليف اإلصالح والصيانة
بصفة
وتُؤجل تكاليف الصيانة الدورية املخطط لها (التي تتمثل
الرئيسة) وتُط َفأ على مدى فترة متتد حتى موعد اإلصالح والصيانة املخطط لهما التاليني .ويف حال إجراء
َّ
ٍ
عندئذ مباشرة التكاليف غير
املخطط له املتو َّقع ساب ًقاُ ،ت َّمل
إصالح وصيانة غير متو َّقعني قبل املوعد
ُؤجل وتُط َفأ تكاليف اإلصالح والصيانة الرئيسة اجلديدة على مدى الفترة
املط َفأة ساب ًقا على املصاريف ،وت َّ
املرجح خاللها االنتفاع من هذه التكاليف.
َّ
وت َرى مراجعة القيم املتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية للممتلكات واملصانع واملعدات ُ
ُ
وطرق استهالكها
ُعدل بأثر مستقبلي ،متى كان ذلك مالئ ًما.
يف كل نهاية سنة مالية ،وت َّ
عقود اإليجار

تُق ِّيم املجموعة ما إ ْن كان عقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار؛ أي إذا كان العقد ينقل احلق يف
حدد لفترة زمنية معينة مقابل عِ وض.
السيطرة على استخدام أصل ُم َّ
وتط ِّبق املجموعة طريقة واحدة لالعتراف بجميع عقود اإليجار وقياسها ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة
األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة .وتعترف املجموعة مبطلوبات عقود اإليجار لتسديد
مدفوعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي متثل حق استخدام األصول األساسية.
أصول حق االستخدام

تعترف املجموعة بأصول حق االستخدام يف تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل
ناقصا أي استهالك متراكم وأي
متاحا لالستخدام) .وتُ َقاس أصول حق االستخدام بالتكلفة
محل العقد
ً
ً
عدلة حسب أي إعادة قياس يف التزامات عقد اإليجار .وتشتمل
خسائر ناشئة عن االنخفاض يف القيمة ،و ُم َّ
تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار املُعت َرف بها والتكاليف املباشرة املبدئية
ناقصا أي حوافز إيجار مستلَمة .وتُستَهلك
سددة يف أو قبل بدء عقد اإليجار،
املتك َّبدة ومدفوعات اإليجار امل ُ َّ
ً
قدرة
أصول حق االستخدام وف ًقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو األعمار اإلنتاجية امل ُ َّ
لألصول ،أيُّهما أقصر ،وذلك على النحو التالي:
األراضي
املستودعات
املعدات
املكاتب والسيارات

 20-4سنة
 4سنوات
 4سنوات
 4-3سنوات

وإذا حت َّولت ملكية األصل املستأجر إلى املجموعة يف نهاية مدة عقد اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة
قدر لألصل .وال تخضع ً
أيضا أصول حق
خيار الشراء ،يُحتَسب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي امل ُ َّ
االستخدام لالنخفاض يف القيمة.
التزامات عقود اإليجار
تعترف املجموعة ،عند بدء عقد اإليجار ،بالتزامات اإليجار التي تُ َقاس بالقيمة احلالية ملدفوعات اإليجار
التي تُ َدفع على مدى فترة عقد اإليجار .وتشتمل مدفوعات اإليجار على املدفوعات الثابتة (مبا يف ذلك
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ستحقة القبض ومدفوعات اإليجار املتغ ِّيرة التي تعتمد
املدفوعات الثابتة الفعلية)
ً
ناقصا أي حوافز إيجار ُم َ
عدل واملبالغ املتوقع دفعها مبوجب ضمانات القيمة املتبقية.
على مؤشر أو ُم َّ

عدل االقتراض اإلضايف لها يف تاريخ
وعند حساب القيمة احلالية ملدفوعات اإليجار ،تستخدم املجموعة ُم َّ
عدل الفائدة املنصوص عليه ضمن ًيا يف عقد اإليجار َّ
يتعذر حتديده بيُسر .وبعد
بدء عقد اإليجار إذا كان ُم َّ
تاريخ بدء عقد اإليجار ،يُزَاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّض حسب ُدفعات
ً
فضل عن ذلك ،يُ َعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو
سددة.
اإليجار امل ُ َّ
تغ ُّير يف ُمدة عقد اإليجار أو تغ ُّير يف مدفوعات اإليجار (كأن تطرأ مثال تغ ُّيرات على املدفوعات املستقبلية
عدل ُمستخ َدم يف حتديد تلك املدفوعات) أو تغ ُّير يف تقييم خيار شراء األصل
بسبب تغ ُّير يف مؤشر أو ُم َّ
محل العقد.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة
تُط ِّبق املجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمكائن
واملعدات (أي عقود اإليجار تلك التي تبلغ مدتها  12شه ًرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتض َّمن
خيار شراء) ،وتُط ِّبق ً
أيضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة على عقود إيجار
التجهيزات املكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة .ويُ ْعتَ َرف ب ُدفعات عقود اإليجار املتعلقة بعقود اإليجار
قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وف ًقا لطريقة القسط الثابت على
مدى فترة عقد اإليجار.

ويتوقف حتديد ما إذا كانت اتفاقية ما تُ َع ُّد (أو تتض َّمن) عقد إيجار على مضمون االتفاقية عند بدء
عقد اإليجار .ويعتمد حتديد االتفاقية بأ َّنها (أو تتض َّمن) عقد إيجار ،إذا كان تنفيذ االتفاقية يعتمد على
استخدام أصل معني (أو أصول معينة) ،وتعطي االتفاقية مبوجبها حقا يف استخدام األصل (أو األصول)،
حتى وإن كان ذلك األصل (تلك األصول) لم يُنص عليه صراحة يف االتفاقية.
تكاليف االقتراض
تُ َر ْس َم ُل تكاليف االقتراض ،املرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما ،يستغرق بالضرورة فترة زمنية
طويلة لتجهيزه لالستخدام املقصود منه أو بيعه ،كجزءٍ من تكلفة األصلُ .
وت َّمل تكاليف االقتراض األخرى
كافة ضمن املصاريف يف الفترة التي تُتكبد خاللها .تتألف تكاليف االقتراض من تكاليف الفوائد والتكاليف
األخرى التي تتكبدها منشأة ما على اقتراض األموال.
االنخفاض يف قيمة األصول غير املالية
ُتري املجموعة بتاريخ كل قوائم مالية تقيي ًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض
قيمة أصل ما .ويف حال وجود هذا املؤشر أو عند استلزام إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي ،تق ِّدر
املجموعة قيمة األصل القابلة لالسترداد .وتتجاوز قيمة األصل القابلة لالسترداد قيمته العادلة أو القيمة
ناقصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدامُ .
وت َّدد القيمة القابلة لالسترداد
العادلة للوحدة املُدِ َّرة للنقد
ً
ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن املتحقق من أصول أخرى
أو مجموعات أصول .وعند جتاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املُدِ َّرة للنقد قيمته القابلة لالسترداد،
يُعتبر األصل منخفض القيمة ،ويُخفَّض إلى قيمته القابلة لالسترداد.
ُخصم التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية إلى قيمها احلالية
وعند تقييم القيمة قيد االستخدام ،ت َ
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر
ناقصا تكاليف البيع ،يُ َ
ؤخذ يف االعتبار معامالت السوق
احملددة لألصل .وعند حتديد القيمة العادلة
ً
األخيرة .ويف حال تع ُّذر حتديد هذه املعامالت ،تُستخ َدم طريقة تقييم مالئمة ،وتتأكد هذه احلسابات من
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خالل مضاعفات التقييم وأسعار األسهم املدرجة يف السوق املالية للشركات املطروح أسهمها للتداول العام
أو مؤشرات أخرى متاحة حول القيمة العادلة.
وحدة ضمن
ويُعترف بخسائر االنخفاض يف العمليات املستمرة يف قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
فئات املصاريف ومبا يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

وفيما يتعلق باألصول ،يُج َرى تقييم بتاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدل على خسائر
ُصت .ويف حالة وجود مثل هذا
ناشئة عن انخفاض القيمة معت َرف بها من قبل لم تَ ُع ْد موجودة أو قد نَق َ
املؤشر ،تق ِّدر املجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقد .وال يُع َكس قيد اخلسارة
الناشئة عن انخفاض القيمة املعت َرف بها ساب ًقا إال يف حالة وجود تغير يف االفتراضات املستخدمة لتحديد
قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف باخلسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة .ويكون
عكس القيد محدو ًدا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد ،وال تتجاوز القيمة
الدفترية التي كان سيُج َرى حتديدها ،بالصايف بعد حسم االستهالك ،فيما لو لم يُعترف بأي خسارة ناشئة
عن انخفاض قيمة األصل يف السنوات السابقة .ويُ ْعتَ َرف بعكس القيد يف قائمة الدخل والدخل الشامل
اآلخر امل ُ َو َّح َدة ما لم يُد َرج األصل بالقيمة املعاد تقييمها ،ويف هذه احلالة ،يُعتبر عكس القيد كزيادة إعادة
تقييم.
األدوات املالية  -االعتراف املبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف

تتثمل األداة املالية يف أي عقد ينشأ عنه أصل مالي ملنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.

األصول املالية

االعتراف املبدئي والقياس

سجلة بالقيمة العادلة
يُعترف مبدئ ًيا باألصول املالية بالقيمة العادلة زائ ًدا ،يف حالة األصول املالية غير امل ُ َّ
من خالل الربح أو اخلسارة ،كتكاليف معامالت متعلقة مباشرة بشراء األصل املالي.

القياس الالحق
تُ َقاس األصول املالية الح ًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة بالتكلفة املط َفأة أو القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر .ويعتمد التصنيف على معيارين :منوذج أعمال املجموعة إلدارة األصول وما
إن كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات متثل «مدفوعات حصرية ألصل املبلغ والفائدة» على املبلغ
سدد (معيار املدفوعات احلصرية ألصل املبلغ والفائدة).
األصلي غير امل ُ َّ
األصول املالية املُد َرجة بالتكلفة املطفأة

هذه الفئة هي األكثر صلة باملجموعة .وتقيس املجموعة األصل املالي بالتكلفة املطفأة الذي يُحتفظ به
ضمن منوذج أعمال بغرض امتالك األصول املالية من أجل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية التي
تستويف معيار املدفوعات احلصرية ألصل املبلغ والفائدة .وتتضمن هذه الفئة احلسابات التجارية املدينة
درجة ضمن األصول املالية غير املتداولة األخرى.
واحلسابات املدينة األخرى للمجموعة والقروض امل ُ َ
األدوات املالية  -االعتراف املبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف (تتمة)

األصول املالية (تتمة)

التوقف عن االعتراف

يتوقف االعتراف باألصول املالية (أو متي يكون منطب ًقا ،جزء من األصول املالية أو جزء من مجموعة من
التقرير السنوي 2019
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وحدة للمجموعة) بصفة أساسية عند:
األصول املالية املشابهة) (أي ُت َذف من قائمة املركز املالي امل ُ َّ
•انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو

•حتويل املجموعة حقوقها يف قبض التدفقات النقدية من األصل أو حت ُّملها التزام لسداد التدفقات
النقدية املستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري إلى طرف آخر مبوجب «ترتيبات فورية» ،عند:

 .أحتويل املجموعة بصورة جوهرية كافة املخاطر واملنافع املتعلقة باألصل

 .بأو عدم قيام املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة املنافع واملخاطر املتعلقة باألصل ،ولكنها ح َّولت
السيطرة على األصل.

وعند حتويل املجموعة حقوقها يف احلصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية ترتيبات
فورية ،فإنها تُق ِّيم فيما ما إن كانت الشركة احتفظت باملخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية وإلى مدى احتفظت
بهما.
وعندما ال حت ِّو ُل املجموعة مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال حتتفظ بهما أو ُت ِّو ُل سيطرتها على
األصل ،فتستمر املجموعة يف االعتراف باألصل ُ
امل َّول يف حدود استمراريتها يف التعامل به .ويف تلك
قاس األصل ُ
احلالة ،تعترف املجموعة ً
امل َّول وااللتزام املرتبط به على
أيضا بااللتزام املرتبط بذلك .ويُ ُ
أساس يعكس احلقوق وااللتزامات التي احتفظت بها املجموعة .وتُ َقاس استمرارية التعامل التي تأخذ صورة
ضمان على األصل ُ
امل َّول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو باحلد األقصى للمبالغ التي قد تطالب
املجموعة بسدادها ،أيهما أقل.
االنخفاض يف قيمة األصول املالية

ُسجل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لكافة
يلزم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9املجموعة أن ت ِّ
سجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة.
القروض واألصول املالية املدينة األخرى غير امل ُ َّ
املستحقة وفقاً
ُ
وتتَسب اخلسائر االئتمانية املتوقعة على أساس الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية
َ
ٍ
عدل
للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة قبضها،
وعندئذ يُخصم العجز مبا يقارب ُم َّ
الفائدة الفعلي األصلي لألصل.

وفيما يتعلق باحلسابات التجارية املدينة واحلسابات املدينة األخرى ،فقد ط َّبقت املجموعة طريقة املعيار
املبسطة ،واحتسبت اخلسائر االئتمانية املستقبلية بنا ًء على اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر.
َّ
وجنَّبت املجموعة جدول مخصصات يعتمد على اخلبرة السابقة للمجموعة بشأن اخلسارة االئتمانية،
عدل حسب العناصر املتوقعة ُ
امل َّددة للمدينيني والبيئة االقتصادية.
ويُ َّ
وفيما يتصل باألصول املالية املدينة األخرى (املتمثلة يف قروض املوظفني)ُ ،تتَسب اخلسارة االئتمانية
املتوقعة بنا ًء على اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى  12شه ًرا .ومتثل اخلسارة االئتمانية املتوقعة على
مدى  12شه ًرا اجلزء من اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر التي تنشأ من حاالت التخلف عن
السداد من أداة مالية محتملة خالل  12شه ًرا بعد تاريخ القوائم املالية .ومع ذلك ،فإنه عند وجود زيادة
جوهرية يف املخاطر االئتمانية منذ بدايتها ،سيُحتسب املخصص على أساس اخلسارة االئتمانية املتوقعة
على مدى احلياة.
وتدرس املجموعة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي  90يو ًما.
فإن املجموعة ،يف حاالت بعينها ،قد تدرس ً
أيضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما
ومع ذلكَّ ،
املرجح للمجموعة أن تقبض بالكامل املبالغ التعاقدية
تشير املعلومات الداخلية أو اخلارجية بأنه من غير
َّ
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سددة قبل أن تأخذ بعني االعتبار أي تعزيزات يف األهلية االئتمانية حتتفظ بها املجموعة.
غير امل ُ َّ

املطلوبات املالية

االعتراف املبدئي والقياس
ت َُصنَّفُ املطلوبات املالية ،عند االعتراف املبدئي بها ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو اخلسارة والقروض واحلسابات الدائنة ،حسبما يكون مالئ ًما .ويُعت َرف بكافة املطلوبات املالية مبدئيا
بالقيمة العادلة ،ويف حال القروض واحلسابات الدائنة ،بالصايف بعد حسم تكاليف املعامالت املرتبطة بها
ً
ارتباطا مباش ًرا.
وتَت ََض َّم ُن املطلوبات املالية للمجموعة احلسابات التجارية الدائنة واحلسابات الدائنة األخرى والقروض
ِ
املسيطر.
والقرض املساند من الشريك غير
األدوات املالية  -االعتراف املبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف (تتمة)

املطلوبات املالية (تتمة)

القياس الالحق
تُ َقاس املطلوبات املالية الح ًقا بالتكلفة املُط َفأة.
التوقف عن االعتراف

ستحق ضمن املطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته.
يتوقف االعتراف باملطلوبات املالية عند سداد االلتزام امل ُ َ
وعند استبدال التزام مالي آخر بالتزام مالي حالي من نفس اجلهة املقرضة بشروط مختلفة اختالفا
جوهر ًيا أو إجراء تعديل شروط االلتزامات احلالية تعديال جوهر ًيا ،يُعتبر هذا التغيير أو التعديل على أنه
توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد .ويُعت َرف بالفرق يف القيم الدفترية يف قائمة
وحدة.
الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
مقاصة األدوات املالية
وحدة
ُت َرى مقاصة األصول املالية واملطلوبات املالية ،ويُ َ
فصح عن صايف املبالغ يف قائمة املركز املالي امل ُ َّ
عند وجود حق نافذ نظام ًيا حالي يف إجراء مقاصة املبالغ املُعت َرف بها ،وهناك نية إ َّما تسويتها على أساس
الصايف لبيع األصول وسداد املطلوبات يف آن واحد.
املخزون
يُق َّيم املخزون بالتكلفة أو بصايف القيمة القابلة للتحقق ،أ ُّيهما أقلُ .
وت َرى احملاسبة عن التكاليف املتك َّبدة
للوصول بكل منتج إلى موقعه الراهن وحالته الراهنة على النحو التالي:
املرجح.
•املواد اخلام وقِ طع الغيار :تكلفة الشراء على أساس املتوسط
َّ
•البضاعة تا َّمة الصنع والبضاعة قيد التصنيع :تكلفة املواد والعمالة املباشرتني وحصة مناسبة من
مصاريف التصنيع غير املباشرة وف ًقا للطاقة التشغيلية العادية ،لكن باستثناء تكاليف االقتراض.

ناقصا أي تكاليف متوقعة
وميثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري يف سياق العمل العادي،
ً
لإلجناز والتكاليف املتوقعة الالزمة إلجراء عملية البيع.
قِ طع الغيار املستهلَكة
التقرير السنوي 2019

63

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

متثل املواد املستهلكة املواد املساعدة التي تُستَهلك يف إنتاج املنتجات شبه املصنعة والتامة الصنع .وقد
تشتمل هذه املواد االستهالكية على املواد الهندسية ومواد التعبئة والتغليف ملرة واحدة وبعض احملفزات.

ومتثل قطع الغيار األجزاء القابلة للتبديل من املصانع واملعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية
وإصالح وعمرة املصانع واملعدات أو استخدامها يف حاالت الطوارئ لإلصالحات .وحتتفظ املجموعة بأنواع
مختلفة من قطع الغيار التالية:
•تُ َع ُّد بنود املعدات االحتياطية املشت َراة مع املصنع  /خط اإلنتاج أو املشت َراة الح ًقا ولكنَّها تتعلق مبصنع
معي ،وقلَّما تصبح الزمة مستقبال ،ضرورية لتشغيل املصنع ،ويجب أن تتوفر كبديل
ِّ
معي أو خط إنتاج َّ
جاهز لالستخدام يف جميع األوقات .وتُ َرسمل هذه البنود كجزء من املمتلكات واملصانع واملعدات،
وتُستَهلك من تاريخ الشراء على مدى فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي املتبقي للمصنع التي
من املُق َّرر استخدمها خاللها ،أيهما أقصر .وال تشكل هذه البنود جزءا من املخزون شريطة استيفاء
معايير الرسملة ضمن املمتلكات واملصانع واملعدات.

•البنود القابلة لإلصالح املتمثلة يف مصنع  /خط إنتاج محدد ذي فترات زمنية طويلة وسيُج َرى استبدالها
وجتديدها على نحو متكرر (خالل فترات الصيانة الدورية يف األغلب) .وتُ َرسمل هذه البنود كجزء من
املمتلكات واملصانع واملعدات عند استيفاء معايير الرسملة .ويبدأ االستهالك اعتبا ًرا من يوم تركيب
هذه البنود باملصنع ،وتتمثل فترة االستهالك يف فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي املتبقي
للمصانع واملعدات التي يُج َرى تركيبها ،أيهما أقصر .وال تش ِّكل هذه البنود جز ًءا من املخزون

حدد وميكن
•قطع الغيار الرأسمالية العامة واملواد االستهالكية األخرى التي ليست محددة ملصنع ُم َّ
استخدامها يف أي وقت لتسهيل عمليات املصنع .وتُصنَّف عموما كـ «قِ طع الغيار القابلة لالستهالك»
ضمن املخزون ،إال إذا جتاوزت مستوى الرسملة ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة ،ويف هذه احلالة
ُسجل ضمن املمتلكات واملصانع واملعدات (وتُستَهلك بنفس طريقة البنود القابلة لإلصالح) .وتخضع
ت َّ
قِ طع الغيار واملستهلكات املد َرجة ضمن املخزون لتقييم مخصص التقادمُ ،
وت َّمل على قائمة الدخل
وحدة عند تركيبها أو استخدامها .ويُحتَسب املخصص بنا ًء على طريقة ثابتة
والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
نظامية تتوقف على تقديرات اإلدارة باإلضافة إلى التقادم واالهتراء املادي الفعلي وما إلى ذلك.
وعندما تستويف هذه البنود معايير الرسملة ،تكون طريقة استهالكها مماثلة للبنود القابلة لإلصالح كما
هو مذكور أعاله.

النقد وما يف حكمه
وحدة من نقدية لدى بنوك ونقدية يف الصندوق
يتألف النقد وما يف حكمه املُد َرج يف قائمة املركز املالي امل ُ َّ
وودائع قصيرة األجل يبلغ تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل ،حيث تخضع ملخاطر تغ ُّيرات ضئيلة يف
القيمة.
االستثمارات قصيرة األجل  -الودائع البنكية
وحدة ودائع قصيرة
تتألف االستثمارات قصيرة األجل (الودائع البنكية) املُد َرجة يف قائمة املركز املالي امل ُ َّ
األجل تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة من تاريخ اإليداع ،حيث
تخضع ملخاطر تغ ُّيرات ضئيلة يف القيمة.
االحتياطي النظامي
طب ًقا لنظام الشركات السعودي ،يجب على املجموعة أ ْن ُت ِّنب نسبة  %10من صايف دخلها للسنة لتكوين
احتياطي يُعادل نسبة  %30من رأس املال .ويجوز للمجموعة أ ْن تق ِّر َر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما
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بأن االحتياطي غير قابل للتوزيع.
يبلغ مجموع االحتياطي نسبة  %30من رأس املال .عل ًما َّ
ربحية السهم
ُتتسب ربحية السهم األساس بقسمتها على:

•صايف الدخل املتعلق مبساهمي الشركة ،باستثناء أي تكاليف خدمة حقوق امللكية عدا األسهم العادية.

•على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة املالية ،واملعدلة ببنود األسهم العادية
املجانية املصدرة خالل السنة وباستثناء أسهم اخلزينة.

املسيطر
القيمة العادلة للقرض املساند من الشريك غير
ِ
ِ
املسيطر بنا ًء على طرق تقييم فنية مبا يف ذلك
ُت َّدد القيمة العادلة للقرض املساند من الشريك غير
طريقة التدفقات النقدية املخصومة .وتُستمد مدخالت هذه الطرق من أسواق قابلة للمالحظة ،حيثما كان
فإن ذلك يتطلب درجة من التقدير لتحديد القيم العادلة .وتتض َّمن
ذلك ممكنا ،ولكن يف حال عدم جدوتهاَّ ،
التقديرات اعتبارات مدخالت مثل معدل اخلصم ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار.
الزكاة وضريبة الدخل
يُجنَّب مخصص للزكاة وف ًقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل باململكة العربية السعودية .ومبوجب معيار
عدل الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،يُح َّمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل
الزكاة امل ُ َّ
أن معيار احملاسبة الدولي رقم (« )12ضرائب الدخل» ال يق ِّدم أي
وحدة ،ذلك َّ
والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
توجيه بشأن املعاجلة احملاسبية للزكاة .فيما تخضع احلصص غير امل ُ ِ
سيطرة يف املجموعة لضريبة دخل يف
اململكة العربية السعودية.
وتُ َقاس األصول وااللتزامات الضريبية احلالية عن الفترة احلالية والفترة السابقة باملبلغ املتو َّقع استرداده
من الهيئات الضريبية أو املدفوع إليها .ومتثل املعدالت واألنظمة الضريبية املُستخ َدمة يف احتساب ذلك
املبلغ يف تلك املعدالت واألنظمة املُسنَّة نظام ًيا أو املُسنَّة فعل ًيا بتاريخ القوائم املالية .ويُعت َرف بضريبة
وحدة .وجتري اإلدارة تقيي ًما دور ًيا لألوضاع التي
الدخل احلالية يف قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
تشمل اإلقرارات الضريبية للمجموعة فيما يتعلق باملواقف التي تخضع فيها األنظمة الضريبية املعمول بها
لتفسيرات ،وجت ِّنب اإلدارة مخصصات حسبما يكون مالئما.
املؤجلة
ضريبة الدخل َّ

املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بنا ًء على الفروق املؤقتة بني األوعية
يُجنَّب مخصص لضريبة الدخل
َّ
الضريبية لألصول واملطلوبات وقِ يمها الدفترية ألغراض القوائم املالية بتاريخ القوائم املالية .ويُعت َرف
املؤجلة لكافة الفروق املؤقتة اخلاضعة للضريبة .وال يُعت َرف باألصول الضريبية
بااللتزامات الضريبية
َّ
املؤجلة عن كافة الفروق املؤقتة القابلة للحسم وترحيل اإلعفاءات الضريبية غير املستخ َدمة واخلسائر
َّ
الضريبية غير املستخ َدمة إال يف حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة ميكن االستفادة منه مقابل هذه
األصول.
ُ
املؤجلة يف كل تاريخ قوائم مالية ،وتُخفَّض
وت َرى مراجعة القيمة الدفترية لألصول  /االلتزامات الضريبية َّ
إلى احلد الذي ال يكون من احملتمل عنده توفر ربح خاضع للضريبة كاف يسمح باالستفادة من األصول
املؤجلة غير
املؤجلة كل ًيا أو جزئ ًيا .ويعاد تقييم األصول  /االلتزامات الضريبية
 /االلتزامات الضريبية
َّ
َّ
املعت َرف بها يف تاريخ كل قوائم مالية ،ويُعت َرف بها إلى احلد الذي يصبح من احملتمل عنده توفر أرباح
املؤجل.
خاضعة للضريبة مستقبلية تسمح باالستفادة يف استرداد األصل الضريبي َّ
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ُ
املؤجلة حسب املعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها يف السنة التي
وتتَسب األصول وااللتزامات الضريبية
َّ
سدد خاللها االلتزام ،وذلك بنا ًء على املعدالت الضريبية (واألنظمة الضريبية)
يتحقق خاللها األصل أو يُ َّ
املُسنَّة أو املُق َّرة فعل ًيا يف تاريخ القوائم املالية.

املؤجلة املتعلقة بالبنود املعت َرف بها خارج الربح أو اخلسارة.
ويُعت َرف خارج الربح أو اخلسارة بضريبة الدخل َّ
املؤجلة فيما يتعلق باملعاملة ذات الصلة إ َّما يف الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة
ويُعت َرف بالبنود الضريبية
َّ
يف حقوق امللكية.
ُ
املؤجلة يف حال وجود حق نافذ نظام ًيا
املؤجلة وااللتزامات الضريبية
وت َرى مقاصة األصول الضريبية
َّ
َّ
املؤجلة
يف إجراء مقاصة األصول الضريبية احلالية مقابل االلتزامات الضريبية احلالية ،وتتعلق الضرائب
َّ
باملنشأة اخلاضعة للضريبة ذاتها ومصلحة الضرائب ذاتها.
ضريبة االستقطاع

تستقطع الشركة ضرائب على بعض املعامالت التي ُت َرى مع جهات غير مقيمة باململكة العربية السعودية،
مبا يف ذلك توزيعات األرباح املدفوعة إلى الشريك غير السعودي ،حسبما يستلزمه نظام ضريبة الدخل
السعودي.
ضريبة القيمة املضافة
يُعت َرف باملصاريف واألصول بالصايف بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة املضافة ،باستثناء

عندما تكون ضريبة القيمة املضافة املتك َّبدة على شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة
العامة للزكاة والدخل؛ حيث يُعت َرف ،يف هذه احلالة ،بضريبة القيمة املضافة كجزءٍ من تكلفة شراء األصل
أو كجزءٍ من بند املصاريف ،حسبما يكون مالئ ًما:
•وعند إدراج احلسابات املدينة واحلسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة املضافة ويُد َرج صايف مبلغ
ستحق الدفع لها كجزءٍ
ضريبة القيمة املضافة القابلة لالسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل أو امل ُ َ
وحدة.
من احلسابات املدينة أو احلسابات الدائنة يف قائمة املركز املالي امل ُ َّ
املخصصات
يُعت َرف باملخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على املجموعة ناجت عن حدث سابق ،ومن
احملتمل أن يتطلب األمر تدفقا خارجيا للموارد التي تتضمن املنافع االقتصادية لسداد االلتزام ،وبحيث
ميكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة .وعندما تتوقع املجموعة استرداد املخصصات جزئ ًيا أو كل ًيا ،على
سبيل املثال مبوجب عقد تأمني ،فإنه يُعت َرف باملبالغ املُست َردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية
وحدة،
االسترداد مؤكدة فعل ًيا .ويُد َرج املصروف املتعلق مبخصص يف قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
بالصايف بعد حسم أي مبالغ مست َردة .وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،تُخصم املخصصات
باستخدام معدل ما قبل الضريبة احلالي الذي يعكس ،متى كان ذلك مالئ ًما ،املخاطر املصاحبة لذلك
االلتزام .وعند استخدام اخلصم ،يُعت َرف بالزيادة يف املخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة متويل.
احملتملة
االلتزامات
َ
وحدة ،وال يُف ِْص ُح عنها ما لم يكن احتمال التدفق
ال يُ ْعتَ َر ُف بااللتزامات احملتملة يف القوائم املالية امل ُ َّ
اخلارجي للموارد املتض ِّمن منافع اقتصادية مستبع ًدا .وت َُس َّج ُل االلتزامات احملتملة يف القوائم املالية ِض ْمن
بند «حسابات دائنة ومبالغ مستحقة الدفع» .وال يُ ْعتَ َر ُف باألصل ُ
وحدة ،بل
املت َمل يف القوائم املالية امل ُ َّ
يُف ِْص ُح عنه عندما يكون من احملتمل تدفق منافع اقتصادية داخلية.
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مكافآت املوظفني
تستخدم املجموعة خطة غير ممولة ملكافآت نهاية خدمة للموظفني ،والتي ت َُصنَّفُ كالتزام مزايا محددة
مبوجب معيار احملاسبة الدولي رقم (« )19مكافآت املوظفني» .وتُع ُّد خطة املكافآت احملددة خطة مختل ًفة
وحدة املتعلق بخطة
عن خطة املساهمات احملددة .وميثل االلتزام امل ُ ْعتَ َرف به يف قائمة املركز املالي امل ُ َّ
املكافآت احملددة القيمة احلالية اللتزام املكافآت احملددة يف نهاية فترة القوائم املالية .ويُحتسب التزام
املكافآت احملددة مبعرفة اكتواريني مستقلني باستخدام طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة.
َُ
وت َّد ُد القيمة احلالية اللتزام املكافآت احملددة بخصم التدفقات النقدية اخلارجية املتوقعة باستخدام
عائدات السوق يف نهاية فترة القوائم املالية لسندات الشركات ذات اجلودة العالية والتي لها فترات
استحقاق تقارب املدة امل ُ َق َّد َرة اللتزامات مكافآت ما بعد التوظيف .ويُ ْعتَ َر ُف باألرباح واخلسائر االكتوارية
الناجتة عن التغيرات يف االفتراضات اال تواریة وتسويات اخلبرة يف حقوق امللكية من خالل قائمة الدخل
وحدة يف الفترة التي تنشأ فيها.
والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
اإليرادات من العقود املب َرمة مع العمالء

متثل مبيعات املنتجات املصدر الوحيد لإليرادات .ويُعت َرف مببيعات املنتجات يف قائمة الدخل والدخل
وحدة عندما يكون على املجموعة التزام ببيع البضائع ولديها القدرة على حتديد وجود
الشامل اآلخر امل ُ َّ
قياسا نسب ًيا واحتمالية التحصيل .ومتثل املبالغ املعت َرف بها كمبيعات منتجات القِ يم
عقد ،وقياس العِ وض
ً
املستحقة القبض من اجلهات ذات العالقة والغير من مبيعات هذه املنتجات.
العادلة للمبالغ املقبوضة أو
َ
وعادة ما تتضمن عقود املجموعة املب َرمة مع العمالء ،بغرض بيع منتجاتها ،التزام تنفيذ واحد .وتعترف
املجموعة باإليرادات من مبيعات املنتجات عند املرحلة التي ُت َّول فيها السيطرة على تلك املنتجات إلى
العميل ،وذلك عادة عند تسليم املنتجات.
إيرادات التمويل
ُسجل إيرادات الفوائد باستخدام
فيما يتعلق بكافة األدوات املالية التي يُج َرى قياسها بالتكلفة املطفأة ،ت َّ
معدل الفائدة الفعلي .وميثل معدل الفائدة الفعلي املعدل الذي يخصم بدقة املقبوضات النقدية املستقبلية
التقديرية على مدى العمر املتوقع لألداة املالية أو لفترة أقصر ،حيثما كان ذلك مالئما ،إلى صايف القيمة
الدفترية لألصل املالي .وتُد َرج إيرادات الفوائد ضمن الدخل اآلخر يف قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
وحدة.
امل ُ َّ

املصاريف

يُعت َرف بكافة املصاريف على أساس االستحقاق .ويُعترف بالتكاليف التشغيلية على أساس التكلفة التاريخية.
وتُصنَّف تكاليف اإلنتاج واملصاريف املباشرة كتكلفة مبيعات .وتُصنَّف كافة املصاريف األخرى ،مبا يف ذلك
مصاريف البيع والتوزيع غير املخصومة من املبيعات ،كمصاريف بيع أو مصاريف عمومية وإدارية .وتُوزَّع
تلك املصاريف ما بني تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية ،عند اللزوم ،على
أساس ثابت.
وحدة للمجموعة بالريال السعودي ،الذي ميثل ً
أيضا العملة الوظيفية للشركة .وفيما
تُ ْع َرض القوائم املالية امل ُ َّ
يتعلق بكل منشأة ،حتدد املجموعة العملة الوظيفية والبنود املدرجة يف القوائم املالية لكل منشأة ،وتُ َقاس
باستخدام هذه العملة الوظيفية .وتستخدم املجموعة الطريقة املباشرة للتوحيد ،وعند بيع عملية أجنبية،
وحدة يُظهر املبلغ الذي
َّ
فإن الربح أو اخلسارة املُعاد تصنيفهما إلى قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
ينشأ من استخدام هذه الطريقة.
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املعامالت واألرصدة
ُسجل منشآت املجموعة املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئ ًيا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري يف
ت ِّ
سجلة بالعمالت
التاريخ الذي تتأهل فيه املعاملة لالعتراف املبدئي .وتُت ْرجم األصول واملطلوبات النقدية امل ُ َّ
األجنبية بأسعار التحويل الفوري للعمالت الوظيفية بتاريخ القوائم املالية .ويُ ْعتَ َر ُف بجميع الفروق الناجتة
وحدة باستثناء الفروق الناجتة
عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية يف قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
من البنود النقدية األجنبية التي تُش ّك ُل جز ًءا من صايف االستثمار يف عملية أجنبية .ويُ ْعتَ َر ُف بذلك يف الدخل
الشامل اآلخر إلى أن يُ َباع صايف االستثمار ،وعندئذ يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
ُقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل
امل ُ َّ
وحدة .وتُترجم البنود غير النقدية التي ت ُ
ُقاس بالقيمة العادلة
السائدة يف تواريخ املعامالت املبدئية وال ت َّ
ُعدل الح ًقا .وتُترجم البنود غير النقدية التي ت ُ
بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة يف التاريخ الذي ُ َ
ت َّد ُد فيه القيمة العادلةُ .
وت َرى احملاسبة
ُقاس بالقيمة العادلة مبا يتماشى
عن الربح الناشئ أو اخلسارة الناشئة عن ترجمة البنود غير النقدية التي ت ُ
مع االعتراف بالربح الناشئ أو اخلسارة الناشئة عن التغ ُّير يف القيمة العادلة للبند.
عدلة
 05المعايير والتفسيرات الجديدة
والم َّ
ُ

ط َّبقت املجموعة للمرة األولى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (« )16عقود اإليجار» .ووف ًقا ملا يستلزمه
معيار احملاسبة الدولي رقم ( ،)8فقد أ ُف ِص َح عن طبيعة هذه التغ ُّيرات وتأثيرها ،إن ُو ِج َدت ،أدناه.

وتط َّبق عدة تعديالت وتفسيرات أخرى للمرة األولى يف عام 2019م ،لكن ليس لها تأثير على القوائم املالية
وحدة للمجموعة .ولم تن ِّفذ املجموعة التطبيق املب ِّكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ،لكنَّه لم
امل ُ َّ
يدخل حيز التنفيذ بعد.
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (« )16عقود اإليجار»
يح ُّل معيار احملاسبة الدولي رقم (َ )16م َّ
حل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (« )17عقود اإليجار»
والتفسير رقم ( )4الصادر عن جلنة تفسير املعايير الدولية للتقرير املالي «حتديد ما إذا كانت اتفاقية ما
تشتمل على عقد إيجار» والتفسير رقم ( )15الصادر عن جلنة تفسيرات املعايير «عقود اإليجار التشغيلي -
احلوافز» والتفسير رقم ( )27الصادر عن جلنة تفسيرات املعايير (تقييم جوهر املعامالت متضمنة الشكل
وينص املعيار على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها،
النظامي لعقد إيجار».
ُّ
ويُلزم املستأجرين باحملاسبة عن معظم عقود اإليجار ضمن منوذج قائمة مركز مالي واحد .ولم تتغير تغي ًرا
املؤجر وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16عن معيار احملاسبة الدولي رقم
جوهر ًيا احملاسبة عن
ِّ
( .)17وسيستمر املستأجرون يف تصنيف عقود اإليجار إ َّما كعقود إيجار تشغيلي وإ َّما عقود إيجار متويلي
فإن املعيار الدولي
باستخدام املبادئ ذاتها املنصوص عليها يف معيار احملاسبة الدولي رقم ( .)17ولذاَّ ،
للتقرير املالي رقم ( )16لم ينشأ عنه تأثير على عقود اإليجار التي تكون املجموعة فيها هي املؤجر.

ويف  1يناير 2019م ،اعترفت املجموعة مببلغ قدره  89مليون ريال سعودي متعلق بأصول حق االستخدام
والتزامات عقود اإليجار بقيمة  77مليون ريال سعودي (باستثناء املبالغ املدفوعة مقد ًما بقيمة  12مليون
ريال سعودي) .وقد تأثرت قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر للمجموعة عن السنة املنتهية يف  31ديسمبر
2019م باستهالك أصول حق االستخدام بقيمة  20.3مليون ريال سعودي ومصاريف فوائد بقيمة  2مليون
ريال سعودي .وتأ َّثرت قائمة التدفقات النقدية للمجموعة عن السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2019م بفعل
التح ُّول من النقدية احملقَّقة من العمليات بقيمة  14.6مليون ريال سعودي إلى صايف النقدية املُستخ َدمة
يف النشاطات التمويلية.
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طبيعة تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ()16
لدى املجموعة عقود إيجار لبنود مختلفة من األراضي واملستودعات واملعدات .وقبل تطبيق املعيار الدولي
(كمستأجر) يف تاريخ بداية العقد إ َّما
للتقرير املالي رقم ( ،)16صنَّفت املجموعة كل عقد من عقود إيجارها
ِ
وص ِّنف عقد إيجار كعقد إيجار متويلي إذا كان يترتب عليه
كعقد إيجار متويلي أو إ َّما كعقد إيجار تشغيليُ .
ص ِّنف كعقد إيجار
حتويل جوهري لكافة املخاطر املنافع املتعلقة مبلكية األصل
َ
املستأجر إلى املجموعة ،وإال ُ
املؤجرة أو
تشغيلي .و ُرسملت عقود اإليجار عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة يف تاريخ بدء إيجار العني َّ
بالقيمة احلالية للحد األدنى من ُدفعات اإليجار ،إ ْن كانت أقل من القيمة العادلة.
ُووزِّعت ُدفعات اإليجار ما بني فائدة (املُعت َرف بها كتكاليف متويل) وانخفاض يف التزام عقد اإليجار .ويف
املستأجرة ،ولم يُعت َرف ب ُدفعات اإليجار كمصروف إيجار يف
عقد اإليجار التشغيلي ،لم تُ َرسمل العقارات
َ
الربح أو اخلسارة وف ًقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .واعتُرف بأي إيجار مدفوع
ستحق الدفع ضمن املبالغ املدفوعة مقد ًما واحلسابات التجارية الدائنة واحلسابات
مقد ًما وأي إيجار ُم َ
الدائنة األخرى ،على التوالي .وعند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،)16ط َّبقت املجموعة طريقة
االعتراف والقياس الواحد على جميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار
حددة ط َّبقتها
ذات األصول منخفضة القيمة.
وينص املعيار على متطلبات حت ُّول معينة وإجراءات عملية ُم َّ
ُّ
املجموعة .اختيار ،حسب فئة األصل محل العقد ،عدم فصل العناصر غير اإليجارية عن العناصر اإليجارية،
وبدال من ذلك ُت َرى احملاسبة عن العناصر اإليجارية وأي عناصر غير إيجارية متعلقة بها كعنصر إيجاري
واحد
عقود اإليجار التي جرى احملاسبة عنها ساب ًقا كعقود تشغيلي
اعترفت املجموعة بأصول حق االستخدام والتزامات اإليجار لتلك عقود اإليجار املُصنَّفة سابقا كعقود
إيجار تشغيلي ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة .واعت ُِر َف
بأصول حق االستخدام بنا ًء على املبلغ املُعادِ ل اللتزامات عقد اإليجارُ ،معدلة حسب أي مبالغ مدفوعة
مقد ًما وأي مبالغ مستحق الدفع ذات صلة ُمعت َرف بها ساب ًقا لعقد اإليجار .واعت ُِر َف بالتزامات اإليجار بنا ًء
عدل االقتراض اإلضايف يف تاريخ
على القيمة احلالية ملدفوعات اإليجار املتبقية ،مخصومة باستخدام ُم َّ
التطبيق املبدئي.
وط َّبقت املجموعة ً
أيضا اإلجراءات العملية املتاحة حيث:
عدل خصم واحد على مجموعة من عقود اإليجار ذات اخلصائص املماثلة بدرجة معقولة.
•استخدمت ُم َّ
•اعتمدت على تقييمها ما إ ْن كانت عقود اإليجار ُمح َّملة بالتزامات مباشرة قبل تاريخ التطبيق املبدئي.

•ط َّبقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل  12شه ًرا يف
تاريخ التطبيق املبدئي.

•اختيار ،حسب فئة األصل محل العقد ،عدم فصل العناصر غير اإليجارية عن العناصر اإليجارية ،وبدال
من ذلك ُت َرى احملاسبة عن العناصر اإليجارية وأي عناصر غير إيجارية متعلقة بها كعنصر إيجاري
واحد
•استبعدت التكاليف املباشرة املبدئية من قياس أصل حق االستخدام يف تاريخ التطبيق املبدئي.
ِّ
املتأخر يف حتديد مدة عقد اإليجار الذي يتض َّمن خيارات متديد عقد اإليجار أو
•استخدمت اإلدراك
إنهائه
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ملخص السياسات احملاسبية اجلديدة
أصول حق االستخدام

تعترف املجموعة بأصول حق االستخدام يف تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل
ناقصا أي استهالك متراكم وأي
متاحا لالستخدام) .وتُ َقاس أصول حق االستخدام بالتكلفة
محل العقد
ً
ً
عدلة حسب أي إعادة قياس يف التزامات عقد اإليجار .وتشتمل
خسائر ناشئة عن االنخفاض يف القيمة ،و ُم َّ
ُ
تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار املعت َرف بها والتكاليف املباشرة املبدئية
ناقصا أي حوافز إيجار مستلَمة .وما
سددة يف أو قبل بدء عقد اإليجار،
املتك َّبدة ومدفوعات اإليجار امل ُ َّ
ً
املستأجر يف نهاية مدة عقد
لم تكن املجموعة متيقنة بصورة معقولة حيال احلصول على ملكية األصل
َ
اإليجار ،تُستَهلك أصول حق االستخدام املُعت َرف بها وف ًقا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي
التقديري أو مدة عقد اإليجار ،أيُّهما أقصر .وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض يف القيمة.
ملخص السياسات احملاسبية اجلديدة (تتمة)

التزامات عقود اإليجار

تعترف املجموعة ،عند بدء عقد اإليجار ،بالتزامات اإليجار التي تُ َقاس بالقيمة احلالية ملدفوعات اإليجار
التي تُ َدفع على مدى فترة عقد اإليجار .وتشتمل مدفوعات اإليجار على املدفوعات الثابتة (مبا يف ذلك
ستحقة القبض ومدفوعات اإليجار املتغ ِّيرة التي تعتمد
املدفوعات الثابتة الفعلية)
ً
ناقصا أي حوافز إيجار ُم َ
عدل واملبالغ املتوقع دفعها مبوجب ضمانات القيمة املتبقية .وتتض َّمن ً
أيضا مدفوعات
على مؤشر أو ُم َّ
َّ
اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء املؤكد بصورة معقولة أن متارسه املجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء
عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة املجموعة خيار اإلنهاء .ويُعت َرف مبدفوعات اإليجار
معي ،كمصروف يف الفترة التي يتسبب خاللها احلدث أو
عدل َّ
املتغ ِّيرة ،التي ال تعتمد على مؤشر أو ُم َّ
الظرف يف إجراء السداد.

عدل االقتراض اإلضايف عند بدء عقد
وعند حساب القيمة احلالية ملدفوعات اإليجار ،تستخدم املجموعة ُم َّ
عدل الفائدة املنصوص عليها ضمن ًيا يف عقد اإليجار َّ
يتعذر حتديده بيُسر .وبعد تاريخ
اإليجار إذا كان ُم َّ
بدء عقد اإليجار ،يُزَاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّض حسب ُدفعات اإليجار
ً
فضل عن ذلك ،يُ َعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير
سددة.
امل ُ َّ
يف ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان تغ ُّير يف دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغ ُّير يف تقييم شراء األصل محل
العقد.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

تُط ِّبق املجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمعدات
(أي عقود اإليجار تلك التي تبلغ مدتها  12شه ًرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتض َّمن خيار شراء) ،وتُط ِّبق
ً
أيضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة التي تُعتبر منخفضة القيمة (أي التي
تقل عن  18,750ريال سعودي) .ويُ ْعتَ َرف ب ُدفعات عقود اإليجار املتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود
اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وف ًقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
املستأجر
عدل االقتراض اإلضايف باعتباره السعر الذي يدفعه
ِ
ُخصم ُدفعات عقود اإليجار باستخدام ُم َّ
وت َ
القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة يف بيئة اقتصادية مماثلة وذات فترات
وظروف مشابهة.
األحكام احملاسبية يف حتديد مدة عقود اإليجار مع خيارات التجديد
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ولدى املجموعة عِ َّدة عقود إيجار تشتمل على خيارات التمديد واإلنهاء .تخضع هذه اخليارات ملفاوضات
املستأجرة ومتاشيها مع احتياجات العمل للمجموعة.
اإلدارة بهدف توفير مرونة يف إدارة محفظة األصول
َ
َّ
ومتارس اإلدارة أحكاما محاسبية هامة عند حتديد ما إذا كانت خيارات التمديد واإلنهاء مؤكدة بدرجة معقولة
ملمارستها (انظر إيضاح .)3
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (« )16عقود اإليجار» (تتمة)
املبالغ املُعت َرف بها يف قائمة املركز املالي امل ُ َو َّح َدة وقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َو َّح َدة

التزامات عقود

أصول حق االستخدام

املستودعات املعدات
اإليجار
األراضي
اإلجمالي
ريال سعودي ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
باأللوف
باأللوف
باأللوف
باأللوف
باأللوف

مبالغ ُمعت َرف بها يف قائمة املركز املالي
امل ُ َو َّح َدة
عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي
رقم ()16
يف  1يناير 2019م

مصروف استهالك

32.663
-

53.190
-

3.183
623

()1.972
-

()17.170

()1.237
-

-

-

يف  31ديسمبر 2019م

30.691

36.020

2.569

69.280

إضافات

فائدة ُمح َّملة
مدفوعات

-

89.036

77.017

623

510

()20.379

-

-

2.072
()14.585
65.014

املرجح ملعدل االقتراض اإلضايف التي تبلغ نسبته  %3.83حلساب القيمة
استخدمت املجموعة املتوسط
َّ
احلالية من التزامات عقود اإليجار.
التفسير رقم ( )23الصادر عن جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالي  -عدم التيقن حيال معاجلة
ضريبة الدخل
يتناول التفسير احملاسبة عن ضرائب الدخل عندما تنطوي املعاجلات الضريبية على حالة عدم تيقن تؤ ِّثر
على تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم (« )12ضرائب الدخل» .وال يُط َّبق على الضرائب خارج نطاق معيار
احملاسبة الدولي رقم ( ،)12وال يتض َّمن حتدي ًدا املتطلبات املتعلقة بالفوائد والغرامات املتعلقة باملعامالت
الضريبية غير املؤ َّكدة .ويتناول التفسير حتدي ًدا ما يلي:
‒ما إ ْن كانت املنشأة تدرس املعاجلات الضريبة غير املؤكد بصورة مستقلة

االفتراضات التي تضعها املنشأة بشأن فحص املعاجلات الضريبية بواسطة املصالح الضريبية
‒الطريقة التي حت ِّدد املنشأة من خاللها الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية) واألوعية الضريبية
واخلسائر الضريبية غير املستخ َدمة واالعتمادات الضريبية غير املستخ َدمة واملعدالت الضريبية
التقرير السنوي 2019
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‒كيفية دراسة املنشأة التغ ُّيرات يف احلقائق والظروف

وحتدد املجموعة ما إن كانت تدرس كل معاجلة ضريبية غير مؤ َّكدة على حدة أو مع إحدى املعاجلة الضريبية
غير املؤ َّكدة األخرى أو أكثر وتستخدم الطريقة التي تتوقع على نحو أفضل قرار حالة عدم التيقن.
التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( :)9خصائص الدفع مقد ًما بالعوض السلبي

ميكن قياس أداة الديْن ،مبوجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،)9بالتكلفة املط َفأة أو بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،شريطة أن متثل التدفقات النقدية التعاقدية «املدفوعات احلصرية ألصل
سدد» (معيار «املدفوعات احلصرية ألصل املبلغ والفائدة على أصل
املبلغ والفائدة على أصل املبلغ غير امل ُ َّ
ِّ
وتوضح التعديالت
سدد») وأن يُحت َفظ باألداة يف إطار منوذج األعمال املالئم لذلك التصنيف.
املبلغ غير امل ُ َّ
أن األصل املالي يجب أن يجتاز معيار املدفوعات احلصرية ألصل
على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (َّ )9
سدد ،بصرف النظر عن األحداث أو الظروف التي تؤدي إلى اإلنهاء
املبلغ والفائدة على أصل املبلغ غير امل ُ َّ
املب ِّكر للعقد وبغض النظر عن أي طرف يدفع أو يقبض العِ َوض املعقول لقاء اإلنهاء املب ِّكر للعقد .ولم يكن
وحدة للمجموعة.
لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم املالية امل ُ َّ
التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)19تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها

تتناول التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )19احملاسبة عند إجراء تعديل على اخلطة أو تقليص
األيدي العاملة أو التسوية خالل فترة القوائم املالية ،حيث تنص التعديالت على أنه عند إجراء تعديل
على اخلطة أو تقليص تقليصها أو تسويتها خالل فترة القوائم املالية السنوية ،تلتزم املنشأة بتحديد تكلفة
اخلدمة احلالية ملا يتبقَّى من الفترة إثر تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها باستخدام افتراضات اكتوارية
تُستخ َدم إلعادة قياس صايف التزام (أصل) املكافآت ُ
قدمة مبوجب اخلطة
امل َّددة مبا يعكس املكافآت امل ُ َّ
وأصول اخلطة بعد ذلك األمر .كما تلتزم املنشأة بتحديد صايف الفائدة ملا يتبقَّى من الفترة إثر تعديل
اخلطة أو تقليصها أو تسويتها باستخدام صايف التزام (أصل) املكافآت ُ
قدمة
امل َّددة مبا يعكس املكافآت امل ُ َّ
عدل اخلصم املُستخ َدم إلعادة قياس صايف التزام (أصل)
مبوجب اخلطة وأصول اخلطة بعد ذلك األمر و ُم َّ
املكافآت ُ
وحدة نظ ًرا ألن املجموعة لم يكن
امل َّددة ذلك .ولم يكن للتعديالت أي تأثير على القوائم املالية امل ُ َّ
لديها أي تعديالت على اخلطة أو تقليصها أو تسويتها خالل السنة.
التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)28احلصص طويلة األجل يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة
توضح التعديالت أنه على املنشأة أن تُط ِّبق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9على احلصص طويلة
األجل يف شركة زميلة أو مشروع مشترك ال تنطبق عليهما طريقة حقوق امللكية ولكنها ،من حيث اجلوهر،
تُش ِّكل جز ًءا من صايف االستثمار يف الشركة الزميلة أو املشروع املشترك (احلصص طويلة األجل) .ويعتبر
هذا التوضيح مالئ ًما ألنه يشير ضمن ًيا إلى أن طريقة خسائر االئتمان املتوقعة املنصوص عليها يف املعيار
الدولي للتقرير املالي رقم ( )9تنطبق على هذه احلصص طويلة األجل.

ِّ
وتوضح التعديالت ً
أيضا أنه عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،)9ال تأخذ املنشأة يف االعتبار
أي خسائر متعلقة بالشركة الزميلة أو املشروع املشترك أو أي خسائر ناشئة عن االنخفاض يف القيمة من
صايف االستثمار يُعت َرف بها كتعديالت على صايف االستثمار يف الشركة الزميلة أو املشروع املشترك نتيجة
تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )28االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة .ولم يكن
وحدة نظ ًرا ألن املجموعة ليس لديها حصص طويلة األجل
لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم املالية امل ُ َّ
يف شركتها الزميلة أو مشروعها املشترك.
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دورة التحسينات السنوية لألعوام 2015م2017-م
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( - )3عمليات جتميع املنشآت
ِّ
توضح التعديالت أنه عندما حتصل منشأة على سيطرة على منشأة أخرى يف عملية مشتركة ،فإنها تلتزم
بتطبيق متطلبات جتميع املنشآت الذي يتحقَّق على مراحل ،مبا يف ذلك إعادة قياس احلصص اململوكة
املستحوذة
سابقا يف أصول والتزامات العملية املشتركة بالقيمة العادلة .وعند إجراء ذلك ،تقيس املنشأة
ِ
كامل حصتها اململوكة ساب ًقا يف العملية املشتركة .وتُط ِّبق املنشأة تلك التعديالت على عمليات جتميع
املنشآت بشأن تاريخ االستحواذ عليها يف أو بعد بداية فترة القوائم املالية السنوية األولى ابتدا ًء من تاريخ
 1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بتطبيقها تطبي ًقا ُمب ِّك ًرا .ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير
على القوائم املالية للشركة ،نظ ًرا لعدم وجود أي معاملة حتققت فيها السيطرة املشتركة.
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (« - )11االتفاقيات املشتركة»

االتفاقيات املشتركة عبارة عن منشأة تشارك يف عملية مشتركة دون سيطرة مشتركة عليها ،أو من احملتمل
أن يحصل على سيطرة مشتركة على عملية مشتركة نشاطها يشكل منشأة كما هو منصوص عليه يف املعيار
ِّ
وتوضح التعديالت بأنه ال يُ َعاد قياس احلصص اململوكة ساب ًقا يف تلك
الدولي للتقرير املالي رقم (.)3
العملية املشتركة
حتصل فيها على سيطرة مشتركة يف أو بعد بداية فترة
وتُط ِّبق املنشأة تلك التعديالت على املعامالت التي
َ
القوائم املالية السنوية األولى ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بتطبيقها
وحدة ،نظ ًرا لعدم وجود أي معاملة
تطبي ًقا ُمب ِّك ًرا .ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم املالية امل ُ َّ
حتققت فيها سيطرة مشتركة.
معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )12ضرائب الدخل
ِّ .
توضح التعديالت أن نتائج ضرائب الدخل املتعلقة بتوزيعات األرباح ترتبط مباشرة أكثر باملعامالت أو
أرباحا قابلة للتوزيع بخالف التوزيعات على املالكني .وعليه ،تعترف املنشأة
باألحداث السابقة التي حققت
ً
بنتائج ضرائب الدخل املتعلقة بتوزيعات األرباح يف الربح أو اخلسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق
امللكية حسبما اعترفت املنشأة يف األصل بتلك املعامالت أو األحداث السابقة .وتُط ِّبق املنشأة التعديالت
على فترات القوائم املالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بالتطبيق
يتعي أن تطبقها على نتائج ضرائب الدخل
املب ِّكر .وعندما تُط ِّبق املنشأة تلك التعديالت للمرة األولىَّ ،
املتعلقة بتوزيعات األرباح املُعت َرف بها يف أو بعد بداية فترة املقارنة السابقة .ولم يكن لهذه التعديالت أي
وحدة للمجموعة.
تأثير على القوائم املالية امل ُ َّ
معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )23تكاليف االقتراض

ِّ
توضح التعديالت أن تتعامل املنشأة كجزءٍ من القروض العامة التي اقتُرضت يف األصل بهدف تطوير أصل
مؤهل عند استكمال فعل ًيا جميع األنشطة الالزمة إلعداد ذلك األصل لالستخدام املسته َدف منه أو بيعه.
َّ
وتُط ِّبق املنشأة التعديالت على تكاليف االقتراض املتك َّبدة يف أو بعد بداية فترة القوائم املالية السنوية التي
تُط ِّبق املنشأة خاللها تلك التعديالت للمرة األولى .وتُط ِّبق املنشأة تلك التعديالت على فترات القوائم املالية
السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بالتطبيق املب ِّكر .ولم يكن لهذه
وحدة للمجموعة.
التعديالت أي تأثير على القوائم املالية امل ُ َّ
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

 06المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد

عدلة ،الصادرة غير السارية املفعول بعد ،حتى
فيما يلي إفصا ٌح عن املعايير والتفسيرات اجلديدة وامل ُ َّ
وحدة للمجموعة .وتنوي املجموعة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات اجلديدة
تاريخ إصدار القوائم املالية امل ُ َّ
عدلة ،حيثما يكون مالئ ًما ،عندما تصبح سارية املفعول.
وامل ُ َّ
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (« )17عقود التأمني»

أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية يف شهر مايو 2017م املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (« )17عقود
التأمني»؛ وهو معيار محاسبي جديد شامل يُعني بعقود التأمني حيث يغطي االعتراف والقياس والعرض
َّ
ِ
محل املعيار الدولي للتقرير
سيح ُّل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ()17
واإلفصاح .ومبجرد سريانه،
املالي رقم (« )4عقود التأمني» الذي صدر يف عام 2005م .وسيُط َّبق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم
( )17على جميع أنواع عقود التأمني (مثل عقود التأمني على احلياة والتأمينات العا َّمة والتأمينات املباشرة
وإعادة التأمني) ،بصرف النظر عن نوع املنشآت التي تصدرها وعلى بعض الضمانات واألدوات املالية ذات
خصائص املشاركة يف األرباح اخلاضعة لتقدير شركة التأمني.
وسيُط ِّبق املعيار بِضع االستثناءات يف نطاق ضيق .ويتمثل الهدف العام من املعيار الدولي للتقرير املالي رقم
( )17يف تقدمي منوذج محاسبي لعقود التأمني الذي يُ َع ُّد أكثر فائدة واتساقا لشركات التأمني .وبخالف
حد كبير على السياسات
املتطلبات املنصوص عليها يف املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )4الذي يستند إلى ٍّ
ً
شامل لعقود
منوذجا
احملاسبية احمللية السابقة القدمية ،يُق ِّدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ()17
ً
التأمني الذي يغطي جميع اجلوانب احملاسبية ذات الصلة .ويتمثل محور املعيار الدولي للتقرير املالي رقم
( )17يف النموذج العام املكتَمل بـ:
حدد للعقود ذات خصائص املشاركة املباشرة يف األرباح (طريقة األتعاب املتغيرة)
‒تك ُّيف ُم َّ

ٍ
ٍ
رئيسة بالعقود قصيرة األمد
بصفة
بسطة (طريق توزيع أقساط التأمني) التي تتعلق
‒طريقة ُم َّ

ويسري املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )17على فترات القوائم املالية التي تبدأ يف تاريخ  1يناير 2021م
أو بعده ،مع ضرورة إدراج أرقام املقارنة .ويُس َمح بالتطبيق املب ِّكر ،شريطة أ ْن تُط ِّبق املنشأة ً
أيضا املعيار
الدولي للتقرير املالي رقم ( )9واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15يف تاريخ تطبيقها للمرة األولى املعيار
الدولي للتقرير املالي رقم ( )17أو قبله .وال ينطبق هذا املعيار على املجموعة.
التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف املادة
أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية ،يف شهر أكتوبر 2018م ،تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم
(« )1عرض القوائم املالية» ومعيار احملاسبة الدولي رقم (« )8السياسات احملاسبية والتغ ُّيرات يف التقديرات
احملاسبية واألخطاء» كي تتماشى وتعريف «املادة» من خالل املعايير وتوضيح جوانب معينة من التعريف.
أن «املعلومات تُع ُّد جوهرية إذا جرى حذفها أو حتريفها أو شابها الغموض
وينص التعريف اجلديد على َّ
ُّ
حد معقول أ ْن ت ِّؤثر على القرارات التي يتخذها املستخدمون األساسيون للقوائم املالية
إلى
لها
توقع
ي
بحيث
ٍّ
ُ
ُ
وحدة التي توفر معلومات مالية بشأن منشأة معينة
ذات األغراض العامة بنا ًء على تلك القوائم املالية امل َّ
ُ
جريَت على تعريف املادة تأثيرا جوهر ًيا على
ُمعِ َّدة للقوائم املالية» .وليس من املتوقع أن تؤ ِّثر التعديالت التي أ ِ
وحدة للمجموعة 07 .املمتلكات واملصانع  07املمتلكات واملصانع واملعدات (تتمة)
القوائم املالية امل ُ َّ
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املصانع واملعدات
األثاث والتركيبات
(مالحظة  7-1الصيانة الدورية
والتجهيزات
املكتب
مباني
ومالحظة ( )7-2مالحظة )7-4
املكتبية
)7-1
(مالحظة
سعودي
ريال
سعودي
باأللوف ريال
ريال سعودي
ريال سعودي
باأللوف
باأللوف
باأللوف

 07الممتلكات والمصانع والمعدات

التكلفة:
يف  1يناير 2018م
إضافات
حتويل
تسوية
استبعادات
مشطوب
يف  31ديسمبر 2018م

السيارات
ريال سعودي
باأللوف

األعمال اإلنشائية
البالتني
قيد التنفيذ
ريال
سعودي ريال سعودي
باأللوف
باأللوف

اإلجمالي
ريال سعودي
باأللوف

إضافات
حتويل
استبعادات
مشطوب
يف  31ديسمبر 2019م

االستهالك املتراكم:
يف  1يناير 2018م
حمل للسنة
ُم َّ
استبعادات
مشطوب
يف  31ديسمبر 2018م
ُمح َّمل للسنة
استبعادات
يف  31ديسمبر 2019م

صايف القيم الدفترية:
يف  31ديسمبر 2019م
يف  31ديسمبر 2018م

681.319
240
225
681.784

681.784

142.590
27.569
170.159
27.568
197.727

484.057
511.625

18.816.854
4.718
49.553
18.871.125
11.146
94.890
()210
18.976.951

3.885.892
990.668
4.876.560
748.006
()55
5.624.511

13.352.440
13.994.565

528.863
()4.881
523.982
8.831
532.813

113.590
89.640
203.230
83.763
286.993
245.820
320.752

176.042
1.514
11.096
188.652
29
1.560
190.241

145.984
6.690
152.674
6.178
158.852
31.389
35.978

30.893
126
()191
()323
30.505
30.505

28.569
857
()191
()323
28.912
602
29.514
991
1.593

29.951
29.951

()11.074
18.877
18.877
29.951

123.614
62.505
()60.874
125.245
12.796
()96.450
41.591

41.591
125.245

20.387.536
69.103
()4.881
()191
()323
20.451.244
32.802
()11.284
20.472.762
4.316.625
1.115.424
()191
()323
5.431.535
866.117
()55
6.297.597
14.175.165
15.019.709

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

ستأجرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،وتبلغ
أرض ُم
إن مباني املكتب واملصانع واملعدات ُمقا َمة على ٍ
َّ 1 .
َ
مدة عقد اإليجار األولية  30سنة ابتدا ًء من  29ذي القعدة 1428هـ (املوافق  9ديسمبر 2007م) ،وهو
قابل للتجديد لفترات إضافية بعد ذلك.
إن مصانع املجموعة ومعداتها مكفولة (أ) برهونات مقابل قرض ألجل من صندوق التنمية الصناعية
َّ 2 .
السعودي (مالحظة ( )18-4ب) وبالتنازل عن املتحصالت املتبقية مقابل قروض ألجل من احتاد بنوك
جتارية (مالحظة  )18-2وصندوق االستثمارات العامة (مالحظة .)18-3
3 .متثل األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ ،بتاريخ القوائم املالية ،التكاليف املُتك َّبدة على أنشطة املصانع.

ُؤجل تكاليف
4 .وف ًقا لسياسة املجموعةُ ،ت َرى دورة الصيانة الدورية االعتيادية على مدى  72شه ًرا وت َّ
َّ
َّ
املخطط لها التالية.
املخطط لها وتُط َفأ على مدى فترة الصيانة الدورية
الصيانة الدورية
5 .أجرت املجموعة ،خالل عام 2018م ،مراجعة على العمر اإلنتاجي التقديري لبعض األصول غير
املتداولة ،وأُظهِ َرت التغ ُّيرات يف العمر اإلنتاجي التقديري بأثر مستقبلي .وفيما لو لم يُج َر هذا التغيير،
لزاد ربح عام 2018م بواقع  236.5مليون ريال سعودي.

لعام 2018
لكل عام من  2019حتى 2038
لعام 2039

التأثير السنوي لزيادة (نقص)
حمل االستهالك
ُم َّ
ريال سعودي باأللوف

236.537
()11.493
()6.177

ُ 6 .وزِّع االستهالك ُ
امل َّمل على النحو التالي:

تكلفة مبيعات (إيضاح )25
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )27

76

2019
ريال سعودي
باأللوف
856.792

2018
ريال سعودي
باأللوف
1.104.585

9.325

10.839

866.117

1.115.424

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

 08أصول حق االستخدام
األراضي
ريال سعودي
باأللوف

املستودعات
ريال سعودي
باأللوف

املعدات
ريال سعودي
باأللوف

املكاتب
والسيارات
ريال سعودي
باأللوف

اإلجمالي
ريال سعودي
باأللوف

التكلفة:
أصول حق االستخدام ُمعت َرف
بها كما يف  1يناير2019
عن تطبيق املعيار الدولي
للتقرير املالي رقم ()16
(إيضاح )5
إضافات
كما يف  31ديسمبر 2019م

32.663

53.190

491

2.692

89.036

-

-

-

623

623

32.663

53.190

491

3.315

89.659

االستهالك املتراكم:
حمل للسنة
ُم َّ

1.972

17.170

123

1.114

20.379

كما يف  31ديسمبر 2019م

1.972

17.170

123

1.114

20.379

صايف القيم الدفترية:
يف  31ديسمبر 2019م

30.691

36.020

368

2.201

69.280

اعت ُِر َف ،خالل السنة ،باستهالك أصول حق االستخدام بقيمة  20.382ألف ريال سعودي يف قائمة الدخل
وحدة.
والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
 09قروض الموظفين
ً
قروضا سكنية ال حتمل فائدة ُمق َّدمة إلى موظفني سعوديني ،وهي مكفولة برهن
متثل قروض املوظفني
على املمتلكات املشتراة مبوجب برنامج متلك الوحدات السكنية للموظفني .وتستحق القروض السداد على
درجت األقساط املستحقة خالل سنة واحدة يف بند
أقساط شهرية خالل فترة أقصاها  15سنة .وقد أ ُ َ
«املبالغ املدفوعة مقد ًما واحلسابات املدينة األخرى» ضمن األصول املتداولة .وتُظ َهر القيمة الدفترية كما
بتاريخ القوائم املالية على النحو التالي:
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

اجلزء غير املتداول ُ -مد َرج ضمن األصول غير املتداولة
اجلزء املتداول ُ -مد َرج ضمن املبالغ املدفوعة مقد ًما واحلسابات
املدينة األخرى (إيضاح )12

 010الحسابات التجارية المدينة

أقل من  30يو ًما
 60-31يو ًما
 90-61يو ًما

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

138.978

128.464

29.944

27.744

168.922

156.208

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

871.665

1.028.366

32.620

5.696

1.812

1.320

906.097

1.035.382

=1 .كما يف  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2018م ،لم تنخفض قيمة أي من احلسابات املدينة.
2 .ال حتمل احلسابات التجارية املدينة أي فائدة ،وتبلغ فترة االئتمان لدى املجموعة  60-30يو ًما ،حيث
تُعتبر احلسابات التجارية املدينة متأخرة السداد بعد هذه املدة .واحلسابات التجارية املدينة غير
املنخفضة القيمة غير مكفولة بضمانات ،ومن املتوقع ،بنا ًء على اخلبرة السابقة ،استردادها بالكامل.
 011المخزون

قِ طع غيار
بضاعة تا َّمة الصنع
كتاليست (محفزات) ومواد كيماوية وإضافات
مواد خام (مالحظة )11-1

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

423.005
357.780
135.319
1.699
917.803

411.506
560.405
132.798
748
1.105.457

ٍ
ٍ
رئيسة من ثالثة موردين ،من بينهم جهتان منتسبتان كائنتان
بصفة
1 .تشتري املجموعة موادها اخلام
باململكة العربية السعودية.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

مقدما والحسابات المدينة األخرى
 012المبالغ المدفوعة
ً

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

مبالغ مدفوعة مقد ًما

34.173

27.429

قروض موظفني  -اجلزء املتداول (إيضاح )9

29.944

27.744

ستحقة القبض ،بالصايف
ضريبة قيمة مضافة ُم َ

17.321

31.732

تأمني نقدي مقابل ضمان بنكي

2.264

2.264

ستحقة الدفع
إيرادات فوائد ُم َ

245

5.780

مطالبة تأمني قابلة لالسترداد

-

136.759

تأمني نقدي مقابل إصدار صكوك (إيضاح )20

-

16.455

1.610
85.557

8.759
256.922

حسابات مدينة أخرى
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

 013المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
متثل اجلهات ذات العالقة املساهمني الرئيسيني يف املجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وكِ بار موظفي اإلدارة
َ
َ
املسيطر عليها من قِ بل هذه اجلهات أو التي متارس هذه اجلهات نفوذا هاما
املسيطر عليها أو
بها واملنشآت
عليها .وتُعتَمد سياسات تسعير هذه املعامالت والشروط املتعلقة بها من قِ بل إدارة املجموعة.
 .أفيما يلي املعامالت الرئيسة مع اجلهات ذات العالقة:
اجلهات ذات العالقة

العالقة

شركة املجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي
شركة شيفرون فيليبس السعودية جهة ذات عالقة
مساهِ م

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

760

409

مبيعات

203.940

261.563

مشتريات

69.349

19.804

خدمات دعم ومساندة

313.410
302.415
1.064.058
853

341.354

374.858
1.197.694
51.488

طبيعة املعامالت
خدمات دعم ومساندة

شركة اجلبيل شيفرون فيليبس

جهة ذات عالقة

شركة اجلبيل شيفرون فيليبس

جهة ذات عالقة

شيفرون فيليبس كميكال
كمباني إل إل سي

مبيعات
مشتريات
خدمات دعم ومساندة

جهة ذات عالقة

امتياز (إيضاح )25

51.323

شيفرون فيليبس كميكال جلوبال
إمبلومينت كمباني إل إل سي

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

72.818

77.639

شيفرون فيليبس كميكال
إنترناشونال سيلز إل إل سي

جهة ذات عالقة

أتعاب تسويقية (إيضاح
)26

259.748

317.231

خدمات دعم ومساندة

10.253

كميكال سرفسز إنك.

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

18.743

7.583

شيفرون فيليبس كميكال
إنترناشونال إنك.
شيفرون فيليبس كميكال
إنترناشونال إن .يف.
شيفرون فيليبس كيميكال
إيشا بي تي إي ليمتد
شيفرون فيليبس (شانغهاي)
كورب
سي بي سي جلوبال إمبلومينت
كمباني إل إل سي

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

401

668

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

765

788

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

604

593

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

390

386

جهة ذات عالقة

خدمات دعم ومساندة

634

1.309

17.487

•أبرمت املجموعة اتفاقية تسهيالت مشتركة («االتفاقية») مع شركة شيفرون فيليبس السعودية ،حيث
تق ِّدم اجلهة املنتسبة مبوجبها خدمات دعم ومساندة إلى املجموعة يف مجاالت التشغيل والصيانة
وخدمات الدعم اإلداري والدعم الفني.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

•أبرمت املجموعة اتفاقية امتياز («االتفاقية») مع شيفرون فيليبس كميكال إل إل سي خالل السنوات
املاضية ،حيث ح َّملت اجلهة ذات العالقة ري ًعا مقابل استخدام عمليات البلمرة.

ِ
املسيطر يف الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة ُم َو َّح َدة) ً
قرضا مسان ًدا ال يحمل
قدم الشريك غير
• َّ
فائدة بقيمة  1.131.7مليون ريال سعودي يف السنوات السابقة لتمويل إنشاء مصنع بتروكيماويات.
ويخضع سداد القرض لبعض التعهدات التي تُستوفى مبوجب شروط تسهيالت القروض التجارية
سددت املجموعة مبل ًغا بقيمة  945مليون ريال سعودي يف السنة احلالية والسنة
(إيضاح  .)18وقد َّ
السابقة.

 .بفيما يلي األرصدة اخلتامية للجهات ذات العالقة:

ستحقة من جهات ذات عالقة ضمن األصول املتداولة:
١ .املبالغ امل ُ َ
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

شركة شيفرون فيليبس السعودية

184.988

172.631

شركة اجلبيل شيفرون فيليبس

52.238
237.226

48.695
221.326

ستحقة إلى جهات ذات عالقة ضمن املطلوبات املتداولة
 .2املبالغ امل ُ َ
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

شركة اجلبيل شيفرون فيليبس

99.383

86.524

شركة شيفرون فيليبس السعودية

65.509

72.187

شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي

41.993

48.200

شركة املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

1.169

409

208.054

2.261
209.581

شيفرون فيليبس كميكال جلوبال إمبلومينت كمباني إل إل سي
 .جفيما يلي مكافأة ورواتب كِ بار موظفي اإلدارة:

ميثل كِ بار موظفي اإلدارة أعضاء مجلس إدارة املجموعة واملديرين بها وكِ بار موظفيها .وفيما يلي تفاصيل
مكافأة ورواتب كبار موظفي اإلدارة الرئيسة باملجموعة عن السنتني املنتهيتني يف  31ديسمبر 2019م و31
ديسمبر 2018م:
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

مكافآت موظفني قصيرة األجل

15.897

18.425

مكافآت نهاية خدمة

1.522
17.419

2.376
20.801

 014النقد وما في حكمه
يتألف النقد وما يف حكمه مما يلي:
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

أرصدة بنكية

2.349.617

1.076.537

ودائع قصيرة األجل

136.000
2.485.617

2.175.000
3.251.537

إن الودائع قصيرة األجل احملت َفظ بها كنقد معادل متثل الودائع البنكية مودعة لدى بنوك محلية وأجنبية
َّ
بالريال السعودي والدوالر األمريكي ،على التوالي ،وتتراوح فترات استحقاقها األصلية ما بني يوم واحد
إلى ثالثة أشهر حسب حاجة املجموعة من النقدية الفورية ،وهي حتقق فائدة حسب معدل الودائع قصيرة
األجل ذات الصلة.

إن جز ًءا من النقد وما يف حكمه لدى املجموعة بقيمة  2.098مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر :2018
َّ
ٌ
 2.097مليون ريال سعودي) متنازل عنه كضمان مقابل تسهيالت القروض من احتادات بنوك جتارية
وصندوق االستثمارات العامة (انظر إيضاح  .)18ويتض َّمن ذلك مبل ًغا بقيمة  1.191مليون ريال سعودي
( 31ديسمبر  1.185 :2018مليون ريال سعودي) متعل ًقا مبتطلبات خدمة ديْن.
 015رأس المال
قس ٌم إلى  480مليون سهم بقيمة  10ريال سعودي للسهم الواحد
يبلغ رأس املال  4.800مليون ريال سعودي ُم َّ
كما يف  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2018م.
 016االحتياطي النظامي
وف ًقا لنظام الشركات السعودي ،يلزم حتويل نسبة  %10من صايف دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى
يعادل الرصيد يف االحتياطي نسبة  %30من رأس املال .وهذا االحتياطي عادة غير متاح للتوزيع ،باستثناء
يف ظل ظروف منصوص عليها يف نظام الشركات السعودي.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

سيطرة
الم
ِ
 017الحصص غير ُ
1 .فيما يلي نسبة حصة امللكية اململوكة للحصص غير املسيطرة:
االسم

بلد التسجيل

2019

2018

الشركة السعودية للبوليمرات

اململكة العربية السعودية

%35

%35

شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع

اإلمارات العربية املتحدة

%35

%35

2 .فيما يلي احلركة يف احلصص غير امل ُ ِ
سيطرة خالل السنة:
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

3.648.431

3.037.340

حصة يف صايف نتائج

343.691

534.968

حصة يف (اخلسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر

()13.992

9.853

ِ
املسيطر
ضريبة دخل ُمست َردة من الشريك غير
يف نهاية السنة

123.671
4.101.801

66.270
3.648.431

يف بداية السنة

 018القروض ألجل

املتداولة

نسبة الفائدة الفعلية

احتاد بنوك جتارية
(مالحظة )18-1

أسعار الفائدة للتعامل
بني بنوك لندن

احتاد بنوك جتارية
(مالحظة )18-2

أسعار الفائدة للتعامل
بني بنوك لندن

(اليبور) %1.05 +
اليبور) %0.06 +

صندوق االستثمارات العامة أسعار الفائدة للتعامل
بني بنوك لندن
(مالحظة )18-3

صندوق التنمية الصناعية
السعودي
مالحظة )18-4

اليبور) %0.50 +

%1.014

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

 15ديسمبر 2020م

497.396

517.770

 15ديسمبر 2020م

221.250

177.000

 31ديسمبر 2020م

391.779

480.000

 8إبريل 2020م

100.000
1.210.425

200.002
1.374.772

تواريخ االستحقاق
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

نسبة الفائدة الفعلية

غير املتداولة
احتاد بنوك جتارية
(مالحظة )18-1

أسعار الفائدة للتعامل بني
بنوك لندن

احتاد بنوك جتارية
(مالحظة )18-2

(اليبور) )%1.1 - %1.05( +
أسعار الفائدة للتعامل بني
بنوك لندن
(اليبور) %0.06 +

تواريخ االستحقاق

2019
ريال سعودي
باأللوف

2018
ريال سعودي
باأللوف

2023 - 2021

2.673.505

3.300.773

2023 - 2021

765.108

1.031.933

أسعار الفائدة للتعامل
صندوق االستثمارات العامة بني بنوك لندن
(اليبور) %0.50 +
(مالحظة )18-3

-

صندوق التنمية الصناعية
السعودي
(مالحظة )18-4

-

100.002

3.438.613

4.857.557

()3.478

()6.637

3.435.135

4.850.920

%1.014

ناقصا :تكاليف املعامالت
ً
غير املطفأة

424.849

فيما يلي احلركة يف تكاليف املعامالت غير املط َفأة املتعلقة بهذه التسهيالت التمويلية:
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

التكاليف:
يف  1يناير و  31ديسمبر

238.369

238.369

اإلطفاء:
يف  1يناير
ُمح َّمل للسنة (إيضاح )29
يف  31ديسمبر
الرصيد يف  31ديسمبر

231.732

226.332

3.159

5.400

234.891
3.478

231.732
6.637

1 .حصلت املجموعة على تسهيالت قـروض جتارية بقيمة  7.045.9مليون ريال سعودي (:2018
 7.045.9مليون ريال سعودي) من احتاد بنوك جتارية ،حيث ُسحب املبلغ بالكامل بتاريخ القوائم املالية
املتحصالت املتبقية يف احلسابات البنكية
(ُ :2018س ِح َب املبلغ بالكامل) .والقرض مكفو ٌل بالتنازل عن
َّ
اخلاصة باملشروع ،وبرهن على احلسابات البنكية الداخلية اخلاصة باملشروع وبالتنازل عنها (:2018
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

باملثل) .ويستحق القرض السداد على  22قسطا نصف سنوية متتابعة تتراوح ما بني  %2إلى  %20من
ص ِّنف اجلزء املستحق السداد
التسهيالت املستخدمة ،وذلك ابتدا ًء من  15يونيو 2013م؛ وعليه ،فقد ُ
من القرض قبل  1يناير 2021م ضمن املطلوبات املتداولة .وتخضع هذه التسهيالت لفائدة وف ًقا ألسعار
الفائدة للتعامل بني البنوك يف لندن زائ ًدا هامش ربح يتزايد تدريجيا من %0.80إلى %1.15على مدى
فترة القروض.
قرض بقيمة  2.212.5مليون ريال سعودي ( 2.212.5 :2018مليون
2 .حصلت املجموعة على تسهيل ٍ
ريال سعودي) من احتاد بنوك جتارية .والتسهيل مكفو ٌل بضمانات من بنك التصدير واالستيراد
األمريكي ،حيث ُسحب املبلغ بالكامل بتاريخ القوائم املالية (ُ :2018سحب املبلغ بالكامل) .والقرض
مكفو ٌل بالتنازل عن املتحصالت املتبقية من املصانع واملعدات وبرهن على مستندات املشروع املضمونة
والتنازل عنها وبرهن على احلسابات البنكية اخلارجية اخلاصة باملشروع والتنازل عنها ( :2018باملثل).
ويستحق القرض السداد على  22قسطا نصف سنوية متتابعة تتراوح ما بني  %3إلى  %8من التسهيالت
املستحق السداد من القرض
ص ِّنف اجلزء
َ
املستخدمة ،وذلك ابتدا ًء من  15يونيو 2013م .وعليه ،فقد ُ
قبل  1يناير 2021م ضمن املطلوبات املتداولة .وتخضع التسهيالت لفائدة وف ًقا ألسعار الفائدة للتعامل
بني البنوك يف لندن زائ ًدا نسبة .%0.06
قرض ألجل بقيمة  3.000مليون ريال سعودي ( 3.000 :2018مليون
3 .حصلت املجموعة على تسهيل ٍ
ريال سعودي) من صندوق االستثمارات العامة ،حيث ُسحب املبلغ بالكامل بتاريخ القوائم املالية (:2018
ُس ِح َب املبلغ بالكامل) .والقرض مكفو ٌل بالتنازل عن املتحصالت املتبقية من املصانع واملعدات وبرهن على
مستندات املشروع املضمونة والتنازل عنها وبرهن على احلسابات البنكية اخلارجية اخلاصة باملشروع
والتنازل عنها وبرهن على احلسابات البنكية الداخلية اخلاصة باملشروع والتنازل عنها ( :2018باملثل).
ويستحق القرض السداد على  15قسطا نصف سنوية ،حيث كان أول قسطني بنسبة  %1لكل منهما،
فيما تتراوح الثالثة عشر قسطا املتبقية ما بني نسبة  %7إلى نسبة  %9من إجمالي القرض املستخ َدم،
وذلك ابتداء من  31ديسمبر 2013م .ويخضع القرض لفائدة وف ًقا ألسعار الفائدة للتعامل بني بنوك
لندن زائ ًدا نسبة  %0.5مع رسم مدفوع مقد ًما بنسبة  %0.5من مبلغ القرض األساس.
4 .حصلت الشركة ً
أيضا على تسهيلي قرضني بقيمة  600مليون ريال سعودي لكل منها ( 600 :2018مليون
ريال سعودي لكل منهما) من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع البتروكيماويات،
حيث ُسحب تسهيال القرضني بالكامل بتاريخ القوائم املالية (ُ :2015سحبت بالكامل) .والقرضان
مكفوالن برهن على مصانع املجموعة ومعداتها اخلاصة بوحدات إنتاج اإلثيلني وامليتاثيسيس و-1
هيكسني والبولي إيثيلني ،وبالتنازل عن املتحصالت من التأمني وحقوق التقنية ( :2018باملثل) .ويستحق
سداد القرضني على  14قسطا نصف سنوية مبعدل يتراوح ما بني نسبة  %4.17إلى نسبة  %8.33من
التسهيالت املستخ َدمة ،وذلك ابتدا ًء من  18ديسمبر 2013م .وقد كان القرضان يخضعان لرسم مدفوع
مقد ًما بنسبة  %7.5من املبلغ األساس لتسهيالت القرضني.

5 .فيما يلي إجمالي املبالغ املُج َّمعة لتواريخ االستحقاق يف اخلمس سنوات الالحقة من القروض ألجل كما
وحدة:
بتاريخ قائمة املركز املالي امل ُ َّ
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

السنوات
2019

-

1.374.772

2020

1.210.425

1.263.867

2021

762.896

783.268

2022

931.500

956.960

1.744.217
4.649.038

1.853.462
6.232.329

2023
اإلجمالي

 .6يتعني على املجموعة االلتزام ببعض التعهدات مبوجب كافة اتفاقيات تسهيالت القروض املذكورة أعاله
سيطر
الم
ِ
 019القرض المساند من الشريك غير ُ

قرض مساند من الشريك غير امل ُ ِ
سيطر

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

182.696

413.927

يستحق سداد القرض املساند من الشريك غير امل ُ ِ
سيطر شريطة استيفاء بعض التعهدات مبوجب شروط
تسهيالت القروض التجارية.
1 .متثلت احلركة يف القرض املساند من الشريك غير امل ُ ِ
سيطر فيما يلي:
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

يف  1يناير

413.927

817.988

حملة للسنة (إيضاح )29
فائدة اسمية ُم َّ

10.527

42.189

()5.508

-

()236.250
182.696

()446.250
413.927

ربح إعادة قياس (إيضاح )28
مدفوع خالل السنة
يف  31ديسمبر
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

 020الصكوك
أصدرت الشركة بتاريخ  25شعبان 1435هــ (املوافق  23يونيو 2014م) صكو ًكا بقيمة  1.2مليار ريال
سعودي بقيمة اسمية تبلغ  1مليون ريال سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة .وكانت الصكوك املُص َدرة
حتميل معدل عائد متغ ِّير على أساس أسعار العمولة للتعامل بني البنوك السعودية («سايبور») زائ ًدا هامش
ربح نسبته  ،%1.7وتستحق السداد على أساس نصف سنوي .وكانت الصكوك تستحق السداد حسب القيمة
االسمية يف تاريخ استحقاقها  20ش َّوال 1440هــ (املوافق  23يونيو 2019م).

وقد قرر مجلس اإلدارة بتاريخ  19رمضان 1439هـ (املوافق  3يونيو 2018م) إعادة شراء الصكوك املُص َدرة.
وسددت
وعليه ،فقد أعادت الشركة شراء جزء من الصكوك املُص َدرة بقيمة  122مليون ريال سعودي.
َّ
املجموعة الصكوك املتبقية خالل السنة.

ووف ًقا التفاقية الصكوك املُب َرمة بتاريخ  25شعبان 1435هــ (املوافق  23يونيو 2014م) ،فقد أُودِ َع مبلغ بقيمة
 16.5مليون ريال سعودي كتأمني نقدي محت َفظ به لدى شركة الرياض املالية يف حساب مفتوح بالنيابة عن
ً
محتفظا به من قبل لدى شركة
وكيل حاملي الصكوك (إيضاح  .)12وأُفِ َرج عن التأمني النقدي الذي كان
الرياض املالية.
 021التزام عقد اإليجار
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

غير متداول

52.097

-

متداول

12.917
65.014

-

املرجح ملعدل االقتراض اإلضايف التي تبلغ نسبته  %3.83حلساب القيمة
استخدمت املجموعة املتوسط
َّ
احلالية من التزامات عقود اإليجار.
 022مكافآت الموظفين
وف ًقا ألحكام معيار احملاسبة الدولي رقم ( ،)19فقد نفذت اإلدارة إجرا ًء لتقييم القيمة احلالية اللتزاماتها
املستحقة الدفع مبوجب األنظمة
احملددة كما بتاريخ القوائم املالية املتعلقة مبكافآت املوظفني
من املكافآت
َّ
َ
احمللية واالتفاقيات التعاقدية ذات الصلة .وفيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسة املستخ َدمة يف حساب
التزام املكافآت احملددة غير املوحدة:
عدل اخلصم
ُم َّ

النسبة املتوقعة من زيادة الراتب

2019

2018

%3.3

%4.5

%4.0

%4.0
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

احملددة كما بتاريخ القوائم املالية باستخدام االفتراضات
احتُسبت القيم احلالية من التزامات املكافآت
َّ
املوضحة أعاله.
االكتوارية
َّ
فيما يلي حتلي ٌل بصايف تكاليف املكافآت ُ
وحدة على
امل َّملة على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
النحو التالي:
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

القيمة احلالية اللتزام مكافآت محددة

190.513

191.238

حددة
(خسارة)  /ربح إعادة القياس من خطط مكافآت ُم َّ
الرصيد كما يف  31ديسمبر

40.649
231.162

()28.151
163.087

فيما يلي حتلي ٌل بصايف تكاليف املكافآت ُ
وحدة على
امل َّملة على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
النحو التالي:
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

تكلفة خدمات حالية

20.824

24.543

تكلفة فائدة على التزام مكافآت

7.615
28.439

6.206
30.749

حددة نظ ًرا ملا يلي:
1 .نشأت خسارة  /نشأ (ربح) متعلق بإعادة قياس من خطط مكافآت ُم َّ

خسائر اكتوارية ناشئة عن تغ ُّيرات يف االفتراضات الدميوغرافية

خسائر (أرباح) اكتوارية ناشئة عن تغ ُّيرات يف االفتراضات املالية
تعديالت قائمة على اخلبرة
صايف خسارة (ربح) متعلق مبكافآت

88

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

-

6.442

36.106

()48.846

4.543
40.649

14.253
()28.151

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

احملددة غير املم َّولة:
 . 2فيما يلي احلركة يف القيمة احلالية اللتزام املكافآت
َّ

يف  1يناير
صايف املكافآت ُ
امل َّملة للسنة
مكافآت مدفوعة
حددة
(خسارة)  /ربح إعادة القياس خلطط مكافآت ُم َّ
يف  31ديسمبر

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

163.087
28.439
()1.013
40.649
231.162

165.379
30.749
()4.890
()28.151
163.087

 .3فيما يلي حتليل حساسية الكمية لالفتراضات الهامة كما يف تاريخ القوائم املالية:
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

عدل اخلصم
ُم َّ

%0.25
()%0.25

()8.146
8.599

()5.442
5.739

النسبة املتوقعة من زيادة الراتب

%0.25
()%0.25

8.518
()8.111

5.753
()5.480

الزيادة ( /النقص)

 .4فيما يلي حتليل حساسية الكمية لالفتراضات الهامة كما يف تاريخ القوائم املالية:

ُح ِّدد حتليل احلساسية املذكور أعاله بنا ًء على طريقة تق ِّدر استقرائ ًيا التأثير على التزامات املكافآت
احملددة نتيجة تغ ُّيرات معقولة يف االفتراضات الرئيسة نشأت يف نهاية فترة القوائم املالية .ويعتمد حتليل
َّ
احلساسية على تغ ُّير يف افتراض هام ،مع ثبات كافة االفتراضات األخرى .وقد ال ميثل حتليل احلساسية
املرجح أن تنشأ التغ ُّيرات يف االفتراضات مبعزل
تغ ُّي ًرا فعل ًيا يف التزام املكافآت احملددة؛ ذلك أ َّنه من غير
َّ
عن بعضها البعض
احملددة يف السنوات املستقبلية:
 .5من املتوقع أن تكون املدفوعات التالية مساهمات يف خطة املكافآت
َّ
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

التالية)
ما بني  2إلى  5سنوات

6.553

5.304

29.032

31.986

بعد خمس سنوات
إجمالي املدفوعات املتوقعة

46.595
82.180

64.372
101.662

خالل فترة االثني عشر شه ًرا التالية (فترة القوائم املالية السنوية
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

 .6يبلغ متوسط مدة التزام خطة املكافآت احملددة يف نهاية فترة القوائم املالية  15.9سنة (15.2 :2018
سنة).
ستحقة الدفع والحسابات الدائنة األخرى
 023المصاريف ُم
َ

مستحقة الدفع
مصاريف
َ
قدمة من عمالء
ُدفعات ُم َّ
حسابات دائنة أخرى

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

243.368

438.188

29.029

63.645

65.427
337.824

103.371
605.204

1 .الشروط واألحكام املتعلقة باملطلوبات املالية:
•ال حتمل احلسابات الدائنة األخرى فائدة ،ويبلغ متوسط مدتها ستة أشهر.
 024مخصصات الزكاة وضريبة الدخل
تخضع املجموعة لزكاة وضريبة دخل وف ًقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخلُ .
وت ّمل مخصصات الزكاة
وحدة .وتق ِّدم الشركة وشركتها التابعة (الشركة
وضريبة الدخل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر امل ُ َّ
السعودية للبوليمرات) إقرارات زكوية وضريبية منفصلة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

ضريبة الدخل املتعلقة بالشريك غير املسيطر (الشريك غير السعودي)
يف الشركة السعودية للبوليمرات
ضريبة حالية

52.133

97.126

الزكاة املتعلقة بالشركة الوطنية للبتروكيماويات

15.218
67.351
30.456

35.015
132.141
54.753

الزكاة املتعلقة بالشركة السعودية للبوليمرات

40.344

43.867

70.800
138.151

98.620
138.151

مؤجلة
ضريبة َّ

فيما يلي املكونات الرئيسة ملصروف ضريبة الدخل والزكاة عن السنة املنتهية يف  31ديسمبر
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

1 .ضريبة الدخل
2019
ريال سعودي
باأللوف

مصروف ضريبة دخل حالية (مالحظة )24-2

2018
ريال سعودي
باأللوف

52.140

97.108

تعديل متعلق بضريبة دخل حالية لسنة سابقة

()7
52.133

18

مؤجلة
ضريبة َّ
فيما يتعلق بإنشاء مخصص فروق مؤقتة وعكس قيد مخصصها
فصح عنها يف قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
ضريبة الدخل امل ُ َ
وحدة
امل ُ َّ

97.126

15.218

35.015

67.351

132.141

 .٢مصروف ضريبة الدخل احلالية
يُحتَسب مصروف ضريبة الدخل احلالية للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2019م حسب نسبة ضريبة الدخل
التي تبلغ .)%20 :2018( %20
عدل ضريبة الدخل الفعلي
 .٣تسوية ُم َّ

الربح احملاسبي املتعلق بالشركة السعودية للبوليمرات قبل
حساب
الضريبة العائدة للشريك غير املسيطر يف الشركة السعودية

2019
ريال
سعودي
باأللوف

للبوليمرات (الشريك غير السعودي
عدل املُط َّبق على الدخل املتعلق بالشريك
الضريبة وف ًقا لل ُم َّ
غير
ِ
املسيطر يف الشركة السعودية للبوليمرات (الشريك غير
68.678
السعودي)
املؤجلة واملصروف
التأثير الضريبي على ُم َّ
عدل ضريبة الدخل َّ

2019
%

343.392

2018
ريال
سعودي
باأللوف

2018
%

611.499

%20

122.300

%20

9.841

%1.6

غير القابلني للحسم لألغراض الضريبية
الضريبة ُ
امل َّملة خالل السنة يف قائمة الدخل والدخل
الشامل اآلخر
%21.60 132.141 %19.60 67.351
وحدة
امل ُ َّ
()%0.4( )1.327
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

املؤجلة
 .4الضريبة
َّ
املؤجلة صايف التأثير الضريبي للفروق املؤقتة بني القِ يم الدفترية لألصول واملطلوبات
تعكس ضرائب الدخل َّ
ألغراض القوائم املالية واملبالغ املستخ َدمة ألغراض الضريبة .وقد كانت املكونات الرئيسة لاللتزامات
املؤجلة للشركة السعودية للبوليمرات يف نهاية السنة على النحو التالي:
واألصول الضريبة
َّ
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

املؤجل
االلتزام الضريبي
َّ

ممتلكات ومصانع ومعدات

758.074

755.595

املؤجل
إجمالي االلتزام الضريبي
َّ

758.074

755.595

املؤجلة
األصول الضريبية
َّ
مكافآت موظفني

15.467

10.826

ترحيل خسارة خاضعة للضريبة

416.334

433.714

املؤجل
إجمالي األصل الضريبي
َّ
املؤجل
صايف االلتزام الضريبي
َّ

431.801
326.273

444.540
311.055

 .5الزكاة
ُمح َّمل للسنة
تتألف الزكاة ُ
امل َّملة املتعلقة باملجموعة مما يلي:

ُمح َّمل للسنة

2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

70.800

98.620

ٍ
إن الفروق بني النتائج وف ًقا للقوائم املالية والنتائج اخلاضعة للزكاة قد نشأت بصورةٍ
رئيسة عن التعديالت
َّ
على بعض التكاليف  /املطالبات وف ًقا لألنظمة الزكوية ذات العالقة.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

املؤجلة:
 .6فيما يلي احلركة يف مخصصات الزكاة وضريبة الدخل وااللتزامات الضريبية
َّ
 31ديسمبر 2019م

مخصصات الزكاة وضريبة الدخل
الضريبة
اإلجمالي
الزكاة
احلالية
ريال
ريال
ريال
سعودي
سعودي
سعودي
باأللوف
باأللوف
باأللوف
يف  1يناير
حمل للسنة
ُم َّ
مدفوعات خالل السنة
يف  31ديسمبر

64.125
52.133
()112.676
3.582

521.552
70.800
()30.056
562.296

585.677
122.933
()142.732
565.878

 31ديسمبر 2018م

االلتزامات
الضريبية
املؤجلة
َّ
بالصايف
ريال
سعودي
باأللوف
311.055
15.218
326.273

االلتزامات
الضريبية
املؤجلة
َّ

مخصصات الزكاة وضريبة الدخل
الضريبة
بالصايف
اإلجمالي
الزكاة
احلالية
ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
ريال سعودي
باأللوف
باأللوف
باأللوف
باأللوف
يف  1يناير
حمل للسنة
ُم َّ
مدفوعات خالل السنة
يف  31ديسمبر

43.958
97.126
()76.959
64.125

436.544
98.620
()13.612
521.552

480.502
195.746
()90.571
585.677

276.040
35.015
311.055

 .7موقف الربوط

موقف ربوط الشركة الوطنية للبتروكيماويات («بتروكيم»)

قدمت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام 2018م .واستكملت
َّ
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الشركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل موقفها الزكوي عن جميع السنوات حتى  31ديسمبر 2010م على
أساس إفرادي .وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل عد ًدا من االلتزامات اإلضافية على النحو التالي:
وأصدرت الهيئة الربوط عن األعوام من 2011م حتى 2013م ،مطالبة بالتزام زكوي إضايف قدره 95.5
ً
اعتراضا على االلتزام الزكوي اإلضايف لدى جلنة االعتراض االبتدائية،
وقدمت الشركة
مليون ريال سعوديَّ ،

عدلة عن األعوام من 2011م حتى
وتسلَّمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية امل ُ َّ
2013م مع مطالبة بالتزام زكوي إضايف قدره  5.74مليون ريال سعودي .وقد قبلت الشركة ودفعت مبل ًغا
ً
اعترضا على الرصيد املتبقي بقيمة  2.27مليون ريال سعودي لدى
بقيمة  3.47مليون ريال سعودي وقدمت

جلنة االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية ،وال تزال جلسة استماع االعتراض قيد االنتظار.
وأصدرت الهيئة الربوط عن األعوام من 2014م حتى 2016م ،مطالبة بالتزام زكوي إضايف قدره 204.2
ً
اعتراضا على االلتزام الزكوي اإلضايف لدى جلنة االعتراض
قدمت الشركة
مليون ريال سعودي ،وقد َّ
االبتدائية ،وال تزال جلسة استماع االعتراض قيد االنتظار .وال يزال الربطان عن عامي 2017م و 2018م
قيد دراسة الهيئة.
وحدة كايف لتغطية أي التزام زكوي إضايف
وترى إدارة الشركة َّ
أن املخصص املُد َرج يف قائمة املركز املالي امل ُ َّ
قد يصدر مِ ن الهيئة.
موقف ربوط الشركة السعودية للبوليمرات
قدمت الشركة التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام 2018م.
َّ
واستُكمل الربط عن الفترة املنتهية يف  31ديسمبر 2008م مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بدون أي التزام.
ولم تُصدر الهيئة بعد الربوط عن األعوام من 2009م حتى 2018م.
وقد احت ُِس َب الوعاء الزكوي بنا ًء على فهم اإلدارة لألنظمة الزكوية املعمول بها يف اململكة العربية السعودية.
وتخضع األنظمة الزكوية يف اململكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة .وقد تختلف الربوط التي ستصدرها
قدمة من الشركات باململكة العربية السعودية.
الهيئة عن اإلقرارات امل ُ َّ
موقف ربوط شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع (شركة باملنطقة احلرة)
سجلة يف املنطقة احلرة مبطار دبي ،وهي معفاة مِ ن ضريبة الدخل.
َّ
إن الشركة التابعة ُم َّ
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 025تكلفة المبيعات
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

تكلفة مواد مستهلكة

3.420.544

3.903.299

استهالك (إيضاح )7

856.792

1.104.585

منافع خدمية ومستلزمات وخدمات

607.519

552.782

خدمات دعم ومساندة ُم َعاد حتميلها من جهات منتسبة (إيضاح )13

296.224

313.826

مصروف مكافآت موظفني

203.400

192.600

امتياز (إيضاح )13

51.323

51.488

خدمات عقود

48.371

63.709

أخرى

74.543

62.670

5.558.716

6.244.959

 026مصاريف البيع والتوزيع
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

أتعاب تسويقية (إيضاح )13

259.748

317.231

شحن وتوزيع

70.234

60.821

تكاليف شحن باملوانئ وتخزين

57.627

81.934

مصروف مكافآت موظفني

8.228

7.575

خدمات دعم ومساندة ُم َعاد حتميلها من جهات منتسبة (إيضاح )13

5.145

-

أخرى

20.949

4.057

421.931

471.618
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 027المصاريف العمومية واإلدارية
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

خدمات دعم ومساندة ُم َعاد حتميلها من جهات منتسبة (إيضاح )13

118.262

134.390

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكِ بار املوظفني (إيضاح )13

17.419

20.801

مصروف مكافآت موظفني

10.597

17.947

استهالك (إيضاح )7

9.325

10.839

مصاريف بنكية

6.212

6.467

566

929

12.199

13.628

174.580

205.001

أتعاب مهنية
أخرى

 028الدخل اآلخر ،بالصافي
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

إيرادات عموالت

77.757

58.346

مطالبة تأمني

11.768

186.786

5.508

-

()6.649

()19.740

9.776

6.256

98.160

231.648

ِ
املسيطر
ربح إعادة قياس متعلق بقرض مساند من الشريك غير
(إيضاح )19
خسارة من حتويل عمالت أجنبية
أخرى ،بالصايف
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 029تكاليف التمويل
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

فائدة على قروض ألجل

171.224

203.160

فائدة على صكوك

24.788

49.692

فائدة على قرض مساند من الشريك غير امل ُ ِ
سيطر (إيضاح )19

10.527

42.189

تكلفة فائدة متعلقة بالتزام مكافآت موظفني (إيضاح )22

7.615

6.206

إطفاء تكاليف معامالت على قروض ألجل (إيضاح )18

3.159

5.400

فائدة على التزامات عقود إيجار (إيضاح )5

2.072

-

خصم قروض موظفني ممنوحة خالل السنة

1.061

1.778

880

948

221.326

309.373

مصاريف خدمات أخرى

 030ربحية السهم
ُتتَسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة صايف دخل السنة العائد للمساهمني يف الشركة على املتوسط
املرجح لعدد األسهم خالل السنة.
َّ
ويظهر اجلدول التالي بيانات الدخل واألسهم املستخدمة يف حسابات ربحية السهم األساس واملخفض:
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر
2019

2018

صايف الدخل املتعلق مبساهمي الشركة (بآالف الرياالت السعودية)

674.470

1.165.382

املرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)
املتوسط
َّ

480.000

480.000

1.41

2.43

ربحية السهم األساس واملُخفَّض املتعلقة باملساهمني يف الشركة

لم يكن هناك أي بند مخفض يؤثر على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة.
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 031االلتزامات الرأسمالية
اعتمدت املجموعة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  83مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 135 :2018
مليون ريال سعودي) تتعلق ببعض مشاريع التوسعة.
 032االلتزامات المحتملة
ِ
املسيطر يف الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة ُم َو َّح َدة) خالل عام
َق َّر َرت الشركة والشريك غير
2010م زيادة رأسمال الشركة السعودية للبوليمرات مببلغ  3.394مليون ريال سعودي ،وهو ما سيؤدي إلى
ِ
املسيطر
املسيطر تكاليف إضافية ،وقد وافقت إدارة الشركة على تعويض الشريك غير
تك ِّبد الشريك غير
ِ
عن طريق سداد مدفوعات سنوية يف املستقبل على أساس األرباح املستقبلية للشركة السعودية للبوليمرات،
مع األخذ يف االعتبار النقد غير القابل للتوزيع نتيجة لزيادة رأس املال املقت َرحة .وخالل السنة املنتهية
يف  31ديسمبر 2019م ،ق َّرر الشريكان يف الشركة السعودية للبوليمرات (الشركة واحلصة غير املسيطرة)
تخفيض رأسمال الشركة السعودية للبوليمرات من باملبلغ ذاته .ولم تُستَكمل اإلجراءات النظامية املتعلقة
بتخفيض رأس املال حتى نهاية السنة.
وأصدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة ،بالنيابة عنها ،ضمانات بقيمة  459مليون ريال سعودي (31
ديسمبر  389 :2018مليون ريال سعودي) فيما يتعلق بسحب مواد خام أول َّية للمصنع من أحد املو ّردين
واالعتراضات الزكوية.
 033أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها
تتألف املطلوبات املالية الرئيسة للمجموعة من القروض واحلسابات التجارية الدائنة واحلسابات الدائنة
األخرى .ويتمثل الغرض الرئيس من هذه املطلوبات املالية يف متويل عمليات املجموعة وتقدمي ضمانات
وتتضمن األصول املالية الرئيسة للمجموعة قروض املوظفني واحلسابات التجارية املدينة
لدعم عملياتها.
َّ
واحلسابات املدينة األخرى والودائع قصيرة األجل والنقدية وما يف حكمها التي تتحقق مباشرة من عملياتها.
وتراجع وتوافق إدارة املجموعة على السياسات اخلاصة بإدارة كل من هذه املخاطر امللخصة أدناه.
وتتع َّرض املجموعة ملخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .وتشرف اإلدارة العليا باملجموعة
على إدارة تلك املخاطر .وتراجع اإلدارة العليا باملجموعة بصفة دورية السياسات واإلجراءات للتأكد من
حتديد جميع املخاطر املالية وقياسها وإدارتها وف ًقا لسياسات املجموعة وأهداف إدارة املخاطر بها .وال
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ترتبط املجموعة بأي أنشطة حت ُّوط .ويراجع مجلس اإلدارة ويوافق على السياسات اخلاصة بإدارة كل من
هذه املخاطر امللخصة أدناه.
1 .مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق يف التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية
نتيجة التغ ُّيرات يف أسعار السوق .وتتألف مخاطر السوق من ثالثة أنواع من املخاطر :مخاطر سعر الفائدة
ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار السلع .والقروض واألرصدة البنكية من بني األدوات املالية التي
تتأثر مبخاطر السوق .ويتعلق حتليل احلساسية يف األقسام التالية باملركز املالي كما يف  31ديسمبر 2019م
و  31ديسمبر 2018م.
(أ) مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة يف التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية
نتيجة للتغ ُّيرات يف أسعار الفائدة يف السوق .وتتعلق مخاطر التغ ُّيرات يف أسعار الفائدة يف السوق التي
تتع َّرض لها املجموعة بالصكوك والتزامات الديون طويلة األجل ذات أسعار الفائدة العائمة .وتعمل على
احل ِّد من مخاطر أسعار الفائدة جزئ ًيا إيرادات الفوائد التي حتققها املجموعة بأسعار الفائدة العائمة من
ودائعها البنكية.
ويوضح اجلدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الشامل للتغ ُّيرات احملتملة املعقولة يف أسعار الفائدة مع
ثبات كافة املتغيرات األخرى.
الزيادة /
التأثير على
النقص يف نقاط
الربح قبل حساب
األساس
الضريبة
ريال سعودي
باأللوف

2019

2018

50-

59.128

50+

()59.128

50-

97.253

50+

()97.253
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(ب) مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية يف التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية
املستقبلية نتيجة تغيرات يف أسعار صرف العمالت األجنبية .وجتري املجموعة معامالتها يف األساس بالريال
السعودي والدوالر األمريكي .ونظ ًرا لكون سعر صرف الريال السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي ،فال
تُش ِّكل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت هامة.

									
(ج) مخاطر أسعار السلع
تتع َّرض املجموعة لتأثير تقلبات السوق يف أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج ،مبا يف ذلك النفط والبنزين

والغاز الطبيعي والكهرباء .وتُعِ ُّد املجموعة موازناتها السنوية وتوقعاتها الدورية مبا يف ذلك حتليالت
احلساسية فيما يتعلق مبستويات مختلفة من أسعار النفط اخلام من أجل إدارة املخاطر .وتعمل على احل ِّد
من تلك املخاطر جزئ ًيا التقلبات يف أسعار سلع املنتجات تامة الصنع للمجموعة (مثل البولي بروبيلني
والبولي إثيلني).
2 .مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان يف عدم وفاء طرف أداة مالية بالتزاماته والتس َّب ِب يف تك ِّبد الطرف اآلخر خسارة
مالية .وتتع َّرض املجموعة ملخاطر االئتمان على النقد وما يف حكمه والودائع قصيرة األجل واحلسابات

ستحقة من جهات ذات عالقة وقروض املوظفني وذلك على النحو التالي:
التجارية املدينة واملبالغ امل ُ َ
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

قروض موظفني

168.922

156.208

ستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ ُم َ

237.226

221.326

حسابات جتارية مدينة

906.097

1.035.382

2.485.617

3.251.537

3.797.862

4.664.453

نقد وما يف حكمه
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

تدير املجموعة مخاطر االئتمان املتعلقة بالعمالء بالتعامل مع عمالء ذوي تاريخ ائتماني موثوق واحلصول
سددة ،وتلك املتعلقة بالبنوك بعدم التعامل
على ضمانات عالية اجلودة عند اللزوم ومبراقبة األرصدة غير امل ُ َّ
إال مع بنوك حسنة السمعة.
3 .مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة يف مواجهة املجموعة صعوبة يف توفير األموال للوفاء بالتزاماتها املالية املرتبطة
قارب
بشكل
باألدوات املالية .وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصول مالية
ٍ
سريع مببلغ يُ ِ
ٍ
قيمتها العادلة .وتدير املجموعة مخاطر السيولة مبراقبة متطلبات رأس املال العامل والتدفقات النقدية

ُسدد
بانتظام والتأكد من توفر التسهيالت البنكية عند احلاجة .وتتطلب شروط العقود لدى املجموعة أن ت َّ
وتسدد احلسابات التجارية الدائنة عادة خالل -30
املبالغ املستحقة خالل  90-30يو ًما من تاريخ الفواتير،
َّ
 45يو ًما من تاريخ الفواتير أو استالم فاتورة مقدمة بصورة صحيحة.
ويلخص اجلدول التالي تواريخ االستحقاق اخلاصة باملطلوبات املالية غير املخصومة للمجموعة بتاريخ
القوائم املالية وذلك على أساس تواريخ السداد املتعا َقد عليها وأسعار الفائدة احلالية السائدة بالسوق:

 31ديسمبر 2019م
عند الطلب
ريال سعودي
باأللوف

أقل من 3
أشهر
ريال سعودي
باأللوف

 3إلى 12
شهرا
ً
ريال سعودي
باأللوف

 1إلى
 5سنوات
ريال سعودي
باأللوف

أكثر من
 5سنوات
ريال سعودي
باأللوف

اإلجمالي
ريال سعودي
باأللوف

قروض ألجل

-

-

1.210.425

3.438.613

-

4.649.038

قرض مساند من
سيطر
الشريك غير ا ُمل ِ

-

-

-

182.696

-

182.696

حسابات جتارية دائنة

-

203.467

-

-

-

203.467

مستحقة
مصاريف
َ
الدفع وحسابات
دائنة أخرى
ستحقة إلى
مبالغ ُم َ
جهات ذات عالقة

-

-

337.824

-

-

337.824

208.054

-

-

-

-

208.054

208.054

203.467

1.548.249

3.621.309

-

5.581.079
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م
 31ديسمبر 2018م
ريال سعودي
باأللوف

أقل من 3
أشهر
ريال سعودي
باأللوف

 3إلى 12
شه ًرا
ريال سعودي
باأللوف

قروض ألجل

-

-

4.857.557 1.374.772

قرض مساند من
الشريك غير امل ُ ِ
سيطر

-

-

-

صكوك

-

-

1.078.000

حسابات جتارية دائنة

-

37.962

عند الطلب

-

 1إلى
 5سنوات
ريال سعودي
باأللوف
413.927

-

أكثر من
 5سنوات
ريال سعودي
باأللوف

اإلجمالي
ريال سعودي
باأللوف

-

6.232.329

-

413.927

-

1.078.000

-

37.962

مستحقة
مصاريف
َ
الدفع وحسابات
دائنة أخرى
ستحقة إلى
مبالغ ُم َ
جهات ذات عالقة

-

-

605.204

-

-

605.204

209.581

-

-

-

-

209.581

209.581

37.962

-

8.577.003

5.271.484 3.057.976

4 .زيادة تر ُّكز املخاطر
ينشأ تركز املخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة جتارية مماثلة أو أنشطة يف املنطقة
اجلغرافية ذاتها أو عندما يكون لديها خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات
التعاقدية تأثرا مماثال بالتغ ُّيرات يف الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف .ويشير تركز

املخاطر إلى احلساسية النسبية ألداء املجموعة جتاه التطورات التي تؤ ِّثر على صناعة معينة.
5 .إدارة رأس املال

يتضمن رأس املال أسهم رأس املال وكافة احتياطيات حقوق امللكية األخرى
بغرض إدارة رأسمال املجموعة،
َّ
العائدة ملالكي املجموعة .ويتمثل الغرض الرئيس إلدارة رأسمال املجموعة يف زيادة قيمة أسهم املساهمني
إلى احلد األقصى.
ٍ
تعديالت عليه يف ضوء التغ ُّيرات يف الظروف االقتصادية ومتطلبات
وتدير املجموعة هيكل رأسمالها وجتري
التعهدات املالية .وبُغية احملافظة على هيكل رأس املال أو تعديله ،قد جتري املجموعة تعديال على مبالغ
توزيعات األرباح املدفوعة إلى املساهمني أو تعيد رأس املال إلى املساهمني أو تصدر أسه ًما جديدة .وتراقب
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إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

املجموعة رأس املال باستخدام نسبة الرفع املالي؛ وهو ما ميثل صايف الدين مقسو ًما على إجمالي رأس
املال زائ ًدا صايف الدين .وتشتمل مطلوبات املجموعة على صايف الدين والقروض ألجل واحلسابات التجارية
ناقصا األرصدة البنكية.
الدائنة واملصاريف املستحقة الدفع واحلسابات الدائنة األخرى والصكوك،
ً
2019

2018

ريال سعودي
باأللوف

ريال سعودي
باأللوف

4.649.038

4.649.038

-

1.078.000

حسابات جتارية دائنة

203.467

203.467

مستحقة الدفع وحسابات دائنة أخرى
مصاريف
َ

337.824

605.204

()2.485.617

()2.485.617

2.704.712

2.704.712

182.696

413.927

12.249.795

11.388.612

12.432.491

11.802.539

15.137.203

16.504.497

%22

%40

قروض ألجل
صكوك

ناقصا :نقد وما يف حكمه
ً
صايف الديْن
قرض مساند من الشريك غير امل ُ ِ
سيطر
حقوق امللكية
إجمالي حقوق امللكية والقرض القرض املساند من الشريك غير
امل ُ ِ
سيطر
رأس املال وصايف الديْن
عدل الرفع املالي
ُم َّ
 034القيم العادلة لألدوات المالية

ق َّيمت اإلدارة بأن القيم العادلة لألرصدة البنكية والودائع قصيرة األجل واحلسابات التجارية املدينة

واحلسابات املدينة األخرى واحلسابات التجارية الدائنة واحلسابات الدائنة األخرى تقارب قيمها الدفترية؛
وذلك يعود إلى حد كبير إلى تواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات املالية.
ِ
املسيطر بنا ًء على
ق َّيمت اإلدارة بأن القيمة العادلة لقروض املوظفني والقرض املساند من الشريك غير
املستوى الثالث من التسلسل الهرمي ال تختلف اختالفا جوهر ًيا عن قِ يمها الدفترية.

التقرير السنوي 2019

103
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وحدة
الم َّ
إيضاحات حول القوائم المالية ُ
كما في  31ديسمبر 2019م

ُت َّدد القيم العادلة لقروض املجموعة التي حتمل فائدة وف ًقا لطريقة التدفقات النقدية املخصومة باستخدام
سعر اخلصم الذي يعكس سعر االقتراض للجهة املُصدِ رة كما يف نهاية فترة القوائم املالية.
 035المعلومات القطاعية
ً
متمثل يف قطاع
ترى إدارة املجموعة أن جميع أنشطة املجموعة وعملياتها تتألف من قطاع تشغيلي واحد
ُص َدر
البتروكيماويات ،وذلك من حيث تقييم األداء وتوزيع املوارد .وبنا ًء على ذلك ،فإن التقارير املالية ت ْ
للقطاعات اجلغرافية فقط.
القطاعات اجلغرافية
تقع جميع األصول التشغيلية باململكة العربية السعودية .وتُ َوزَّع املبيعات جغراف ًيا على النحو التالي:
2019
%

2018
%

محل ًيا  /الشرق األوسط

20

19

آسيا

55

51

أوروبا  /أفريقيا

25

30

100

100

 036األحداث الالحقة
من وجهة نظر اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة املنتهية يف  31ديسمبر 2019م قد يكون
وحدة.
وحد للمجموعة امل ُ َّ
بي يف هذه القوائم املالية امل ُ َّ
لها تأثير هام على املركز املالي امل ُ َّ
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