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َدة )غير المدققة( وتقرير الفحص   مراجعي الحساباتلالقوائم المالية األولية الُموَجَزة الُمَوحَّ

 2017يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في عن 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
َدة )غير المدققة( وتقرير الفحص   مراجعي الحساباتلالقوائم المالية األولية الُموَجَزة الُمَوحَّ

  2017يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 
  

 

 المحتويات
 

 الصفحة
  
  

 2 تقرير الفحص لمراجعي الحسابات المستقلين
  
  

َدة لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  3 قائمة الربح أو الخسارة األوَّ
  
  

َدةقائمة الدخل الشامل  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  4 اآلخر األوَّ
  
  

َدة لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  5 قائمة المركز المالي األوَّ
  
  

َدة لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  6 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األوَّ
  
  

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  7 قائمة التدفقات النقدية األوَّ
  
  

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  23 - 8 إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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لية الُموَجَزة  َدةإيضاحات حول القوائم المالية األوَّ  الُمَوحَّ

 )غير مدققة( 2017يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك(
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 التنظيم والنشاطات .1
 

إن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الدمام بالمملكة العربية 
م(. ويبلغ 2005أكتوبر  1هـ )الموافق 1426شعبان  27وتاريخ  2050049604السعودية بموجب السجل التجاري قم 

ريـال  10سهم قيمة كل سهم  196،794،000ريـال سعودي مقسم إلى  1،967،940،000رأسمال الشركة المدفوع 
 سعودي.

َدة، كما في  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ُن القوائم المالية األوَّ ة التالي، القوائم المالية للشركة والشركات التابعة 2017يونيو  30َتَتَضمَّ
 )المشار إليها معاً بـ "المجموعة"(:

 نسبة الملكية الفعلية 
 %100 مالحظة )أ( –الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة 

 %100 مالحظة )ب( –الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي 
 

 مالحظات:
لة في مدينة الجبيل بالمملكة إن الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة  (أ ُمسجَّ

 19هـ )الموافق 1433ربيع األول  27وتاريخ  2055015327العربية السعودية بموجب السجـل التجاري رقم 
 م(.2012فبراير 

 
من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن المجموعة. وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن  %5إنَّ نسبة 

 %100ها لصالح المجموعة؛ وعليه فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة بنسبة حصت
َدة. لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  في اْلقَوائم اْلَمالِيَّة األوَّ

 
لة في مدينة  (ب ة الجبيل بالمملكإن الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ُمسجَّ

أغسطس  1هـ )الموافق 1433رمضان  12وتاريخ  2055017024العربية السعودية بموجب السجـل التجاري رقم 
 م(.2012

 
من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن المجموعة. وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن  %5إنَّ نسبة 

 %100فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة حصتها لصالح المجموعة؛ وعليه 
َدة. لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  في اْلقَوائم اْلَمالِيَّة األوَّ

 
في شركة أدفانست جلوبال هولدنج  %100استثماًرا بنسبة  2014أجَرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 

ُد القوائم المالية لشركة أدفانست جلوبال هولدنج ليمتد، وه ي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في لوكسمبورغ.  لم ُتوحَّ
َدة لكون مركزها المالي غير هام. لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ليمتد في هذه القوائم المالية األوَّ

 
ا سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليوالمجموعة مرخصة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي 

الضوئية ومشتق البولي سيليكون األلواح الضوئية واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة 
شاء نبالصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات االساسية والتحويلية والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وا

 وتشغيل وامتالك المشاريع الصناعية داخل وخارج المملكة العربية السعوديةـ على حد سواء.
 
 أساس اإلعداد وبيان االلتزام .2
 

لِيَّة الُموَجَزة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ( "التقرير المالي األولي" المعتمدة بالمملكة 34أِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ
لِيَّة الُموَجَزة للشركة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" العربية "( IFRSsالسعودية. ُتَعدُّ هذه القوائم المالية األوَّ

ة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" "( IFRSsلجزء من السنة التي تغطيها القوائم المالية السنوية األولى الُمعدَّ
مدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ المعت

( "التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى" المعتمد 1وعليه فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )
( لمعلومات عن تطبيق الشركة للمرة األولى 5قد جرى تطبيقه. ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح )بالمملكة العربية السعودية 

 "(.IFRSsللمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"
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 أساس اإلعداد وبيان االلتزام .2
 

َدة إحداث تغييرات في السياسات المحاسبية الهامة مقارنًة بتلك وقد نتج عن  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
َدة للشركة عن السنة المنتهية في  ، والتي أُِعدَّت وفًقا 2016ديسمبر  31السياسات المعروضة في القوائم المالية الُمَوحَّ

تعارف عليها في المملكة العربية السعودية.  وقد ُطبَِّقت السياسات المحاسبية الهامة الُمْفَصح عنها في للمعايير المحاسبية الم
لِ  َدة، على أساس ثابت، على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية األوَّ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ يَّة القوائم المالية األوَّ

َدة.  الُموَجَزة الُمَوحَّ
 

َدة الخاصة بالمجموعة بتاريخ  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  .2017يوليو  25اعُتمدت هذه القوائم المالية األوَّ
 

 أساس التوحيد
َدة وق لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة من قائمة المركز المالي األوَّ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لخسارة ا ائمة الربح أوتتألف هذه القوائم المالية األوَّ

َدة وقائمة التغيرات في حقوق ا لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة وقائمة الدخل الشامل اآلخر األوَّ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لِيَّةاألوَّ  لملكية األوَّ
َدة واإليضاحات حول القوا لية الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة وقائمة التدفقات النقدية األوَّ َدةالُموَجَزة الُمَوحَّ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ئم المالية األوَّ

ض 2017يونيو  30الخاصة بالمجموعة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  . تتحقق السيطرة عندما تتعرَّ
على  ةالمجموعة، أو يكون لها حقوق في، العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدر

التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وال تسيطر المجموعة، على وجه التحديد، على 
 الشركة المستثمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة:

 
ركة المستثمر الشسيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات  -

 فيها ذات الصلة(،
ض أو حق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، -  تعرَّ
 قدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. -
 

 االفتراض وعندما يكون لدىوعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا 
المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع 

 الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:
 
 حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها،الترتيب التعاقدي مع حاملي  -
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، -
 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة. -
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى 
ود تغيرات على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة وج

على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. وُتْدَرُج األصول 
لشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الدخل والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة با

 الشامل ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
 

ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي المجموعة ح سب الحصص غير المسيطرة ُيوزَّ
حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، ُتجرى تعديالت على القوائم المالية 
للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وُتحَذف بالكامل كافة 

ين المجموعة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت األصول والمطلوبات فيما ب
 بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية.

 
ُيحاَسُب عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وإذا فقدت المجموعة 

تابعة، فإنها توقف االعتراف باألصول ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصة غير السيطرة على شركة 
المسيطرة وغيرها من مكونات حقوق الملكية، بينما ُيْعَتَرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة ضمن الربح أو الخسارة. 

 وُيْعَتَرُف بأي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
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 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام  .3
 

َدة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ د قيتطلُب إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
المرفقة واإلفصاح عن تؤثر على المبالغ المفصح عنها من األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات 

االلتزامات المحتملة. وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة 
 الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.

 
قيم ُيعتَقد بأنَّها منطقية وفًقا للظروف وُتسَتخدم لتقدير الوتستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى 

الدفترية لألصول والمطلوبات غير المتوفرة بسهولة ووضوح من مصادر أخرى. وُتجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات 
ل فيها التقديرات ُتع األساسية بصورة مستمرة. وُيعتَرف بالتعديالت التي ُتجرى على التقديرات المحاسبية في الفترة التي دَّ

 أو فترة التنقيحات والفترات المستقبلية التي إن تغيرت فإنها تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
 

إن المعلومات التي تتعلق بالنقاط الجوهرية للتقديرات وعدم دقتها وكذلك التقديرات الهامة المستخَدمة في تطبيق السياسات 
ُن المحاسبية )التي تؤثر  َدة( َتَتَضمَّ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ تأثيًرا جوهرًيا للغاية على المبلغ الُمْعَتَرف به في القوائم المالية األوَّ

 على وجه الخصوص، ما يلي:
 

 االعتراف المبدئي باالستثمارات
القيمة العادلة من خالل الربح ( كأصول مالية حسب 39ُتَصنَُّف األصول المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )

أو الخسارة والقروض والحسابات المدينة واألصول المالية المتاحة للبيع أو كمشتقات أدوات مالية مخصصة كأدوات تحوط 
الة، حسبما يكون مناسًبا. وتحدد المجموعة التصنيف ألصولها المالية عند االعتراف المبدئي.  في عملية تحوط فعَّ

 
 مة االستثمارات المتاحة للبيعاالنخفاض في قي

تعَتبر المجموعة االستثمارات المتاحة للبيع كاستثمارات منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض هام وطويل األمد في 
القيمة العادلة لالستثمارات بأقل من تكلفتها أو عند وجود دليل موضوعي آخر على االنخفاض في القيمة. ويستلزم لتحديد 

 همية" و "طول األمد" االستعانة بالتقدير المحاسبي الهام.مدي "األ
 

 االنخفاض في قيمة الحسابات التجارية المدينة
َيجري تقدير المبلغ القابل للتحصيل من الحسابات التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبالغ. 

تقدير على أساس كل مبلغ على حدة. أما المبالغ غير الهامة بحد ذاتها ولكنها وبالنسبة للمبالغ الهامة بحد ذاتها، ُيجَرى هذا ال
ر مًعا وُيجنَّب مخصص لها حسب طول مدة التأخر في السداد.  متأخرة السداد، فُتقدَّ

 
لة  أصول / التزامات ضريبة مؤجَّ

ر للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية  المالية  لألصول والمطلوبات ألغراض التقاريرتحدد اإلدارة التأثير الضريبي الُمَقدَّ
والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. ومن الضروري إجراء تقدير محاسبي لتحديد أي الترتيبات تعتبر ضريبة على 

لة ُمْعتَ  ف رَ الدخل بداًل من تكلفة تشغيلية. ويلزم أيًضا إجراء تقدير محاسبي لتحديد فيما لو كانت األصول الضريبية المؤجَّ
لة، بما في ذلك تلك الناتجة عن  َدة. تتطلب األصول الضريبية المؤجَّ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ بها في قائمة المركز المالي األوَّ
الخسائر الضريبية غير المستخدمة، قيام اإلدارة بتقييم احتمال تحقيق المجموعة أرباًحا ضريبية كافية في الفترات المستقبلية 

لة الُمْعَتَرف بها. تعتمد االفتراضات بشأن تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية على من أجل است خدام األصول الضريبية المؤجَّ
تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية. وتستند هذه التقديرات للدخل الخاضع للضريبة المستقبلي على التدفقات النقدية 

 أن تطبيق القوانين الضريبية القائمة في كل منطقة.المتوقعة من العمليات وإجراء تقدير بش
 

 االنخفاض في قيمة المخزون
ر صافي قيمته  ُيقيَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديًما أو كاسًدا، ُتقدَّ

هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حدة. أما المبالغ غير الهامة القابلة للتحقق. وبالنسبة للمبالغ الهامة بحد ذاتها، ُيجَرى 
بحد ذاتها ولكنها تتعلق بمخزون قديم أو كاسد، ُيجَرى تقديرها مًعا وُيجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب نوعية المخزون 

 وبالنظر إلى درجة تقادمه أو كساده على أساس أسعار البيع المتوقعة.
  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
َدة )تتمة( لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 2017يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 يُذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم 

 

    - 11 - 
 

 واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات  .3
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة
َرة لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها وأصولها غير الملموسة بغرض حساب االستهالك.  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية الُمَقدَّ

د هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار ا الستخدام المتوقع لألصل أو االهتراء المادي له. وتجري اإلدارة سنوًيا مراجعة وُيحدَّ
ل االستهالك المحمل المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف  على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وُيعدَّ

 عن التقديرات السابقة.
 

 الماليةاختبار االنخفاض في قيمة األصول غير 
يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، والتي تمثل 
قيمته العادلة ناقًصا تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتحتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد بناًء 

ات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق على البيان
المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. وُتحتسب القيمة قيد 

صومة. وتتحقق التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخ
ُن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي من شأنها تعزيز  َتَتَضمَّ

م دُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصأداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وُتعَ 
المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم 

 في التوقعات.
 

 التزامات محتملة
ير م وقوع حدث مستقبلي معين أو أكثر. ويتضمن تقدستتم تسوية االلتزامات المحتملة حسب طبيعتها فقط عند وقوع أو عد

 هذه االلتزامات المحتملة إجراء تقدير وأحكام هامة لنتائج األحداث المستقبلية.
 

 تقييم التزامات المزايا المحددة
ُد تكلفة برنامج المزايا المحددة لمعاش التقاعد والمزايا الطبية األخرى بعد انتهاء الخدمة والقيمة  ام معاش الحالية اللتزُتَحدَّ

التقاعد باستخدام التقييمات اإلكتوارية. يتضمن التقييم اإلكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في 
المستقبل. ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي 

ييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن التزام المزايا المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتتم يتضمنها التق
مراجعة جميع االفتراضات في كل تاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية ولم يكن هناك تغير جوهري في االفتراضات 

 ذات الصلة في الفترة الحالية.
 

رضة للتغيير هو معدل الخصم. وعند تحديد معدل الخصم المناسب، تراعي اإلدارة معدالت الفائدة إن أكثر المعطيات ع
لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت التزام مزايا ما بعد التوظيف بتصنيف "أأ" على األقل أو أعلى منه، كما تحددها 

ر استقرائًيا، عند الحاجة،  ا على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المزايوكالة تصنيف معتمدة دوليا، وُتقدَّ
المحددة. ويتم إجراء مراجعة إضافية للسندات األساسية لتحقيق الجودة. ُتسَتبَعد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان زائدة 

ُل سندات  شركات ذات جودة عالية. من تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال ُتَمثِّ
 

 القيم العادلة لألدوات المالية
تحتسب القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس سعرها 

لة في قائالمدرج في السوق المالية. وعندما ال يمكن استنتاج القيم العادلة لألصول المالية والمطلوبات  مة المالية المسجَّ
ُن استخدام النماذج الرياضية. إن  ُد باستخدام عدة طرق تقييم َتَتَضمَّ المركز المالي عن طريق األسواق النشطة، فإنها ُتَحدَّ

ون كمدخالت هذه النماذج مستمدة من بيانات السوق القابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن إذا لم يكن ذلك متاًحا، في
 من الالزم إجراء تقدير لتحديد القيم العادلة.
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لة .4  المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّ
 

"( والمعايير والتفسيرات الصادرة عن الهيئة IFRSsطبقت المجموعة كافة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"
. ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 2017يناير  1اعتباًرا من السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية 

 ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر اعُتِمد ولم يصبح سارًيا المفعول حتى اآلن.
 

 الوصف المعيار
( المعني بقائمة التدفقات 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) (7معيار المحاسبة الدولي رقم )

 مبادرة اإلفصاحالنقدية: 
( المعني 12تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (12المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

باالفصاح عن الحصص في منشآت أخرى: توضيح نطاق متطلبات 
 "(IFRSsاإلفصاح في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"

( المعني بضرائب الدخل: 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) (12المحاسبة الدولي رقم )معيار 
لة بشأن الخسائر غير المعترف بها  االعتراف بأصول ضريبية مؤجَّ

 
لقوائم الم يكن لتطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ذات الصلة المنطبقة على المجموعة أي تأثير جوهري على هذه 

َدة. ليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  المالية األوَّ
 

 المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اآلن
َدة للمجمو ليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ة. عفيما يلي قائمة بالمعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األوَّ

رات الصادرة والتي تتوقع المجموعة بدرجة معقولة أن تطبقها في المستقبل. وتنوي المجموعة وتضم القائمة المعايير والتفسي
 تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 
 
 

 المعيار / التفسير

 
 

 الوصف

اعتباًرا من الفترات 
التي تبدأ في أو 

 الالحقة لهذا التاريخ
   

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير  (1المالية رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير 
حذف اإلعفاءات  -المالية للمرة األولى 

 القصيرة األجل لمطبقي المعايير ألول مرة

 
 

 2018يناير  1
تصنيف وقياس الدفعات على أساس األسهم  (2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد  -
 (2التقارير المالية رقم )

 
 

 2018يناير  1
 2018يناير  1 أدوات مالية (9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 2018يناير  1 إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء (15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

( الصادر عن لجنة تفسيرات 22)التفسير رقم 
 (IFRICالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

المعامالت بالعمالت األجنبية والِعوض 
 المقدم

 
 2018يناير  1

االستثمارات في الشركات الزميلة  (28معيار المحاسبة الدولي رقم )
يعتبر التصنيف  -والمشاريع المشتركة 

الذي يقيس الشركات المستثمر فيها بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 خيار االستثمار -حسب  - استثماًرا

 
 
 
 

 2018يناير  1
 2019يناير  1 عقود إيجار (16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
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 "( للمرة األولىIFRSsالمالية )"تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير  .5
 

، أعدَّت المجموعة قوائمها المالية ونشرتها 2016ديسمبر  31بالنسبة لكافة الفترات لغاية والمتضمنة السنة المنتهية في 
لِيَّة الُموَجَزة الُموَ  َدة وفًقا وفًقا للمعايير المحاسبية المتعاَرف عليها بالمملكة العربية السعودية. ُتَعدُّ هذه القوائم المالية األوَّ حَّ

( " تطبيق المعايير 1والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )( "التقرير المالي األولي" 34ر المحاسبة الدولي رقم )لمعيا
 الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمدْين بالمملكة العربية السعودية.

 
َدة لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المتوافقة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  وعليه، فقد أعدت المجموعة القوائم المالية األوَّ

"(IFRSs المعتمدة في المملكة العربية السعودية للفترات التي تبدأ في )"جنًبا إلى جنب مع بيانات فترة 2017يناير  1 ،
َدة المرفقة، أُِعدَّ  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ت قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة كما المقارنة. وعند إعداد القوائم المالية األوَّ

بعد إدراج بعض التعديالت التي ُتجرى نتيجة للتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2016يناير  1في 
"(IFRSs.للمرة األولى المعتمدة بالمملكة العربية السعودية )" 
 

وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2016يناير  1تاحية كما في وعند إعداد الشركة لقائمة المركز المالي االفت
"(IFRSs َدة للسنة المنتهية في والقوائم  2016ديسمبر  31"( المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والقوائم المالية الُمَوحَّ

َدة عن فترة الثالثة أشهر  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ، أجرت المجموعة تحلياًل 2016يونيو  30والستة أشهر المنتهية في المالية األوَّ
ة وفًقا للمبادئ المحاسبية  للتأثير والحظت أن التعديالت التالية مطلوبة للمبالغ الُمفَصح عنها سابًقا في القوائم المالية الُمعدَّ

 لمحاسبين القانونيين.المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية ل
 

َدة الُمْفَصح عنها سابًقا للمجموعة عن السنة المنتهية في   2016ديسمبر  31أُْفِصَح عن التأثير على القوائم المالية الُمَوحَّ
)بما في ذلك االعفاءات المطبقة من ِقبل المجموعة( في  2016يناير  1في  1وقائمة المركز المالي االفتتاحية كما في 

َدة للمجموعة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في القوائ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  .2017مارس  31م المالية األوَّ
 

جرتها المجموعة لتعديل قوائمها المالية وفًقا للمعايير الصادرة عند ت الرئيسية التي أتوضح اإليضاحات التالية التعديال
 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين 
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 "( للمرة األولى )تتمة(IFRSsتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" .5
 

 2016يونيو  30) أ ( تسوية قائمة الربح أو الخسارة الخاصة بالمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  5.1
 

 

 إيضاح

 المعايير   
 المحاسبية  
 السعودية   
 المتعارف عليها   
 بالمملكة العربية  
 السعودية  

  
 
 
 
 إعادة قياس /  
 إعادة تصنيف 

  
 
 
 المعايير الدولية   
 إلعداد التقارير   
 المالية   

     )غير مدققة(  
       

 546،407   -      546،407  مبيعات
 (321،450)  23،680   (345،130) ) أ ( و) ب ( 5.4 تكلفة مبيعات

       
 224,957   23,680   201,277  إجمالي الربح

       
 (3،610)  (1،129)  (2،481)  مصاريف بيع وتوزيع

 (26،305)  (19،073)  (7،232)  مصاريف عمومية وإدارية
       

 195,042   3,478   191,564  الربح التشغيلي
       

 (8،139)  50   (8،189) ) و ( 5.4 تمويلتكاليف 
 2،566   -      2،566  أرباح محققة من استبعاد استثمارات متاحة للبيع، بالصافي

)خسائر ناشئة عن انخفاض في قيمة( عكس قيد خسائر 
 (2،074)  6،953   (9،027) ) ز ( 5.4 ناشئة عن انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

 7،985   -      7،985  شركة زميلةحصة في ربح 
 1،693   -      1،693  إيرادات أخرى، بالصافي

       
 197,073   10,481   186,592  الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

       
 (4،966)  (4،966)  -      زكاة وضريبة دخل

       
 192,107   5,515   186,592  ربح الفترة
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 2016يونيو  30) ب ( تسوية المجموعة إلجمالي الدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  5.1
        
 

 إيضاح 

  المعايير   
 المحاسبية   
 السعودية   
 المتعارف عليها   
 بالمملكة   

 العربية السعودية

  
 
 
 
 إعادة قياس /   
 إعادة تصنيف  

  
 
 
 المعايير الدولية   
 إلعداد التقارير   
 المالية   

     )غير مدققة(   

 ربح الفترة
  

 186,592 
  

 5,515 
  

 192,107 
       

       الدخل الشامل اآلخر
       

إلى ربح أو خسارة في دخل شامل آخر يتعين إعادة تصنيفه 
       الفترات الالحقة:

 (3،608)  (3،608)  -      فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة أجنبية
 136،189   136،189   -      الحركة في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

       
 132,581   132,581   -      إجمالي الدخل الشامل للفترة

       
 324,688   138,096   186,592   إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 2016يونيو  30) أ ( تسوية المجموعة لقائمة الربح أو الخسارة لفترة الستة أشهر المنتهية في  5.2
 

 

 إيضاح

 
 لمعايير المحاسبية   
 لسعودية المتعارف  
 عليها بالمملكة   
 العربية السعودية 

  
 
 
 إعادة قياس /  
 إعادة تصنيف 

  
 
 المعايير الدولية   
 إلعداد التقارير   
 المالية   

     )غير مدققة(  
       

 1،034،473   -      1،034،473   مبيعات

 تكلفة مبيعات
 ) أ ( و 5.4

 (630،613)  45،250   (675،863) ) ب (
       

 403,860   45,250   358,610   إجمالي الربح
       

 (7،217)  (2،202)  (5،015)  مصاريف بيع وتوزيع
 (53،835)  (36،092)  (17،743)  مصاريف عمومية وإدارية

       
 342,808   6,956   335,852   الربح التشغيلي

       
 (13،303)  100   (13،403) ) و ( 5.4 تمويل تكاليف

 3،962   -      3،962   أرباح محققة من استبعاد استثمارات متاحة للبيع، بالصافي
)خسائر ناشئة عن انخفاض في قيمة( عكس قيد خسائر ناشئة 

 (21،533)  4،690   (26،223) ) ز ( 5.4 عن انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
 7،985   -      7،985   في ربح شركة زميلةحصة 

 16،044   -      16،044   ربح من استبعاد حصص في شركة زميلة
 7،927   -      7،927   إيرادات أخرى، بالصافي

       
 343,890   11,746   332,144   الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

       
 (8،922)  (8،922)  -      زكاة وضريبة دخل

       
 334,968   2,824   332,144   ربح الفترة
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 2016يونيو  30) ب ( تسوية المجموعة إلجمالي الدخل الشامل اآلخر لفترة الستة أشهر المنتهية في  5.2
        
 

 إيضاح 

 
 لمعايير المحاسبية   
 لسعودية المتعارف  
 عليها بالمملكة   
 العربية السعودية 

  
 
 
 إعادة قياس /  
 إعادة تصنيف 

  
 
 المعايير الدولية   
 إلعداد التقارير   
 المالية   

     )غير مدققة(   

 ربح الفترة
  

 332,144 
  

 2,824 
  

 334,968 
       

       الشامل اآلخرالدخل 
       

دخل شامل آخر يتعين إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في 
       الفترات الالحقة:

 2،266   2،266   -      فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة أجنبية
 114،113   114،113   -      الحركة في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

       
 116,379   116,379   -      إجمالي الدخل الشامل للفترة

       
 451,347   119,203   332,144   إجمالي الدخل الشامل للفترة

 
 2016يونيو  30تسوية حقوق الملكية كما في  5.3

 
 )أ( تسوية حقوق الملكية

 

  
 إيضاح

 
 لمعايير المحاسبية   
 لسعودية المتعارف  
 عليها بالمملكة   
 العربية السعودية 

  
 
 
 إعادة قياس /  
 إعادة تصنيف 

  
 
 المعايير الدولية   
 إلعداد التقارير   
 المالية   

     )غير مدققة(  
       

 1،639،950    -      1،639،950   رأس المال
 353،138   -       353،138    احتياطيات نظامية

) و ( و  5.4 الملكيةعناصر أخرى من حقوق 
 54،773   32،907   21،866  ) ز ( و ) ح (

 552،339   (13،501)  565،840  ) ب ( 5.3 أرباح مبقاة
       

 2،600،200   19،406   2،580،794   إجمالي حقوق الملكية
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 30"(( على األرباح المبقاة كما في IFRSsب( تحليل تأثير إعادة قياس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"
 :2016يونيو 

 

 

 
 
 
 

 إيضاح

 التأثير على   
 األرباح المبقاة   
 يناير  1كما في  
  2016  

 التأثير على   
 األرباح المبقاة   

 لفترة الستة اشهر 
  30المنتهية في  

  2016يونيو   

 التأثير المتراكم   
 على األرباح   
 المبقاة كما في  
 2016يونيو  30 

أرباح مبقاة وفًقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 
 القانونيين

 
 612,810     565,840 

 77،150   4،730   72،420  ) أ ( 5.4 تجزئة ممتلكات ومصانع ومعدات إلى عناصرها
 (40،412)  1،708   (42،120) ) ب ( 5.4 رسملة تكاليف عمومية وإدارية
 (16،220)  518   (16،738) ) ج ( 5.4 مكافآت نهاية خدمة للموظفين

لة  (4،121)  304   (4،425) ) د ( 5.4 تعديالت التزامات ضريبة مؤجَّ
 743   100   643  ) و ( 5.4 تعديالت صكوك بطريقة الفائدة الفعلية

 ) و ( و  5.4 خسائر ناشئة عن انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
 (30،641)  4،690   (35،331) ) ز (

       
 552,339    587,259   أرباح مبقاة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 
َدة لفترتي الثالثة أشهر  2016يونيو  30إيضاحات حول تسوية حقوق الملكية كما في  5.4 واألرباح أو الخسائر الُمَوحَّ

 2016يونيو  30والستة أشهر المنتهيتين في 
 

 أ( تجزئة ممتلكات ومصانع ومعدات إلى عناصرها
"(، ينبغي تجزئة الممتلكات والمصانع والمعدات إلى عناصرها IFRSsوفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"

أعمارها اإلنتاجية بصورة مستقلة. ولم يكن مفهوم التجزئة إجراًء متبًعا في المملكة العربية السعودية. ولم يكن وتحديد 
من الممكن عمليا للمجموعة أن تميز بوضوح التعديالت المتعلقة بالتغيير في األعمار اإلنتاجية عن تلك المتعلقة بتطبيق 

"(، فقد طبَّقت المجموعة مفهوم IFRSsايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"عملية التجزئة. وكجزٍء من التحول إلى المع
مكونات األصول وحاسبت عن تأثيره على األعمار اإلنتاجية، ما نشأ عنه زيادة في الممتلكات والمصانع والمعدات 

". وقد قُيَِّد صافي التأثير كجزء IFRSsواألرباح المبقاة بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"
ل التأثير المتعلق بعام  في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترتي الثالثة  2016من تعديالت التحول، وُعدِّ

 .2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016يونيو  30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 

 داريةب( رسملة تكاليف عمومية وإ
( سعر الشراء الخاص 1(، تتألف تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات من )16وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

بها، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير القابلة لالسترداد بعد خصم الخصومات التجارية وخصومات 
صل إلى الموقع والحالة الالزمة لكي يكون قادًرا على العمل بالطريقة ( أي تكاليف مرتبطة مباشرة بجلب األ2الكمية )

( التقدير األولي لتكلفة تجزئة وإزالة البند وإعادة تأهيل الموقع الذي يقع به. وقد رسملت المجموعة 3التي تبتغيها اإلدارة )
ة الدولية إلعداد التقارير الماليسابقا المصاريف اإلدارية التي ال تستوفي تعريف تكلفة األصل وفًقا للمعايير 

"(IFRSs وعليه، يتم حاليا التوقف عن االعتراف بالرصيد المتبقي غير المستهلك من الممتلكات والمصانع .)"
وقائمة الربح أو الخسارة لفترتي الثالثة أشهر  2016يناير  1والمعدات، وقد قُيِّد التأثير في األرباح المبقاة كما في 

 .2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016يونيو  30منتهيتين في والستة أشهر ال
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َدة لفترتي الثالثة أشهر  2016يونيو  30إيضاحات حول تسوية حقوق الملكية كما في  5.4 واألرباح أو الخسائر الُمَوحَّ
 )تتمة( 2016يونيو  30أشهر المنتهيتين في والستة 

 
 ( المعني بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين19ج( معيار المحاسبة الدولي رقم )

وفًقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كان يتعين على المجموعة تجنيب مخصص مكافآت نهاية خدمة 
بتاريخ قائمة المركز المالي وفًقا لعقود التوظيف لتعويضهم عن فترات  للموظفين للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين

(، يتعين على المجموعة االعتراف بمبلغ التزام 19خدمتهم المتجمعة. غير أنه، وبموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
سابقة المؤجلة وتكاليف الخدمة اليعادل صافي مبلغ القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة واألرباح والخسائر اإلكتوارية 

المؤجلة والقيمة العادلة ألي أصول خاصة بالبرنامج في قائمة المركز المالي. وبناء على ذلك، فقد قامت المجموعة 
بتعديل التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتعديل مكافآت نهاية الخدمة 

. وقد ُحمِّل تأثير التعديل الذي يتعلق 2016ديسمبر  31و  2016يونيو  30و  2016يناير  1وظفين كما في للم
ل التأثير المتعلق بعام 2016يناير  1بالسنوات السابقة على األرباح المبقاة االفتتاحية كما في  في قوائم  2016، وُعدِّ

 .2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016مارس  30الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

( المعني بضرائب الدخل والمعيار الزكوي المعدل الصادر من قبل الهيئة السعودية 12د( معيار المحاسبة الدولي رقم )
 للمحاسبين القانونيين

لى المساهمين الدخل التزاًما عوفًقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية، تعتبر الزكاة وضريبة 
بالنسبة للمنشأة المملوكة لمواطنين سعوديين وخليجيين وغير سعوديين وغير خليجيين )شركة مختلطة(، وعليه ُيحاَسُب 
لة في هذه القوائم  عنها كمصروف ُمحمَّل على حقوق المساهمين. وبناًء على ذلك، لم ُيحاَسب عن أي ضريبة دخل مؤجَّ

(، تعتبر الزكاة وضريبة الدخل كمصروف ُمحمَّل على المجموعة؛ ومن 12لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) المالية. وفًقا
ُل على قائمة الربح أو الخسارة. كما يتعين على المجموعة تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة بشأن جميع الفروقات  ثمَّ ُتَحمَّ

ل، بالصافي، المؤقتة الخاضعة للضريبة / القابلة للحسم. وبناء على ذ لك، فقد اعترفت المجموعة بالتزام ضريبي مؤجَّ
لة المتعلقة بالسنوات 2016ديسمبر  31و  2016يونيو  30و  2016يناير  1كما في  لت ضريبة الدخل المؤجَّ . وقد ُحمِّ

ل التأثير المتعلق بعام  سارة لفترتي الثالثة في قائمة الربح أو الخ 2016السابقة على األرباح المبقاة االفتتاحية، وُعدِّ
 .2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016يونيو  30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

 
 ( تسجيل الصكوك بطريقة الفائدة الفعليةهـ

لثابت اوفًقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ُتقاُس الصكوك الحًقا بالتكلفة الُمطَفأة باستخدام طريقة القسط 
 إلطفاء تكاليف الحصول على القرض.

(، كان ينبغي االعتراف بهذه المطلوبات الطويلة األجل مبدئًيا بالقيمة 39غير أنه، وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 العادلة، على أن ُتقاُس الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

 
. 2016ديسمبر  30و  2016يونيو  30و  2016يناير  1امت الشركة بتعديل الصكوك كما في وبناء على ذلك، فقد ق

ل التأثير 2016يناير  1وقد ُحمِّل تأثير التعديل الذي يتعلق بالفترات السابقة على األرباح المبقاة االفتتاحية كما في  ، وُعدِّ
 2016يونيو  30ثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في في قائمة الربح أو الخسارة لفترتي الثال 2016المتعلق بعام 

 .2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في 
 

 و( خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
وفًقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ُتقاُس االستثمارات المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة، 

عن األرباح أو الخسائر غير المحققة كبند مستقل في حقـوق المساهمين حتى ُيسَتبعد االستثمار أو يصبح  وُيْفَصحُ 
 منخفض القيمة.

 
"(، ُتقاُس االستثمارات المالية المتاحة للبيع الحًقا بالقيمة العادلة IFRSsوفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"

الخسائر غير المحققة في الدخل الشامل اآلخر وإدراجها في احتياطي األصول المالية المتاحة  مع االعتراف باألرباح أو
 2016ديسمبر  31و  2016يونيو  30و  2016يناير  1للبيع. وبناًء على ذلك، ُيعاد تصنيف الخسائر غير المحققة في 

 آلخر.من خسائر غير محققة من االستثمارات المتاحة للبيع إلى الدخل الشامل ا
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 "( للمرة األولى )تتمة(IFRSsتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" .5
 

َدة لفترتي الثالثة أشهر  2016يونيو  30إيضاحات حول تسوية حقوق الملكية كما في  5.4 واألرباح أو الخسائر الُمَوحَّ
 )تتمة( 2016يونيو  30والستة أشهر المنتهيتين في 

 
 استثمارات متاحة للبيع ( انخفاض في قيمةز

وفًقا لمعاير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ُيْعَتَرُف بالخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة 
للبيع في حساب الربح والخسارة عندما تستوفي هذه االستثمارات بمعايير "االنخفاض الهام وطويل األمد" في القيمة 

 هذه االستثمارات مقابل التكاليف الخاصة بها.السوقية ل
 

(، يجب تسجيل خسائر ناشئة عن االنخفاض في قيمة االستثمارات 39غير أنه، ووفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
المتاحة للبيع في حساب الربح والخسارة عندما يفي انخفاض سعر السوق بأحد هذه المعايير، أي أن يؤدي "االنخفاض 

أو طويل األمد" إلى تجنيب مخصص لالنخفاض في القيمة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  الهام
"(IFRSs.)" 
 

 31و  2016يونيو  30و  2016يناير  1وبناء على ذلك، فقد قامت الشركة بتعديل االستثمار المتاح للبيع كما في 
علق بالفترة السابقة المعروضة على األرباح المبقاة االفتتاحية لهذه . وقد ُحمِّل تأثير التعديل الذي يت2016ديسمبر 

ل التأثير المتعلق بعام  في قائمة  2016االستثمارات المتاحة للبيع وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وُعدِّ
ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016يونيو  30الربح أو الخسارة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

2016. 
 
 ( إعادة ترجمة استثمارات في شركة زميلةح

( المعني بتأثيرات التغيرات في أسعار الصرف األجنبي، فإن العملية األجنبية 21وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
ة للتقارير والتي يكون مقهي منشأة تعتبر شركة تابعة أو شركة زميلة أو اتفاقية مشتركة أو فرع من المن ر شأة الُمعدَّ

ة للتقارير. ووفًقا لمعيار المحاسبة الدولي  أعمالها أو ُتجري أعمالها في بلد أو عملة بخالف تلك الخاصة بالمنشأة الُمعدَّ
رجم ت(، يجب ترجمة نتائج العملية األجنبية ومركزها المالي إلى عملة العرض حسب اإلجراءات التالية: )أ( تُ 21رقم )

األصول والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي معروضة )أي بما في ذلك أرقام المقارنة( حسب سعر االقفال بتاريخ تقديم 
التقرير حول القوائم المالية، و )ب( ُتترجم اإليرادات والمصاريف لكل قائمة دخل شامل أو أو قائمة دخل مستقلة 

أسعار التحويل السائدة في تواريخ المعامالت، و )ج( ُيْعَتَرُف بجميع معروضة )أي بما في ذلك أرقام المقارنة( حسب 
لُ تعديالت الترجمة  فروق التحويل الناتجة في قائمة الدخل الشامل. غير أن المجموعة استخدمت اإلعفاء؛ وعليه فلم ُتَسجَّ

ة العمالت األجنبية كما في . باإلضافة إلى ذلك، سجلت المجموعة فروق ترجم2016يناير  1في تاريخ التحول أي في 
 في الدخل الشامل اآلخر. 2016ديسمبر  31و  2016يونيو  30

 
 ط( قائمة التدفقات النقدية

"( IFRSsلم يؤثر التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"
 التدفقات النقدية.تأثيًرا جوهرًيا على قائمة 

 
 عناصر أخرى من حقوق الملكية .6

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 240،325   98,290   أرباح قيمة عادلة غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
 (13،534)  10,834   احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

       
  109,124   226،791 
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 استثمار في شركة زميلة .7
 

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 421،239   432,301   في بداية الفترة / السنة
 44،463   -      إضافات خالل الفترة / السنة

 (67،040)  -      استبعادات خالل الفترة / السنة
 47،223   25,761   حصة في نتائج الفترة / السنة

 (13،534)  24,368   فروق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية
 (50)  -      تعديالت أخرى

     
 432،301   482,430   في نهاية الفترة / السنة

 
ُل هذا البند استثماًرا في مصنع بروبين منزوع الهيدروجين مع شركة أس كي أدفانست كوماني ليمتد )"شركة  شروع مُيَمثِّ

. وخالل عام 2017يونيو  30كما في  %35مشترك"(، حيت تملك الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي فيه حصة بنسبة 
في شركة المشروع المشترك إلى شركة  %5، باعت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي حصة ملكيتها بنسبة 2016

مملوكة إلس كي  %45في شركة المشروع المشترك تمثل نسبة  الصناعات البتروكيماوية؛ وعليه فإن الملكية الجديدة
لشركة الصناعات البتروكيماوية. ونتيجة لهذه  %25للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي، ونسبة  %30جاس، ونسبة 

َدة بقيمة  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ مليون لاير سعودي،  16.04المعاملة سجلت المجموعة ربًحا في قائمة الربح أو الخسارة األوَّ
 .2016وتم استالم حصيلة إيرادات المبيعات بالكامل خالل عام 

 
 أصول غير متداولة أخرى .8

 
 2016يونيو  30  2017يونيو  30  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 161،589   154,829   برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين )مالحظة ) أ ((
 792   541   أخرى

     
   155,370   162،381 

 
ُل هذا البند األرصدة المتعلقة ببرنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين. بدأت الشركة األم في إنشاء وحدات سكنية  (أ ُيمثِّ

َع، في شهر مايو 2013لموظفيها في عام  ، الوحدات السكنية الُمنَجزة على الموظفين السعوديين 2016. وقد ُوزِّ
من راتبه الشهري  %17من خالل التوظيف المباشر ِبُموِجب اتفاقية سداد طويل األجل. ويدفع الموظف  الُمعيَّنين

د بالكامل إجمالي قرض  األساسي باإلضافة إلى بدل السكن الخاص به والذي ُيستخَدم كسداد للقرض / قسط حتى ُيسدَّ
ُل مبلغ بقيمة  مليون لاير سعودي، كما في تاريخ تقديم التقرير  154.83برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين. ُيَمثِّ
ُل مبلغ بقيمة   مليون لاير سعودي جزًءا متداواًل. 12.03حول القوائم المالية، جزًءا غير متداول، وُيَمثِّ
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها .9
 

ُل الجهات ذات العالقة المساهمين في المجموعة وشركتها  الزميلة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر ُتمثِّ
 عليها أو المسيطر عليها بشكل مشترك من قبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوًذا هاًما عليها.

 
( 1) لم ُتجر خالل الفترة معامالت هامة مع الجهات ذات العالقة نتج عنها أرصدة خالف تلك الُمْفَصح عنها في اإليضاح

َدة. لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  حول القوائم المالية األوَّ
 

 مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

 لفترة الستة أشهر   
  30المنتهية في  

 2017يونيو   

 لفترة الستة أشهر   
  30المنتهية في  
 2016يونيو  

    
 4،953   6,074  مزايا موظفين قصيرة األجل

 2،547   1,430  خدمةمكافآت نهاية 
    
  7,504   7،500 
 

 توزيعات أرباح .10
 

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لاير سعودي  0.70بقيمة  2017توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع الثاني لعام  2017مايو  16َقرَّ
 مليون لاير سعودي(. 138للسهم الواحد )بإجمالي 

لاير سعودي  0.70بقيمة  2017توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع األول لعام  2017مارس  7قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 
 مليون لاير سعودي(. 138للسهم الواحد )بإجمالي 

 138لاير سعودي للسهم الواحد )بإجمالي  0.70، توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة 2016اقترح مجلس اإلدارة، في نوفمبر 
مارس  7. وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد في 2016بع لعام مليون لاير سعودي( عن الربع الرا

2017. 
 

 التزامات .11
 

ديسمبر  31) 2017يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  54بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها غير المتكبدة 
 الوحدات السكنية للموظفين.مليون لاير سعودي( فيما يتعلق ببرنامج تملك  131.9: 2016

 
 التزامات محتملة .12
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 302.01أصدر البنك الذي تتعامل معه المجموعة بالنيابة عنها ضمانات سداد بقيمة 
 مليون لاير سعودي( لصالح شركة أرامكو السعودية مقابل اتفاقيات توريد بروبين وغاز واتفاقيات أخرى. 302،19: 2016
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 المعلومات القطاعية .13
 

يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات )قطاع األعمال(، أو 
تقديم منتجات أو خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة )القطاع الجغرافي( على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه 

 ع القطاعات األخرى.المختلفة عن مخاطر ومناف
 

ترى إدارة المجموعة أن جميع أنشطة وعمليات المجموعة يمثلها قطاع تشغيلي واحد من حيث تقييم األداء وتخصيص 
 الموارد.

 
ُيباع جزء كبير من مبيعات المجموعة للمسوقين، فضاًل عن أن عمليات المجموعة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد هو قطاع 

 ، لم ُيْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.البتروكيماويات. وعليه
 

ع المبيعات جغرافًيا بين مبيعات محلية في  إن جميع أصول المجموعة التشغيلية تقع في المملكة العربية السعودية. وُتَوزَّ
 تقريًبا. ٪90ومبيعات خارجية بنسبة  ٪10المملكة بنسبة 

 
 ربحية السهم .14

 
ربحية السهم األساس بقسمة صافي ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية في المجموعة على المتوسط ُتحَتسب مبالغ 

 المرجح لعدد األسهم العادية خالل الفترة.
 

، اعتمد المساهمون زيادة في رأس 2016يوليو  28وخالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي ُعِقَد بتاريخ 
لت الزيادة المقترحة في رأس المال من حساب األرباح المبقاة  %20ا المال نسبته عن طريق إصدار أسهم منحة. وقد ُموِّ

بتوزيع سهم منحة لكل خمسة أسهم مملوكة للمساهمين الحاليين. وزاد عدد األسهم الُمصَدرة من مئة وثالثة وستون مليوًنا 
ئة وستة وتسعون مليوًنا وسبعمئة وأربعة وتسعون ألف سهم ( إلى م163،995،000وتسعمئة وخمسة وتسعون ألف سهم )

(. تم تعديل ربحية السهم للفترة المقارنة بأثر رجعي إلظهار الزيادة في رأس المال وقًفا للمعيار المحاسبي 196،794،000)
 ذي العالقة.

 
 والمخفف:يعكس الجدول التالي الدخل وبيانات األسهم المستخدمة في احتساب ربح السهم األساس 

 
 

 لفترة الثالثة   
 أشهر المنتهية  
 يونيو  30في  

  2017  

  لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية  
 يونيو  30في  

  2016 

 لفترة الستة    
 أشهر    

 المنتهية في  
 يونيو  30  

   2017 

  
 لفترة الستة   

 أشهر المنتهية 
 يونيو  30في  

   2016 
        

 334،968   318,873   192،107   194,506  العائد لمساهمي المجموعةصافي الربح 
 196،794   196,794   196،794   196,794  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باأللوف(

 1.702   1.620   0.976   0.988  ربحية السهم
 

 العادية.لم يكن هناك أي بند تخفيف يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم 


