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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
" شركـة مساهمـة سعوديـة "
قائمة املركز املالي األولية املوحدة (غري مراجعة)
(بآ ف الريا ت السعودية)

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد ونقد مماثل
ودائع قصرية األجل
ذمم مدينة
مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
مستحقات من أطراف ذات عالقة
خمزون
جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
قروض موظفني
تكاليف الصيانة الدورية
ممتلكات وآ ت ومعدات ،صايف
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات

إيضاح
4

5
6

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مستحقات ألطراف ذات عالقة
اجلزا املتداول من القروض طويلة ا جل
خمصص الزكاة
جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
اجلزا غري املتداول من قروض طويلة ا جل
صكوك
قرض مساند من شريك غري مسيطر فى شركة تابعة
خمصص مكافأة نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقـــوق امللكيـة
حقوق املساهمني
رأس املال
احتياطي نظامي
أربـاح مبقاة
جمموع حقوق املساهمني
حقوق امللكية غري املسيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

0316م

كما يف  03يونيو

0315م

0515550,3
5335333
,315133
455145
00,5350
153055545
550115,00

15,6,5065
5035333
153315161
41511,
01,5013
151305011
451615100

615534
1005,13
1651115101
1651105315
0050,45111

455401
0354,3
1154145111
115413560,
0050515161

5,5614
03451,0
01150,1
1501,5545
0015600
0500,5401

1035106
4,15004
0145511
150055161
03555,,
0505650,3

,
1
13

,5,0,5131
150335333
153665110
15533,
1151,15,,1
10540,5010

1351005003
150335333
151015111
545354
10551,5111
1451145551

1

45,335333
1315,11
150015065
6510053,0
051005500
,5,565635
0050,45111

45,335333
11510,
4115060
550305413
051,35103
154,05013
0050515161

5
,
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إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إىل رقم ( )15تشكل جزااً يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة
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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
" شركـة مساهمـة سعوديـة "
قائمة الدخـل األولية املوحدة (غري مراجعة)
(بآ ف الريا ت السعودية)
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية فى
 03يونيــو
0315م
0316م
صايف املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل دخل املبيعات

156405011
()1536,56,5
5105500

151615304
()1500,5,,3
10,5144

لفرتة الستة أشهر املنتهية فى
 03يونيــــو
0315م
0316م
050305110
()050305411
11,5614

051015111
()05563536,
151115131

املصروفات
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
جممل الدخل من العمليات الرئيسة

()13655,0
()4553,3
4015,13

()1365111
()665113
5645111

()1115511
()115303
1135361

()04,5110
()1035614
11,5130

أعباا مالية
ايرادات اخري

()415,11
05105

()405305
111

()105101
65665

()145130
15156

الدخل قبل حقوق امللكية غري املسيطرة و الزكاة
حصة حقوق امللكية غري املسيطرة يف صايف دخل
الشركات التابعة
الدخل قبل الزكاة

01151,,

5005101

6005335

1055051

()10551,,

()1,15555

()0055110

()0605355

0405333
()005065
03,5605

00550,4
()015110
0355011

0115010
()665063
0035100

4605030
()565310
4315001

الزكاة
صايف الدخل

ربح السهم األساس من (ايضاح :)11
الدخل من العمليات الرئيسة

35,,

151,

154,

1566

صايف الدخل

3540

3564

3561

35,5

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إىل رقم ( )15تشكل جزااً يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة
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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
" شركـة مساهمـة سعوديـة "
قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة (غري مراجعة)
(بآ ف الريا ت السعودية)
لفرتة الستة أشهر املنتهية
فى 03يونيـــو
0315م
0316م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الدخل قبل الزكاة الشرعية وحقوق امللكية غري املسيطرة
تعديـــالت لتسويـــة صايف الدخـــل قبـــل الزكـــاة وحقوق
امللكية غري املسيطرة مع صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
خمصص مكافأة نهاية اخلدمة ،صايف
استهالكات

6005335

1055051

455611
4335,51

115610
4315060

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية :
ذمم مدينة
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى وقروض موظفني
خمزون
ذمم دائنة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
األطراف ذات العالقة ،صايف
الزكاة املدفوعة
صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

405501
05661
()65104
()6,5450
()455,0,
()40
()05410
1135161

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
ودائع قصرية األجل
التغري يف تكاليف الصيانة الدورية
إضافات ممتلكات وآ ت ومعدات ومشروعات لت التنفيذ
صايف النقد الناتج من )املستخدم يف( األنشطة ا ستثمارية

1435333
(),05150
()465010
115514

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
املسدد من قروض جل
صايف النقد )املستخدم يف( األنشطة التمويلية
صايف الزيادة يف النقد والنقد املمماثل
النقد والنقد املماثل يف بداية الفرتة
النقد والنقد املماثل يف نهاية الفرتة

()64154,1
()64154,1
0635054
050155106
0515550,3

()1,5555
0,5611
143516,
(),4511,
11,5,,6
()105603
1501,5000

015333
()115116
(),35,05
()605141
()55,53,3
()55,53,3
6165410
151115,50
15,6,5065

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إىل رقم ( )15تشكل جزااً يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة
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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
" شركـة مساهمـة سعوديـة "
قائمة التغريات يف حقوق امللكية األولية املوحدة (غري مراجعة)
(بآ ف الريا ت السعودية)
رأس
املـــــال

أربـــــاح
مبقــــاة

احتياطي
نظامـــي

اإلمجــــــالـــي

حقوق امللكية
غري املسيطرة

اإلمجــــــالـــي

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م
الرصيد كما يف  1يناير 0316م (مراجعة)
صايف دخل الفرتة
الرصيد كما يف  03يونيو 0316م

45,335333

1315,11

1335000

55,305141

054115,11

,50115163

-

-

0035100

0035100

0055110

5565645

45,335333

1315,11

150015065

6510053,0

051005500

,5,565635

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0315م
الرصيد كما يف  1يناير 0315م (مراجعة)
صايف دخل الفرتة
الرصيد كما يف  03يونيو 0315م

45,335333
45,335333

11510,
11510,

,45100

45,155061

1511,5665

65,105106

4315001

4315001

0605355

66150,4

4115060

550305413

051,35103

154,05013

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إىل رقم ( )15تشكل جزااً يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة

5

الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)
 - 1التكوين والنشاط
الشركة الوطنية للبرتوكيماويات ("برتوكيم") ،هي شركة مساهمة سعودية مسجلة يف الرياض ،باململكة
العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1313046060بتاريخ  ,ربيع األول 1401هـ (املواف  16مارس 033,م) .مت
تأسيس الشركة طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  /50ق بتاريخ  16صفر 1401هـ (املواف  00فرباير
033,م).
يتمثل نشاط برتوكيم يف تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة املصانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول
والصناعات األخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات البرتوكيماوية ومشتقاتها ومتلك األراضي
والعقارات واملباني لصاحلها .تفاصيل عمليات اجملموعة موضحة ادناه.
يبلغ رأس مال الشركة  45,3353335333ريال سعودي ويتكون من  4,353335333سهماً ،قيمة كل سهم  13ريال
سعودي.
تبدأ السنة املالية للشركة وشركاتها التابعة يف أول شهر يناير وتنتهي يف نهاية شهر ديسمرب من كل سنة
ميالدية.
 - 0ملخص السياسات احملاسبية ا امة
يتم إعداد القوائم املالية األولية املوحدة للشركة وفقاً ملبدأ التكلفـة التارخيية على أساس مبدأ ا ستحقاق وطبقا
ملباديا احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية ،وتعتمد الشركة على نفس املباديا والسياسات
احملاسبية إلعداد القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف  01ديسمرب 0315م .وفيما يلـي ملخصاً ألهم
السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة .
يتم تقريب األرقام الظاهرة يف هذه القوائم املالية األولية املوحدة ألقرب ألف.
أسس توحيد احلسابات
ألغراض توحيد احلسابات فأنه يتم حذف وتسوية مجيع األرصدة والعمليات ذات العالقة بني الشركة وشركاتها
التابعة ،كما يتم أيضاً إحتساب حصة أصحاب حقوق امللكية غري املسيطرة (وهم الشركاا األخرين مع
الشركة يف الشركات التابعة) يف صايف موجودات الشركات التابعة وحصتهم من أرباحها.
فيما يلي قائمة بالشركات التابعة و اليت يتم توحيد قوائمها املالية:
نسبة امللكية %
0315م
0316م
65
65
65
65

الشركات التابعة
الشركة السعودية للبوليمرات
شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع ش م ح

بلد التأسيس
السعودية
اإلمارات

الشركة السعودية للبوليمرات ("السعودية للبوليمرات")
هي شركة خمتلطة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف اجلبيل ،باململكة العربية السعودية مبوجب السجل
التجاري رقم  035533,,,6بتاريخ  01ذو القعدة 140,هـ (املواف  1مارس 0331م) .يتمثل نشاط السعودية
للبوليمرات بإنتاج وبيع خليط وقود احملركات وزيت الوقود واإليثيلني والربوبيلني وا يكسني والبنزين والبولي
ايثيلني عالي ومنخفض الكثافة والبولي بروبيلني والبولي ستايرين.
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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)
شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع ش م ح ("بوليمرات اخلليج")
هي شركة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف املنطقة احلرة مبطار دبي ،باإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 10
ربيع األول 1400هـ (املواف  15فرباير 0311م) .ينحصر نشاط شركة بوليمرات اخلليج يف بيع وختزين
البوليمرات املنتجة من قبل الشركة السعودية للبوليمرات.
التقديرات احملاسبية
إن إعداد القوائم املالية األولية املوحدة وفقاً للمباديا احملاسبية املتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات
واإلفرتاضات اليت قد تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املسجلة وعلى اإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات
احملتملة فى تاريخ القوائم املالية األولية املوحدة ،وعلى مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل فرتة القوائم املالية
األولية املوحدة .وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل املعلومات واألحداث املتوفرة لدى اإلدارة فى تاريخ
إصدار القوائم املالية األولية املوحدة إ أن النتائج الفعلية النهائية قد ختتلف إختالفاً غري جوهرياً عن هذه
التقديرات .
تتم مراجعة هذه التقديرات وا فرتاضات باستمرار .يتم إظهار أثر التعديالت الناجتة عن تغري التقديرات احملاسبية
فى الفرتة التى لدث فيها إذا كان التعديل يتعل بالسنة التى حدث فيها التغري فقط أو على السنة التى حدث
فيها التغري والسنوات املقبلة إذا كان أثر التعديل يتعل بالسنة التى حدث فيها التغري والسنوات املقبلة .إن أهم
البنود التى ختضع للتقدير وا فرتاضات والتى تؤثر على السياسات احملاسبية املطبقة وبالتاىل قد تؤثر على املبالغ
املدرجة فى القوائم املالية األولية املوحدة هى كما يلى:
 تقدير العمر اإلنتاجي املقدر والقيمة املتبقية للممتلكات واآل ت واملعدات . تقدير التكاليف للعقود طويلة األجل خمصصات الديون املشكوك يف لصيلها املخصصات واملستحقات خمصص املخزون بطئ احلركةالنقد والنقد املماثل
يتضمن النقـد والنقد املماثل النقديـة بالصنادي واألرصـدة واملراحبات البنكية وا ستثمارات األخرى عالية
السيولة القابلة للتحويل إىل مبالغ نقدية معلومة واليت تستح خالل ثالتة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.
برنامج متليك الوحدات السكنية للموظفني
لدى الشركة برنامج لتمليك الوحدات السكنية مينح فرصة متليك الوحدات السكنية ملوظفيها السعوديني
املؤهلني .وتقدم الشركة مبوجب الربنامج قروض سكنية للموظفني املؤهلني لشراا او إنشاا الوحدات السكنية
اخلاصة بهم .وتستح هذة القروض السداد بالتقسيط على مدى فرتة أقصاها  15عاما ،وهي مكفولة برهن
املمتلكات املشرتاة .وتصنف األقساط املستحقة السداد خالل سنة واحدة كحسابات مدينة أخرى ضمن األصول
املتداولة.
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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)
الذمم املدينة
يتم إظهـار الذمم املدينة بالصايف بعد خصم املخصص املكون للذمـم التى يكون لصيلها أمـراً مشكوكا
فيـه ،والتى يتم تقديرها مبعرفة اإلدارة .
املخزون
يتم تقييم املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة البيعية أيهما أقل ولدد التكلفة على النحو التالي :
مواد خام وقطع غيار وحمفزات كيميائية
ا عمال لت التشغيل والبضاعة تامة -
الصنع

تكلفة الشراا على أساس املتوسط املرجح
تكلفة املواد والعمالة املباشرتني زائداً املصاريف
غري املباشرة املتعلقة بها وفقاً ملستوى النشاط العادي

صايف القيمة البيعية هي سعر البيع ناقصا تكاليف البيع.
ا ستثمار يف الشركات التابعة
يتم توحيد ا ستثمارات يف الشركات التابعة اليت يكون للشركة سيطرة عليها ،وهي اليت يف الغالب تكون حصة
الشركة فيها أكثر من  %53من رأس املال.
املمتلكات واآل ت واملعدات
تظهـر املمتلكات واآل ت واملعدات بالتكلفـة خمصومـاً منهـا ا سـتهالكات املرتاكمــة فيمـا عـدا البالتنيـوم والـذي
يظهـــر بالتكلفـــة .تعتـــرب مصـــروفات اإلصـــالح والصـــيانة مصـــروفات تشـــغيلية أمـــا مصـــروفات التحســـينات فتعتـــرب
مصروفات رأمسالية  .يتم إحتسـاب ا ستهالكات علـى أسـاس العمـر اإلنتـاجى املقـدر لألصـل وفقــا لطريقـة القسـط
الثابت والقيمة التخريدية  .يتم حذف األصـل املبـاع أو املسـتبعد واسـتهالكة املرتاكـم مـن احلسـابات بتـاريخ البيـع أو
ا ستبعاد .وتقدر األعمار اإلنتاجية املقدرة ستهالك املمتلكات واآل ت واملعدات حسب بنودها الرئيسة كما يلي :
املباني

السنوات
 05سنة

لسينات املباني املستأجرة
اآل ت واملعدات
األثاث واملعدات املكتبية
اجهزة احلاسب وا تصا ت
السيارات

 5سنوات أو فرتة اإلجيار ،أيهما أقصر
05 -4سنة
 13 – 4سنوات
 4سنوات
 5 -4سنوات

املشروعات لت التنفيذ
تظهر املشروعات لت التنفيذ بالتكاليف املتكبدة حلني ا نتهاا من إعدادها للهدف الذي أنشأت من أجله ،بعد
ذلك يتم رمسلة تلك التكاليف على املوجودات ذات الصلة .يتضمن حساب املشروعات لت التنفيذ على تكاليف
املقاولني واملواد واخلدمات وتكاليف التمويل والرواتب والتكاليف املباشرة األخرى والتكاليف غري املباشرة
واحململة على أساس منتظم .املشروعات لت التنفيذ يتم استهالكها.
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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)
تكاليف الصيانة الدورية
تؤجل تكاليف الصيانة الدورية الشاملة املخطط ا وتطفأ على مدى فرتة متتد حتى موعد الصيانة الدورية الالح
املخطط ا حقا.وفى حال إ جراا صيانة دورية غري متوقعة قبل املوعد املتوقع للصيانة الدورية املخطط ا ،فإن
التكاليف املؤجلة غري املطفأة لمل فورا على املصاريف ،بينما تؤجل تكاليف الصيانة الدورية اجلديدة وتطفأ
على مدى الفرتة املقدرة لإلنتفاع بتلك التكاليف .حيمل اإلطفاا على تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل األولية
املوحدة.
ا قرتاض و تكاليف ا قرتاض
يتم اثبات القروض على أساس املبالغ املستلمة ناقصا تكاليف التمويل (املصروفات املؤجلة – انظر أدناه) .يتم تبويب
القروض ضمن املطلوبات املتداولة اذا مل يكن لدى اجملموعة ح غري مشروط لتسوية املطلوبات خالل  10شهرا من
تاريخ املركز املالي .
تتم رمسلة تكاليف ا قرتاض املرتبطة مباشرة بإنشاا أصل ما ضمن تكلفة ذلك ا صل حتى اجناز كافة ا عمال
اإلنشائية الضرورية املتعلقة بإعداد األصل للهدف الذي أنشئ من أجله ،وبعد ذلك لمل هذه التكاليف على قائمة
الدخل األولية املوحدة.
تتكون املصروفات املؤجلة من عمو ت الوساطة والعمو ت املقدمة على القروض ألجل ويتم إطفااها على فرتات
تلك القروض بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تتم رمسلة تكاليف اإلطفاا ضمن األعمال لت التنفيذ حلني
ا نتهاا من إعدادها للهدف الذي أنشأت من أجله ،وبعد ذلك لمل هذه التكاليف على قائمة الدخل األولية
املوحدة.
ا بوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر يف وجود مؤشرات على وجود هبوط يف قيمة األصول .ويف حالة وجود مثل
هذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه اخلسارة .ويف احلا ت اليت
ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد لذلك األصل مبفـرده ،تقوم اجملموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسرتداد
للوحدة القابلة لتوليد النقد اليت ينتمي إليها ذلك األصل.
ويف احلا ت اليت يقدر فيها املبلغ القابل لإلسرتداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته
الدفرتية ،عندئذ ختفض القيمة الدفرتية لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إىل القيمة القابلة لإلسرتداد
ا ،ويتم إثبات خسائر اإلخنفاض يف قيمة األصل كمصروفات يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة املالية التى لدث
فيها.
وإذا ما مت حقاً عكس قيد خسارة اإلخنفاض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة القابلة
لتوليد النقد إىل القيمة املعدلة القابلة لإلسرتداد له ،على أ تزيد القيمة الدفرتية اليت متت زيادتها عن القيمة
الدفرتية اليت كان من املفرتض لديدها فيما لو مل يتم إثبات خسارة اإلخنفاض يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة
القابلة لتوليد النقد يف السنوات السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسارة اإلخنفاض يف القيمة كإيرادات يف قائمة
الدخل األولية املوحدة للفرتة املالية التى لدث فيها.
الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يتم إثبات ا لتزامات لقاا املبالغ واجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو اخلدمات املستلمة أو عند انتقال املخاطر
واملنافع املتعلقة بالبضائع اىل اجملموعة ،سواا قدمت أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)
الزكاة وضريبة الدخل
جينـب خمصــص الزكـاة وفقـاً لتعليمـات مصــلحة الزكـاة والــدخل يف اململكـة العربيــة السـعودية وعلــى أسـاس مبــدأ
ا ستحقاق احملاسيب .حيمل املخصص على قائمة الدخل األولية املوحـدة .يـتم اجـراا تسـويات للفروقـات ،ان وجـدت،
الناجتة عن إجراا الربوط الزكوية النهائية خـالل السـنة الـيت يـتم فيهـا اصـدار مثـل هـذه الربـوط .خيضـع الشـركاا
األجانب يف الشركات التابعة لضريبة الدخل واليت تدرج ضمن حقوق امللكية غري املسيطرة يف القوائم املالية األوليـة
املوحـــدة ،إن وجـــدت .يـــتم احتســـاب الزكـــاة احململـــة علـــى أســـاس الوعـــاا الزكـــوي املســـتقل لكـــل مـــن الشـــركة
والشركات التابعة ا كل على حدة.
املخصصات
يــتم إثبــات مبــالغ املخصصــات عنــد وجــود إلتزامــات علــى الشــركة (قانونيــة أو متوقعــة) بســبب أحــداث ســابقة وأن
تكاليف سداد اإللتزامات ستكون حمتملة وميكن قياسها بطريقة موثوق بها.
خمصص مكافأة نهاية اخلدمة
يتم تكوين خمصص مكافأة نهاية اخلدمـة للمـوظفني يف القـوائم املاليـة األوليـة املوحـدة وفقـاً ملتطلبـات نظـام العمـل
والعمال السعودي على أساس الفرتة اليت أمضاها املوظف يف اخلدمة.
ا حتياطي النظامي
متاشياً مع متطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة يـتم تكـوين احتيـاطي
نظامي بنسبة  % 13من صافى الدخل السنوى  ،وجيوز التوقف عن هذا التكوين حينمـا يبلـغ رصـيد هـذا ا حتيـاطي
 %53من رأس املال املدفوع .إن هذا ا حتياطي غري قابل للتوزيع كأنصبة أرباح  .يتم التحويل فقط يف نهاية السنة.
إثبات اإليرادات
متثل املبيعات قيمة فواتري البضاعة املوردة ،ويتم إثباتها عند انتقال املخاطر واملنافع ا امة املصاحبة مللكيـة البضـاعة
إىل املشرتي ،وميكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به عند تسليم البضاعة للعميل.
يتم إثبات اإليرادات األخري عند لققها.
املصروفـات
مجيع املصروفات املباشرة املتعلقة بت حقيـ إيـرادات النشـاط مـن رواتـب وأجـور وتكـاليف البضـاعة والتكـاليف غـري
املباشــرة احململــة علــى اإليــرادات تســجل ضــمن تكلفــة ا يــرادات .املصــروفات املتعلقــة بــالبيع والتســوي  ،وتشــمل
الرواتـب ،ومصــاريف التســوي والتوزيــع ،والتكــاليف غــري املباشــرة تســجل ضــمن مصــاريف البيــع والتســوي  .تســجل
بـــاقي املصـــروفات ضـــمن املصـــروفات العموميـــة واإلداريـــة .يـــتم توزيـــع املصـــروفات املشـــرتكة بـــني تكلفـــة املبيعـــات
واملصروفات العمومية وا دارية و البيعية والتسويقية وفقا ألسس ثابتة لدد بواسطة ا دارة.
العمالت األجنبية
متسك الشركة حساباتها بالريال السعودى ويتم لويل املعامالت التى تتم بالعملة األجنبية إىل الريال السعودي وفقاً
ألسعار الصرف السائدة عند إجراا املعاملة .ويتم لويل املوجودات واملطلوبات املالية املسجلة بالعمالت األجنبية
كما يف تاريخ قائمة املركز املالي األولية املوحدة إىل الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ.
إن املكاسب واخلسائر الناجتة عن التسديدات أو لويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل األولية
املوحدة .
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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)
ترتجم القوائم املالية لعمليات الشركة التابعة يف اخلارج للريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل
قائمة مركز مالي بالنسبة للموجودات واملطلوبات ،ومبتوسط سعر التحويل لكل فرتة بالنسبة لإليرادات
واملصروفات واألرباح واخلسائر  .لول عناصر حقوق املساهمني ،فيما عدا األرباح املبقاة ،بسعر التحويل السائد
عند نشأة كل عنصر .تقيد فروقات الرتمجة كبند مستقل ضمن حقوق املساهمني يف قائمة املركز املالي
األولية املوحدة.
ربح السهم
يتم إحتساب ربح السهم األساس باستخدام املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفرتة  ،علماً بأن
مجيع أسهم رأس مال الشركة أسهم عادية .
املعلومات القطاعية
يعترب القطاع جزا أساسي من اجملموعة ،ويقوم بتقديم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم منتجات
أو خدمات يف بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرايف) ،وختتلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات
األخرى.
 - 0النتائج املرحلية األولية
قامت إدارة الشركة بإعـداد مجيع التسويات التى رأت أهميتها لكى تظهـر القوائم املالية األولية املوحدة بعدل
املركز املالي األوىل املوحد ونتائج األعمال األولية املوحدة .إن النتائج املالية األولية املوحدة للفرتة قد متثل
مؤشراً دقيقاً عن النتائج املالية املوحدة لكامل السنة .
 - 4النقد والنقد املماثل
األرصدة لدى البنوك للشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة) البالغة  05565مليون ريال سعودي ( 03يونيو
0315م 15131 :مليون ريال سعودي ) متنازل عنها كضمان مقابل تسهيالت القروض من صندوق ا ستثمارات
العامة ومن الاد بنوك جتارية (ايضاح .),
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الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)
 - 5املعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيما يلي تفاصيل املعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئيسية خالل الفرتة املنتهية يف  03يونيو:
مبلغ املعاملــــة
0315م
0316م

اجلهة ذات العالقة

طبيعة املعاملة

شركة اجملموعة السعودية لالستثمار
الصناعي(مساهم رئيسي)
شركة شيفرون فيليبس السعودية
(جهة منتسبة حملية)

أعباا عمو ت ضمان بنكي
خدمات مشرتكة مقدمة
مبيعات
مشرتيات
تكلفة مبيعات وخدمات مقدمة
مصروفات عمومية وادارية-
خدمات
مبيعات
مشرتيات
مصروفات عمومية وادارية-
خدمات
اتعاب تسويقية

شركة اجلبيل شيفرون فيلبس
(جهة منتسبة حملية)
شركة شيفرون فيليبس كيميكال
إنرتناشونال سيلز إنك (جهة منتسبة
أجنبية)

فيما يلي املبالغ املستحقة من واملستحقة اىل اجلهات ذات العالقة:
املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة
شركة شيفرون فيليبس السعودية
شركة اجلبيل شيفرون فيليبس

املبالغ املستحقة إىل أطراف ذات عالقة
شركة اجملموعة السعودية لالستثمار الصناعي
شركة شيفرون فيليبس السعودية
شركة اجلبيل شيفرون فيليبس
شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنرتناشونال سيلز إنك

546
615000
()65541
()140516,

61,
546
135403
()055441
()1415446

()51566,
6,540,
()5015151
()615105

()555015
065001
()4165531
()155040

()1115431

()141511,

كمـا فـي  03يونيو
0315م
0316م
0315411
065605

1,45004
0051,6

00,5350

01,5013

كمـا فـي  03يونيو
0315م
0316م

15101
105101
,15531
405,00
01150,1

104
615014
6,5646
1156,1
0145511

لدى اجملموعة السعودية استثمارات يف صكوك برتوكيم مببلغ  103مليون ريال سعودي (  03يونيو 0315م103 :
مليون ريال سعودي)

02

الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)

- 6

كمـا فـي  03يونيو
0315م
0316م

املخزون
بضاعة تامة الصنع

41651,1

5,05,10

قطع غيار

4355014

05050,1

مواد خام

145155

165,3,

حمفزات كيميائية

10,50,1

14150,0

153055545

151305011

 - 1الزكاة وضريبة الدخل
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إىل مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة") حتى عام 0314م سددت الزكاة
املستحقة مبوجبها وحصلت الشركة شهادة مقيدة  ،وقد أصدرت املصلحة عدد من الربوطات وهي كما يلي:
-

قامت املصلحة بالربط على الشركة عن العام 0314م وتطالب الشركة بسداد فروقات زكوية إضافية
قدرها  5055مليون ريال سعودي .وعليه قامت الشركة با عرتاض على املطالبة الزكوية خالل املدة
النظامية .ترى إدارة الشركة بأن املخصص املكون كافٍ لتغطية أي فروقات قد تنتج عن هذه املطالبة.

-

قامت املصلحة بالربط على الشركة عن العام 0310م وتطالب الشركة بسداد فروقات زكوية إضافية
قدرها  0555مليون ريال سعودي .قامت الشركة با عرتاض على املطالبة الزكوية خالل املدة النظامية .قامت
املصلحة حقاً بالربط على الشركة عن األعوام 0311م0310 ،م0310 ،م جمتمعة وتطالب الشركة بسداد
فروقات زكوية إضافية قدرها  1555مليون ريال سعودي ،متضمنه املطالبة عن العام 0310م .قامت الشركة
با عرتاض على املطالبة الزكوية الصادرة عن األعوام املذكورة خالل املدة النظامية.

-

كما أصدرت اللجنة الزكوية ا بتدائية قرارا فيما خيص ربط املصلحة عن عام 0313م ،والذي طالبت
مبوجبه املصلحة بفروقات زكوية مببلغ  14540مليون ريال سعودي ،يقضي بتخفيض مبلغ املطالبة الزكوية
من قبل املصلحة مبا قدره  1451مليون ودفع زكاة إضافية عن العام املذكور قدرها  04154,5ريال سعودي
فقط .وقداعرتض كل من الشركة واملصل حة على هذا القرار لدى جلنة ا عرتاض ا ستئنافية الزكوية
الضريبية ،وترى إدارة برتوكيم بأن احملصلة النهائية ذا ا عرتاض ستكون يف صاحلها.

03

الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)
 - ,القروض ألجل
ميثل رصيد القروض ألجل اجلزا املسحوب من تسهيالت القروض اليت حصلت عليها السعودية للبوليمرات
(شركة تابعة) من جتمع بنوك جتارية حملية وأجنبية وصندوق ا ستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية
السعودي .إن هذه القروض مضمونة مقابل رهن اآل ت واملعدات واحلسابات البنكية للمصنع .لمل هذه القروض
معد ت فائدة متفاوتة تزيد عن معد ت العمولة السائدة بني البنوك يف لندن ( يبور) وتتماشى مع األحكام
املنصوص عليها يف كل اتفاقية .يتم سداد هذه القروض على أقساط نصف سنوية .يتعني على الشركة السعودية
للبوليمرات ا لتزام بالشروط املنصوص عليها يف كافة اتفاقيات القروض.
 - 1الصكوك
بتاريخ  05شعبان 1405هـ (املواف  00يونيو 0314م) ،أصدرت برتوكيم صكوكاً بقيمة مليار ومئيت مليون ريال
سعودي ،وبقيمة إمسية قدرها مليون ريال سعودي للصك بدون خصم أو عالوة إصدار .حيمل اإلصدار معدل عائد
متغري على أساس األسعار السائدة بني البنوك يف اململكة العربية السعودية (سايبور) زائداً هامش  % 151يستح
السداد يف نهاية كل نصف سنة .تستح الصكوك السداد بالقيمة اإلمسية بتاريخ استحقاقها يف  03شوال
1443هـ (املواف  00يونيو 0311م).
 - 13القرض املساند من الشريك غري املسيطر يف شركة تابعة
القرض املساند من شركة شيفرون فيليبس العربية للبرتوكيماويات احملدودة (الشريك غري املسيطر) للشركة
السعودية للبوليمرات حيمل أي عمو ت ،وخيضع سداده لتوافر شروط حمددة ،واحملافظة على حد أدنى من
النقد ية للشركة السعودية للبوليمرات وذلك وفقاً للشروط الواردة يف اتفاقيات تسهيالت القروض التجارية
(ايضاح .),
 - 11ربح السهم
بلغ املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الثالثة والستة أشهر املنتهية يف 03يونيو 0316م 03،يونيو
0315م  4,353335333سهماً ،وكانت خسارة السهم من األنشطة األخرى خالل الثالثة أشهر ( )3544ريال سعودي
و ( )3554ريال سعودي على التوالي ،وخالل الستة أشهر ( )3511ريال سعودي و ( )35,1ريال سعودي على التوالي.
وقد مت احتسابها بقسمة جمموع األعباا املالية واإليرادات األخرى ،والزكاة ،وحصة حقوق امللكية غري املسيطرة
يف صايف دخل الشركات التابعة على عدد األسهم القائمة
 - 10ا لتزامات احملتملة
قامت برتوكيم خالل عام 0313م با تفاق مع الشريك غري املسيطر بصفتهما شريكني يف الشركة السعودية
للبوليمرات على زيادة رأس مال الشركة بقيمة  05014مليون ريال سعودي ،من خالل لويل القرض املساند لرأس
مال ،والذي بدوره قد يتسبب بتكاليف إضافية للشريك غري املسيطر نتيجة إلخنفاض النقدية القابلة للتوزيع
للشركة السعودية للبوليمرات .وافقت إدارة برتوكيم على احملافظة على حقوق الشريك غري املسيطر عن طري
دفع مبالغ سنوية يف املستقبل ،بنااً على األرباح املستقبلية للشركة السعودية للبوليمرات ،والنقدية غري القابلة
للتوزيع ،نتيجة لزيادة يف رأس املال.
أصدرت البنوك احمللية اليت تتعامل معها اجملموعة ،نيابة عنها وخالل دورة أعما ا العادية ،خطابات ضمان بقيمة
 ,5150مليون ريال سعودي ( 03يونيو 0315م ,5150 :مليون ريال سعودي).
04

الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
(شركـة مساهمـة سعوديـة)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لفرتتي الثالثة والستة أشهر املنتهية يف  03يونيو 0316م (غري مراجعة)

(بآ ف الريا ت السعودية)
 - 10املعلومات القطاعية
فيما يتعل بتقييم األداا وتوزيع املوارد ،ترى إدارة برتوكيم أن مجيع أنشطة وأعمال اجملموعة تتمثل بقطاع
تشغيلي واحد يتمثل يف قطاع البرتوكيماويات ،وعليه يتم إصدار التقارير املالية للقطاعات اجلغرافية فقط.
توجد مجيع املوجودات التشغيلية للمجموعة يف اململكة العربية السعودية .وفيما يلي مبيعات اجملموعة جعرافيا.
0316م
%

حملي ًا
أسيا
أوروبا /افريقيا

11
53
00
133

0315م
%
10
5,
03
133

 - 14ا رتباطات الرأمسالية
بلغ الرصيد غري املستخدم من املصاريف الرأمسالية املعتمدة من جملس اإلدارة واملتعلقة بإنشاا وحدات ومراف
إضافية يف املصنع مبلغ  15مليون ريال سعودي ( 03يونيو 0315م 00, :مليون ريال سعودي).
 - 15أرقام املقارنة
مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة للفرتة السابقة لتتواف مع تبويب الفرتة احلالية.
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