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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .1معلومات عن الشركة
وجب السجل
إنَّ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّلة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بِّ ُم ِّ
التجاري رقم  2050049604وتاريخ  27شعبان 1426هـ (الموافق  1أكتوبر 2005م) .ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 2,164,734,000
لاير سعودي ُمقسَّم إلى  216,473,400سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي .وخالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عُ ِّق َد
حرم 1441هـ (الموافق  17سبتمبر  2019م) ،اعتمد المساهمون زيادة في رأس المال نسبتها  %10عن طريق إصدار أسهم
بتاريخ  18ال ُم َّ
منحة .وقد ُم ِّولت الزيادة في رأس المال من حساب األرباح المبقاة بتوزيع سهم واحد لكل عشر أسهم مملوكة للمساهمين الحاليين .وزاد عدد
األسهم من مائة وستة وتسعين مليونًا وسبعمائة وأربعة وتسعين ألفًا ( )196,794,000سه ًما إلى مئتين وستة عشر مليونًا وأربعمائة وثالثة
وسبعين ألفًا وأربعمائة ( )216,473,400سهم ،وقد استُكملت أيضًا اإلجراءات النظامية المتعلقة بما ورد أعاله في عام 2019م.
ض َّم ُن القوائم المالية ال ُم َو َّحدَة ،كما في  31ديسمبر 2020م ،القوائم المالية للشركة والشركتيْن التابعتيْن التاليتيْن (ال ُمشَار إليها معًا بـ
وتَتَ َ
"المجموعة"):
نسبة الملكية الفعلية
الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة – مالحظة (أ)
الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي  -مالحظة (ب)

%100
%100

مالحظات:
أ) إنَّ الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة هي شركة مساهم واحد ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  2055015327وتاريخ  27ربيع األول 1433هـ (الموافق  19فبراير 2012م) ،ومملوكة بنسبة  %100للشركة.
ب) إنَّ الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي هي شركة مساهم واحد ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية
بموجب السجل التجاري رقم  2055017024وتاريخ  12رمضان 1433هـ (الموافق  1أغسطس 2012م) ،ومملوكة بنسبة %100
للشركة.
استثمارا بنسبة  %100في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد؛ وهي شركة ذات
أجرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 2014م
ً
َ
مسؤولية محدودة ُمسجَّلة في لوكسمبورغ .ولم تُو َّح ُد القوائم المالية لشركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد في هذه القوائم المالية الموحَّدة لكون
مركزها المالي غير هام.
والمجموعة مر َّخصة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية واأللواح 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.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
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درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
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 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام
أساس اإلعداد
أ ُ ِّعدَّت القوائم المالية الموحَّدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعت َمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (ال ُمشَار إليها م ًعا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعت َمدة بالمملكة العربية السعودية").
وت ُ َع ُّد هذه القوائم المالية ال ُم َو َّحدَة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء استثمارات األسهم ال ُمسجَّلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قاس بالقيمة العادلة .وفيما يتعلق بالتزامات المكافآت ال ُمحدَّدة للموظفين ،يُستخدم حساب القيمة الحالية االكتوارية .وت ُ ْع َرض هذه القوائم المالية
التي ت ُ ُ
قرب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ،ما لم يُذكر خالف ذلك.
ال ُموحَّدة باللاير السعودي ،الذي يمثل أيضًا العملة الوظيفية للمجموعة .وت ُ َّ
أساس التوحيد
تتألف القوائم المالية ال ُم َو َّحدَة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر 2020م .وتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة
لمخاطر العوائد المتغيرة ،أو يكون لها حقوق فيها ،نتيجة مشاركتها مع المنشأة المستث َمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات
من خالل سيطرتها على المنشأة المستث َمر فيها .وال تسيطر المجموعة ،على وجه التحديد ،على المنشأة المستث َمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة:
-

سيطرة على المنشأة المستث َمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستث َمر فيها ذات
الصلة).
تعرضها 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 مشابهة لشركة مستث َمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا
كان لديها سلطة على شركة مستث َمر فيها ،بما في ذلك:
-

الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) 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
حوذ
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .وتُد َْر ُج األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المست َ
عليها أو المبيعة خالل السنة في القوائم المالية ال ُم َو َّحدَة ابتدا ًء من تاريخ حصول 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 وحسب 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 والمطلوبات فيما بين المجموعة وحقوق الملكية والدخل
والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية.
جرى المحاسبة عن التغير في حصة ملكية شركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة
وت ُ َ
تابعة ،فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصة غير المسيطرة وغيرها من عناصر حقوق الملكية،
ف بأي استثمار ُمحتفَظ به بالقيمة العادلة.
ف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة ال ُم َو َّحدَة .ويُ ْعت ََر ُ
فيما يُ ْعت ََر ُ

- 12 -

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة
االستثمار في شركة زميلة
إنَّ الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة نفوذا ها ًّما عليها .والنفوذ الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية
للشركة المستثمر فيها ،لكنه ال يعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات ،إن االعتبارات المرعية عند تحديد النفوذ الهام مماثلة لتلك
جرى المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق
االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة .وت ُ َ
الملكية.
ُعترف باالستثمار في شركة زميلة مبدئيًا بالتكلفة .وتُعدَّل القيمة الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيُّرات في حصة
ووفقًا لطريقة حقوق الملكية ،ي َ
ُ
ُ
المجموعة من صافي أصول الشركة الزميلة منذ تاريخ االستحواذ .وتد َْر ُج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار ،وال تطفَأ
أو تخضع لالختبار بشكل منفصل لتحديد االنخفاض في القيمة.
وتُظ ِّهر قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة .ويُظ َهر أي تغيُّر في الدخل الشامل اآلخر للشركات
المستثمر فيها كجزءٍ من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .فضال عن ذلك ،فإنه عندما يوجد تغيُّر معترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة
الزميلة ،تعترف المجموعة بحصتها من أي تغيرات ،حسبما يكون مناسبا ،في قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية ال ُموحَّدة .وتُحذَف األرباح والخسائر
غير المحققة الناشئة عن المعامالت ما بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود الحصة في الشركة الزميلة.
ويُظ َهر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة ال ُم َو َّحدَة خارج الربح التشغيلي ،وهو يُ َمثِّ ُل الربح
أو الخسارة بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة .وت ُعَ ُّد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد
جرى تعديالت كي تتماشى السياسات المحاسبية وتلك المتبعة لدى المجموعة.
القوائم المالية للمجموعة عنها .وعند الضرورة ،ت ُ َ
وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدِّد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن انخفاض في قيمة استثمارها في شركتها
الزميلة .وبتاريخ كل قوائم مالية ،تحدِّد المجموعة فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته.
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة حسب الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته
الدفترية ،ثم تعترف بالخسارة كـ "حصة في نتائج شركة زميلة" في قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة.
ُعترف بأي فرق بين القيمة
وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة ،تقيس المجموعة وتعترف بأي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة .وي َ
الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصَّلة من البيع في قائمة الربح أو الخسارة
ال ُموحَّدة.
تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
تظ ِّهر المجموعة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي ال ُموحَّدة بنا ًء على تصنيفها متداولة  /غير متداولة .ويُع َد األصل متداوال:
-

عندما يُتوقع بيعه أو يُنوى بيعه أو استنفاذه خالل الدورة التشغيلية العادية.
أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة.
أو عندما يُتوقع تسييله خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية.
أو عندما يكون في صورة نقد وما في حكمه ،ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر
شهرا بعد فترة القوائم المالية.
ً
وتُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.
وتُعَ ُّد المطلوبات متداولة:
 عندما يُتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. أو عند االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة. أو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية. -أو عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة القوائم المالية.

وتُصنِّف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة .وتُصنَّف األصول والمطلوبات الضريبية المؤجَّلة كأصول ومطلوبات غير
متداولة.
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إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
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درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
قياس القيم العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية واألصول غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.
وتمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
ويُحدَّد قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إ َّما:
 في السوق الرئيسَّة لألصول أو المطلوبات، أو في ظل عدم وجود السوق الرئيسة ،في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات.ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.
وتُقَاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو المطلوبات
وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية .ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة
المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في
السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
وتستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة
ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
صح عنها في القوائم المالية ال ُموحَّدة ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،
وتُص َّنف كافة األصول والمطلوبات ،التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُف َ
ال ُمبيَّن أدناه ،على أساس مدخالت المستوى األدنى والها َّمة لقياس القيمة العادلة ككل:
درجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.
المستوى األول :األسعار ال ُم َ
المستوى الثاني :طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث :طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.
المعترف بها في القوائم المالية ال ُموحَّدة على نحو متكرر ،تحدِّد المجموعة فيما إذا أُجريَت التحويالت بين
وفيما يتعلق باألصول والمطلوبات
َ
مستويات التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة قوائم مالية.
الخارجيين في عملية التقييم يأتي بنا ًء على قرار تتخذه
المقيمين
مقيمون خارجيُّون لتقييم األصول الهامة ،متى لزم األمر ،حيث إنَّ اشتراك
ِّ
ِّ
ويُعيَّن ِّ
المجموعة بعد إجراء لجنة المراجعة بها مناقشات بشأن األمر واعتمادها لذلك .وتتض َّمن معايير االختيار المعرفة السوقية والسمعة واالستقاللية
مقيمي المجموعة الخارجيين ،طرق التقييم الفنية ومدخالتها التي تُستَخدم في
وتقر ُر المجموعة ،بعد مداوالت مع ِّ
ومدى االلتزام بالمعايير المعنيةِّ .
كل حالة.
وتحل ُل المجموعة ،في كل تاريخ قوائم مالية ،الحركة في قيم األصول والمطلوبات الالزم إعادة قياسها أو إعادة تقييمها حسب السياسات المحاسبية
ِّ
لدى المجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تتحقق المجموعة من المدخالت الرئيسة المطبَّقة في أحدث تقييم عن طريق مطابقة المعلومات الواردة
في حساب التقييم مع العقود والوثائق ذات الصلة األخرى .كما تقارن المجموعة التغيُّر في القيمة العادلة لكل أصل والتزام بالمصادر الخارجية
ذات الصلة لتحديد مدى معقولية التغيُّر.
ولغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة ،حدَّدت المجموعة فئات األصول والمطلوبات بنا ًء على طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو المطلوبات
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو ُمبيَّن أعاله.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
االعتراف باإليرادات

بيع البضائع
المكونة من
تعترف المجموعة باإليرادات عند سيطرتها على المنتجات المبيعة وتحويلها إلى العميل ،على أن يُراعى ذلك في إطار اتباع الطريقة
َّ
خمس خطوات وتطبيق شروط التسعير المعمول بها.
وتُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المست َحق القبض ،مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها تعاقديا باستثناء الضرائب أو
لتقر َر ما إذا كانت تقوم بدور األصيل أو الوكيل.
الرسوم .وتقيِّم المجموعة ما لديها من اتفاقيات إيرادات وفقًا لمعايير ُمحدَّدة ِّ
مسوقي المجموعة بموجب اتفاقيات شراء إنتاج .وتُقيَّد المبيعات عند تسليم المنتجات إلى
جرى كافة المبيعات إلى
وفيما يتعلق باألسواق الدولية ،ت ُ َ
ِّ
َّ
ً
ُ
سوقون من الغير ،بعد حسم تكاليف الشحن والتوزيع
المسوقين بأسعار بيع أولية ،التي تعدَّل الحقا بنا ًء على أسعار البيع الفعلية التي يتسلمها ال ُم ِّ
ِّ
س َّج ُل تعديالت األسعار عندما تصبح معلومة لدى المجموعة.
التسويق .وت ُ َ

األسعار المتغيِّرة  -األسعار المبدئية

قد تُبَاع بعض المنتجات في بعض األسواق بموجب اتفاقيات أسعار متغيِّرة .وتُحدِّد هذه االتفاقيات أنَّ السعر المبدئي يُح َّمل على العميل عند تحويل
السيطرة على المنتجات ،في حين أنَّه ال يمكن تحديد السعر النهائي للمنتجات إال بالرجوع إلى فترة زمنية تنتهي بعد ذلك الوقت .وفي هذه الحاالت،
وبصرف النظر عن صيغة المعادلة المستخدَمة لتحديد األسعار المبدئية والنهائية ،تُسجَّل اإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات بمبلغ يمثل
المبلغ النهائي المتوقَّع من الع َِّوض الذي تقبضه المجموعة.
سجل المجموعة "حسابًا مدينًا" لسعر مبدئي ،ال تُسجَّل التغيُّرات الالحقة في السعر النهائي التقديري كإيرادات حتى المرحلة الزمنية التي
وعندما ت ُ ِّ
فإنَّ
يتحدد فيها السعر النهائي الفعلي (طالما كانت هذه التغيُّرات تنشأ من تغيُّرات في سعر السوق  /مؤشر سعر السوق للمنتجات) .ومع ذلك ،ذلك
قد يُعتَبر إعادة قياس الحق كأصل تمويلي بالقيمة العادلة .ويجوز أن تُسجَّل حاالت إعادة القياس كإيرادات منفصلة.
ض ْمن أصل العقد أو مطلوب العقد.
س َّج ُل جميع التحديثات األخرى على السعر المبدئي مقابل اإليرادات مع تسجيل المبلغ اإلضافي المدين ِّ
وت ُ َ
ويتوقف االعتراف بأصول أو التزامات العقود هذه مقابل حساب مدين عند المرحلة الزمنية التي يتحدَّد خاللها السعر النهائي الفعلي.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
االعتراف باإليرادات (تتمة)

توزيعات األرباح

يُ ْعت ََرف بتوزيعات األرباح عند نشوء حق المجموعة في قبض المبلغ ،حيث يتحدَّد ذلك عادة عندما يعتمد المساهمون توزيعات األرباح.

إيرادات التمويل

فيما يتعلق بكافة األدوات المالية التي تُقَاس بالتكلفة المطفأة ،تُسجَّل إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي .ويمثل معدل الفائدة الفعلي ال ُمعدَّل
الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية التقديرية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر ،حيثما كان ذلك مالئما ،إلى صافي
درج إيرادات الفوائد ضمن اإليرادات التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة ال ُم َو َّحدَة.
القيمة الدفترية لألصل المالي .وت ُ َ
ُعترف باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق.
وي َ
المصاريف
ُعترف بالتكاليف التشغيلية على أساس التكلفة التاريخية ،وتُصنَّف تكاليف اإلنتاج والمصاريف المباشرة كتكلفة مبيعات.
ي َ
ف كافة المصاريف األخرى ،باستثناء
صنَّ ُ
وتتألف مصاريف البيع والتوزيع بصف ٍة رئيس ٍة من التكاليف المتكبَّدة على توزيع المنتجات وبيعها .وت ُ َ
تكلفة المبيعات وتكاليف التمويل ،كمصاريف عمومية وإدارية.
وتتض َّمن المصاريف العمومية واإلدارية تكاليف مباشرة وغير مباشرة ال تُشكِّل على وجه الخصوص جز ًءا من تكاليف اإلنتاج .وت ُ َّ
وزع المصاريف،
أساس ثابتٍ ،ما بين مصاريف عمومية وإدارية وتكاليف إنتاج ،حسبما يلزم.
على
ٍ
الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة والضريبة الحالية

يُج َّنب مخصص للزكاة وف ًقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية .وبموجب معيار الزكاة ال ُمعدَّل الصادر عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين ،يُح َّمل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة ،ذلك أنَّ معيار المحاسبة الدولي رقم (" )12ضرائب
الدخل" ال يقدِّم أي توجيه بشأن المعالجة المحاسبية للزكاة .ويخضع المساهم غير السعودي في المجموعة لضريبة دخل في المملكة العربية
السعودية.
وتُقَاس األصول وااللتزامات الضريبية الحالية عن الفترة الحالية والفترة السابقة بالمبلغ المتوقَّع استرداده من الهيئات الضريبية أو المدفوع إليها.
وتمثل المعدالت واألنظمة الضريبية ال ُمستخدَمة في احتساب ذلك المبلغ في تلك المعدالت واألنظمة ال ُمسنَّة نظاميًا أو ال ُمسنَّة فعليًا بتاريخ القوائم
ُعترف بضرائب الدخل الحالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة .وتجري اإلدارة تقيي ًما دوريًا لألوضاع التي تشمل اإلقرارات
المالية .وي َ
الضريبية للمجموعة فيما يتعلق بالمواقف التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المعمول بها لتفسيرات ،وتجنِّب اإلدارة مخصصات حسبما يكون
مالئما.

ضريبة الدخل المؤجَّلة

يُج َّنب مخصص لضريبة الدخل المؤجَّلة باستخدام طريقة االلتزام بنا ًء على الفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول والمطلوبات وقِّيمها
ُعترف بااللتزامات الضريبية المؤجَّلة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة .وال
الدفترية ألغراض القوائم المالية بتاريخ القوائم المالية .وي َ
ُعترف باألصول الضريبية المؤجَّلة عن كافة الفروق المؤقتة القابلة للحسم وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخدَمة والخسائر الضريبية
ي َ
غير المستخدَمة إال في حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة يمكن االستفادة منه مقابل هذه األصول.
جرى مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجَّلة في كل تاريخ قوائم مالية ،وتُخ َّفض إلى الحد الذي ال يكون من المحتمل عنده توفر
وت ُ َ
ربح خاضع للضريبة كاف يسمح باالستفادة من األصول  /االلتزامات الضريبية المؤجَّلة كليًا أو جزئيًا .و ُي َعاد تقييم األصول الضريبية ال ُمؤ َّجلة
ُعترف بها في حدود أن يصبح من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة مستقبلية تتيح استرداد
عترف بها في تاريخ كل قوائم مالية ،وي َ
غير ال ُم َ
األصل الضريبي المؤجَّل.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
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ضريبة الدخل المؤجَّلة (تتمة)

وتُقَاس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجَّلة حسب المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في السنة التي يتحقق خاللها األصل أو يُسدَّد خاللها
قرة فعليًا في تاريخ القوائم المالية.
االلتزام ،وذلك بنا ًء على المعدالت الضريبية (واألنظمة الضريبية) ال ُمسنَّة أو ال ُم َّ

ُعترف بالبنود الضريبية المؤجَّلة
ُعترف خارج الربح أو الخسارة بالضريبة ال ُمؤجَّلة المتعلقة بالبنود
المعترف بها خارج الربح أو الخسارة .وي َ
َ
وي َ
فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة إ َّما في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية.
جرى مقاصة األصول الضريبية المؤجَّلة وااللتزامات الضريبية المؤجَّلة في حال وجود حق نافذ نظاميًا في إجراء مقاصة األصول الضريبية
وت ُ َ
الحالية مقابل االلتزامات الضريبية الحالية ،وتتعلق الضرائب المؤجَّلة بالمنشأة الخاضعة للضريبة ذاتها ومصلحة الضرائب ذاتها.

ضريبة االستقطاع

جرى مع جهات غير مقيمة بالمملكة العربية السعودية ،بما في ذلك توزيعات األرباح
تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المعامالت التي ت ُ َ
المدفوعة إلى المساهمين غير المقيمين ،حسبما يستلزمه نظام ضريبة الدخل السعودي.

ضريبة القيمة المضافة

ُعترف بالمصاريف واألصول بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
ي َ

-

ُعترف ،في هذه
عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبَّدة على شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من مصلحة الضرائب؛ حيث ي َ
الحالة ،بضريبة القيمة المضافة كجزءٍ من تكلفة شراء األصل أو كجزءٍ من بند المصاريف ،حسبما يكون مالئ ًما.
ُدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد
وعند إدراج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة وي َ
من مصلحة الضرائب أو ال ُمست َحق الدفع لها كجزءٍ من الحسابات المدينة أو الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي ال ُموحَّدة.

العمالت األجنبية
ت ُ ْع َرض القوائم المالية الموحَّدة للمجموعة باللاير السعودي ،الذي هو أيضًا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعة .وفيما يتعلق بكل منشأة،
تحدد المجموعة العملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة ،وتُقَاس باستخدام هذه العملة الوظيفية .وتستخدم المجموعة الطريقة
المباشرة للتوحيد ،وعند بيع عملية أجنبية ،فإنَّ الربح أو الخسارة ال ُمعاد تصنيفهما إلى قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة يُظهر المبلغ الذي ينشأ عن
استخدام هذه الطريقة.

المعامالت واألرصدة

سجل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لالعتراف
ت ُ ِّ
المبدئي .وتُترْ جم األصول والمطلوبات النقدية ال ُمسجَّلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفوري للعملة الوظيفية بتاريخ القوائم المالية.
تحوط
ويُ ْعت ََر ُ
ف بالفروق الناتجة عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة ال ُم َو َّحدَة باستثناء البنود النقدية المصنَّفة كجزءٍ من ُّ
ف بذلك في الدخل الشامل اآلخر إلى أن يُ َباع صافي االستثمار ،وعندئ ٍذ يُعاد تصنيف المبلغ
َر
ت
ع
ي
و
أجنبية.
عملية
في
المجموعة
استثمار
صافي
ُ
ْ َ ُ
المتراكم إلى قائمة الربح أو الخسارة ال ُم َو َّحدَة .كما تُسجَّل في الدخل الشامل اآلخر التغيُّرات واإلعفاءات الضريبية المتعلقة بفروق الصرف من
تلك البنود النقدية.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
العمالت األجنبية (تتمة)

المعامالت واألرصدة

قاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت المبدئية .وتُترجم البنود غير
وتُترجم البنود غير النقدية التي ت ُ ُ
ُ
ُ
َّ
جرى المحاسبة عن الربح
ت
و
.
العادلة
القيمة
فيه
د
ُ
د
ح
ت
الذي
التاريخ
في
السائدة
التحويل
أسعار
باستخدام
أجنبية
بعملة
قاس بالقيمة العادلة
النقدية التي ت ُ ُ
َ
َ
ُ
قاس بالقيمة العادلة بما يتماشى مع االعتراف بالربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن
ت
التي
النقدية
غير
البنود
ترجمة
عن
الناتجة
الخسارة
الناتج أو
ُ
ُعترف بربح أو خسارة القيمة العادلة الخاصة بها في قائمة الربح أو الخسارة
ي
التي
البنود
من
الناشئة
الترجمة
فروقات
(أي
العادلة
القيمة
في
التغيُّر
َ
ال ُموحَّدة يُعترف بها أيضًا في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة ،على التوالي).

شركات المجموعة

عند توحيد القوائم المالية ،تُترجم أصول العمليات األجنبية ومطلوباتها إلى رياالت سعودية بسعر الصرف السائد بتاريخ القوائم المالية ،وتُترجم
ف بفروقات التحويل الناتجة عن ترجمة العمالت ألغراض
قوائم الربح أو الخسارة الخاصة بها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت .ويُ ْعت ََر ُ
التوحيد في الدخل الشامل اآلخر .وعند بيع عملية أجنبية ،يُعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الربح أو
الخسارة ال ُم َو َّحدَة.
جرى المحاسبة عن أي شهرة ناشئة عن االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات
وت ُ َ
ُ
حول بسعر الصرف السائد في تاريخ القوائم المالية.
ت
و
ومطلوباتها،
األجنبية
العملية
كأصول
االستحواذ
عن
الناشئة
َّ

توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية على مساهمي المجموعة
تعترف المجموعة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مساهمي المجموعة عندما يكون التوزيع معتمدًا ولم َي ُعد وف ًقا
ُعترف بالمبلغ المقابل مباشرة
لتقدير المجموعة .ووفقًا لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية ،يُعت َمد التوزيع عند موافقة المساهمين عليه .وي َ
ضمن حقوق الملكية.
الممتلكات والمصانع والمعدات
درج الممتلكات والمصانع والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ،بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة
تُ َ
عن االنخفاض في القيمةْ ،
إن ُو ِّجدَت .وتتض َّمن هذه التكلفة تكلفة استبدال قِّطع غيار الممتلكات والمصانع والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة
بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل (األصول المؤهَّلة) في حال استيفاء معايير االعتراف.
وعندما يستلزم استبدال قِّطع غيار ها َّمة للممتلكات والمصانع والمعدات على فترات زمنية ،فإنَّ المجموعة تعترف بها كأصول فردية ذات أعمار
ُعترف بتكلفته في القيمة الدفترية للمصانع والمعدات كاستبدال في حالة
ُجرى فحص رئيس ،ي َ
إنتاجية محدَّدة وتستهلكها وفقا لذلك .وبالمثل ،عندما ي َ
تكبدها .عالوة على ذلك،
عند
َّدة
ح
و
م
ال
الخسارة
أو
الربح
قائمة
في
األخرى
والصيانة
اإلصالح
ُعترف بكافة تكاليف
ُ
ِّ
استيفاء معايير االعتراف ،وي َ
رسملت المجموعة قِّطع الغيار التي تزيد قيمتها عن  50,000لاير سعودي وتفي بمعايير الرسملة واستهلكتها على مدى عمر المصانع.
ُجرى إنشاؤها
ويُحتَسب االستهالك ابتدا ًء من تاريخ توفر بند الممتلكات والمصانع والمعدات للغرض المخصص له أو فيما يتعلق باألصول التي ي َ
داخليا من تاريخ استكمال هذه األصول وتجهيزها لالستخدام المخصص لها.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة)
ويُحتَسب االستهالك وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي:
المصانع والمكائن والمعدات
قِّطع الغيار الرأسمالية
المباني والتحسينات على العقارات ال ُمستأ َجرة
األثاث والتركيبات والتجهيزات المكتبية
الكتاليست (المحفزات)
معدات المختبرات ومعدات السالمة
السيارات والشاحنات

السنوات
25 - 10
20 - 10
33 – 10
8- 3
8-2
5
10 - 4

وال تُستَهلك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
ويتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام معترف به مبدئيا عند البيع أو عند عدم وجود منافع مستقبلية
درج أي أرباح أو خسائر ناشئة عند التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبَة حسب الفرق بين صافي إيرادات
متوقعة من استعماله أو بيعه .وت ُ َ
البيع والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.
جرى في نهاية كل سنة مالية مراجعة على القيم المتبقية لألصول وأعمارها اإلنتاجية وطرق استهالكها ،وتُعدَّل بأثر مستقبلي متى كان ذلك
وت ُ َ
مناسبًا.
وتُؤجَّل تكاليف الصيانة الدورية المخ َّ
ططِّ لها وتُطفَأ على مدى فترة تمتد حتى موعد الصيانة الدورية التالية المخطط لها .وفي حال إجراء صيانة
دورية غير متوقَّعة قبل الموعد المتوقَّع سابقًا للصيانة الدورية المخ َّ
طط لها ،تُح َّمل عندئ ٍذ مباشرة تكاليف الصيانة الدورية غير المطفَأة سابقًا على
المصاريف ،وتُؤجَّل وتُطفَأ تكاليف الصيانة الدورية الجديدة على مدى الفترة المرجَّح خاللها االنتفاع من هذه التكاليف.
عقود اإليجار
تُقيِّم المجموعة في بداية العقد ما ْ
إن كان عقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار؛ أي إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام
أصل ُمحدَّد لفترة زمنية معينة مقابل عِّوض.

كمستأجر
المجموعة
ِ

تطبِّق المجموعة طريقة االعتراف والقياس الواحد على جميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول
منخفضة القيمة .وتعترف المجموعة بمطلوبات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول
األساسية.

أصول حق االستخدام

تعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاحًا لالستخدام) .وتُقَاس
صا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة ،و ُمعدَّلة حسب أي إعادة قياس في التزامات
أصول حق االستخدام بالتكلفة ناق ً
عترف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات
م
ال
اإليجار
عقود
التزامات
مبلغ
على
االستخدام
حق
عقد اإليجار .وتشتمل تكلفة أصول
ُ
َ
صا أي حوافز إيجار مستلَمة .وما لم تكن المجموعة متيقنة بصورة معقولة حيال الحصول
اإليجار ال ُمسدَّدة في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار ،ناق ً
عترف بها وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها
على ملكية األصل المستأ َجر في نهاية مدة عقد اإليجار ،تُستَهلك أصول حق االستخدام ال ُم َ
اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار ،أيُّهما أقصر .وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
عقود اإليجار (تتمة)

التزامات عقود اإليجار

تعترف المجموعة ،عند بدء عقد اإليجار ،بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تُدَفع على مدى فترة عقد اإليجار.
صا أي حوافز إيجار ُمست َحقة القبض ومدفوعات
وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية) ناق ً
اإليجار المتغيِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .وتتض َّمن أيضًا مدفوعات اإليجار سعر
ممارسة خيار الشراء المؤ َّكد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة
ُعترف بمدفوعات اإليجار المتغيِّرة ،التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل معيَّن ،كمصروف في الفترة التي يتسبب خاللها
المجموعة خيار اإلنهاء .وي َ
الحدث أو الظرف في إجراء السداد.

وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة المنصوص
عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر .وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،يُزَ اد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّض
ً
فضال عن ذلك ،يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في ُمدة عقد اإليجار؛
حسب دُفعات اإليجار ال ُمسدَّدة.
سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

طبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمعدات (أي عقود اإليجار تلك التي تبلغ
ت ُ ِّ
ُ
شهرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتض َّمن خيار شراء) ،وتطبِّق أيضًا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة
مدتها 12
ً
القيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة (أي التي تقل عن  18,750لاير سعودي) .ويُ ْعت ََرف بدُفعات عقود
اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد
اإليجار.

دُفعات اإليجار المتغيِرة

ف بهذه الدفعات في قائمة الربح أو الخسارة
تتض َّمن بعض عقود اإليجار دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام  /أداء األصل المستأ َجر .ويُ ْعت ََر ُ
والدخل الشامل الموحَّدة.

األحكام الهامة في تحديد مدة عقود اإليجار مع خيارات التجديد
تُحدِّد المجموعة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان مؤ َّكدًا بصورة
معقولة ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان مؤ َّكدا بصورة معقولة عدم ممارسته.
وبموجب بعض عقود اإليجار ،لدى المجموعة خيار تجديد عقود اإليجار في نهاية مدة عقد اإليجار .تطبِّ ُق المجموعة األحكام المحاسبية عند
تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيار التجديد .وهذا يعني أنَّها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تحقق
حافزً ا اقتصاديًا لها لممارسة خيار التجديد .وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير هام
في الظروف التي تقع في نطاق سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (فعلى سبيل المثال ،التغير في
استراتيجية العمل).

كمؤجر
المجموعة
ِ

ف عقود اإليجار ،التي ال ت ُ َح ِّو ُل المجموعة بموجبها ،بصورة جوهرية ،كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل كعقود إيجار تشغيلي.
صنَّ ُ
تُ َ
ً
ُ
درج ضمن اإليرادات في قائمة الربح أو
ت
و
اإليجار،
عقود
فترات
مدى
على
الثابت
القسط
لطريقة
ا
ق
وف
اإليجار
إيرادات
عن
المحاسبة
ى
جر
َ
وت ُ َ
ُ
ضاف التكاليف المباشرة األوليَّة المتكبَّدة على إجراء المفاوضات والترتيب لعقد إيجار تشغيلي على القيمة
ت
و
التشغيلية.
بيعتها
لط
ا
نظر
الخسارة
َ
ً
ُعترف بها على مدى فترة عقد اإليجار وفقا لألساس نفسه كإيرادات إيجار.
الدفترية لألصل المستأ َجر ،وي َ
ُعترف باإليجارات المحتملة كإيراد في الفترة التي تتحقق خاللها.
وي َ
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة
تُجري المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية تقيي ًما للتحقق ما إذا كان هناك مؤشر يد ُّل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما .وفي حال وجود أي مؤشر
أو عندما يستلزم إجراء اختبار سنوي على االنخفاض في قيمة األصل ،تقدِّر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل .وتمثل القيمة القابلة
صا تكاليف البيع وقيمته  /قيمتها قيد االستخدام ،أيُّهما أعلى ،وتحدَّد ألصل فردي،
لالسترداد لألصل القيمة العادلة لألصل أو للوحدة ال ُمد َِّّرة للنقد ناق ً
ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة من األصل اآلخر أو مجموعة األصول األخرى .وفي حال تجاوز
القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة ال ُمد َِّّرة للنقد قيمته  /قيمتها القابلة لالسترداد ،يُعتَبر األصل أو الوحدة ال ُمد َِّّرة للنقد منخفضي القيمة ،ويُخفضَّان إلى
قيمتهما القابلة لالسترداد.
صم التدفقات النقدية المستقبلية ال ُمقدَّرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي يعكس
وعند تقييم القيمة قيد االستخدام ،تُخ َ
تقييم السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.
ُجرى إعدادها بصورة منفصلة لكل
ويعتمد حساب المجموعة لالنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي ي َ
وحدة من الوحدات المدرة للنقد بالمجموعة التي تُخصَّص لها األصول الفردية .وتغطي حسابات الموازنات والحسابات المتوقعة عادة فترة خمس
سنوات .وبالنسبة للفترات األطول ،يُحتسب معدل النمو طويل األمد ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة الموازنة.
ويُعترف بالخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة ،بما في ذلك انخفاض قيمة رأس المال العامل ،متى كان منطبقًا ،في قائمة
الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة ضمن فئات المصاريف بما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
وفيما يتعلق باألصول دون الشهرة ،يجرى التقييم في كل نهاية سنة مالية للتأكد من وجود أي مؤشر يد ُّل على أن الخسائر الناشئة عن االنخفاض
صت .وفي حال وجود هذا المؤشر ،تُقدِّر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة
في القيمة
المعترف بها سابقًا لم تعد موجودة أو نَقُ َ
َ
المعترف بها سابقًا إال في حالة وجود تغيُّر في االفتراضات المستخدَمة لتحديد
المدرة للنقد .وال يُعكَس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة
َ
قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة .ويُعَ ُّد عكس القيد هذا محدودًا بحيث ال تزيد القيمة القابلة
ُعترف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في
لالسترداد عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها ،بالصافي بعد حسم االستهالك ،فيما لو لم ي َ
قيمة األصل خالل السنوات السابقة .ويُ ْعت ََرف بعكس القيد في قائمة الربح أو الخسارة ال ُم َو َّحدَة.
تكاليف االقتراض
ت ُ َر ْس َم ُل تكاليف االقتراض ،المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما ،يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام المقصود
منه أو بيعه ،كجزءٍ من تكلفة األصل .وتُح َّمل جميع تكاليف االقتراض األخرى على المصاريف في الفترة التي تحدث فيها .وتتألف تكاليف
صم إيرادات االستثمارات ،المحقَّقة من االستثمار
االقتراض من تكاليف الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة على اقتراض األموال .وتُخ َ
المؤقت للقروض ال ُمحدَّدة المعلقة على مصاريفها المتكبَّدة على األصول المؤهَّلة ،من تكاليف القروض المؤهَّلة للرسملة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
األصول المالية والمطلوبات المالية
تتثمل األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
األصول المالية

االعتراف المبدئي والقياس

تُصنَّف األصول المالية ،عند االعتراف المبدئي بها ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.
ويعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص
عنصرا تمويليًا ها ًّما أو التي طبَّقت المجموعة التدبير العملي عليها،
بالمجموعة إلدارتها .وباستثناء الحسابات التجارية المدينة التي ال تتض َّمن
ً
تقيس المجموعة مبدئيًا أصال ماليً ا بقيمته العادلة زائدًا ،في حالة عدم تسجيل أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف
عنصرا تمويليًا ها ًّما أو التي طبَّقت المجموعة التدبير العملي لها ،بسعر المعاملة
المعامالت .وتُقَاس الحسابات التجارية المدينة التي ال تتض َّمن
ً
ال ُمحدَّد وفقً ا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)15ويُر َجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية لالعتراف باإليرادات.
ي أو يُص َّنف بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يستلزم ْ
ومن أجل ْ
أن ينشأ عنه تدفقات
أن يُقاس أص ٌل مال ٌ
نقدية تمثل "مدفوعات حصرية ألصل المبلغ أو الفائدة على أصل المبلغ غير ال ُمسدَّد".
ُجرى تنفيذه على مستوى األداة
ويُشَار إلى هذا التقييم باختبار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ غير ال ُمسدَّد ،وي َ
المالية.
ويشير نموذج العمل للمجموعة المتعلق بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارتها أصولها المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية .ويُحدَّد نموذج
العمل ما ْ
إن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كليْهما.
ويُعترف بعمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في
السوق (المعامالت االعتيادية) بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،تُصنَّف األصول المالية إلى أربع فئات على النحو التالي:
▪

درجة بالتكلفة المطفَأة (أدوات الديْن)
أصول مالية ُم َ

▪

درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة دوران األرباح والخسائر المتراكمة (أدوات الديْن)
أصول مالية ُم َ

▪

أصول مالية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة دوران األرباح والخسائر المتراكمة عند التوقف
عن االعتراف (أدوات حقوق الملكية)

▪

درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أصول مالية ُم َ
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
األصول المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)

القياس الالحق (تتمة)
درجة بالتكلفة المطفَأة (أدوات الديْن)
األصول المالية ال ُم َ
هذه الفئة هي األكثر صلة بالمجموعة .وتقيس المجموعة األصول المالية بالتكلفة المطفَأة إذا ما استُوفي الشرطان التاليان:
 ْيهدف إلى امتالك األصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقديَّة التعاقديَّة.
أن يُحتفَظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال
ُ
 ْوأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ ُمحدَّدة تدفقات نقدية تمثل مدفوعات حصرية ألصل المبلغ والفائدة على أصل
المبلغ غير ال ُمسدَّد.
ف باألرباح
درجة بالتكلفة المطفَأة الحقًا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وتخضع لالنخفاض في القيمة .ويُ ْعت ََر ُ
وتُقَاس األصول المالية ال ُم َ
والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
درجة بالتكلفة المطفَأة على حسابات تجارية مدينة.
وتشتمل األصول المالية للمجموعة ال ُم َ

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الديْن)
تقيس المجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا ما استُوفي الشرطان التاليان:
• ْ
يهدف إلى امتالك األصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقديَّة التعاقديَّة وبيعها.
أن يُحتفَظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال
ُ
• ْ
وأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ ُمحدَّدة تدفقات نقدية تمثل مدفوعات حصرية ألصل المبلغ والفائدة على أصل
المبلغ غير ال ُمسدَّد.
ف بإيرادات الفائدة وإعادة تقييم الصرف األجنبي والخسائر
وفيما يخص أدوات الديْن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يُ ْعت ََر ُ
قاس وفقًا لها
الناشئة عن االنخفاض في القيمة أو عكس قيد المخصصات في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة ،وتُحتَسب بالطريقة ذاتها التي ت ُ ُ
ُعترف بالتغيُّرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن االعتراف ،يُ َعاد توزيع
األصول المالية بالتكلفة المطفَأة .وي َ
عترف به ضمن الدخل الشامل اآلخر على الربح أو الخسارة.
التغيُّر التراكمي في القيمة العادلة ال ُم َ
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
األصول المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)

القياس الالحق (تتمة)
األصول المالية المص َّنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)
يمكن أن تختار المجموعة ،عند االعتراف المبدئي ،تصنيف تصنيفًا غير قابل لإللغاء أدوات حقوق ملكيتها كأدوات حقوق ملكية مصنَّفة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند استيفاء االعتراف بحقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )32أدوات حقوق
الملكية" :العرض واألدوات غير المحتفظ بها بغرض ال ُمتا َجرة .ويُحدَّد التصنيف على أساس كل أداة على حِّ دة .وال يُعَاد مطلقا توزيع األرباح
ف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة
والخسائر من هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة .يُ ْعت ََر ُ
س َّج ُل هذه األرباح
عند نشوء الحق لدفعها ،باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي ،حيث ت ُ َ
ضمن الدخل الشامل اآلخر في هذه الحالة .وال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم
االنخفاض في القيمة.

األصول المالية ال ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة واألصول المالية
تَتَ َ
ض َّم ُن األصول المالية ال ُم َ
ف
صنَّ ُ
المصنَّفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالية الواجب إلزاميًا قياسها بالقيمة العادلة .وت ُ َ
األصول المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا اشتُريت لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب .وتُصنَّف أيضا األدوات المالية،
بما في ذلك األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة ،كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تُصنَّف كأدوات تحوط فعالة .وتُصنَّف األصول
المالية ذات التدفقات النقدية التي تمثل المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة ،وتُقَاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،بصرف
النظر عن نموذج األعمال .وعلى الرغم من معايير تصنيف أدوات الديْن بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
كما هو ُمبيَّن أعاله ،يجوز تصنيف أدوات الديْن بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك يزيل عدم
التطابق المحاسبي أو يقلِّل منه تقليال جوهريًا.
درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي
ُعترف في قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة باألصول المالية ال ُم َ
وي َ
ال ُموحَّدة بالقيمة العادلة مع صافي التغيُّرات في القيمة العادلة.
اختيارا نهائيًا لتصنيف
درجة في السوق المالية التي لم تختارها المجموعة
ً
وتتض َّمن هذه الفئة أدوات الدين المشتقة واستثمارات األسهم ال ُم َ
درجة في السوق المالية كإيرادات
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ويُ ْعت ََر ُ
ف أيضًا بتوزيعات األرباح من استثمارات األسهم ال ُم َ
أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة عند نشوء الحق في دفعها.

التوقف عن االعتراف
يتوقف االعتراف باألصول المالية (أو متى يكون منطبقًا ،جزء من األصول المالية أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة) (أي
تُحذَف من قائمة المركز المالي ال ُموحَّدة للمجموعة) بصفة أساسية عند:
-

انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو

-

تحويل المجموعة حقوقها في قبض التدفقات النقدية من األصل أو تح ُّملها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير
جوهري إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية" ،وإ َّما:
(أ) تحويل المجموعة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل
حولت السيطرة على األصل.
(ب) أو عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل ،ولكنها َّ
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
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درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
األصول المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)

التوقف عن االعتراف (تتمة)
وعند تحويل المجموعة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنها تُقيِّم فيما ما إن كانت
تحو ُل المجموعة مخاطر ومنافع األصل
المجموعة احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى أي مدى احتفظت بهما .وعندما ال ِّ
حول في حدود استمراريتها في
حو ُل سيطرتها على األصل ،فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل ال ُم َّ
بشكل جوهري وال تحتفظ بهما أو ت ُ ِّ
حول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس
التعامل به .وفي تلك الحالة ،تعترف المجموعة أيضًا بااللتزام المرتبط بذلك .وي ُ
ُقاس األصل ال ُم َّ
الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.
حول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد
وتُقَاس استمرارية التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل ال ُم َّ
تطالب المجموعة بسدادها ،أيهما أقل.

االنخفاض في قيمة األصول المالية
درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تعترف المجموعة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الديْن غير ال ُم َ
وتُحتَسب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المست َحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع
المجموعة قبضها ،مخصومة حسب تقريب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي .وستشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية المحقَّقة من
بيع الضمانات الرهنية المحتفَظ بها أو تعزيزات األهلية االئتمانية األخرى التي تمثل جز ًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
ُعترف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين؛ ففيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية فيها منذ االعتراف
وي َ
المبدئي بها ،يُجنَّب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن الخسائر االئتمانية التي تنشأ من حاالت التخلُّف عن السداد المحتَملة خالل االثني
تعرضت لزيادة جوهرية فيها منذ االعتراف
شهرا (الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 12
عشر
شهرا) .أ َّما المخاطر االئتمانية التي َّ
ً
ً
التعرض ،بصرف النظر عن موعد
المبدئي بها ،يتعيَّن تجنيب مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية على مدى الفترة المتبقية من حالة
ُّ
التخلُّف عن السداد (الخسارة االئتمانية المتوقعة على العُمر).
وتطبِّق المجموعة على الحسابات التجارية المدينة وأصول العقود طريقة مبسَّطة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ،وعليه ،فال تتبَّع المجموعة
التغيُّرات في المخاطر االئتمانية ،بل تعترف بمخصص خسارة بنا ًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العُمر في كل تاريخ قوائم مالية.
وجنَّبت المجموعة جدول مخصص يعتمد على الخبرة السابقة للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانية ،ويُعدَّل حسب العناصر المتوقعة ال ُمحدَّدة للمدينيين
والبيئة االقتصادية.
وتطبِّق المجموعة تبسيط المخاطر االئتمانية المنخفضة على أدوات الديْن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .وتقيِّم المجموعة ،في
كل تاريخ قوائم مالية ،ما ْ
إن كانت أداة ديْن تُعتَبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضة باستخدام جميع المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة دون
مبررين .وعند إجراء ذلك التقييم ،تعيد المجموعة تقييم التصنيف االئتماني الداخلي ألداة الديْن .فضال عن
تح ُّمل تكاليف أو بذل جهود غير َّ
ذلك ،تأخذ المجموعة بعيْن االعتبار ما ْ
إن كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية عندما تزيد مدة التأ ُّخر عن سداد المدفوعات
التعاقدية عن  30يو ًما.
وتدرس المجموعة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي  90يو ًما .ومع ذلك ،فإنَّ المجموعة ،في
حاالت بعينها ،قد تدرس أيضًا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّح
للمجموعة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير ال ُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها المجموعة.
ويُش َ
طب األصل المالي عند عدم وجود توقُّع معقول بشأن استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.
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المطلوبات المالية

االعتراف المبدئي والقياس
ف المطلوبات المالية ،عند االعتراف المبدئي بها ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض أو حسابات
ص َّن ُ
تُ َ
َّ
تحوط ،حسبما يكون مالئ ًما.
كأدوات
فة
ن
مص
مشتقة
مالية
أدوات
أو
دائنة
ُّ
ُعترف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وفي حال القروض والحسابات الدائنة ،بالصافي بعد حسم تكاليف المعامالت المرتبطة
وي َ
بها ارتبا ً
مباشرا.
طا
ً
ض َّم ُن المطلوبات المالية للمجموعة الحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى والقروض بما في ذلك الحسابات البنكية المكشوفة
وتَتَ َ
واألدوات المالية المشتقة.

القياس الالحق
يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:

درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المطلوبات المالية ال ُم َ
ض َّم ُن المطلوبات المالية ال ُمدر َجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية المحتفَظ بها ألغراض المتاجرة والمطلوبات
تَتَ َ
المالية ال ُمصنَّفة عند االعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
ف المطلوبات المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تُكبدت لغرض البيع إعادة الشراء على المدى القريب .وتتضمن هذه الفئة أيضًا
صنَّ ُ
وت ُ َ
ُ
األدوات المالية المشتقة التي تبرمها المجموعة والتي ال تصنَّف كأدوات تحوط في عالقات التحوط ،كما هو منصوص عليه في المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم ( .)9وتُصنَّف أيضا األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات
تحوط فعالة.
ويُ ْعت ََرف باألرباح أو الخسائر من المطلوبات ال ُمحتفَظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة .وال تُص َّنف المطلوبات
المالية ،ال ُمصنَّفة عند االعتراف المبدئي بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،في تاريخ االعتراف المبدئي إال إذا است ُوفيت المعايير
المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)9ولم تُصنِّف المجموعة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.

القروض

قاس القروض التي تحمل فائدة الح ًقا بالتكلفة ال ُمطفَأة باستخدام طريقة معدل
هذه الفئة هي األكثر صلة بالمجموعة .وبعد االعتراف المبدئي ،ت ُ ُ
ف باألرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وأيضًا من خالل عملية إطفاء معدل
الفائدة الفعلي .ويُ ْعت ََر ُ
الفائدة الفعلي.
وتُحتَسب التكلفة ال ُمطفَأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأي أتعاب أو تكاليف تُشكِّل جز ًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة
ُدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة .وتنطبق هذه الفئة عموما على القروض التي
الفعلي .وي َ
تحمل فائدة.
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التوقف عن االعتراف

يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام ال ُمست َحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته .وعند استبدال التزام مالي آخر بالتزام
مالي حالي من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوهريًا أو إجراء تعديل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا ،يُعتبر هذا التغيير
ف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة
أو التعديل على أنه توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد .ويُ ْعت ََر ُ
الموحَّدة.
مقاصة األدوات المالية
صح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي ال ُموحَّدة عند وجود حق نافذ نظاميا حالي
جرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية ،ويُف َ
تُ َ
عترف بها ،وهناك نية إ َّما تسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول وسداد المطلوبات في آن واحد.
في إجراء مقاصة المبالغ ال ُم َ
المخزون
يُقَاس المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيُّهما أقل .وتُحتَسب تكلفة المخزون بصف ٍة رئيس ٍة بنا ًء على مبدأ المتوسط المرجَّح ،وهي
تتضمن المصاريف المتكبَّدة على شراء المخزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبَّدة على وصوله إلى موقعه وحالته الحاليين.
وفي حالة البضاعة التا َّمة الصنع والبضاعة قيد التصنيع ،تشتمل التكلفة على حصة مناسبة من المصاريف غير المباشرة لإلنتاج بنا ًء على الطاقة
التشغيلية العادية.
صا أي تكاليف ُمقدَّرة لإلنجاز والتكاليف التقديرية الالزمة إلتمام
ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي ،ناق ً
عملية البيع.
النقد وما في حكمه
يتألف النقد وما في حكمه من نقدية لدى البنوك ونقدية في الصندوق وودائع قصيرة األجل وودائع عند الطلب واستثمارات عالية السيولة يبلغ تاريخ
استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل ،بالصافي بعد حسم الحسابات البنكية المكشوفة القائمة التي تخضع لمخاطر تغيُّرات ضئيلة في القيمة.
ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحَّدة ،يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع القصيرة األجل التي
تكون تواريخ استحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل.
المخصصات
ُعترف بالمخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على المجموعة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفقا
ي َ
خارجيا للموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام ،وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة .وعندما تتوقع إدارة المجموعة
ستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون
ُعترف بالمبالغ ال ُم َ
استرداد المخصصات جزئيًا أو كليًا ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه ي َ
مستردة.
مبالغ
أي
حسم
بعد
بالصافي
َّدة،
ح
و
م
ال
الخسارة
أو
الربح
ُدرج المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة
ُ
َ
عملية االسترداد مؤكدة فعليًا .وي َ
وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس ،متى كان ذلك مالئ ًما،
ف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام .وعند استخدام الخصم ،يُ ْعت ََر ُ
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
المخصصات (تتمة)

العقود ال ُمح َّملة بااللتزامات

ُعترف بمخصص العقود ال ُمح َّملة بااللتزامات عندما تكون المنافع المتوقع أن تحققها المجموعة من عقد أقل من التكلفة الحتمية للوفاء بالتزاماتها
ي َ
بموجب العقد.

مخصص تقادُم المخزون

ُجرى هذا التقدير على أساس
حين يصبح المخزون قديما أو متقاد ًما ،تُقدَّر صافي قيمته القابلة للتحقق .وفيما يتعلق بالمبالغ الها َّمة بحد ذاتها ،ي َ
ُجرى تقديرها معًا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب نوعية المخزون
إفرادي .أما المبالغ غير الهامة بحد ذاتها المتعلقة بمخزون قديم أو متقادم ،ي َ
وبالنظر إلى درجة قدمه أو تقادمه على أساس أسعار البيع المتوقعة .يُقَاس المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيُّهما أقل.
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والمكافآت األخرى لهم

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ف كالتزام مكافآت محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم
صنَّ ُ
تستخدم المجموعة خطة غير ممولة لمكافآت نهاية خدمة للموظفين ،والتي ت ُ َ
(" )19مكافآت الموظفين" .وتُع ُّد خطة المكافآت المحددة خطة مختلفًة عن خطة المساهمات المحددة .ويمثل االلتزام ال ُم ْعت ََرف به في قائمة المركز
صا القيمة العادلة ألصول
المالي ال ُم َو َّحدَة المتعلق بخطة المكافآت المحددة القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نهاية فترة القوائم المالية ناق ً
الخطط في ذلك التاريخ .ويُحتسب التزام المكافآت المحددة بمعرفة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة .وت ُ َح َّد ُد القيمة الحالية
اللتزام المكافآت المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية فترة القوائم المالية لسندات الشركات ذات
ف باألرباح والخسائر االكتوارية الناتجة
الجودة العالية والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة ال ُمقَد ََّرة اللتزامات مكافآت ما بعد التوظيف .ويُ ْعت ََر ُ
عن التغيُّرات في االفتراضات االكتوارية والتعديالت القائمة على الخبرة في حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل الشامل ال ُموحَّدة في الفترة التي
تنشأ فيها.

خطة االدخار للموظفين

تنفذ المجموعة خطة ادخار لموظفيها السعوديين ،حيث تُودع مساهمات الموظفين المشتركين في حساب بنكي مستقل ،ويُجنب مخصصات
لمساهمات المجموعة .وتُحمل مساهمة المجموعة بموجب خطة االدخار على قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة.

برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين

درج الوحدات السكنية غير المبيعة ال ُمشيَّدة بغرض البيع النهائي للموظفين المؤهَّلين ضمن األراضي والمباني ،وتُستَهلك على مدى  33سنة.
تُ َ
وعند توقيع عقود البيع مع الموظفين المؤهَّلين ،تُصنَّف الوحدات السكنية ضمن األصول غير المتداولة األخرى.
االحتياطي النظامي
طبقًا لنظام الشركات السعودي ،يجب على المجموعة ْ
حول نسبة  %10من دخلها الموحَّد للسنة بعد حسم الخسائر المرحَّلة في كل سنة لتكوين
أن ت ُ ِّ
احتياطي يُعادل نسبة  %30من رأس المال .ويجوز للمجموعة أن تقرر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من
رأس المال .عل ًما بأنَّ االحتياطي غير قابل للتوزيع.
االلتزامات المحتملة
ص ُح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الخارجي للموارد المتضمن منافع اقتصادية
ُعترف بااللتزامات المحت َملة في قائمة المركز المالي ال ُموحَّدة ،وال يُ ْف ِّ
ي َ
ف باألصل
ض ْمن الحسابات الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع" .وال يُ ْعت ََر ُ
س َّج ُل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي ال ُموحَّدة ِّ
مستبعدًا .وت ُ َ
ص ُح عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية داخلية.
ال ُمحت َمل في قائمة المركز المالي ال ُموحَّدة ،بل يُ ْف ِّ
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.4

التغيُّرات في السياسات المحاسبية
المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدَّلة
للمرة األولى بعض المعايير والتعديالت التي تسري على الفترات السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2020م أو بعد ذلك
طبَّقت المجموعة ِّ
التاريخ .ولم تنفِّذ المجموعة التطبيق المبكِّر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ،لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( :)3تعريف المنشأة
يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( " )3عمليات تجميع المنشآت" أ َّنه لكي تعتبر األعمال منشأة ،فإنَّ مجموعة متكاملة من
ِّ
النشاطات واألصول يجب ْ
كحد أدنى مدخالت وعملية واقعية تساهم معًا مساهمة كبيرة في القدرة على إنشاء المخرجات .عالوة على
أن تتض َّمن ٍ
يوضح التعديل أنَّ المنشأة يمكن أن تكون قائمة بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات .ولم ْ
يكن لهذه التعديالت
ذلكِّ ،
أي تأثير على القوائم المالية ال ُموحَّدة للمجموعة ،لكنَّها قد تؤثِّر على الفترات المستقبلية في حال دخلت المجموعة في أي عمليات تجميع منشآت.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)39إصالح
معيار ُمعدَّل الفائدة
تقدِّم التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)39األدوات المالية" :االعتراف والقياس" عددًا من
التحوط إذا نشأ عن اإلصالح
التحوط التي تتأثر مباشرة بإصالحات معايير ُمعدَّل الفائدة .وتتأثَّر عالقة
اإلعفاءات تنطبق على جميع عالقات
ُّ
ُّ
التحوط .وليس لهذه التعديالت أي تأثير على
المتحوط له أو أداة
حاالت عدم تيقُّن حيال توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المعيارية أو كليهما للبند
ُّ
َّ
تحوط ذات معدل فائدة لديها.
القوائم المالية ال ُموحَّدة للمجموعة ً
نظرا لعدم وجود أي عالقات ُّ
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )8تعريف األهمية النسبية
تقدِّم التعديالت تعري ًفا جديدًا بشأن األهمية النسبية ينصُّ على أنَّ "المعلومات تُع ُّد جوهرية إذا جرى حذفها أو تحريفها أو شابها الغموض بحيث
حد معقول ْ
تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة بنا ًء على تلك القوائم
يُتوقع لها إلى ٍ
أن ِّ
وضح التعديالت أنَّ األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة المعلومات أو
المالية التي توفر معلومات مالية بشأن منشأة معينة ُم ِّعدَّة للقوائم المالية" .وت ِّ
أمرا جوهريًا إذا كان من المتوقع
حجمها ،سواء بمفردها أو باالشتراك مع معلومات أخرى ،في سياق القوائم المالية .ويُ َع ُّد الخطأ في المعلومات ً
بدرجة معقولة أن يؤثِّر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون .ولم ْ
يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية ال ُموحَّدة للمجموعة،
وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.
اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر بتاريخ  29مارس 2018م
معيارا في حد ذاته ،وال تلغي أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار ،إ ْذ يتمثل الغرض
اإلطار المفاهيمي ليس
ً
منه في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير ومساعدة ف َِّرق اإلعداد على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم
وجود معيار قابل للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها .وسيؤثِّر ذلك على المنشآت التي وضعت سياساتها المحاسبية
بنا ًء على اإلطار المفاهيمي .ويتض َّمن اإلطار المفاهيمي ال ُمعدَّل بعض المفاهيم الجديدة وتعريفات ومعايير اعتراف ُمح َّدثَة باألصول والمطلوبات
ويوضح بعض المفاهيم الها َّمة .وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّدة الخاصة بالمجموعة.
ِّ
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( :)16امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد"19-
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،بتاريخ  28مايو 2020م ،امتيازات إيجار متعلقة بفيروس كورونا " - "Covid-19تعديل على المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم ( - )16عقود اإليجار ،إذ تقدِّم التعديالت إعفا ًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
المستأجر عدم تقييم ما
( )16بشأن المحاسبة عن تعديل امتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لجائحة "كوفيد ."19-وكإجراء عملي ،قد يختار
ِّ
ً
المستأجر ،الذي يُحدِّد هذا الخيار،
تعديال على عقد اإليجار .ويجري
المؤجر يُ َع ُّد
إن كان امتياز اإليجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد "19-من
ِّ
ِّ
المحاسبة عن أي تغيُّر في مدفوعات اإليجار الناشئة عن امتياز اإليجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد "19-بالطريقة ذاتها التي بموجبها تجري
ً
تعديال على عقد اإليجار.
المحاسبة عن التغير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16إذا لم يمثل التغيُّر
ويُطبَّق التعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2020م أو بعد ذلك التاريخ .ويُس َمح بالتطبيق تطبيقًا مبك ًِّرا .ولم يكن
للتعديل أي تأثير على القوائم المالية الموحَّدة للمجموعة.
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 .5األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الها َّمة
يتطلبُ إعداد هذه القوائم المالية ال ُم َو َّحدَة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها من األصول
والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة ،وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال هذه االفتراضات
والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.
المستجد منذ أوائل عام 2020م وانتشاره في جميع أنحاء دولة الصين ثم على الصعيد العالمي تع ُّ
طال
وتسبَّب تفشِّي فيروس كورونا ("كوفيد)"19-
ِّ
في األعمال والنشاط االقتصادي عالميًا ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،وإعالن منظمة الصحة العالمية بأن هذا الفيروس جائحة ،ما اضطر
إدارة المجموعة إلعادة النظر في تقديراتها الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وطُرق الحساب والمصادر الرئيسة للتقديرات ال ُمطبَّقة
على القوائم المالية ال ُموحَّدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،قيَّمت اإلدارة التأثير الكلي على عمليات الشركة وجوانب أعمالها ،ونظرت في عوامل كالتأثيرات
على سلسلة التوريد والقيود على السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات .وبنا ًء على هذا التقييم ،لم تكن هناك حاجة إلى إجراء تعديالت
جوهرية في القوائم المالية ال ُموحَّدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .غير أنَّه في ظل استمرارية حالة الغموض ،قد ينشأ عن أي تغيُّر
مستقبلي في االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات أو كليهما في الفترات
التطور سريعًا في ظل حالة عدم التيقُّن حيال المستقبل ،ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بنا ًء على التطورات
المستقبلية .وحيث إنَّ الوضع آخذ في
ُّ
المستقبلية.
إن المعلومات التي تتعلق بالنقاط الجوهرية للتقديرات وعدم دقتها وكذلك التقديرات الهامة المستخدَمة في تطبيق السياسات المحاسبية (التي تؤثر
ض َّم ُن على وجه الخصوص ،ما يلي:
تأثيرا جوهريًا للغاية على المبلغ ال ُم ْعت ََرف به في القوائم المالية الموحَّدة) تَتَ َ
ً
األصول  /االلتزامات الضريبية المؤجَّلة
تحدد اإلدارة التأثير الضريبي التقديري للفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدَمة
ألغراض الضريبة .ويتعيَّن إجراء تقدير محاسبي لتحديد الترتيبات التي تعتبر ضريبة على الدخل مقارنة بالتكلفة التشغيلية .ويلزم أيضًا إجراء
تقدير محاسبي لتحديد فيما لو كانت األصول الضريبية المؤجَّلة ُم ْعت ََرف بها في قائمة المركز المالي ال ُموحَّدة .وتتطلبُ األصول الضريبية المؤ َّجلة،
بما في ذلك تلك الناشئة عن الخسائر الضريبية غير المستخَدمة ،من اإلدارة تقييم أرجحية تحقيق المجموعة أرباح خاضعة للضريبة كافية في
الفترات المستقبلية من أجل استخدام األصول الضريبية المؤجَّلة ال ُم ْعت ََرف بها .وتعتمد االفتراضات بشأن تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية على
تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية .وتستند هذه التقديرات للدخل الخاضع للضريبة المستقبلي على التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات
وإجراء تقدير بشأن تطبيق القوانين الضريبية القائمة في كل منطقة.
االنخفاض في قيمة المخزون
يُقيَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وحين يصبح المخزون قديما أو متقاد ًما ،تُقدَّر صافي قيمته القابلة للتحقق .وفيما
ُجرى
ُجرى هذا التقدير على أساس إفرادي .أما المبالغ غير الهامة بحد ذاتها المتعلقة بمخزون قديم أو متقادم ،ي َ
يتعلق بالمبالغ الها َّمة بحد ذاتها ،ي َ
تقديرها معًا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب نوعية المخزون وبالنظر إلى درجة قدمه أو تقادمه على أساس أسعار البيع المتوقعة.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة
تُحدِّد اإلدارة األعمار اإلنتاجية ال ُمق َّدرة لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها وأصولها غير الملموسة بغرض حساب االستهالك .ويُحدَّد ذلك التقدير بعد
دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو االهتراء المادي .وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية لهذه األصول ويُعدَّل
االستهالك ال ُمح َّمل المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة أن هناك فرق بين األعمار اإلنتاجية والتقديرات السابقة.
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 .5األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الها َّمة (تتمة)
اختبار االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة ال ُمد َِّّرة للنقد قيمته  /قيمتها القابلة لالسترداد ،التي تمثل قيمته  /قيمتها
صا تكاليف حساب البيع بنا ًء على البيانات
صا تكاليف البيع وقيمته  /قيمتها قيد االستخدام ،أيُّهما أعلى .وتُحتَسب القيمة العادلة ناق ً
العادلة ناق ً
صا التكاليف اإلضافية
جرى على أساس تجاري ،ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناق ً
المتاحة من معامالت البيع الملزمة ،التي ت ُ َ
لبيع األصل .وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة .وتُستمد التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات
الالحقة ،وال تت ضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة
المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة .وتُعَ ُّد القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدَم في طريقة التدفقات النقدية
المخصومة باإلضافة إلى صافي التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدَم ألغراض التقدير االستقرائي.
المخصصات
تعتمد المخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف ،بما في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات النقدية
الخارجية .وتستند تقديرات اإلدارة بشأن مخصصات المسائل البيئية على طبيعة التلوث ومدى خطورته فضال عن التقنية الالزمة ألعمال التطهير.
وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعين االعتبار ،المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا .كما
تتضمن المخصصات الخاصة بمكافآت نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة ،إن ُوجدت ،حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة لدفع
مكافأة نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى .وتتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة
فيما إذا كان من المحتمل تحقُّق التدفقات النقدية الخارجية.
تقييم التزامات المكافآت المحددة
ت ُ َح َّد ُد تكلفة خطة المكافآت المحددة لمعاش التقاعد والمزايا الطبية األخرى لما بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معاش التقاعد باستخدام
التقييمات االكتوارية .ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .ويشمل ذلك تحديد معدل
ونظرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل ،فإن التزام المكافآت
الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى.
ً
المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات .وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية ،ولم يكن هناك تغير جوهري
في االفتراضات ذات الصلة في الفترة الحالية.
و ُمعدَّل الخصم هو أكثر المعطيات عرضة للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المناسب ،تراعي اإلدارة معدالت الفائدة لسندات الشركات بعمالت
تتفق مع عمالت التزام مكافآت ما بعد انتهاء الخدمة بتصنيف " "AAعلى األقل أو أعلى منه ،كما تحددها وكالة تصنيف معتمدة دوليًا ،وتُقدَّر
استقرائيًا ،عند الحاجة ،على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة .كما تخضع جودة السندات األساسية للمراجعة.
وتُستَبعَد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان زائدة من تحليل السندات التي يُحتسب بنا ًء عليها ُمعدَّل الخصم ،على أساس أنها ال ت ُ َمثِّ ُل سندات
شركات ذات جودة عالية.
 .6المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير السارية المفعول بعد
فيما يلي إفصا ٌح عن المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدَّلة ،الصادرة غير السارية المفعول بعد ،حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة.
وتنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدَّلة ،حيثما يكون مالئ ًما ،عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )17عقود التأمين"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر مايو 2017م المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )17عقود التأمين"؛ وهو معيار محاسبي جديد
شامل يُعني بعقود التأمين حيث يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح .وبمجرد سريانه ،سيحِّ ُّل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()17
مح َّل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )4عقود التأمين" الذي صدر في عام 2005م .وسيُطبَّق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17على
جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود التأمين على الحياة والتأمينات العا َّمة والتأمينات المباشرة وإعادة التأمين) ،بصرف النظر عن نوع المنشآت
التي تصدرها وعلى بعض الضمانات واألدوات المالية ذات خصائص المشاركة في األرباح الخاضعة لتقدير شركة التأمين.
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 . 6المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير السارية المفعول بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )17عقود التأمين" (تتمة)
وسيُطبِّق المعيار بِّضع االستثناءات في نطاق ضيق .ويتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17في تقديم نموذج محاسبي
لعقود التأمين الذي يُعَ ُّد أكثر فائدة واتساقا لشركات التأمين .وبخالف المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )4الذي
ً
شامال لعقود التأمين
حد كبير على السياسات المحاسبية المحلية السابقة القديمة ،يُقدِّم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17نموذجًا
يستند إلى ٍ
الذي يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة .ويتمثل محور المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17في النموذج العام المكتَمل بـ:
• تكيُّف ُمحدَّد للعقود ذات خصائص المشاركة المباشرة في األرباح (طريقة األتعاب المتغيرة)
• طريقة ُمبسَّطة (طريق توزيع أقساط التأمين) التي تتعلق بصف ٍة رئيس ٍة بالعقود قصيرة األمد
ويسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17على فترات القوائم المالية التي تبدأ في تاريخ  1يناير 2023م أو بعده ،مع ضرورة إدراج أرقام
المقارنة .ويُس َمح بالتطبيق المبكِّر ،شريطة ْ
طبق المنشأة أيضًا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()15
أن ت ُ ِّ
في تاريخ تطبيقها للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17أو قبله .وال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في يناير 2020م ،تعديالت على الفقرات من  69إلى  76من معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1لتحديد
متطلبات تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة .وتوضح التعديالت ما يلي:
بالحق في تأجيل التسوية
• المقصود
ِّ
• يجب أن ينشأ الحق في التأجيل في نهاية فترة القوائم المالية
• ال يتأثر ذلك التصنيف بأرجحية ممارسة المنشأة حقها في التأجيل
• إذا كانت أداة مالية مشتقة ضمنية في التزام قابل للتحويل ليست إال هي ذاتها أداة حقوق ملكية ،فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها
وتقيم
ويُع َمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ ،ويجب أن تُطبَّق بأثر رجعيِّ .
المجموعة حاليًا ما للتعديالت من تأثير على الممارسات الحالية وما ْ
إن كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض.
الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()3
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في مايو  2020م ،تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (" )3عمليات تجميع المنشآت" -
الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي .وتهدف التعديالت إلى استبدال الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية الصادر في مارس 2018م بالرجوع
إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية ،الصادر في عام 1989م ،دون تغيير جوهري في متطلباته.
وأضاف المجلس أيضًا استثنا ًء لمبدأ االعتراف المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )3تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر محت َملة
في "اليوم الثاني" ما ينشأ عنه مطلوبات والتزامات محت َملة ستقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو التفسير رقم ( )21الصادر عن
كبدَت كل منها على حِّ دة.
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي :الضرائب ،إذا ما ت ُ ِّ
قرر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )3المعني باألصول ال ُمحت َملة
وفي الوقت ذاتهَّ ،
التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.
ويُع َمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ ،وتُطبَّق بأثر مستقبلي.
الممتلكات والمصانع والمعدات :اإليرادات المتحصَّلة قبل االستخدام المقصود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()16
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في مايو 2020م ،الممتلكات والمصانع والمعدات  -اإليرادات المتحصلَّة قبل االستخدام المقصود ،وهو ما
يحظر على المنشآت الخصم من تكلفة بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أي إيرادات متحصَّلة من بيع البنود المنتَجة ريثما الوصول
قادرا على العمل وفقًا للطريقة التي تبتغيها اإلدارة .بل تعترف المنشأة باإليرادات المتحصَّلة من
باألصل إلى موقعه ووضعه الالزمين كي يصبح ً
بيع هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة.
ويُع َمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ ،ويجب أن يُطبَّق بأثر رجعي على بنود
درجة عند تطبيق المنشأة التعديالت للمرة األولى.
الممتلكات والمصانع والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األقرب ال ُم َ
تأثيرا جوهريًا على المجموعة.
وليس من المتوقع أن تؤثِّر التعديالت
ً
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 .6المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير السارية المفعول بعد (تتمة)
العقود ال ُمح َّملة بااللتزامات  -تكاليف استيفاء عقد  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()37
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في مايو 2020م ،تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37لتحديد التكاليف التي يجب على المنشأة
تضمينها عند تقييم ما ْ
إن كان العقد ُمح َّم ًال بالتزامات أو مكبِّدًا خسائر.
مباشرا" .وتشتمل التكاليف المرتبطة ارتبا ً
وتطبِّق التعديالت "طريقة التكلفة المرتبطة ارتبا ً
كل من
طا
طا
مباشرا بعقد لتقديم بضائع أو خدمات على ٍ
ً
ً
ً
ُ
مباشرا بأنشطة العقد .وال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ،وتستبعد ما لم
التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة ارتباطا
ً
يمكن تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
ويُع َمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ .وستطبِّق المجموعة هذه التعديالت على
العقود التي لم تستوفِّ بعد جميع التزاماتها في بداية فترة القوائم المالية السنوية التي تُطبَّق فيها التعديالت للمرة األولى.
ُطبق المعايير الدولية
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي َّ
للمرة األولى"  -الشركة التابعة التي ت ِ
للتقرير المالي للمرة األولى
كجزءٍ من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعوام من  2020-2018على عملية إعداد المعايير الدولية للتقرير
ً
تعديال على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى" ،حيث يسمح
المالي ،أصدر المجلس
التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة (أ-16-د) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (ْ )1
أن تقيس فروق عمليات التحويل التراكمية
تحول الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .ويُطبَّق هذا التعديل أيضًا
باستخدام المبالغ التي تفصح عنها الشركة األم ،بنا ًء على تاريخ ُّ
على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك اللذيْن يختاران تطبيق الفقرة (أ-16-د) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (.)1
ويُع َمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بتطبيقه تطبيقًا مبك ًِّرا.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )9األدوات المالية"  -الرسوم في اختبار "الـ  10بالمئة" للتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية
كجزءٍ من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعوام من  2020-2018على عملية إعداد المعايير الدولية للتقرير
ً
يوضح التعديل الرسوم التي على المنشأة تضمينها عند تقييم ما
تعديال على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9حيث
المالي ،أصدر المجلس
ِّ
ً
ْ
إن كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو ال ُمعدَّل تختلف اختالفا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي .وال تشتمل هذه الرسوم إال على
المقرض بالنيابة كل
المقترض أو
والمقرض ،بما في ذلك الرسوم التي يدفعها أو يقبضها أي من
المقترض
الرسوم المدفوعة أو المقبوضة بين
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُجرى تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية التي
منهما عن اآلخر .وتُطبِّق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية التي ي َ
تُطبِّق المنشأة خاللها التعديل للمرة األولى.
ويُع َمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بتطبيقه تطبيقًا مبك ًِّرا .وستُطبِّق
ُجرى تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية التي تُطبِّق المنشأة خاللها
المجموعة التعديالت على المطلوبات المالية التي ي َ
التعديل للمرة األولى.
تأثيرا جوهريًا على المجموعة.
وليس من المتوقع أن تؤثِّر التعديالت
ً
معيار المحاسبة الدولي رقم (" )41الزراعة"  -الضرائب في قياسات القيم العادلة
كجزءٍ من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعوام من  2020-2018على عملية إعداد المعايير الدولية للتقرير
ً
تعديال على معيار المحاسبة الدولي رقم (" )41الزراعة" ،حيث يُسقِّط التعديل االشتراط الوارد في الفقرة  22من معيار
المالي ،أصدر المجلس
المحاسبة الدولي رقم ( )41الذي يفيد بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية لغرض الضرائب عند قياس القيمة العادلة لألصول ضمن نطاق معيار
المحاسبة الدولي رقم (.)41
وتُطبِّق المنشأة التعديل بأثر مستقبلي على قياسات القيم العادلة في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية األولى ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2022م،
مع السماح بتطبيقه تطبيقًا ُمبك ًِّرا.
تأثيرا جوهريًا على المجموعة.
وليس من المتوقع أن تؤثِّر التعديالت
ً
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

.7

الممتلكات والمصانع والمعدات

المصانع

قِّطع الغيار
الرأسمالية

المباني
والتحسينات على
العقارات
ال ُمستأ َجرة

المكائن
والمعدات

األثاث
والتركيبات
والتجهيزات
المكتبية

معدات
المختبرات
الكتاليست
(المحفزات) ومعدات السالمة

السيارات
والشاحنات

األعمال
الرأسمالية قيد
التنفيذ

اإلجمالي
2020

التكلفة:
3,794,034
219,266

في  1يناير 2020م
إضافات
تحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تحويالت (أخرى)
استبعادات
في  31ديسمبر 2020م

3,012,162
6,447
3,018,609

191,241
12,181
203,422

178,126
3,337
()25,520
155,943

97,463
4,758
190
()299
102,112

10,502
419
10,921

20,425 230,443
490
20,915 230,443

4,997
1,845
()1,250
5,592

48,675
199,573
()9,974
238,274

()25,520
()1,549
3,986,231

في  1يناير 2020م
ُمح َّمل للسنة
استبعادات
في  31ديسمبر 2020م

1,632,878
166,726
1,799,604

46,496
11,510
58,006

42,490
7,248
49,738

57,593
9,091
()5
66,679

8,864
464
9,328

16,512 206,147
1,418 18,526
17,930 224,673

4,084
746
()1,003
3,827

-

2,015,064
215,729
()1,008
2,229,785

في  31ديسمبر 2020م

1,219,005

106,205 145,416

35,433

1,593

1,765

238,274

1,756,446

االستهالك:

صافي القيمة الدفترية:
5,770

2,985

تمثِّل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة على الصيانة الدورية (المواد والكتاليست (المواد المحفزة) والمشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع الهيدروجين ومصنع البولي بروبيلين .وقد َح َّولت
المجموعة خالل السنة مبلغًا بقيمة  25.5مليون لاير سعودي من مبا ٍن وتحسينات على عقارات ُمستأ َجرة إلى أصول غير متداولة أخرى.
إن مباني ومنشآت مصنع المجموعة مقامة على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل إيجار رمزي سنوي لمدة  30سنة هجرية تنتهي في عام 1456هـ.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

.7

الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة)

المصانع

قِّطع الغيار
الرأسمالية

المباني
والتحسينات على
العقارات
ال ُمستأ َجرة

المكائن
والمعدات

األثاث
والتركيبات
والتجهيزات
المكتبية

الكتاليست
(المحفزات)

معدات
المختبرات
ومعدات
السالمة

السيارات
والشاحنات

األعمال
الرأسمالية قيد
التنفيذ

اإلجمالي
2019

التكلفة:
في  1يناير 2019م
إضافات
تحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تحويالت من مخزون (إيضاح )13
استبعادات
في  31ديسمبر 2019م

3,016,564
3,270
()7,672
3,012,162

162,872
4,128
25,357
()1,116
191,241

124,392
53,734
178,126

92,806
3,025
1,632
97,463

10,521
88
()107
10,502

230,758
()315
230,443

19,557
1,737
()869
20,425

3,826,817 164,032
80,847
73,098
()128,082( )188,455
25,357
()10,905
3,794,034
48,675

5,315
508
()826
4,997

االستهالك:
في  1يناير 2019م
ُمح َّمل للسنة
استبعادات
في  31ديسمبر 2019م

1,471,191
166,984
()5,297
1,632,878

37,755
9,102
()361
46,496

35,364
7,126
42,490

48,239
9,354
57,593

8,499
472
()107
8,864

187,475
18,672
206,147

16,043
1,337
()868
16,512

-

3,846
1,064
()826
4,084

1,808,412
214,111
()7,459
2,015,064

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2019م

144,745 1,379,284

135,636

39,870

فيما يلي توزيع االستهالك ال ُمح َّمل للسنة على:
تكلفة مبيعات (إيضاح )23
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )24
مصاريف بيع وتوزيع
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1,638

24,296

3,913

48,675

913

1,778,970

2020

2019

205,275
10,397
57
215,729

203,451
10,615
45
214,111

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

.8

عقود اإليجار
لدى المجموعة عقود إيجار أرض مقام عليها المصنع وأرض بالميناء ومبنى المكتب .وتتراوح فترتا عقدي اإليجار المتعلقة بأرض المصنع
وأرض الميناء بصف ٍة عام ٍة ما بين  10إلى  15سنة ،فيما تبلغ مدة عقد إيجار مبنى المكتب بصف ٍة عام ٍة  5سنوات.
شهرا أو أقل وعقود إيجار تجهيزات مكتبية منخفضة القيمة .وتُطبِّق المجموعة إعفاءات
ولدى المجموعة أيضًا عقود إيجار ُمحدَّدة مدتها 12
ً
االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة على هذه العقود.
وفيما يلي بيا ٌن بالقيم الدفترية ألصول حق االستخدام للمجموعة والتزامات عقود إيجارها والحركة خالل الفترة:
أ)

أصول حق االستخدام

في بداية السنة
استهالك
في نهاية السنة

2020

2019

13,397
()1,201
12,196

14,598
()1,201
13,397

ب) التزامات عقود اإليجار
في بداية السنة
مصروف فوائد
مبالغ مدفوعة
في نهاية السنة
جزء متداول من التزام عقد إيجار
جزء غير متداول من التزام عقد إيجار

2020

2019

13,528
523
()1,172
12,879

13,983
560
()1,015
13,528

1,190
11,689
12,879

1,190
12,338
13,528

صح عنه ضمن إيضاح (.)27
تحليل تواريخ استحقاق التزامات عقود اإليجار ُمف َ
فيما يلي المبالغ ال ُم ْعت ََرف بها في الربح أو الخسارة خالل الفترة:

مصروف استهالك أصول حق استخدام ( ُمد َْرج ضمن تكلفة المبيعات)
مصروف استهالك أصول حق استخدام ( ُمد َْرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية)
مصروف فائدة متعلق بالتزامات عقود إيجار
مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل ( ُمد َْرج ضمن تكلفة المبيعات)
مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل ( ُمد َْرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية)
المعترف في الربح أو الخسارة
إجمالي المبلغ
َ

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

705
496
523
1,192
903
3,819

705
496
560
608
961
3,330

كان لدى المجموعة إجمالي تدفقات نقدية خارجية لعقود إيجار قدرها  3.27مليون لاير سعودي في عام 2020م ( 2.58 :2019مليون لاير
سعودي).
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .9االستثمار في شركة زميلة
صنَّف كاستثمار في شركة زميلة في هذه القوائم المالية الموحَّدة .وهذه
لدى المجموعة استثمار في شركة أس كي أدفانسد كومباني ليمتدُ ،م َ
الشركة الزميلة تأسَّست وفقًا للقانون التجاري لجمهورية كوريا ،والمساهمون فيها هم شركة إس كي غاز كومباني 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 .وفيما يلي ملخصٌ بالمركز المالي للشركة الزميلة ونتائجها
التشغيلية:

األصول المتداولة
األصول غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
حقوق الملكية
القيمة الدفترية الستثمار المجموعة

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

496,138
3,071,308
749,690
607,344
2,210,412
692,935

542,307
2,730,649
381,055
865,519
2,026,382
637,483

2020

2019

مبيعات
تكلفة مبيعات
مصاريف بيعية وعمومية وإدارية
إيرادات ومصاريف أخرى
الربح قبل حساب الضريبة
مصروف ضريبة دخل

1,986,204
()1,770,626
()23,147
()32,503
159,928
()41,896

2,524,979
()2,187,735
()32,388
()21,361
283,495
()33,871

ربح السنة

118,032

249,624

حصة المجموعة من ربح السنة

34,360

76,587

فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة زميلة:
 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

في بداية السنة
حصة في نتائج شركة زميلة
فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة
توزيعات أرباح مستلَمة من شركة زميلة
تعديالت  /إعادة تصنيف متعلقة بسنوات سابقة

637,483
34,360
38,916
()17,874
50

579,074
76,587
()18,178
-

في نهاية السنة

692,935

637,483
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .10االستثمار في شركة تابعة غير موحَّدة
نسبة
الملكية الفعلية
2019
2020
%100
%100

شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

376

376

استثمارا بنسبة  %100في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد ،وهي شركة ذات
أجرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 2014م
ً
َ
مسؤولية محدودة ُمسجَّلة في لوكسمبورغ .وقد احت ُ ِّف َ
ظ بمساهمة رأس المال في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد في حسابها البنكي ،ولم تكن
هناك أي أصول أو مطلوبات بما في ذلك التزامات محتملة بتاريخ قائمة المركز المالي .ولم تباشر شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد أي
صح عنها.
عمليات خالل السنة ال ُمف َ
درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 .11استثمارات األسهم ال ُم َ

2020

2019

في بداية السنة
إضافات

499,298
-

470,913
28,385

في نهاية السنة

499,298

499,298

في بداية السنة
صافي الحركة خالل السنة

83,150
()222

138,286
()55,136

في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية

82,928
582,226

83,150
582,448

التكلفة:

التعديالت الناشئة عن التقييم:

درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات استراتيجية في
كما في  31ديسمبر 2020م ،تمثل استثمارات األسهم ال ُم َ
درجة في السوق المالية السعودية (شركة التصنيع الوطنية ("التصنيع")) و(شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو
منشآت سعودية ُم َ
درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ُمسجَّلة باللاير
السعودية")) ،وت ُ ْع َر ُ
ض بالقيمة العادلة .وجميع استثمارات األسهم ال ُم َ
السعودي.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .12األصول غير المتداولة األخرى

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

أ)

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

255,768
5,501

254,452
5,501

261,269

259,953

يُمثِّ ُل هذا البند األرصدة المتعلقة ببرنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين ،بدأت المجموعة في إنشاء وحدات سكنية لموظفيها في عام
عت ،في شهر مايو 2016م ،الوحدات السكنية ال ُمن َجزة على الموظفين السعوديين ال ُمعيَّنين من خالل التوظيف المباشر
2013م .وقد ُو ِّز َ
عت في شهر يوليو 2019م وحدات سكنية ُمنجزة إضافية في
وجب اتفاقية سداد طويل األجل في المرحلة األولى .عالوة على ذلكُ ،و ِّز َ
بِّ ُم ِّ
عت أيضًا الوحدات السكنية المكت َملة المتبقية على موظفي المرحلة الثانية .ويدفع الموظفون  %17من
ز
و
السنة،
وخالل
الثانية.
المرحلة
ُ ِّ َ
راتبهم الشهرية األساسية باإلضافة إلى بدل السكن الخاص بهم والذي يُستخدَم كسداد للقرض  /قسط حتى يُسدَّد بالكامل إجمالي قرض
برنامج تملُّك الوحدات السكنية للموظفين .وكما بتاريخ القوائم المالية ،يُ َمثِّ ُل مبلغ بقيمة  255.77مليون لاير سعودي جز ًءا غير متداول،
ً
متداوال.
ويُ َمثِّ ُل مبلغ بقيمة  19.01مليون لاير سعودي جز ًءا

 .13المخزون

قِّطع غيار
تحويل إلى قِّطع غيار رأسمالية (إيضاح )7
بضاعة تا َّمة الصنع
بضاعة شبة مص َّنعة
كتاليست (محفزات)
أخرى
صا :مخصص بنود بطيئة الحركة
ناق ً

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

117,655
-

114,008
()25,357

117,655

88,651

964
21,667
21,087
21,080
182,453
()7,636
174,817

2,137
20,616
15,611
12,610
139,625
()7,636
131,989

يتعلق مخزون قِّطع الغيار بصف ٍة رئيس ٍة بصيانة دورية على آالت ومكائن ،وعليه ،يُتوقع استخدام هذا المخزون على مدى فترة تتجاوز سنة
واحدة.
وقد َح َّولت المجموعة خالل عام 2019م مبلغًا بقيمة  25.4مليون لاير سعودي من مخزون قِّطع غيار إلى قِّطع غيار رأسمالية.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .14الحسابات التجارية المدينة

حسابات تجارية مدينة
صا :مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها
ناق ً

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

328,122
()79

311,135
()79

328,043

311,056

ال تحمل الحسابات التجارية المدينة فائدة ،وعادة ما تتراوح مدتها ما بين  30إلى  45يو ًما .وكما في  31ديسمبر 2020م ،انخفضت قيمة
حسابات تجارية مدينة تبلغ قيمتها االسمية  0.08مليون لاير سعودي ( 0.08 :2019مليون لاير سعودي) وجُنِّب مخصص لها .انظر فيما
يلي الحركة في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها:
 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

في بداية السنة
ُمستخدَم خالل السنة

79
-

79
-

في نهاية السنة

79

79

وفيما يلي تحليل تواريخ الحسابات التجارية المدينة:
متأخرة السداد لكنها غير منخفضة القيمة
لاير سعودي باأللوف
غير متأخرة
السداد وغير
منخفضة القيمة

60 – 30
يو ًما

90 – 60
يو ًما

120 – 90
يو ًما

 31ديسمبر 2020م

328,043

313,975

11,671

1,091

1,264

-

42

 31ديسمبر 2019م

311,056

303,277

7,390

-

-

-

389

اإلجمالي

< 30
يو ًما

أكثر من
120
يو ًما

انظر اإليضاح ( )27لالطالع على مخاطر ائتمان الحسابات التجارية المدينة التي تناقش كيفية إدارة المجموعة وقياسها جودة الحسابات
التجارية المدينة االئتمانية غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة.
.15

المبالغ المدفوعة مقد ًما واألصول المتداولة األخرى

مبالغ مدفوعة مقد ًما
صافي ضريبة قيمة مضافة ُمست َحقة االسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل
جزء متداول من حسابات مدينة عن برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين (إيضاح )12
بدل أثاث لموظفين
تأمينات نقدية
دُفعات ُمقدَّمة إلى موردين
أخرى
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 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

20,800
39,273
19,014
2,047
17
7,013
426
88,590

12,408
5,294
17,479
2,092
17
1,608
119
39,017

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .16األرصدة لدى البنوك والنقدية

أرصدة لدى البنوك ونقدية
 .17رأس المال

صرح بها
األسهم ال ُم َّ

أسهم عادية قيمة كل منها  10لاير سعودي

صدرة والمدفوعة بالكامل (انظر إيضاح )1
األسهم ال ُم َ

أسهم عادية قيمة كل منها  10لاير سعودي

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

61,921

47,899

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

2,164,734

2,164,734
2,164,734

2,164,734

 .18التسهيالت البنكية
أبرمت المجموعة خالل السنة بتاريخ  9يوليو 2020م اتفاقية تسهيل مرابحة لمدة  5.5سنوات مع اتحاد بنوك تجارية محلية بقيمة  1.5مليار
لاير سعودي ،ويحمل التسهيل ُمعدَّل عمولة حسب سعر العمولة للتعامل بين البنوك السعودية ("سايبور") زائدًا هامش ربح ُمحدَّد .ويهدف هذا
التسهيل إلى تمويل حقوق الملكية للمشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع الهيدروجين ومصنع البولي بروبيلين.
وأبرمت المجموعة خالل عام 2019م بتاريخ  20أكتوبر 2019م اتفاقية تسهيل مرابحة لمدة  5سنوات مع بنك تجاري محلي بقيمة 250
مليون لاير سعودي ،ويُحمل التسهيل ُمع َّدل عمولة حسب سعر العمولة للتعامل بين البنوك السعودية ("سايبور") زائدًا هامش ربح ُمحدَّد.
ويهدف هذا التسهيل إلى تمويل احتياجات رأس المال العامل للمجموعة.
 .19الصكوك
دفعت المجموعة خالل عام 2019م قيمة االستحقاق الكاملة لصكوكها البالغة  1مليار لاير سعودي في تاريخ استحقاقها في  17نوفمبر 2019م.
 .20مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والمكافآت األخرى المستحقَة لهم
يمثل الجدول التالي عناصر التزامات المكافآت ال ُمحدَّدة وااللتزامات األخرى:

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

القيمة الحالية اللتزام مكافآت ُمحدَّدة

115,611

99,752

صا :القيمة العادلة ألصول الخطة
ناق ً

-

-

صافي التزام ُمحدَّد (إيضاح )20.2

115,611

99,752

مكافأة أخرى طويلة األجل (أي خطة االدخار للموظفين) (إيضاح )20.1

13,789

10,809

مكافآت نهاية خدمة للموظفين ومكافآت أخرى مست َحقة لهم

129,400

110,561
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .20مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والمكافآت األخرى المستحقَة لهم (تتمة)
إيضاح  :20.1تمثلت الحركة في خطة ادخار للموظفين فيما يلي:
 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

في بداية السنة
ُمجنَّب خالل السنة
مدفوع خالل السنة

10,809
3,070
()90

12,635
3,289
()5,115

في نهاية السنة

13,789

10,809

المعترف بها والحركة في صافي التزام المكافآت المحدَّدة على مدى السنة:
إيضاح  :20.2فيما يلي المبالغ
َ
في  1يناير 2019م
تكلفة خدمات
تكلفة فوائد
مكافآت مدفوعة
خسائر اكتوارية متعلقة بإعادة قياس صافي التزامات مكافآت ُمحدَّدة

89,056
11,339
4,792
()11,445
6,010

في  31ديسمبر 2019م
تكلفة خدمات
تكلفة فوائد
مكافآت مدفوعة
أرباح اكتوارية متعلقة بإعادة قياس صافي التزامات مكافآت ُمحدَّدة

99,752
11,566
3,335
()1,719
2,677

في  31ديسمبر 2020م

115,611

تُحَّدد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين حسب تقييمات اكتوارية باستخدام طريقة تعتمد على رواتب نهاية الخدمة المتوقعة ("طريقة ائتمان الوحدة
المتوقعة") .وتُطبَّق االفتراضات المناسبة المتعلقة بمعدالت الوفيات ودوران الموظفين والفوائد لتحديد التزام المكافآت المتوقعة المست َحقة على
المجموعة بشأن مكافآت الموظفين الطويلة األجل.
ُعترف بتكاليف
ويُ ْعت ََر ُ
ف باألرباح والخسائر االكتوارية مباشرة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ال ُم َو َّحدَة كعنصر من حقوق المساهمين .وي َ
الخدمة السابقة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة في فترة القوائم المالية عند تكبِّدها.
وفيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسة المستخدَمة في تقييم التزامات التقاعد (بالنسب المئوية):
 31ديسمبر
2020
%3.15
%3.00
%3.15

ُمعدَّل الخصم
ُمعدَّل زيادة الراتب للعاميْن األوليْن
ُمعدَّل زيادة الراتب طويل األجل
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 31ديسمبر
2019
%3.20
%3.00
%3.20

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .20مكافآت نهاية خدمة للموظفين والمكافآت األخرى المستحقَة لهم (تتمة)
يؤثر تغيُّر في االفتراضات االكتوارية الها َّمة التأثيرات التالية على التزام المكافآت المحدَّدة:
 31ديسمبر
2020
معدل الخصم:
زيادة بواقع  %0.5نقطة
نقص بواقع  %0.5نقطة
ُمعدَّل زيادة الراتب على المدى الطويل:
زيادة بواقع  %0.5نقطة
نقص بواقع  %0.5نقطة

 31ديسمبر
2019م

()8,156
9,060

()7,558
8,410

6,636
()6,131

6,187
()5,705

حُدِّد تحليل الحساسية المذكور أعاله بنا ًء على طريقة تقدِّر استقرائيًا التأثير على التزامات المكافآت المحدَّدة نتيجة تغيُّرات معقولة في
االفتراضات الرئيسة نشأت في نهاية فترة القوائم المالية.
ويعتمد تحليل الحساسية على تغيُّر في افتراض هام ،مع ثبات كافة االفتراضات األخرى .وقد ال يمثل تحليل الحساسية تغي ًُّرا فعليًا في التزام
المكافآت المحددة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّح أن تنشأ التغيُّرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.
من المتوقع أن تكون المدفوعات التالية مقابل التزام المكافآت المحدَّدة في السنوات المستقبلية:
 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019م

شهرا التالية (فترة القوائم المالية السنوية التالية)
خالل فترة االثني عشر
ً

3,278

2,626

ما بين  2إلى  5سنوات
أكثر من  5سنوات لغاية  10سنوات

16,204
28,905

15,682
24,212

48,387

42,520

يبلغ متوسط مدة التزام خطة المكافآت ال ُمحدَّدة  15.72سنة كما في  31ديسمبر 2020م ( 15.96 :2019سنة).
 .21المبالغ ُمستحَقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى

 31ديسمبر
2020

مشتريات ومصاريف مستحقة الدفع
أخرى

 31ديسمبر
2019م

214,201
2,118

206,644
1,631

216,319

208,275

صح عنها
مخاطر العمالت والسيولة المتعلقة بالحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى التي
َّ
تتعرض لها المجموعة ُمف َ
ضمن اإليضاح (.)27

- 43 -

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .22الزكاة وضريبة الدخل
فيما يلي العناصر الرئيسة لمصروف الزكاة وضريبة الدخل:
2020

2019

زكاة ُمح َّملة
مصروف ضريبة دخل حالية

27,768
860
28,628

28,310
1,276
29,586

فيما يتعلق بإنشاء مخصص فروق مؤقتة وعكس قيد مخصصها

141

()277

28,769

29,309

2020
25,433
28,628
()22,836

2019
24,156
29,586
()28,309

31,225

25,433

الزكاة وضريبة الدخل الحالية:

الضريبة المؤجَّلة:

تمثلت الحركة في التزام الزكاة وضريبة الدخل للسنة فيما يلي:
في  1يناير
مخصص السنة الحالية
مدفوعات خالل السنة
في  31ديسمبر
الزكاة

ال ُمح َّمل للسنة

تتألف الزكاة ال ُمح َّملة مما يلي:

2020

2019

مخصص السنة الحالية
تعديل متعلق بسنوات سابقة

19,348
8,420

24,144
4,166

ُمح َّمل للسنة

27,768

28,310

2020
3,305,448
142,246
3,350,331
678,436
563,676

2019
3,274,719
123,915
3,224,322
773,324
553,270

فيما يلي العناصر األساسية للوعاء الزكوي:
أصول غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق المساهمين في بداية السنة
دخل خاضع للزكاة
توزيعات أرباح مدفوعة

إنَّ الفروق بين النتائج وفقًا للقوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورةٍ رئيس ٍة عن المخصصات غير المسموح بحسمها في
احتساب النتائج الخاضعة للزكاة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 022الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
ضريبة الدخل
الضريبة الحالية

ال ُمح َّمل للسنة

تتألف ضريبة الدخل ال ُمح َّملة مما يلي:

2020

2019

مخصص السنة الحالية
تعديل متعلق بسنوات سابقة

858
2

1,285
()9

ُمح َّمل للسنة

860

1,276

نظرا لعدم وجود بنود تسوية ها َّمة يستلزم
جر أي تسويات للربح الخاضع للزكاة والربح المحاسبي فيما يتعلق بمخصص الضريبة ال ُمجنَّب؛ ً
لم ت ُ َ
اإلفصاح عنها.

موقف الربوط
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ("الشركة")
قدَّمت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية السنوية عن األعوام من 2005م حتى 2019م .وتسلَّمت الشركة
من الهيئة العامة للزكاة والدخل رب ً
طا مؤقتًا يغطي الفترات ما بين 2005م حتى 2018م .غير أن ذلك حاليًا قيد المناقشة  /االعتراض لدى
الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وبنا ًء على أفضل تقدير لدى اإلدارة ،فإنها تعتقد أن مخصص نهاية السنة في هذا الشأن معقول ولن ينشأ عنه
التزام جوهري حالما يُصدَر الربط النهائي.
الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة
قدَّمت الشركة المتقدمة للطاقة المتجدَّدة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية السنوية عن األعوام من 2013م حتى
2019م ،ولم تتسلَّم الربط المؤقَّت حتى اآلن من الهيئة عن هذه السنوات.
الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي
قدَّمت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية والضريبية السنوية عن األعوام من 2013م حتى
2019م .وتسلَّمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل رب ً
طا مؤقتًا يغطي الفترات ما بين 2005م حتى 2018م .غير أن ذلك حاليًا قيد
المناقشة  /االعتراض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وبنا ًء على أفضل تقدير لدى اإلدارة ،فإنها تعتقد أن مخصص نهاية السنة في هذا
الشأن معقول ولن ينشأ عنه التزام جوهري حالما يُصدَر الربط النهائي.
ِّب الوعاء الزكوي والضريبي بنا ًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوية والضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتخضع
وقد احتُس َ
األنظمة الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة .وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات ال ُمقدَّمة
من الشركة وشركاتها التابعة.
الضريبة المؤجَّلة
تتألف الضريبة المؤجَّلة من فروق التوقيت المتعلقة بـ:
 31ديسمبر
2020

األصل الضريبي المؤجَّل

 31ديسمبر
2019م

المخصصات المسموح بها على أساس نقدي

147

143

فروق االستهالك المعجَّلة لألغراض الضريبية

()1,304

()1,159

1,157

1,016

االلتزام الضريبي المؤجَّل

االلتزامات الضريبية المؤجَّلة ،بالصافي
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 022الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)

الضريبة المؤجَّلة (تتمة)
كانت تسوية االلتزامات الضريبية المؤجَّلة ،بالصافي على النحو التالي:
 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019م

في  1يناير
مصروف ضريبة ُمح َّمل ( /معكوس قيده) في الربح أو الخسارة خالل السنة

1,016
141

1,293
()277

في  31ديسمبر

1,157

1,016

 .23تكلفة المبيعات

مواد خام ومنافع خدمية ومستهلكات وتغيُّر في المخزون
رواتب ومكافآت
استهالك (إيضاح )7
استهالك أصول حق استخدام (إيضاح )8
أخرى

2020

2019

1,162,846
82,636
205,275
705
50,673

1,344,877
90,202
203,451
705
55,774

1,502,135

1,695,009

 .24المصاريف العمومية واإلدارية

رواتب ومكافآت
استهالك (إيضاح )7
خدمات متعاقد عليها
أتعاب قانونية ومهنية
مكافأة عضو مجلس إدارة وبدالته ومصاريفه
ُرخص برامج إلكترونية ورسومها
استهالك أصول حق استخدام (إيضاح )8
اتصاالت
إعالنات وحمالت دعائية
إيجار
أخرى
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2020

2019

61,829
10,397
8,108
2,871
3,903
2,590
496
1,362
1,130
903
16,222

91,186
10,615
7,330
4,166
4,351
2,523
496
877
737
977
17,641

109,811

140,899

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .25المعلومات القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة إ َّما 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.
كبير من مبيعات المجموعة إلى المسوقين ،وتتعلق عمليات الشركة بقطاع تشغيلي واحد .وعليه ،لم يُ ْع َرض التحليل القطاعي حسب
ويُباع جز ٌء ٌ
القطاع الجغرافي والتشغيلي.
وتقع جميع األصول التشغيلية للمجموعة بالمملكة العربية السعودية .وت ُ َو َّزع المبيعات جغرافيًا ما بين مبيعات محلية في المملكة بما يمثل نسبة
 %3.4من إجمالي المبيعات ،فيما تمثل المبيعات الخارجية نسبة  %96.6من إجمالي المبيعات.
 .26ربحية السهم
تُحتَسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة ربح السنة العائد لحاملي األسهم العادية في المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
خالل السنة.
ويظهر الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في حسابات ربحية السهم األساس والمخفض:

صافي الربح المتعلق بمساهمي المجموعة
المتوسط المرجَّح لعدد األسهم العادية (باآلالف)
ربحية السهم (لاير سعودي):
لم يكن هناك أي بند مخفض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.
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2020

2019

595,589
216,473
2.751

759,308
216,473
3.508

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .27إدارة المخاطر
نظرة عامة
جراء استخدامها األدوات المالية:
تتعرض الشركة للمخاطر التالية َّ
َّ
•
•
•
•

مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية

تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بقياس
يقدِّم هذا اإليضاح معلومات بشأن ُّ
درج طوال هذه القوائم المالية ال ُموحَّدة إفصاحات كمية إضافية.
المخاطر وإدارتها وإدارة رأس المال بالمجموعة .و ُم َ
إطار عمل إدارة المخاطر
يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن وضع إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة واإلشراف عليه ،كما تتولى اللجنة التنفيذية التابعة
للمجلس المسؤولية عن وضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ومراقبتها .وتبلغ اللجنة بصفة دورية مجلس اإلدارة عن كافة أنشطتها.
ضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة من أجل تحديد المخاطر التي تواجهها المجموعة وتحليلها بهدف وضع الحدود والضوابط المناسبة
وتُو َ
للمخاطر ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود .وتخ ضع سياسات إدارة المخاطر وأنظمتها للمراجعة الدورية بغرض دراسة التغيُّرات في أحوال
السوق وأنشطة المجموعة .ومن خالل الدورات التدريبية والمعايير واإلجراءات اإلدارية لدى المجموعة ،فإنَّها تهدف إلى إنشاء بيئة رقابية
انضباطية وبنَّاءة فيها يفهم الموظفون كافة واجباتهم والتزاماتهم.
وتراقب لجنة المراجعة كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة وتراجع كفاية إطار إدارة المخاطر
التي تواجهها المجموعة .ويساعد قسم المراجعة الداخلية لجنة المراجعة بالمجموعة في دورها اإلشرافي .ويتولَّى قسم المراجعة الداخلية تنفيذ
المراجعات الدورية والمخصَّصة الغرض على ضوابط إدارة المخاطر وإجراءاتها وإبالغ النتائج التي تسفر عنها إلى لجنة المراجعة.
وتتض َّمن األدوات المالية بصف ٍة رئيس ٍة النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والحسابات المدينة التجارية واستثمارات األسهم
درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والحسابات الدائنة التجارية وااللتزامات المتداولة األخرى وتوزيعات األرباح المستحقة
ال ُم َ
الدفع والصكوك وااللتزامات غير المتداولة األخرى.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية التي تلحق بالمجموعة إذا ما تخلَّف عميل أو طرف آخر في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته
درجة بالقيمة العادلة من خالل
التعاقدية ،وتنشأ بصف ٍة رئيس ٍة من الحسابات المدينة المست َحقة للمجموعة من العمالء واستثمارات األسهم ال ُم َ
الدخل الشامل اآلخر.

الحسابات التجارية المدينة

تتعرض لها المجموعة بصف ٍة رئيس ٍة بخصائص كل وكيل تسويقي على حِّ دة الذي يعمل وكيل المبيعات الحصري
تتأثر مخاطر االئتمان التي
ُّ
للمنتَج .وتغ َّ
طي الحسابات التجارية المدينة ال ُمست َحقة من الوكالء التسويقيين من خالل اعتماد مستندي احتياطي صادر عن مؤسسات مالية ذات
جدارة ائتمانية .وكما في  31ديسمبر 2020م ،كان لدى المجموعة  4وكالء تسويقيين مست َحق منهم  301مليون لاير سعودي تقريبًا ،وأُجريَت
المحاسبة عن نسبة  %92تقريبًا من كافة الحسابات المدينة ال ُمست َحقة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .27إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)

الحسابات التجارية المدينة (تتمة)

عترف بها وذات جدارة ائتمانية .وتكمن سياسة المجموعة في أن يخضع كافة العمالء المباشرين
وال تتعامل المجموعة إال مع جهات أخرى ُم َ
ممن يودُّون التعامل معها على أساس الشروط االئتمانية إلجراءات التحقق والدراسة من الناحية االئتمانية .تقيَّم جودة ائتمان العميل بنا ًء على
جرى مراقبة األرصدة المدينة باستمرار مع التوصل إلى نتيجة بأن تعرض المجموعة لمخاطر
سجل تصنيف ائتماني شامل .فضال عن ذلك ،ت ُ َ
الديون المعدمة ال يمثل أهمية.
ضع حدود ائتمانية للعمالء كافة بنا ًء على معيار التصنيف الداخلي والخارجي .تقيَّم جودة ائتمان العميل بنا ًء على سجل تصنيف ائتماني
وتُو َ
ُ
َ
شامل .وتراقب حسابات العمالء المدينة غير ال ُمسدَّدة بصورة دورية،
وقد وضعت المجموعة سياسة ائتمان لكل عميل جديد ،حيث يُجرى تحليل كل عميل جديد على حِّ دة فيما يتعلق بالجدارة االئتمانية قبل عرض
شروط المجموعة وأحكامها القياسية للدفع والتوريد .وتشتمل مراجعة المجموعة على التصنيفات الخارجية ،عند توفرها ،والمراجع البنكية في
ضع حدود للمشتريات لكل عميل ،حيث إنها تمثل الحد األقصى من المبلغ المفتوح دون الحاجة إلى الموافقة من اللجنة
بعض الحاالت .وتُو َ
التنفيذية ،وتخضع هذه الحدود إلى المراجعة كل ربع سنة .ويجوز للعمالء ممن ال يستوفون الجدارة االئتمانية القياسية لدى المجموعة أن
يجروا معامالت معها على أساس الدفع المقدَّم فقط.
صا لالنخفاض في القيمة ،يمثل تقديرها من الخسائر المتكبَّدة فيما يتعلق بالحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة
وتُجنِّب المجموعة مخص ً
األخرى واالستثمارات .وتتمثل العناصر الرئيسة من هذا المخصص في عنصر الخسارة ال ُمحدَّدة الذي يتعلق بالمخاطر الها َّمة كل على حدة
وعنصر الخسارة الجماعية الذي يُوضع لمجموعة األصول المشابهة للخسائر المتكبَّدة لكنها لم تُحدَّد بعد .ويُحدَّد مخصص الخسارة الجماعية
بنا ًء على البيانات التاريخية إلحصائيات سداد األصول المالية المشابهة.

استثمارات األسهم ال ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الحد من تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق عدم االستثمار إال في األوراق المالية السائلة مع أطراف أخرى معت َمدة
ِّ
تعمل المجموعة على
وضمن نطاق الحد االئتماني الذي تحدِّده اللجنة االستثمارية لكل طرف .وتراقب اإلدارة التصنيفات االئتمانية مراقبة فاعلة ،وتفترض بأنَّ
المجموعة ال تستثمر إال في األ وراق المالية ذات التصنيفات االئتمانية العالية ،وال تتوقع اإلدارة عدم وفاء أي طرف آخر بالتزاماته.

األدوات المالية والودائع النقدية

جرى
تُدَار المخاطر االئتمانية من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من خالل قسم المالية بالمجموعة وفقًا لسياسة المجموعة .وال ت ُ َ
استثمارات األموال الفائضة إال مع األطراف األخرى المعتمدَة وضمن نطاق الحدود االئتمانية ال ُمحدَّدة لكل طرف .ويراجع مجلس اإلدارة
بالمجموعة الحدود االئتمانية المتعلقة باألطراف األخرى سنويًا ،ويمكن تحديثها طيلة السنة شريطة موافقة اللجنة االستثمارية بالمجموعة.
الحد من مخاطر التركز ،ومن ثم ،تخفيف وطأة الخسارة المالية من خالل ما يُحتمل من تخلِّف الطرف األخر عن
ِّ
ضع الحدود بهدف
وتُو َ
السداد.
ويتمث ُل الحد األقصى من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2020م و
2019م في القيمة الدفترية كما هو ُمبيَّن في اإليضاح ( ،)14باستثناء الضمانات المالية.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تُسدَّد عن طريق تسليم النقدية أو
أصل مالي آخر .وتتمثل المنهجية التي تتبعها المجموعة في إدارة السيولة في أنها تضمن ،قدر اإلمكان ،وجود دو ًما سيولة نقدية كافية لديها
تضر بسمعة
للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،في ظل الظروف العادية أو الصعبة ،دون أن تتكبِّد خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر
ُّ
المجموعة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .27إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
وتتأكد المجموعة بأن لديها ما يكفيها من النقدية عند الطلب من أجل الوفاء بالمصايف التشغيلية المتوقعة لمدة  90يو ًما ،بما في ذلك خدمة
االلتزامات المالية ،وال يشمل ذلك التأثير المحتمل للظروف الصعبة التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث الطبيعية .فضال عن
شهرا مع ا لمقرضين الحاليين إلى تاريخ استحقاق
ذلك ،فإنَّ الحصول على مصادر التمويل متاح ،ويمكن ترحيل الديْن المست َحق خالل 12
ً
أبعد ،عند اللزوم.

زيادة تركُّز المخاطر

ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو عندما يكون لديها
خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف االقتصادية أو السياسية
أو غيرها من الظروف .ويشير تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة معينة.

وبُغيَة الحيلولة دون زيادة مخاطر التركز ،تتض َّمن سياسات المجموعة وإجراءاتها مبادئ توجيهية ُمحدَّدة تركِّز على المحافظة على محفظة
متنوعة من السندات .وتخضع مخاطر التر ُّكز ال ُمحدَّدة للمراقبة واإلدارة وفقًا لذلك .وتُستخدَم التحوطات االنتقائية داخل المجموعة من أجل
إدارة مخاطر التركز على مستوى العالقات ومستوى الصناعة.
ويلخص الجدول التالي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية على المجموعة بنا ًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية:
ِّ
 3إلى 12
شه ًرا
لاير سعودي
باأللوف

 2إلى 5
سنوات
لاير سعودي
باأللوف

أكثر من
 5سنوات
لاير سعودي
باأللوف

اإلجمالي
لاير سعودي
باأللوف

عند الطلب

295
91,299
4,569

975
245,804
-

266
1,421
-

5,262
14,026
-

8,603
7,933
-

15,401
360,483
4,569

96,163

246,779

1,687

19,288

16,536

380,453

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

لاير سعودي
باأللوف

أقل من  3أشهر
لاير سعودي
باأللوف

 3إلى 12
شهرا
لاير سعودي
باأللوف

التزامات عقود إيجار
حسابات تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح ُمست َحقة الدفع

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
التزامات عقود إيجار
حسابات تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح ُمست َحقة الدفع

لاير سعودي
باأللوف

عند الطلب

أقل من 3
أشهر
لاير سعودي
باأللوف

 2إلى  5سنوات
لاير سعودي
باأللوف

أكثر من
 5سنوات
لاير سعودي
باأللوف

295
112,321
5,414

975
169,124
-

266
1,571

5,557
5,854
-

9,844
7,435
-

16,937
296,305
5,414

118,030

170,099

1,837

11.411

17,279

318,656
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اإلجمالي
لاير سعودي
باأللوف

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .27إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في التغيُّرات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم التي تؤثِّر
التعرض لمخاطر السوق والسيطرة
على دخل المجموعة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية .ويتمثل الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة
ُّ
عليها ضمن المعطيات المقبولة مع تحسين العائد.

مخاطر العمالت

تتعرض المجموعة
تتمثل مخاطر العمالت في التقلُّبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة
للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةُّ .
ِّ
لمخاطر العمالت على المبيعات والمشتريات والقروض ال ُمسجَّلة بعملة غير العمالت الوظيفية لمنشآت المجموعة؛ التي تتمثل بصف ٍة رئيس ٍة في
تتعرض المجموعة بصورةٍ جوهري ٍة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادي؛ حيث إنَّ
الدوالر األمريكي .وال
َّ
المجموعة لم تجر خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل اللاير السعودي.

مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيُّرات في أسعار الفائدة في
تتعرض لها الشركة بصف ٍة رئيس ٍة بالقروض الطويلة األجل ال ُمست َحقة على
السوق .وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي
َّ
نظرا لعدم وجود التزامات تحمل
تعرضها لمخاطر أسعار فائدة التدفقات النقدية .وال
َّ
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة ً
المجموعة التي ِّ
فائدة في نهاية السنة ( :2019بالمثل).
درجة بالتكلفة ال ُمطفَأة لمخاطر أسعار الفائدة كما هو منصوص
وال
َّ
تتعرض الحسابات المدينة للمجموعة وقروضها ذات أسعار الفائدة الثابتة ال ُم َ
جراء تغيُّر في
عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()7؛ وذلك أنَّ القيمة الدفترية وال التدفقات النقدية المستقبلية لن تتعرضان لتقلبات َّ
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة القيمة العادلة.
أسعار الفائدة في السوق ،ومن ث َّم فال َّ

مخاطر السلع

تتعرض المج موعة لتأثير التقلبات في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج ،بما في ذلك البروبين والبروبلين والغاز الطبيعي والكهرباء .وتدير
َّ
المجموعة من حين إلى آخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام العقود ذات األسعار الثابتة.

مخاطر أسعار األسهم

تتعرض األوراق المالية المدرجة ألسهم المجموعة لمخاطر سعر السوق الناشئة عن عدم التيقن بشأن القيم المستقبلية لألوراق المالية
االستثمارية .وتدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنويع االستثمارات ووضع حدود على األدوات لألسهم الفردية واإلجمالية.
وتُقدَّم تقارير بصفة دورية بشأن محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا في المجموعة .ويراجع مجلس إدارة المجموعة جميع قرارات استثمارات
األسهم ويعتمدها.
وكما بتاريخ القوائم المالية ،فقد بلغت قيمة المخاطر التي تتعرض لها األسهم العادية ال ُمدر َجة بالقيمة العادلة في السوق المالية السعودية 582.2
مليون لاير سعودي .وبالنظر إلى التغيُّرات في القيم العادلة الستثمارات األسهم المملوكة والمرتبطة ارتبا ً
طا إيجابيًا وثيقًا بالتغيُّرات في مؤشر
السوق المالية السعودية ،فقد حدَّدت المجموعة بأن النقص بنسبة  %20في مؤشر السوق المالية السعودية قد ينشأ عنه تأثير بقيمة 116.4
مليون لاير سعودي تقريبًا على الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية العائدة للمجموعة .وال تؤثر الزيادة بنسبة  %20في قيمة األوراق المالية
درجة في السوق المالية إال على حقوق الملكية ،ولكنها ال تؤثر على قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة.
ال ُم َ

التغير في سعر
السهم
%
استثمار في أسهم ُمسجَّل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 20 -/+
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التأثير على حقوق الملكية  /الدخل
الشامل اآلخر
2020
116,440

2019
116,480

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .27إدارة المخاطر (تتمة)

إدارة رأس المال

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال فيما يلي:
•
•

المحافظة على قدرتها على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية بحيث تتم َّكن من االستمرار لتحقيق عائدات للمساهمين ومنافع لغيرهم
من مالكي األسهم
والمحافظة على هيكل رأسمال مثالي لتقليل تكلفة رأس المال

وبهدف المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تجري المجموعة تعديال على مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد
رأس المال إلى المساهمين أو تصدر أسه ًما جديدة أو تبيع أصوال لتقليل الدين.
وتماشيًا مع نظرائها في مجال الصناعة ،تراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة الرفع المالي التالية:
كانت نسب الرفع المالي كما في نهاية السنة على النحو التالي:
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2020
ديْن طويل األجل
إجمالي حقوق الملكية
رأس المال وديْن طويل األجل

3,419,106
3,419,106

3,350,331
3,350,331

ُمعدَّل الديْن إلى حقوق الملكية

0

0

ولم تُجر أي تعديالت على األهداف أو السياسات أو اإلجراءات المتعلقة بإدارة رأس المال خالل العامين المنتهيين في  31ديسمبر 2020م و
2019م.

القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي تتم على أساسه مبادلة أصل ما أو سداد التزام ما بين أطراف مدركة وراغبة وعلى أساس السعر الفوري
ونظرا لكون القوائم المالية ال ُموحَّدة ُمعدَّة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،يمكن أن تنشأ فروق بين تقديرات
للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة.
ً
القيم الدفترية والقيم العادلة .وتعتقد اإلدارة بأنَّه ال يوجد فرق جوهري بين القيم العادلة لألصول والمطلوبات المالية وقِّيمها الدفترية.

وقد ص َّنفت المجموعة أصولها ومطلوباتها المالية ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،وذلك بنا ًء على طبيعة المدخالت
المستخدَمة في تحديد القيمة العادلة ،حيث يعطي التسلسل الهرمي األولوية األعلى لألسعار ال ُمدر َجة في أسواق نشطة لألصول أو المطلوبات
المتشابهة (المستوى األول) واألولوية األقل للمدخالت غير القابلة للمالحظة (المستوى الثالث).
وصف بكل فئة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة واألصول المالية للمجموعة ومطلوباتها المالية ال ُمدر َجة في كل فئة كما في 31
وفيما يلي
ٌ
ديسمبر 2020م.
•

درجة في السوق المالية غير ال ُمعدَّلة لألصول
المستوى األول :األصول والمطلوبات المالية التي تُحتَسب قِّيمها بنا ًء على األسعار ال ُم َ
أو المطلوبات المتشابهة في سوق نشطة.

•

درجة في األسواق غير الفاعلة أو مدخالت
المستوى الثاني :األصول والمطلوبات المالية التي تُحتَسب قيِّمها بنا ًء على األسعار ال ُم َ
النماذج القابلة للمالحظة ،سوا ًء مباشرة أو غير مباشرة ،فعليًا لكامل مدة األصل أو االلتزام.

•

المستوى الثالث :األصول والمطلوبات المالية التي تُحتَسب قِّيمها بنا ًء على األسعار أو طرق تقييم فنية تتطلب مدخالت غير قابلة
للمالحظة وها َّمة لقياس إجمالي القيمة العادلة .وتعكس هذه المدخالت افت راضات اإلدارة حيال االفتراضات التي من المتوقع أن
يستخدمها المشارك في السوق لتسعير األصل أو االلتزام.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية ال ُموحَّدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
درجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذكَر خالف ذلك)
(كافة المبالغ ُم َ

 .27إدارة المخاطر (تتمة)

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

األصول التي تُقَاس بالقيمة العادلة

استثمار في أسهم ُمسجَّل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

األصول التي تُقَاس بالقيمة العادلة

استثمار في أسهم ُمسجَّل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

لاير سعودي
باأللوف

582,226

لاير سعودي
باأللوف

582,448

المستوى
الثاني
لاير سعودي
باأللوف

المستوى
الثالث
لاير سعودي
باأللوف

المستوى
األول
لاير سعودي
باأللوف

-

-

المستوى األول
لاير سعودي
باأللوف

المستوى الثاني
لاير سعودي
باأللوف

المستوى الثالث
لاير سعودي
باأللوف

582,448

-

-

582,226

تفص ْح المجموعة عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل النقد وما في حكمه والحسابات التجارية المدينة والحسابات التجارية الدائنة والمبالغ
لم ِّ
ً
حد كبير إلى تاريخ
معقوال القيمة العادلة؛ وذلك يعود إلى ٍ
المست َحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى؛ وذلك أنَّ قِّيمها الدفترية تقارب تقاربًا
االستحقاق القصير األجل لهذه األدوات.
درجة بالتكلفة المطفأة في القوائم المالية ال ُموحَّدة
وفيما يلي مقارنة ،حسب الفئة ،للقيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة ،ال ُم َ
كما في  31ديسمبر 2020م:

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

المطلوبات المالية
12,879

التزامات عقود إيجار

12,879

درج القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية ضمن المبلغ الذي على أساسه يمكن مبادلة األداة في معاملة حالية بين أطراف راغبة ،بخالف
تُ َ
ُ
معاملة بيع إجبارية أو بيع للتصفية .وقد استخدمت الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيم العادلة:
•

يقارب النقد وما في حكمه والحسابات التجارية المدينة والحسابات التجارية الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى قِّيمها الدفترية؛
وذلك يعود إلى حد كبير إلى تواريخ االستحقاق القصيرة األجل لهذه األدوات.

•

حد كبير إلى أنَّ سعر الفائدة العائم يقارب سعر الفائدة في
تُقارب القروض ذات أسعار الفائدة العائمة قِّيمها الدفترية؛ وذلك يعود إلى ٍ
السوق.

•

تُقدَّر القيمة العادلة للقروض المتحصَّل عليها من البنوك والمديونيات المالية األخرى والمطلوبات المالية غير المتداولة األخرى عن
طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام األسعار المتاحة حاليًا لدين أو شروط مماثلة وتواريخ استحقاق متبقية.
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 .28االلتزامات الرأسمالية وااللتزامات المحت َملة
كما في  31ديسمبر 2020م ،بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعا َقد عليها غير المتكبَّدة بعد عن المشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع
الهيدروجين ومصنع البولي بروبيلين  222.4مليون لاير سعودي ( 20.4 :2019مليون لاير سعودي عن المشروع الجديد لمصنع البروبين
منزوع الهيدروجين ومصنع البولي بروبيلين).
وقد و َّقعت المجموعة اتفاقية مدتها خمس سنوات لشراء  80,000مليون طن سنويًا من البروبلين (منتَج وسيط) استُخدم في إنتاج البوليبروبيلين
منذ تاريخ  1أكتوبر 2014م .وفي عام 2017م ،جرى تمديد هذه االتفاقية حتى تاريخ  31يوليو 2023م بزيادة في القيمة إلى 100,000
مليون طن سنويًا.

االلتزامات المحت َملة

أصدر البنك الذي تتعامل معه المجموعة بالنيابة عنها ضمانات سداد بقيمة  301.95مليون لاير سعودي ( 301,95 :2019مليون لاير
سعودي) لصالح شركة أرامكو السعودية عن اتفاقيات توريد بروبين وغاز واتفاقيات أخرى.

 .29توزيعات األرباح
اقترح مجلس اإلدارة ،بتاريخ  21ديسمبر 2020م ،توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة  0.65لاير سعودي للسهم الواحد (بإجمالي 140.7
مليون لاير سعودي) عن الربع الرابع لعام 2020م ،على أن تُدفَع خالل عام 2021م بعد موافقة الجمعية العامة عليها في اجتماعها التالي
المقرر انعقاده في مارس 2021م.
َّ
قَ َّر َر مجلس اإلدارة بتاريخ  29سبتمبر  2020م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع الثالث من عام 2020م بقيمة  0.65لاير سعودي للسهم
الواحد (بإجمالي  140.7مليون لاير سعودي).
َق َّر َر مجلس اإلدارة بتاريخ  23يونيو  2020م توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع الثاني من عام 2020م بقيمة  0.65لاير سعودي للسهم
الواحد (بإجمالي  140.7مليون لاير سعودي).
قر َر مجلس اإلدارة بتاريخ  31مارس  2020م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع األول من عام 2020م بقيمة  0.65لاير سعودي للسهم
َّ
الواحد (بإجمالي  140.7مليون لاير سعودي).
اقترح مجلس اإلدارة ،بتاريخ  8ديسمبر 2019م ،توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة  0.65لاير سعودي للسهم الواحد (بإجمالي  140.7مليون
لاير سعودي) عن الربع الرابع لعام 2019م ،وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ  31مارس 2020م.
وكما في  31ديسمبر 2020م ،فإنَّ توزيعات أرباح قدرها  4.6مليون لاير سعودي ( 5.4 :2019مليون لاير سعودي) غير ُمسدَّدة وهي
درجة ضمن المطلوبات المتداولة.
ُم َ
 .30المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في الشركة والشركة الزميلة للشركة والشركات التابعة لها وكِّبار موظفي الشركة والمنشآت
طر عليها أو المسي َ
ال ُمسي َ
طر عليها بصورة مشتركة من قِّبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا ها ًّما عليها.
ولم تُجر خالل السنة أي معامالت ها َّمة مع الجهات ذات العالقة نشأ عنها أرصدة.
مكافآت كِبار موظفي اإلدارة
فيما يلي تفاصيل مكافآت كبار موظفي اإلدارة ال ُمسجَّلة خالل الفترة:

2019
2020
10,458
9,588
رواتب وبدالت
23,519
2,856
مكافآت قصيرة األجل ومكافآت أخرى
33,977
12,444
وال يقبض أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين مستحقات التقاعد من المجموعة .وقد دفعت المجموعة مبلغًا قدره  3.70مليون لاير سعودي
( 2.78 :2019مليون لاير سعودي) كمكافآت وبدالت ومصاريف أعضاء مجلس إدارة خالل السنة.
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 .31الحدث الالحق
من وجهة نظر اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة ها َّمة منذ السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م من شأنها ْ
تأثيرا جوهريًا على
أن تؤثِّر
ً
المركز المالي للمجموعة ال ُمبيَّن في هذه القوائم المالية ال ُموحَّدة.
 .32أرقام المقارنة
أُعِّي َد تصنيف بعض أرقام السنة الماضية بما يتماشى مع عرض السنة الحالية.
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