الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (غير مدققة)
األولِ َّية ال ُم َ
القوائم المالية َّ
وتقرير فحص مراجع الحسابات
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (غير مدققة)
األولِ َّية ال ُم َ
القوائم المالية َّ
وتقرير فحص مراجع الحسابات
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م

الفهرس

الصفحة

تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

1

ُوج َزة الم َُوحَّ دَة
قائمة الربح أو الخسارة َّ
األولية الم َ

2

ُوج َزة الم َُوحَّ دَة
قائمة الدخل الشامل اآلخر األوَّ لية الم َ

3

ُوج َزة المُوحَّ دة
قائمة المركز المالي األوَّ لِيَّة الم َ

4

ُوج َزة المُوحَّ دة
قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوَّ لِيَّة الم َ

5

ُوج َزة الم َُوحَّ دَة
قائمة التدفقات النقدية َّ
األولية الم َ

6

ُوج َزة الم َُوحَّ دَة
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
األولِيَّة الم َ

15 –7

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وحدة
وجزَ ة ال ُم َّ
قائمة الربح أو الخسارة األ َّولِيَّة ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)

إيضاحات

 31مارس 2018

(غير ُمد َّققة)

 31مارس 2017

(غير مُد َّققة)

مبيعات
تكلفة مبيعات

503.820
()384.683

526.238
()382.991

إجمالي الربح

119.137

143.247

مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية

()2.279
()22.149

()2.684
()23.565

الربح التشغيلي

94.709

116.998

تكاليف تمويل
أرباح مح َّققة من بيع استثمارات متاحة للبيع ،بالصافي
حصة في ربح شركة زميلة
دخل آخر ،بالصافي

()8.994
-

()9.493
1.852
15.261
3.572

الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

100.163

128.190

زكاة وضريبة دخل

()2.612

()3.823

ربح الفترة

97.551

124.367

5

10.171
4.277

ربحية السهم
 -األساس والمخ َّفف

خليفة بن عبد اللطيف الملحم
رئيس مجلس اإلدارة

11

عبد هللا بن مقبل القرعاوي
الرئيس التنفيذي

تُش ِّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُمو َجزَة ال ُم َو َّحدَة.
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0.496

0.632

محمد بن حسين القحطاني
مدير المالية والمحاسبة

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وحدة
وجزَة ال ُم َّ
قائمة الدخل الشامل اآلخر األ َّولِيَّة ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)

إيضاحات  31مارس 2018

(غير ُمد َّققة)
97.551

ربح الفترة

 31مارس 2017

(غير مُد َّققة)
124.367

الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشامل اآلخر المُقرَّ ر إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في الفترات الالحقة:
2.374
-

()606

قرر إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في الفترات الالحقة
صافي الدخل الشامل اآلخر ال ُم َّ

2.374

33.167

أرباح قيمة عادلة غير محققة من استثمار أسهم مُسجَّ ل بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

قرر إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في الفترات
صافي الدخل الشامل اآلخر غير ال ُم َّ
الالحقة

139.810

-

139.810

-

الدخل الشامل اآلخر للفترة

142.184

33.167

إجمالي الدخل الشامل للفترة

239.735

157.534

5

فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة
خسائر القيمة العادلة غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

33.773

الدخل الشامل اآلخر غير المُقرَّ ر إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في الفترات الالحقة:

خليفة بن عبد اللطيف الملحم
رئيس مجلس اإلدارة

عبد هللا بن مقبل القرعاوي
الرئيس التنفيذي

تُش ِّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُمو َجزَة ال ُم َو َّحدَة.
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محمد بن حسين القحطاني
مدير المالية والمحاسبة

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وحدة
وجزَ ة ال ُم َّ
قائمة المركز المالي األ َّولِيَّة ال ُم َ
كما في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
إيضاح

 31مارس
2018

(غير ُمد َّققة)

األصول
األصول غير المتداولة
ممتلكات ومصانع ومعدات
أصول غير ملموسة
استثمار في شركة زميلة
استثمار في شركة تابعة غير موحَّ دة
استثمارات متاحة للبيع
استثمار أسهم مُسجَّ ل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أصول غير متداولة أخرى

 31ديسمبر
2017

(مُد َّققة)

2.093.324
3.167
546.927
376
800.582
152.237

1.957.367
3.334
534.382
376
660.772
154.954

إجمالي األصول غير المتداولة

3.596.613

3.311.185

األصول المتداولة
مخزون
مدينون تجاريون
مبالغ مدفوعة مقدمًا وأصول متداولة أخرى
استثمارات قصيرة األجل
نقد وما في حكمه

154.511
170.011
56.436
363.750
440.037

143.004
300.938
46.943
490.000
260.269

إجمالي األصول المتداولة

1.184.745

1.241.154

إجمالي األصول

4.781.358

4.552.339

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
عناصر أخرى من حقوق الملكية
أرباح مبقاة

1.967.940
489.316
372.982
247.426

1.967.940
489.316
230.798
425.387

إجمالي حقوق الملكية

3.077.664

3.113.441

المطلوبات غير المتداولة
صكوك
التزامات مكافآت محددة ومزايا أخرى لموظفين
التزامات ضريبية مؤجَّ لة ،بالصافي

998.762
106.567
1.494

998.582
101.747
1.494

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1.106.823

1.101.823

المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون
مبالغ مُستحَ قة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
جز ٌء متداو ٌل من قرض ألجل
مخصص زكاة وضريبة دخل
توزيعات أرباح مُستحَ قة الدفع

109.485
183.350
23.849
280.187

123.474
177.374
10.000
21.237
4.990

إجمالي المطلوبات المتداولة

596.871

337.075

إجمالي المطلوبات

1.703.694

1.438.898

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

4.781.358

4.552.339

خليفة بن عبد اللطيف الملحم
رئيس مجلس اإلدارة

5

6

1
4

8

عبد هللا بن مقبل القرعاوي
الرئيس التنفيذي

تُش ِّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُمو َجزَة ال ُم َو َّحدَة.
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محمد بن حسين القحطاني
مدير المالية والمحاسبة

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وحدة
وجزَة ال ُم َّ
قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األ َّولِيَّة ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)

العناصر األخرى من حقوق الملكية
(خسائر)  /أرباح
القيمة العادلة غير
المحققة من
استثمارات متاحة
للبيع  /استثمار أسهم
مُسجَّ ل بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

احتياطي
ترجمة
العمالت
األجنبية

األرباح
المبقاة

1.967.940

426.204

240.325

()13.534

415.510

3.036.445

-

ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر (الخسائر الشاملة
األخرى) للفترة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر (الخسائر
الشاملة األخرى) للفترة

-

-

-

124.367

124.367

-

()606

33.773

-

33.167

-

()606

33.773

124.367

157.534

توزيعات أرباح

-

-

-

-

()275.512

()275.512

في  31مارس ( 2017غير مد َّققة)

1.967.940

426.204

239.719

20.239

264.365

2.918.467

في  1يناير 2018

1.967.940

489.316

189.859

40.939

425.387

3.113.441

االحتياطي
النظامي

رأس المال
في  1يناير 2017

اإلجمالي

ربح الفترة

-

-

-

-

97.551

97.551

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

139.810

2.374

-

142.184

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

139.810

2.374

97.551

239.735

توزيعات أرباح

-

-

-

-

()275.512

()275.512

في  31مارس ( 2018غير مد َّققة)

1.967.940

489.316

329.669

43.313

247.426

3.077.664

خليفة بن عبد اللطيف الملحم
رئيس مجلس اإلدارة

عبد هللا بن مقبل القرعاوي
الرئيس التنفيذي

تُش ِّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُمو َجزَة ال ُم َو َّحدَة.
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محمد بن حسين القحطاني
مدير المالية والمحاسبة

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة
قائمة التدفقات النقدية األ َّولية ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)
إيضاح

 31مارس 2018

 31مارس 2017

100.163

128.190

تعديالت رأس المال العامل:
مدينون تجاريون
مبالغ مدفوعة مقدمًا وأصول متداولة أخرى
مخزون
دائنون ومبالغ مُستحَ قة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
النقدية من النشاطات التشغيلية

48.382
329
69
8.994
()10.171
5.040
152.806

47.407
327
()1.852
9.493
()15.261
4.356
172.660

130.927
()9.493
()11.507
()16.417
246.316

31.220
()12.324
()9.682
36.618
218.492

التزامات مكافآت محددة ومزايا أخرى لموظفين
تكاليف تمويل مدفوعة

()220
()410

()108
()514

صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

245.686

217.870

النشاطات االستثمارية
صافي حركة في استثمارات متاحة للبيع
إضافات على استثمارات قصيرة األجل
إضافات على أصول غير ملموسة
إضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات
صافي حركة في أصول غير متداولة أخرى

126.250
()162
()184.408
2.717

()225.916
()200.000
()602
()29.149
2.996

صافي التدفقات النقدية المُستخدَ مة في النشاطات االستثمارية

()55.603

()452.671

النشاطات التمويلية
مُسدَّد من قرض ألجل
توزيعات أرباح مدفوعة

()10.000
()315

()10.000
()137.103

صافي التدفقات النقدية المستخدَ مة في النشاطات التمويلية

()10.315

()147.103

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

179.768

()381.904

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

260.269

452.986

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

440.037

71.082

النشاطات التشغيلية
الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل
تعديل لتسوية الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل مع صافي التدفقات النقدية:
استهالك
إطفاء
خسارة من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات
أرباح مح َّققة من بيع استثمارات متاحة للبيع ،بالصافي
تكاليف تمويل
حصة في ربح شركة زميلة
التزامات مكافآت محددة لموظفين ومزايا أخرى

خليفة بن عبد اللطيف الملحم
رئيس مجلس اإلدارة

5

6

8

عبد هللا بن مقبل القرعاوي
الرئيس التنفيذي

تُش ِّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُمو َجزَة ال ُم َو َّحدَة.
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(غير ُمد َّققة)

(غير مُد َّققة)

محمد بن حسين القحطاني
مدير المالية والمحاسبة

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة
األولِ َّية ال ُم َ
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمدرَ جة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)
 .1معلومات عن الشركة
إنَّ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ("الشركة") هي شركة سعودية مساهمة مُسجَّلة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية
بموجب السجل التجاري قم  2050049604وتاريخ  27شعبان 1426هـ (الموافق  1أكتوبر 2005م) .ويبلغ رأسمال الشركة
المدفوع  1.967.940.000لاير سعودي مُقسَّم إلى  196.794.000سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي.
ضمَّنُ القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة ال ُموَ حَّ دَة ،كما في  31مارس 2018م ،القوائم المالية للشركة والشركتين التابعتين التاليتين
َت َت َ
َ
(ال ُمشار إليها معًا بـ "المجموعة"):
نسبة الملكية الفعلية
%100
%100

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

أ) إنَّ الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة مُسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية
بموجب السجـل التجاري رقم  2055015327وتاريخ  27ربيع األول 1433هـ (الموافق  19فبراير 2012م).
إنَّ نسبة  %5من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن الشركة .وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن حصتها
لصالح الشركة؛ وعليه فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة بنسبة  %100في القوائم المالية
األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة ال ُموَ حَّ دَة.
ب) إنَّ الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة مُسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية
السعودية بموجب السجـل التجاري رقم  2055017024وتاريخ  12رمضان 1433هـ (الموافق  1أغسطس 2012م).
إنَّ نسبة  %5من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن الشركة .وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن حصتها
لصالح الشركة؛ وعليه فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة  %100في القوائم المالية
األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة ال ُموَ حَّ دَة.
أجرَ ت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 2014م استثمارً ا بنسبة  %100في شركة أدفانست جلوبال هولدنج ليمتد،
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُسجَّ لة في لوكسمبورغ .ولم ُتو َّح ُد القوائم المالية لشركة أدفانست جلوبال هولدنج ليمتد في
هذه القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة الم َُوحَّ دَة لكون مركزها المالي غير هام.
والمجموعة مر َّخصة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية
ومشتق البولي سيليكون األلواح الضوئية وإنشاء وتشغيل واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة
بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات األساسية والتحويلية والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة داخل وخارج المملكة
العربية السعودية على حد سواء.
 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام
أ ِعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة الم َُوحَّ دَة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء استثمارات األسهم المُسجَّ لة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر التي ُتقاسُ بالقيمة العادلة .و ُتعْ رَ ض هذه القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة ال ُموَ حَّ دَة باللاير السعودي،
الذي يمثل أيضًا العملة الوظيفية للمجموعة وعملة العرض لها .وقد أ ِعدّت هذه القوائم المالية األوَّ لِيَّة الم َ
ُوجَزة المُوحَّ دة وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المُعتمَد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية.
وتتضمَّن هذه القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة ال ُموَ حَّ دَة كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة الم َُوحَّ دَة ،ولكنها ال
تتضمن كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالية السنوية الموحدة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)
 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)
اع ُتمدت هذه القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة الم َُوحَّ دَة الخاصة بالمجموعة بتاريخ  8مايو 2018م.

أساس التوحيد

تتألف هذه القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة ال ُموَ حَّ دَة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31مارس 2018م .وتتحقق
السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر العوائد المتغيرة ،أو يكون لها حقوق فيها ،نتيجة مشاركتها مع المنشأة المستثمَر فيها
ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على المنشأة المستثمَر فيها .وال تسيطر المجموعة ،على
وجه التحديد ،على المنشأة المستثمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة:
-

سيطرة على المنشأة المستثمَر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستثمَر فيها
ذات الصلة).
تعرُّ ض لمخاطر العوائد المتغيرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام صالحيتها على الشركة المستثمر في التأثير 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 المنشأة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف
ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على منشأة مستثمَر فيها ،بما في ذلك:
-

الترتيب التعاقدي مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في المنشأة المستثمر فيها.
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة لها.

وتعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم ال ،إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات
على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .ويبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على
الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .و ُت ْدرَ ُ
ج األصول والمطلوبات واإليرادات
المستحوذ عليها أو المبيعة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل ابتدا ًء من تاريخ حصول
والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة
َ
المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
وي َّ
ُ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 ،تجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات
التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة .و ُتح َذف بالكامل كافة األصول والمطلوبات
فيما بين المجموعة وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد
القوائم المالية.
و ُتجرَ ى المحاسبة عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وإذا فقدت المجموعة
السيطرة على شركة تابعة ،فإنها ُتوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصة غير المسيطرة
وغيرها من عناصر حقوق الملكية ،فيما يُعْ َترَ فُ بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة .ويُعْ َترَ فُ بأي استثمار
محتفظ به بالقيمة العادلة.
 .3المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمع َّدلة
تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد هذه القوائم األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة المُوحَّ دة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية المُوحَّدة
السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية كما في  1يناير 2018م.
ولم تنفذ المجموعة التطبيق المب ِّكر ألي معيار (تفسير) أو تعديل آخر صدر ،لك َّنه لم يدخل حير التنفيذ بعد.
التغ ُّيرات في السياسات المحاسبية
تطبِّق المجموعة للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )15اإليرادات من العقود ال ُمبرَ مة مع العمالء" والمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم (" )9األدوات المالية" .ووف ًقا لما يستلزمه معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)34فقد أفُصِ َح عن طبيعة هذه التغيُّرات
ج َدت ،أدناه.
وتأثيرها ،إن وُ ِ
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)
 .3المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمع َّدلة (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"

يح ُّل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15محل معيار المحاسبة الدولي رقم (" )11عقود اإلنشاءات" ومعيار المحاسبة الدولي
رقم (" )18اإليرادات" والتفسيرات ذات العالقة ،وينطبق على كافة اإليرادات الناشئة من العقود المبرَ مة مع العمالء ،ما لم تقع
تلك العقود في نطق معايير أخرى .ويضع المعيار الجديد نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات التي تنشأ من
العقود المبرَ مة مع العمالء .وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (ُ ،)15يعترَ ف باإليرادات حسب القيمة التي تعكس الع َِوض
الذي تتوقع المنشأة استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل.
ُلزم المعيار المنشآت أن تمارس تقديرً ا محاسبيًا ،آخذة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبيق كل خطوة
وي ِ
من النموذج على العقود المبرَ مة مع عمالئها .كما يُح ِّد ُد المعيار طريقة المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على عقد
والتكاليف التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد.
والمجموعة مر َّخصة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية
ومشتق البولي سيليكون األلواح الضوئية وإنشاء وتشغيل واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة
بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات األساسية والتحويلية والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة داخل وخارج المملكة
العربية السعودية على حد سواء.
وتمثل مبيعات المنتجات المصدر الوحيد إليرادات المجموعة .و ُيعترَ ف بمبيعات المنتجات في قائمة الربح أو الخسارة األولية
الموجزة الموحدة عندما يكون على المجموعة التزام ببيع البضائع ولديها القدرة على تحدد وجود عقد ،وقياس العِوض قياسًا نسبيًا
واحتمالية التحصيل .وتمثل المبالغ المعترَ ف بها كمبيعات منتجات القِيم العادلة للمبالغ المقبوضة أو المستحَ قة القبض من الغير من
مبيعات هذه المنتجات .وتتضمن عادة عقود المجموعة المبرَ مة مع العمالء ،بغرض بيع منتجاتها ،التزام تنفيذ واحد .وتعترف
المجموعة باإليرادات من بيع المنتجات عند المرحلة التي ُتحوَّ ل فيها السيطرة على تلك المنتجات إلى العميل ،وذلك عادة عند تسليم
المنتجات.
وقد اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي المُعدَّل ،وطبَّقت المعيار بأثر رجعي فقط على الفترة الحالية األحدث ال ُمدرجَ ة
في القوائم المالية ،وليس لها أي تأثير على إيرادات المجموعة وربحها أو خسارتها؛ وعليه فإنَّ المعلومات ال ُمدرجَ ة عن الفترة
المقابلة السابقة لم ُيجرَ أيضًا تعديلها.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )9األدوات المالية":

يو ِّ
ضح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9متطلبات االعتراف والقياس لألصول والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو
ح ُّل هذا المعيار مح َّل معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39األدوات المالية" :االعتراف والقياس.
بيع البنود غير المالية .و َي ِ
وفيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامَّة الجديدة وطبيعة وتأثير التغيُّرات على السياسات المحاسبية السابقة:

تصنيف األصول المالية والمطلوبات المالية وقياسها

يتعلق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9إلى حد كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39من حيث
تصنيف المطلوبات المالية وقياسها ،غير أنه يلغي فئات معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39السابقة لألصول المالية المحت َفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق والقروض والحسابات المدينة والمتاحة للبيع.
ولم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9تأثير جوهري على السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بالمطلوبات
المالية .وفيما يلي بيان بتأثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9على تصنيف األصول المالية وقياسها:

وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9يُص َّنف األصل المالي ،عند االعتراف المبدئي ،بأنه أصل ُم َقاس بـ :التكلفة المط َفأة،
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمار الديون ،أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمار األسهم
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويستند تصنيف األصول المالية ،وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9بصفة
عامة على نموذج األعمال الذي يدار في إطاره األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية .وال تنفصل مطل ًقا األدوات
المالية المشتقة المتضمَّنة في العقود عندما يمثل العقد الرئيس أصال ماليًا في نطاق المعيار .وبدال عن ذلك ،يُقيَّم تصنيف األداة
المالية المختلطة ككل.
و ُي َقاس األصل المالي بالتكلفة المط َفأة إذا ما استوفى الشرطيْن التالييْن ،وال يُص َّنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
-

-

أن يُحت َفظ به ضمن نموذج أعمال يتمثل الغرض منه في االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،
وأن ينشأ عن شروطه التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل مدفوعات حصرية ألصل المبلغ غير المُسدَّد أو الفائدة
عليه.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)
 .3المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمع َّدلة (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (")9األدوات المالية" (تتمة)
تصنيف األصول المالية والمطلوبات المالية وقياسها (تتمة)

فيما ُي َقاس استثمار الديون بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا ما استوفى الشرطيْن التالييْن ،وال يُص َّنف بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
-

أن يُحت َفظ به ضمن نموذج أعمال يتحقق الغرض منه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية،
وأن ينشأ عن شروطه التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل مدفوعات حصرية ألصل المبلغ غير المُسدَّد أو الفائدة
عليه.

ويجوز للمجموعة ،عند االعتراف المبدئي باستثمار األسهم غير المحتفظ به ألغراض المتاجرة ،أن تختار اختيارا نهائيًا إظهار
التغيُّرات الالحقة على القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر ،ويُطبَّق هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.
و ُت َقاس جميع األصول المالية ،غير المص َّنفة بأنها مقاسة بالتكلفة المطفأة للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو
مُبيَّن أعاله ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويتضمَّن ذلك كافة األصول المالية المشتقة .وللمجموعة ،عند االعتراف
المبدئي ،أن ُتص ِّنف تصني ًفا نهائيًا األصل المالي الذي يستوفي بطريقة أخرى متطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر كأصل مُسجَّ ل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان تطبيق ذلك من أن شأنه يزيل التباين
المحاسبي أو يخفض منه تخفيضا جوهريا ،الذي ينشأ في عدم تطبيقه.
و ُي َقاس األصل المالي (ما لم يكنْ حسابًا تجاريًا مدينا بدون عنصر تمويلي هام ُي َقاس مبدئيًا بسعر المعاملة) مبدئيًا بالقيمة العادلة
زائ ًدا ،فيما يتعلق بأي بند غير مُس َّجل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعامالت التي تتعلق مباشرة باالستحواذ
عليه.
و ُتطبَّق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق لألصول المالية.
األصول المالية ال ُمدرَ جة بالقيمة ُت َقاس هذه األصول الح ًقا بالقيمة العادلة ،و ُيعترَ ف بصافي األرباح والخسائر ،بما في ذلك
العادلة من خالل الربح أو الخسارة أي إيرادات فائدة أو إيرادات توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
األصول المالية ال ُمدرَ جة بالتكلفة ُت َقاس هذه األصول الح ًقا بالتكلفة المُط َفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .و ُتخ َّفض التكلفة
المط َفأة
المط َفأة حسب الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة (انظر مالحظة ( )2أدناه).
و ُيعترَ ف ضمن الربح أو الخسارة بإيرادات الفائدة واألرباح والخسائر من تحويل عمالت
أجنبية واالنخفاض في القيمة .و ُيعترَ ف بأي ربح أو خسارة من التوقف عن االعتراف
ضمن الربح أو الخسارة.
استثمار الديون المُس َّجل بالقيمة ُت َقاس هذه األصول الح ًقا بالقيمة العادلة ،و ُيعترَ ف ضمن الربح أو الخسارة بإيرادات
العادلة من خالل الدخل الشامل الفائدة المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية واألرباح والخسائر من تحويل عمالت
أجنبية واالنخفاض في القيمة .و ُيعترَ ف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل
اآلخر
الشامل اآلخر .وعند التوقف باالعترافُ ،يعَاد تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في
الدخل الشامل اآلخر إلى ربح أو خسارة.
استثمار األسهم المُس َّجل بالقيمة ُت َقاس هذه األصول الح ًقا بالقيمة العادلة ،و ُيعترَ ف بتوزيعات األرباح كدخل في الربح أو
العادلة من خالل الدخل الشامل الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استردا ًدا لجزء من تكلفة االستثمار ،فيما
ُيعترَ ف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر ،وال ُيعَاد تصنيفها
اآلخر
مطلقا إلى ربح أو خسارة.
ويقتصر تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9على القيم الدفترية لألصول المالية كما في  1يناير 2018م على
متطلبات االنخفاض في القيمة الجديدة كما هو مُبيَّن تفصيال أدناه.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)

 .3المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدَّ لة (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (")9األدوات المالية" (تتمة)
تصنيف األصول المالية والمطلوبات المالية وقياسها (تتمة)

يوضِّح الجدول التالي واإليضاحات المرفقة المذكورة أدناه فئات القياس األصلية وف ًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ()39
وفئات القياس الجديدة وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9لفئة األصول المالية للمجموعة كما في  1يناير 2018م.
التصنيف األصلي

مالحظة

وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم ()39

التصنيف الجديد

القيمة الدفترية
األصلية

القيمة الدفترية الجديدة

وف ًقا للمعيار الدولي وفقا لمعيار المحاسبة وف ًقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( )9الدولي رقم ( )39للتقرير المالي رقم ()9

األصول المالية
استثمارات أسهم

أ

متاحة للبيع

مدينون تجاريون

ب

القروض والحسابات
المدينة
القروض والحسابات
المدينة

نقد وما في حكمه

بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

اإلجمالي

أ)

660.772

660.772

300.938

300.938

260.269

260.269

1.161.979

1.161.979

يمثل هذا البند االستثمارات التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها لفترة طويلة ألغراض استراتيجية .وحسبما يسمح
به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9ص َّنفت المجموعة هذه االستثمارات في تاريخ التطبيق المبدئي بأ َّنها
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .وبخالف معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39لن ي َُعاد مطل ًقا
تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتراكم المتعلق بهذه االستثمارات إلى ربح أو خسارة.

ب) ُتص َّنف حاليًا الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى ،التي كانت ُتص َّنف كقروض وحسابات مدينة
وف ًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39بالتكلفة المطفأة.

االنخفاض في قيمة األصول المالية

يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" بنموذج "الخسارة المتكبَّدة" المنصوص
المقاسة
عليه في معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39حيث يُطبَّق نموذج االنخفاض في القيمة الجديد على األصول المالية
َ
ُدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فيما ال يُطبَّق على
بالتكلفة المطفأة وأصول العقود واستثمارات الدين الم َ
ُعترف بالخسائر االئتمانية في تاريخ
ي
)،
9
(
رقم
المالي
للتقرير
لدولي
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية .ووف ًقا للمعيار ا
َ
مب ِّكر عما هو منصوص عليه في معيار المحاسبة الدولي رقم (.)39

األصول المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة

ُدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانية منخفضة.
كما بتاريخ كل قوائم مالية ،تقيِّم المجموعة ما إن كانت األصول المالية الم َ
و ُت َع ُّد األصول المالية "ذات قيمة ائتمانية منخفضة" عندما ينشأ عن حدث أو أكثر من حدث تأثير ضار على التدفقات النقدية
المستقبلية التقديرية لألصول المالية.

التحوُّ ل

أخذت المجموعة بإعفاء عدم إدراج معلومات المقارنة لفترات سابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس (بما في ذلك
ُعترف بالفروق في القيم الدفترية ،إذا نشأت األصول المالية والمطلوبات المالية عن تطبيق
االنخفاض في القيمة) .وال ي َ
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9في األرباح المبقاة كما في  1يناير 2018م نظرً ا ألن المبلغ غير هام .وعليه فإنَّ
ُدرجة لعام 2017م ال تعكس بصفة عامة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9بل تعكس متطلبات
المعلومات الم َ
معيار المحاسبة الدولي رقم (.)39
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)

 03المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدَّلة (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (")9األدوات المالية" (تتمة)
أُجر َيت التقييمات التالية بنا ًء على الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي.

-

تحديد نموذج األعمال المحتفظ باألصل المالي ضمن نطاقه.
تحديد المسميات السابقة لبعض األصول المالية وإلغائها.
تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحت َفظ بها ألغراض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر.

فضال عن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9طبَّقت المجموعة المعايير الدولية
للتقرير المالي التالية المعتمَدة والمعايير والتفسيرات الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية
اعتبارً ا من  1يناير 2018م ،لكن ليست لها تأثير هام على القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة ال ُموَ حَّ دَة للمجموعة.
المعيار

الوصف

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()1

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى  -حذف اإلعفاءات القصيرة
األجل لمطبقي المعايير ألول مرة

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()2

تصنيف معامالت الدفع على أساس األسهم وقياسها  -التعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم ()2

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()4

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )9األدوات المالية مع المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم (" )4عقود التأمين"

معيار المحاسبة الدولي رقم ()28

االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -يُع ُّد التصنيف الذي يقيس
الشركات المستثمَر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارً ا -
حسب  -خيار االستثمار

معيار المحاسبة الدولي رقم ()40

تحويالت االستثمارات العقارية

التفسير رقم ( )22الصادر عن لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي

المعامالت بالعمالت األجنبية والعِوض المُقدَّم
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األ َّولِيَّة ال ُم َ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمد َرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)
 .3المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمع َّدلة (تتمة)
المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد
فيما يلي قائمة بالمعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة ال ُموَ حَّ دَة للمجموعة.
وتمثل القائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع المجموعة بدرجة معقولة أن تصبح قابلة للتطبيق مستقبال .وتنوي المجموعة
تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار /
التفسيرات
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16
التفسير رقم ( )23الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير
الدولية للتقرير المالي
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()28
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
()10
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()28

اعتبارا من الفترات التي تبدأ
ً
في أو بعد التاريخ التالي

الوصف

 1يناير 2019م
عقود اإليجار
عدم التيقن حيال معامالت ضريبة  1يناير 2019م
الدخل
خصائص الدفع مقدمًا بالعوض السلبي  1يناير 2019م
الحصص الطويلة األجل في شركات  1يناير 2019م
زميلة ومشاريع مشتركة
بيع أو مساهمة األصول بين مستثمر حيز التنفيذ على الفترات السنوية
وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك ابتدا ًء من تاريخ  1يناير
2016م أو بعد ذلك التاريخ ،هي
مؤجَّ لة إلى أجل غير مُسمَّى
حسب التعديالت التي أُجريَت
في شهر ديسمبر 2015م.

دورة التحسينات السنوية لألعوام 2015م2017-م (الصادرة في ديسمبر 2017م)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()3
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()11
معيار المحاسبة الدولي رقم ()12
معيار المحاسبة الدولي رقم ()23

عمليات تجميع المنشآت  -الحصص المملوكة ساب ًقا في عملية مشتركة
الترتيبات المشتركة  -الحصص المملوكة ساب ًقا في عملية مشتركة
ضرائب الدخل  -تأثيرات مدفوعات ضرائب الدخل على األدوات المالية
المص َّنفة كحقوق ملكية
تكاليف االقتراض  -تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة

 .4العناصر األخرى من حقوق الملكية
 31مارس  31 2018ديسمبر 2017
أرباح القيمة العادلة غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
أرباح قيمة عادلة غير محققة من استثمار أسهم مُس َّجل بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 .5االستثمار في شركة زميلة

(غير ُمد َّققة)

(مُد َّققة)

-

189.859

329.669
43.313

40.939

372.982

230.798

 31مارس  31 2018ديسمبر 2017

(غير ُمد َّققة)

(مُد َّققة)

في بداية الفترة  /السنة
حصة في نتائج الفترة  /السنة
فروق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

534.382
10.171
2.374

432.301
47.608
54.473

في نهاية الفترة  /السنة

546.927

534.382

ُيم َِّث ُل هذا البند استثمارً ا في مصنع بروبين منزوع الهيدروجين مع شركة أس كي أدفانست كومباني ليمتد ("شركة مشروع
مشترك") ،حيث تملك الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي فيه حصة بنسبة  %30كما في  31مارس 2018م.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (تتمة)
األولِ َّية ال ُم َ
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمدرَ جة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)
 .6األصول غير المتداولة األخرى

 31مارس 2018

 31ديسمبر 2017

146.570
5.667

149.162
5.792

152.237

154.954

(غير ُمد َّققة)

برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين (مالحظة "أ")
أخرى

أ)

(مُد َّققة)

ي ِّ
ُمث ُل هذا البند األرصدة المتعلقة ببرنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين ،حيث بدأت الشركة األم في إنشاء وحدات سكنية
لموظفيها في عام 2013م .وفي شهر مايو 2016م ،وُ زعت الوحدات السكنية المكتملة على الموظفين السعوديين المُعيَّنين
جب اتفاقية سداد طويل األجل .ويدفع الموظف نسبة  %17من راتبه األساسي الشهري
من خالل التوظيف المباشر بِمُو ِ
باإلضافة إلى بدل السكن الخاص به والذي يُستخدَم كسداد للقرض  /قسط حتى يُسدَّد بالكامل إجمالي قرض برنامج تملك
الوحدات السكنية للموظفين .وكما بتاريخ القوائم الماليةُ ،يم َِّث ُل مبلغ بقيمة  146.57مليون لاير سعودي جزءًا غير متداول،
ً
متداوال.
و ُيم َِّث ُل مبلغ بقيمة  12.03مليون لاير سعودي جزءًا

 .7المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين في المجموعة وشركتها الزميلة وكِبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت المسيطر عليها أو
المسيطرة عليها بصورة مشتركة من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها.
لم ُتجر خالل الفترة أي معامالت هامة مع الجهات ذات العالقة نشأ عنها أرصدة بخالف تلك ال ُم ْفصَح عنها في اإليضاح ( )1حول
القوائم المالية األوَّ لِيَّة ال ُموجَ َزة ال ُموَ حَّ دَة.
مكافأة كِبار موظفي اإلدارة

مكافآت موظفين قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
مارس 2018

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
مارس 2017

3.987
707
4.694

2.291
528
2.819

تمثل المبالغ المُفصَح عنها في الجدول المبالغ ال ُمعترَ ف بها كمصروف خالل فترة القوائم المالية فيما يتعلق بكبار موظفي اإلدارة.
 .8توزيعات األرباح
قرَّرَ مجلس اإلدارة بتاريخ  18مارس 2018م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع األول من عام 2018م بقيمة  0.70لاير سعودي
للسهم الواحد (بإجمالي  138مليون لاير سعودي).
اقترح مجلس اإلدارة ،بتاريخ  5ديسمبر 2017م ،توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة  0.70لاير سعودي للسهم الواحد (بإجمالي 138
مليون لاير سعودي) عن الربع الرابع من عام 2017م ،وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ  18مارس
2018م.

-14-

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة سعودية مساهمة)
وج َزة ال ُم َو َّحدَة (تتمة)
األولِ َّية ال ُم َ
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(كافة المبالغ ُمدرَ جة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذ َكر خالف ذلك)
 .9االلتزامات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة
كما في  31مارس 2018م ،بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعا َقد عليها غير المتكبدة  18.7مليون لاير سعودي عن الفترة المتبقية
من عام 2018م ( 31مارس  70.6 :2017مليون لاير سعودي) فيما يتعلق ببرنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين.
 .10المعلومات القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة إمَّا 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.
ويُباع جز ٌء كبي ٌر من مبيعات المجموعة إلى المسوقين ،وتتعلق عمليات المجموعة بقطاع تشغيلي واحد .وعليه لم يُعْ رَ ض التحليل
القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.
وتقع جميع أصول المجموعة التشغيلية بالمملكة العربية السعودية .و ُتوَ َّزع المبيعات جغرافيًا ما بين مبيعات محلية في المملكة بما
يمثل نسبة أقل من  %7من إجمالي المبيعات ،فيما تمثل المبيعات الخارجية أكثر من  %93من إجمالي المبيعات.
 .11ربحية السهم
ُتح َتسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة صافي ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية في المجموعة على المتوسط المرجَّح
لعدد األسهم العادية خالل الفترة.
ويظهر الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في حسابات ربحية السهم األساس والمخفض:

صافي الربح المتعلق بمساهمي المجموعة
المتوسط المرجَّ ح لعدد األسهم العادية (باآلالف)
ربحية السهم (لاير سعودي):

 31مارس 2018

 31مارس 2017

97.551
196.794
0.496

124.367
196.794
0.632

لم يكن هناك أي بند مخفض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.
 .12الحدث الالحق
من وجهة نظر اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في  31مارس 2018م قد يكون لها تأثير هام على
المركز المالي للمجموعة الظاهر في هذه القوائم المالية األوَّ لِيَّة الم َ
ُوجَزة الم َُوحَّ دَة.
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