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 .1معلومات حول الشركة
إن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري قم  2050049604وتاريخ  27شعبان 1426هـ (الموافق  1أكتوبر 2005م) .ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع
 2,164,734,000ريـال سعودي مقسم إلى  216,473,400سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي .وفي عام  ،2019وخالل اجتماع
حرم 1441هــ (الموافق  17سبتمبر 2019م) ،اعتمد المساهمون زيادة في
الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عُ ِق َد بتاريخ ُ 18م َّ
رأس المال نسبتها  %10عن طريق إصدار أسهم منحة .وزاد عدد األسهم من مائة وستة وتسعين مليونًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا
( )000،794،196سه ًما إلى مئتين وستة عشر مليونًا وأربعمائة وثالثة وسبعون ألفًا وأربعمائة ( )400،473،216سهم .تم تعديل
ربحية السهم (إيضاح  )11للفترة المقارنة بأثر رجعي إلظهار معالجة تأثير إصدار أسهم منحة وقفًا للمعيار المحاسبي ذي العالقة .وقد
استُكملت أيضًا اإلجراءات النظامية المتعلقة بما ورد أعاله في عام .2019
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة ،كما في  30يونيو  ،2020القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية (المشار إليها
ض َّمنُ القوائم المالية ّ
تَتَ َ
معا ً بـ "المجموعة"):

نسبة الملكية الفعلية
%100
%100

الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة  -مالحظة (أ)
الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي  -مالحظة (ب)
مالحظات:

أ) إن الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ُمسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية
بموجب السجـل التجاري رقم  2055015327وتاريخ  27ربيع األول 1433هـ (الموافق  19فبراير 2012م)َّ .
إن نسبة  %5من
هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن الشركة .وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن حصتها لصالح الشركة وعليه
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة.
فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة بنسبة  %100في القوائم المالية ّ
ب) إن الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي هي شركة مساهم واحد ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية
السعودية بموجب السجـل التجاري رقم  2055017024وتاريخ  12رمضان 1433هـ (الموافق  1أغسطس 2012م) ومملوكة
بنسبة  %100للشركة.
استثمارا بنسبة  %100في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد ،وهي
أجرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 2014
ً
َ
شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في لوكسمبورغ .لم تُو َّح ُد القوائم المالية لشركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد في هذه القوائم
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة لكون مركزها المالي غير هام.
المالية ّ
والمجموعة مرخصة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية ومشتق
البولي سيليكون األلواح الضوئية واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية
والصناعات االساسية والتحويلية والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وانشاء وتشغيل وامتالك المشاريع الصناعية داخل وخارج المملكة
العربية السعوديةـ على حد سواء.
 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء استثمارات األسهم ال ُمسجَّلة بالقيمة العادلة من
أ ِعدَّت هذه القوائم المالية ّ
قاس بالقيمة العادلة .وفيما يتعلق بالتزامات المنافع ال ُمحدَّدة للموظفين ،يُستخدم حساب القيمة الحالية
خالل الدخل الشامل اآلخر التي ت ُ ُ
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة باللاير السعودي ،الذي هو العملة الوظيفية وعملة العرض لدى المجموعة.
االكتوارية .تُعَ ُّد هذه القوائم المالية ّ
األوليّة ال ُمو َجزَ ة ال ُموحَّدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" ال ُمعت َمد من الهيئة
وقد أ ُ ِع َّدت هذه القوائم المالية ّ
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة كافة اإلفصاحات الالزمة
ض َّمنُ هذه القوائم المالية ّ
السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية .وتَتَ َ
ض َّمنُ كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالية السنوية الموحَّدة.
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة ،ولكنها ال تَتَ َ
للقوائم المالية ّ
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة الخاصة بالمجموعة بتاريخ  28يوليو .2020
اعتُمدت هذه القوائم المالية ّ

أساس التوحيد
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  30يونيو  .2020تتحقق السيطرة عندما
تمثل هذه القوائم المالية ّ
تتعرض المجموعة ،أو يكون لها حقوق في ،العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على 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:
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 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)

أساس التوحيد (تتمة)
-

سيطرة على الشركة المستثمر فيها ( أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات الشركة المستثمر فيها
ذات الصلة)،
تعرض أو حق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها،
َّ
قدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

وعلى وجه العموم ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة .ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة
أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف
ذات ال صلة عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:
-

الترتيب التعاقدي مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها،
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 وجود
تغيرات على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة
على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .وتُد َْر ُج األصول وااللتزامات واإليرادات
والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل ابتدا ًء من تاريخ حصول
المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
ي َّ
ُوزع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي المجموعة حسب الحصص غير المسيطرة حتى لو
نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة .وعند الضرورة ،تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات
التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة .وتُحذَف بالكامل كافة األصول وااللتزامات
فيما بين المجموعة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند
توحيد القوائم المالية.
سبُ عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وإذا فقدت المجموعة السيطرة على
يُحا َ
شركة تابعة ،فإنها توقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) وااللتزامات والحصة غير المسيطرة وغيرها من
ف بأي استثمار محتفظ به
ف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة ضمن الربح أو الخسارة .ويُ ْعت ََر ُ
مكونات حقوق الملكية ،بينما يُ ْعت ََر ُ
بالقيمة العادلة.
 .3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
األوليّة ال ُمو َجزَ ة للمجموعة قيام اإلدارة باستخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على
يتطلبُ إعداد القوائم المالية ّ
المبالغ المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات
المحتملة .وقد تسبب تفشي ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد )19-منذ أوائل عام  2020وانتشاره عبر األراضي الصينية ثم في
العالم أجمع ،في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،وأدى إعالن منظمة
الصحة العالمية عن هذا المرض كجائحة إلى اضطرار إدارة المجموعة إلعادة النظر في أحكامها المحاسبية الهامة عند تطبيق
السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  .2019وفي حين أنه من الصعب حالي ًا التنبؤ بالمدى الكامل والمدة الكاملة لتأثير الوباء على األعمال
واالقتصاد ،فقد أجرت إدارة المجموعة تقيي ًما للتأثير على عمليات المجموعة ككل ومجاالت األعمال بما في ذلك عوامل مثل سلسلة
صت إلى أنه ،حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية
اإلمداد وقيود السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات وما إلى ذلك ،وخلُ َ
ونظرا لحالة عدم التأكد الراهنة،
األوليّة ال ُمو َجزَ ة ،ال يلزم إجراء تغيُّرات جوهرية على األحكام والتقديرات الرئيسية .غير أنَّه،
ً
ّ
فإن أي تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول
ونظرا لتطور الموقف سريعًا مع وجود حالة من عدم التأكد بشأن المستقبل،
أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.
ً
ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بنا ًء على التطورات المستقبلية.
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 .4المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدَّلة
َّ
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية َّ
اعتبارا من  1يناير
المالية الموحَّدة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019باستثناء تطبيق المعايير الجديدة
ً
صد َِر ولم يصبح ساريًا المفعول حتى اآلن.
 .2020ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل أ ُ ْ
األوليّة
ويُطبَّق العديد من التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في عام  ،2020إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية ّ
ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة للمجموعة.
 .5عناصر أخرى من حقوق الملكية

احتياطي قيمة عادلة
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 30يونيو
2020

 31ديسمبر
2019

(غير مدققة)

(مدققة)

()49,832
()20,885
()70,717

83,150
575
83,725

 30يونيو
2020

 31ديسمبر
2019

(غير مدققة)

(مدققة)

637,483
()11,522
()21,460
()16,981
587,520

579,074
76,587
()18,178
637,483

 .6استثمار في شركة زميلة

في بداية السنة
حصة في نتائج شركة زميلة
فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
في نهاية الفترة  /السنة

األوليّة
صنَّف كاستثمار في شركة زميلة في هذه القوائم المالية ّ
لدى المجموعة استثمار في شركة أس كي أدفانسد كوماني ليمتدُ ،م َ
ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة .وهذه الشركة الزميلة تأسست وفقًا للقانون التجاري لجمهورية كوريا ،والمساهمون فيها هم شركة أس كي غاز
ليمتد بنسبة  %45والشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة  %30وشركة الصناعات البتروكيماوية (شركة مساهمة كويتية)
بنسبة  .%25وهي تدير مصنع البروبين منزوع الهيدروجين ( )PDHبطاقة اسمية تبلغ  600,000طن متري سنويًا.
 .7المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تُم ِث ّ ُل الجهات ذات العالقة المساهمين في المجموعة وشركتها الزميلة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها
أو المسيطر عليها بشكل مشترك من قبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذًا ها ًما عليها .لم تكن هناك معامالت مع
الجهات ذات العالقة خالل الفترة.
مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين
فيما يلي تفاصيل مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة:
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2020

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2019

(غير مدققة)

(غير مدققة)

9,214
907
10,121

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع نهاية خدمة
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10,946
2,049
12,995

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
األولية ال ُموج ََزة الموحَّدة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)

 .8توزيعات أرباح
قَ َّر َر مجلس اإلدارة بتاريخ  23يونيو  2020توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع الثاني لعام  2020بقيمة  0.65لاير سعودي
للسهم الواحد (بإجمالي  140.7مليون لاير سعودي).
قرر مجلس اإلدارة بتاريخ  31مارس  2020توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع األول لعام  2020بقيمة  0.65لاير سعودي
للسهم الواحد (بإجمالي  140.7مليون لاير سعودي).
اقترح مجلس اإلدارة ،بتاريخ  8ديسمبر  ،2019توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة  0.65لاير سعودي للسهم الواحد (بإجمالي
 140.7مليون لاير سعودي) عن الربع الرابع لعام  ،2019وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد في  31مارس
.2020
 .9ارتباطات والتزامات محتملة
كما في  30يونيو  ،2020بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقَد عليها غير المتكبدة عن المشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع
الهيدروجين ومصنع البولي بروبيلين  246.1مليون لاير سعودي ( 8 :2019مليون لاير سعودي عن برنامج تملك الوحدات
السكنية للموظفين).
وقعت المجموعة اتفاقية مدتها خمس سنوات لشراء  80,000طن متري سنويا ً من البروبلين (المنتج الوسيط) المستخدم في إنتاج
البولي بروبلين منذ  1أكتوبر  .2014وفي عام  ،2017جرى تمديد هذه االتفاقية حتى تاريخ  31يوليو  2023بزيادة في القيمة
إلى  100,000مليون طن سنويًا.
التزامات محتملة
أصدر البنك الذي تتعامل معه المجموعة بالنيابة عنها ضمانات سداد بقيمة  301.95مليون لاير سعودي ( 301,95 :2019مليون
لاير سعودي) لصالح شركة أرامكو السعو دية مقابل اتفاقيات توريد بروبين وغاز واتفاقيات أخرى.
 .10المعلومات القطاعية
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 المختلفة عن
مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.
ومن وجهة نظر إدارة المجموعة ،فإن كافة نشاطات المجموعة وعملياتها تتألف من قطاع تشغيلي واحد لغرض اتخاذ القرارات
المتعلقة بتقييم األداء وتوزيع الموارد.
ً
فضال عن أن عمليات المجموعة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد .وعليه ،لم يُ ْع َرض
يُباع جزء كبير من مبيعات المجموعة للمسوقين،
التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.
إن جميع أصول المجموعة التشغيلية تقع في المملكة العربية السعودية .وت ُ َو َّزع المبيعات جغرافيًا ما بين مبيعات محلية في المملكة
بما يُ َم ِث ّ ُل نسبة تزيد عن  %4من إجمالي المبيعات ،فيما ت ُ َم ِث ّ ُل المبيعات الخارجية أقل من  %96من إجمالي المبيعات.

- 10 -

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
األولية ال ُموج ََزة الموحَّدة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
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 .11ربحية السهم
تُحت َسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية في المجموعة على المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية خالل الفترة.
تم تعديل ربحية السهم للفترة المقارنة بأثر رجعي كما هو مبين في إيضاح (.)1
يعكس الجدول التالي الدخل وبيانات األسهم المستخدمة في احتساب ربح السهم األساس والمخفف:
لفترة الستة
لفترة الستة
لفترة الثالثة لفترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في
في
في
في
 30يونيو
 30يونيو
 30يونيو
 30يونيو
2020
2020
2019
2019
الربح العائد لمساهمي المجموعة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللوف)
ربحية السهم (لاير سعودي)

154,955
216,473

192,307
216,473

259,286
216,473

354,183
216,473

0.716

0.888

1.198

1.636

لم يكن هناك أي بند تخفيف يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
 .12حدث الحق
حسب وجهة نظر اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2020والتي قد يكون لها تأثير
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة.
جوهري على المركز المالي للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية ّ
 .13أرقام المقارنة
أعِيد تصنيف بعض أرقام السنة  /الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.
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