
الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
)شركة مساھمة سعودیة(

َدة )غیر المدققة( وتقریر الفحص للمراجع القوائم المالیة األولیة الُموَجَزة الُمَوحَّ
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في ٣0 یونیو 2018
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة 
(شركة مساھمة سعودیة)

(غیر المدققة) وتقریر الفحص للمراجع َدة القوائم المالیة األولیة الُموَجَزة الُمَوحَّ

٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر 

الصفحةالمحتویات

١المستقلللمراجعتقریر الفحص 

دَة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٢قائمة الربح أو الخسارة األوَّ

دَةقائمة الدخل الشامل  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٣اآلخر األوَّ

دَة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٤قائمة المركز المالي األوَّ

دَة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٥قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األوَّ

دَة  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٦قائمة التدفقات النقدیة األوَّ

دَةإیضاحات  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ – ٧١٦حول القوائم المالیة األوَّ
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اإلیضاحات المرفقة من  ِلیَّة ١٢إلى ١تُشّكُل دَة.جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األوَّ الُموَجَزة الُمَوحَّ

-٢-

الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ قائمة الربح أو الخسارة األوَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

محمد بن حسین القحطانيعبدهللا بن مقبل القرعاويخلیفة بن عبد اللطیف الملحم
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة

إیضاحات

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

في

یونیو٣٠
٢٠١٨

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

في

یونیو٣٠
٢٠١٧

لفترة الستة 
أشھر المنتھیة 

في

یونیو٣٠
٢٠١٨

لفترة الستة أشھر 
المنتھیة في

یونیو٣٠
٢٠١٧

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٧٤٩٬٦٦٨٦٠٤٬٤١٤١٬٢٥٣٬٤٨٨١٬١٣٠٬٦٥٢مبیعات
)٧٦٧٬٢٧٦()٨٥٧٬٢٠٧()٣٨٤٬٢٨٥()٤٧٢٬٥٢٤(تكلفة مبیعات

٢٧٧٬١٤٤٢٢٠٬١٢٩٣٩٦٬٢٨١٣٦٣٬٣٧٦إجمالي الربح

)٥٬٣٦١()٥٬١٧٦()٢٬٦٧٧()٢٬٨٩٧(مصاریف بیع وتوزیع
)٤٨٬٩٤٨()٤٩٬٧٩١()٢٥٬٣٨٣()٢٧٬٦٤٢(مصاریف عمومیة وإداریة

٢٤٦٬٦٠٥١٩٢٬٠٦٩٣٤١٬٣١٤٣٠٩٬٠٦٧الربح التشغیلي

)١٨٬٥٦١()١٧٬٧٧٤()٩٬٠٦٨()٨٬٧٨٠(تكالیف تمویل
استبعاد استثمارات متاحة للبیع، أرباح محققة من 

٦٬٣٤١-٤٬٤٨٩-بالصافي
٥٢٣٬٦١٢١٠٬٥٠٠٣٣٬٧٨٣٢٥٬٧٦١حصة في ربح شركة زمیلة

٣٬٢٤٦٢٬٠٩٤٧٬٥٢٣٥٬٦٦٦إیرادات أخرى، بالصافي

٢٦٤٬٦٨٣٢٠٠٬٠٨٤٣٦٤٬٨٤٦٣٢٨٬٢٧٤الربح قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل

)٩٬٤٠١()١٣٬٩٥٢()٥٬٥٧٨()١١٬٣٤٠(زكاة وضریبة دخل

٢٥٣٬٣٤٣١٩٤٬٥٠٦٣٥٠٬٨٩٤٣١٨٬٨٧٣ربح الفترة

ربحیة السھم

١١١٫٢٨٧٠٫٩٨٨١٫٧٨٣١٫٦٢٠األساس والمخفف-
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اإلیضاحات المرفقة من  دَة.جزًءا ١٢إلى ١تُشّكُل ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األوَّ

-٣-

الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةر ااآلخالدخل الشامل قائمة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ألوَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠فيلفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین

المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)(جمیع 

محمد بن حسین القحطانيعبدهللا بن مقبل القرعاويخلیفة بن عبد اللطیف الملحم
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة

إیضاحات

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

في

یونیو٣٠
٢٠١٨

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

في

یونیو٣٠
٢٠١٧

لفترة الستة 
أشھر المنتھیة 

في

یونیو٣٠
٢٠١٨

لفترة الستة 
أشھر المنتھیة 

في

یونیو٣٠
٢٠١٧

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢٥٣٬٣٤٣١٩٤٬٥٠٦٣٥٠٬٨٩٤٣١٨٬٨٧٣ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر
دخل شامل آخر یتعین إعادة تصنیفھ إلى ربح أو خسارة 

في الفترات الالحقة:
٢٤٬٣٦٨)٢٣٬٩٨٧()٩٬٤٠٥()٢٦٬٣٦١(٥تحویل من ترجمة استثمار في شركة زمیلةفروق 

خسائر القیمة العادلة غیر محققة من استثمارات 
)١٤٢٬٠٣٥(-)١٤١٬٤٢٩(-متاحة للبیع

صافي الخسارة الشاملة األخرى التي یتعین إعادة 
)١١٧٬٦٦٧()٢٣٬٩٨٧()١٥٠٬٨٣٤()٢٦٬٣٦١(الالحقةتصنیفھا إلى ربح أو خسارة في الفترات 

دخل شامل آخر ال یتعین إعادة تصنیفھ إلى ربح أو 
خسارة في الفترات الالحقة:

أرباح قیمة عادلة غیر محققة من استثمار أسھم 
ُمسجَّل بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

-٢٣١٬٢٧٠-٤٩١٬٤٦٠اآلخر
صافي الدخل الشامل اآلخر الذي یتعین إعادة تصنیفھ 

-٢٣١٬٢٧٠-٩١٬٤٦٠إلى ربح أو خسارة في الفترات الالحقة
(الخسارة الشاملة األخرى) عن  الدخل الشامل اآلخر

)١١٧٬٦٦٧(٢٠٧٬٢٨٣)١٥٠٬٨٣٤(٦٥٬٠٩٩الفترة 

٣١٨٬٤٤٢٤٣٬٦٧٢٥٥٨٬١٧٧٢٠١٬٢٠٦الدخل الشامل للفترةإجمالي 

٣
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اإلیضاحات المرفقة من  ِلیَّة الُموَجَزة ١٢إلى ١تُشّكُل دَة.جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األوَّ الُمَوحَّ

-٤-

الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ قائمة المركز المالي األوَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 
المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)(جمیع 

إیضاحات
یولیو٣٠

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
(مدققة)(غیر مدققة)

األصول
األصول غیر المتداولة

٢٬٠٧٤٬٤٥٢١٬٩٥٧٬٣٦٧ممتلكات ومصانع ومعدات
٢٬٨٧٧٣٬٣٣٤أصول غیر ملموسة

٥٥٤٤٬١٧٨٥٣٤٬٣٨٢في شركة زمیلةاستثمار 
٣٧٦٣٧٦استثمار في شركة تابعة غیر موحدة

٦٦٠٬٧٧٢-استثمارات متاحة للبیع
-٨٩٢٬٠٤٢استثمار أسھم ُمسجَّل بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٦١٤٩٬٤٥٩١٥٤٬٩٥٤أصول غیر متداولة أخرى

٤٣٬٦٦٣٬٣٨٣٬٣١١٬١٨٥غیر المتداولةإجمالي األصول

األصول المتداولة
١٦٧٬٠٥٩١٤٣٬٠٠٤مخزون

٣٨٠٬٤٩٦٣٠٠٬٩٣٨مدینون تجاریون
٦٩٬٤٥٣٤٦٬٩٤٣مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

١٩٨٬٧٥٠٤٩٠٬٠٠٠استثمارات قصیرة األجل
٣٥٤٬٩٢٦٢٦٠٬٢٦٩حكمھنقد وما في 

١٬١٧٠٬٦٨٤١٬٢٤١٬١٥٤إجمالي األصول المتداولة

٤٬٨٣٤٬٠٦٨٤٬٥٥٢٬٣٣٩إجمالي األصول

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

١١٬٩٦٧٬٩٤٠١٬٩٦٧٬٩٤٠رأس المال
٤٨٩٬٣١٦٤٨٩٬٣١٦احتیاطي نظامي

٤٤٣٨٫٠٨١٢٣٠٬٧٩٨أخرى من حقوق الملكیةعناصر 
٣٦٣٬٠١٣٤٢٥٬٣٨٧أرباح مبقاة

٣٬٢٥٨٬٣٥٠٣٬١١٣٬٤٤١إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات غیر المتداولة
٩٩٨٬٩٣٣٩٩٨٬٥٨٢صكوك

١١١٬١٢١١٠١٬٧٤٧التزامات مزایا محددة للموظفین ومزایا أخرى
لة، بالصافي ١٬٤٩٤١٬٤٩٤التزامات ضریبة مؤجَّ

١٬١١١٬٥٤٨١٬١٠١٬٨٢٣إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
١١١٬٧٧٣١٢٣٬٤٧٤دائنون تجاریون

١٩٩٬٢١٦١٧٧٬٣٧٤مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
١٠٬٠٠٠-ألجلجزء متداول من قرض

١٠٬٤٣٩٢١٬٢٣٧مخصص زكاة وضریبة دخل
٨١٤٢٬٧٤٢٤٬٩٩٠توزیعات أرباح مستحقة الدفع

٤٦٤٬١٧٠٣٣٧٬٠٧٥إجمالي المطلوبات المتداولة

١٬٥٧٥٬٧١٨١٬٤٣٨٬٨٩٨إجمالي المطلوبات

٤٬٨٣٤٬٠٦٨٤٬٥٥٢٬٣٣٩إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

محمد بن حسین القحطانيعبدهللا بن مقبل القرعاويخلیفة بن عبد اللطیف الملحم
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة
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وشركاتھا التابعةالشركة المتقدمة للبتروكیماویات 
(شركة مساھمة سعودیة)

ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّدَة  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األوَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

اإلیضاحات المرفقة  دَة.١٢إلى ١من تُشّكُل ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األوَّ

-٥-

عناصر أخرى من حقوق الملكیة

رأس المال
احتیاطي 
نظامي 

(خسائر)  أرباح
القیمة العادلة غیر 

المحققة من 
استثمارات متاحة 
للبیع / استثمار 
أسھم ُمسجَّل 

بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل 
الشامل اآلخر

احتیاطي 
ترجمة عمالت 

اإلجماليأرباح مبقاةأجنبیة

٤١٥٬٥١٠٣٬٠٣٦٬٤٤٥)١٣٬٥٣٤(١٬٩٦٧٬٩٤٠٤٢٦٬٢٠٤٢٤٠٬٣٢٥(مدققة)٢٠١٧ینایر ١في 

٣١٨٬٨٧٣٣١٨٬٨٧٣----ةربح الفتر
(الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر  إجمالي

)١١٧٬٦٦٧(-٢٤٬٣٦٨)١٤٢٬٠٣٥(--للفترة 

(الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للفترة ٢٤٬٣٦٨٣١٨٬٨٧٣٢٠١٬٢٠٦)١٤٢٬٠٣٥(--إجمالي

)٤١٣٬٢٦٧()٤١٣٬٢٦٧(----توزیعات أرباح

١٬٩٦٧٬٩٤٠٤٢٦٬٢٠٤٩٨٬٢٩٠١٠٬٨٣٤٣٢١٬١١٦٢٬٨٢٤٬٣٨٤)غیر مدقق(٢٠١٧یونیو ٣٠في 

١٬٩٦٧٬٩٤٠٤٨٩٬٣١٦١٨٩٬٨٥٩٤٠٬٩٣٩٤٢٥٬٣٨٧٣٬١١٣٬٤٤١(مدققة)٢٠١٨ینایر ١في 

٣٥٠٬٨٩٤٣٥٠٬٨٩٤----ربح الفترة
(الخسارة الشاملة األخرى) عن الدخل الشامل اآلخر 

٢٠٧٬٢٨٣-)٢٣٬٩٨٧(٢٣١٬٢٧٠--الفترة
(الخسارة الشاملة) عن الفترة ٣٥٠٬٨٩٤٥٥٨٬١٧٧)٢٣٬٩٨٧(٢٣١٬٢٧٠إجمالي الدخل الشامل

)٤١٣٬٢٦٨()٤١٣٬٢٦٨(----توزیعات أرباح
١٬٩٦٧٬٩٤٠٤٨٩٬٣١٦٤٢١٬١٢٩١٦٬٩٥٢٣٦٣٬٠١٣٣٬٢٥٨٬٣٥٠)غیر مدقق(٢٠١٨یونیو ٣٠في 

محمد بن حسین القحطانيعبدهللا بن مقبل القرعاويخلیفة بن عبد اللطیف الملحم
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ قائمة التدفقات النقدیة األوَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي 

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

اإلیضاحات المرفقة من  دَة.١٢إلى ١تُشّكُل ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األوَّ

-٦-

٢٠١٧یونیو ٢٠١٨٣٠یونیو ٣٠إیضاحات
(غیر مدققة)(غیر مدققة)النشاطات التشغیلیة

٣٦٤٬٨٤٦٣٢٨٬٢٧٤الربح قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل
تعدیل لتسویة الربح قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل مع صافي التدفقات النقدیة:

٩٩٬٥٧٩٩٤٬٨٦٣استھالك
٦٤٠٦٥٩إطفاء

-٦٩خسارة من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
)٦٬٣٤١(-أرباح محققة من استبعاد استثمارات متاحة للبیع، بالصافي

١٧٬٧٧٤١٨٬٥٦١تكالیف تمویل
)٢٥٬٧٦١()٣٣٬٧٨٣(٥حصة في ربح شركة زمیلة

٩٬٩٩٥٨٬٨٣٦التزامات مزایا محددة للموظفین ومزایا أخرى
٤٥٩٬١٢٠٤١٩٬٠٩١

تعدیالت رأس المال العامل:
)٣٬٧٦٩((٢٤٬٠٥٥)مخزون

٣٢٬٦٤٠(٧٩٬٥٥٨)مدینون تجاریون
)٨٬٧٥٩((٢١٬٥٧٦)مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

)١٥٬٦١٨((١١٬٧٠١)دائنون تجاریون
)٤٬٠٩١(٢٠٬٩٩٩مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

٣٤٣٬٢٢٩٤١٩٬٤٩٤النقدیة من النشاطات التشغیلیة

)٨٤٨()٦٢١(ومزایا أخرى مدفوعةالتزامات مزایا محددة للموظفین 
)١٨٬٥٩٠()١٦٬٥٨٠(تكالیف تمویل مدفوعة

)٢٢٬٥٢٥()٢٥٬٦٨٤(زكاة وضریبة دخل مدفوعة

٣٠٠٬٣٤٤٣٧٧٬٥٣١صافي التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة

النشاطات االستثماریة
)٤٨٬٧٥٩()٢١٦٬٧٣٣(ومصانع ومعداتإضافات على ممتلكات 

)٧٥٣()١٨٣(إضافات على أصول غیر ملموسة
)١٨٥٬٦٥٨(-صافي الحركة في استثمارات متاحة للبیع

)١٧٨٬٢٨٦(٢٩١٬٢٥٠استثمارات قصیرة األجلصافي الحركة في 
٦٥٬٤٩٥٧٬٠١١صافي الحركة في أصول غیر متداولة أخرى

(المستخدمة في) النشاطات االستثماریة )٤٠٦٬٤٤٥(٧٩٬٨٢٩صافي النقدیة من

النشاطات التمویلیة
)٢٠٬٠٠٠()١٠٬٠٠٠(سداد قرض ألجل

)٢٧٥٬٠٩٦()٢٧٥٬٥١٦(٨توزیعات أرباح مدفوعة

)٢٩٥٬٠٩٦()٢٨٥٬٥١٦(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في النشاطات التمویلیة

(النقص) في النقد وما في حكمھ  )٣٢٤٬٠١٠(٩٤٬٦٥٧صافي الزیادة

٢٦٠٬٢٦٩٤٥٢٬٩٨٦النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

٣٥٤٬٩٢٦١٢٨٬٩٧٦النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

محمد بن حسین القحطانيعبدهللا بن مقبل القرعاويالملحمخلیفة بن عبد اللطیف 
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-٧-

معلومات حول الشركة.١

إن الشركة المتقدمة للبتروكیماویات ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في مدینة الدمام بالمملكة العربیة السعودیة 
(الموافق ١٤٢٦شعبان ٢٧وتاریخ ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤بموجب السجل التجاري قم  الشركة م). ویبلغ رأسمال ٢٠٠٥أكتوبر ١ھـ

ریـال سعودي.١٠سھم قیمة كل سھم ١٩٦٬٧٩٤٬٠٠٠ریـال سعودي مقسم إلى ١٬٩٦٧٬٩٤٠٬٠٠٠المدفوع 

دَة، كما في  لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ ُن ، القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة التالیة ٢٠١٨یونیو ٣٠تَتََضمَّ
"الم بـ ً جموعة"):(المشار إلیھا معا

نسبة الملكیة الفعلیة

(أ)                              –الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة  %١٠٠مالحظة
(ب)                                                                         –الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي  %١٠٠مالحظة

مالحظات:

لة في مدینة الجبیل بالمملكة العربیة أ) إن الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مختلطة ُمسجَّ
(الموافق ١٤٣٣ربیع األول ٢٧وتاریخ ٢٠٥٥٠١٥٣٢٧السعودیة بموجب السجـل التجاري رقم  م).٢٠١٢فبرایر ١٩ھـ

نسبة  من ھذا االستثمار مملوكة باسم جھة ذات عالقة بالنیابة عن الشركة. وقد تنازلت الجھة ذات العالقة عن %٥إنَّ
في %١٠٠حصتھا لصالح الشركة وعلیھ فقد أدرجت المجموعة القوائم المالیة للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة بنسبة 

لِیَّة الُموَجَزة ال دَة. القوائم المالیة األوَّ ُمَوحَّ

لة في مدینة الجبیل بالمملكة العربیة  ب) إن الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مختلطة ُمسجَّ
(الموافق ١٤٣٣رمضان ١٢وتاریخ ٢٠٥٥٠١٧٠٢٤السعودیة بموجب السجـل التجاري رقم  م).٢٠١٢أغسطس ١ھـ

نسبة  من ھذا االستثمار مملوكة باسم جھة ذات عالقة بالنیابة عن الشركة. وقد تنازلت الجھة ذات العالقة عن %٥إنَّ
في %١٠٠حصتھا لصالح الشركة وعلیھ فقد أدرجت المجموعة القوائم المالیة للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة 

لیة الُموَج دَة. اْلقَوائم اْلَمالِیَّة األوَّ َزة الُمَوحَّ

جلوبال ھولدنج دفي شركة أدفانس%١٠٠استثماًرا بنسبة ٢٠١٤أجَرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 
القوائم المالیة لشركة أدفانس دُ دنج جلوبال ھولدلیمتد، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في لوكسمبورغ.  لم تُوحَّ

دَة لكون مركزھا المالي غیر ھام. لیمتد في ھذه القوائ ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م المالیة األوَّ

والمجموعة مرخصة لمزاولة إنتاج وبیع البولي بروبلین والبولي سیلیكون ومشتق البولي سیلیكون التي تشمل الخالیا الضوئیة 
ت ة بما في ذلك المشاریع المتعلقة بالصناعاومشتق البولي سیلیكون األلواح الضوئیة واالستثمار في المشاریع الصناعی

البتروكیماویة والكیماویة والصناعات االساسیة والتحویلیة والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وانشاء وتشغیل وامتالك 
المشاریع الصناعیة داخل وخارج المملكة العربیة السعودیةـ على حد سواء.

أساس اإلعداد وبیان االلتزام. ٢

دَة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء استثمارات األسھم الُمسجَّ لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لة بالقیمة أِعدَّت ھذه القوائم المالیة األوَّ
ِلیَّة الُموَجَزة ال ھذه القوائم المالیة األوَّ بالقیمة العادلة. تُعَدُّ دَة بالریالالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تُقاُس ُمَوحَّ

د ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ ة السعودي، الذي ھو العملة الوظیفیة وعملة العرض لدى المجموعة. وقد أُِعدَّت ھذه القوائم المالیة األوَّ
) مملكة بال) "التقریر المالي األولي" الُمعتَمد من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین٣٤وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم

دَة كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالی لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ھذه القوائم المالیة األوَّ ُن ِلیَّة الُموَجَزة ة األوَّالعربیة السعودیة. وتَتََضمَّ
دَة كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالیة السنویة الُمَوحَّ ُن دَة، ولكنھا ال تَتََضمَّ .الُمَوحَّ

دَة الخاصة بالمجموعة بتاریخ  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ .٢٠١٨أغسطس١اعتُمدت ھذه القوائم المالیة األوَّ
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-٨-

(تتمة)أساس اإلعداد وبیان االلتزام. ٢

أساس التوحید
دَة القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما في  لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ . تتحقق ٢٠١٨یونیو ٣٠تمثل ھذه القوائم المالیة األوَّ

ض المجموعة، أو یكون لھا حقوق في، العائدات المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون  السیطرة عندما تتعرَّ
على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. وال تسیطر المجموعة، على وجھ لدیھا القدرة 

التحدید، على الشركة المستثمر فیھا إال إذا كان لدى المجموعة: 

(أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات ا- ة المستثمر لشركسیطرة على الشركة المستثمر فیھا
فیھا ذات الصلة)،

ض أو حق في العائدات المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا،- تعرَّ
قدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.-

االفتراض وعندما یكون لدى وعلى وجھ العموم، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت ینتج عنھا سیطرة. ولدعم ھذا 
المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع 

الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك:

حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا،الترتیب التعاقدي مع حاملي -
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى،-
حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة.-

د وتقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على الشركة المستثمر فیھا أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وج
تغیرات على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على 
األصول والمطلوبات  السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف التوحید عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. وتُدَْرُج

من واإلیرادات والمصاریف الخاصة با لشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل ابتداًء
تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.

ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساھمي المجموعة حس ب الحصص غیر المسیطرة حتى یُوزَّ
لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعدیالت على القوائم المالیة للشركات 
التابعة لكي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة. وتُحذَف بالكامل كافة األصول 

ن المجموعة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات والمطلوبات فیما بی
المجموعة عند توحید القوائم المالیة.

عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. وإذا فقدت المجموعة السیطرة  یُحاَسُب
(بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات والحصة غیر المسیطرة على شركة ت ابعة، فإنھا توقف االعتراف باألصول ذات الصلة

بأي استثمار  بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة ضمن الربح أو الخسارة. ویُْعتََرُف وغیرھا من مكونات حقوق الملكیة، بینما یُْعتََرُف
محتفظ بھ بالقیمة العادلة.

لةالمعاییر . ٣ والتفسیرات الجدیدة والُمعدَّ

دَة تتماشى مع تلك السیاسات المتب لیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األوَّ ة في عإنَّ
دَة السنویة للمجموعة عن السنة المنتھیة في  ، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة ٢٠١٧دیسمبر ٣١إعداد القوائم المالیة الُمَوحَّ

(تفسیر) أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم یدخل حیر ٢٠١٨ینایر ١اًرا من اعتب . ولم تقم المجموعة بالتطبیق المبّكِر ألي معیار
التنفیذ حتى اآلن. 
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-٩-

(تتمة)المعاییر والتفسیرات الجدیدة والُمعدَّلة. ٣

التغیرات في السیاسات المحاسبیة
(وتطبِّق  ) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء" والمعیار ١٥المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم

) (٩الدولي للتقریر المالي رقم عن طبیعة ٣٤) "األدوات المالیة". ووفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم )، فقد أُْفِصَح
إن ُوِجدَت، أدناه.ھذه التغیُّرات وتأثیرھا،

) ) المعني باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
) (١٥یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ) "عقود اإلنشاء" ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١١) معیار المحاسبة الدولي رقم

على جمیع اإلیرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تكن ) "اإلیرادات والتفسیرات ذات ١٨( الصلة" ویُطبَُّق
ھذه العقود ضمن نطاق المعاییر األخرى. ویضع المعیار الجدید نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات 

(التي تنشأ من العقود المبَرمة مع العمالء. وبموجب المعیار الدولي للتق باإلیرادات حسب القیمة ١٥ریر المالي رقم )، یُْعتََرُف
التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات إلى عمیل.

ویُلِزم المعیار المنشآت باستخدام الحكم المحاسبي بمراعاة جمیع الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبیق كل خطوة من 
المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد والتكالیف النم دُ وذج على العقود المبَرمة مع عمالئھا. ویُحدِّ

التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد.

وئیة ضوالمجموعة مرخصة لمزاولة إنتاج وبیع البولي بروبلین والبولي سیلیكون ومشتق البولي سیلیكون التي تشمل الخالیا ال
ومشتق البولي سیلیكون األلواح الضوئیة واالستثمار في المشاریع الصناعیة بما في ذلك المشاریع المتعلقة بالصناعات 
البتروكیماویة والكیماویة والصناعات االساسیة والتحویلیة والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وانشاء وتشغیل وامتالك 

المملكة العربیة السعودیةـ على حد سواء.المشاریع الصناعیة داخل وخارج 

ِلیَّة  وتمثل مبیعات المنتجات المصدر الوحید إلیرادات المجموعة. ویُعتَرف بمبیعات المنتجات في قائمة الربح أو الخسارة األوَّ
دَة عندما یكون على المجموعة التزام ببیع البضائع ولدیھا القدرة على تحدد وجود  عقد، وقیاس الِعوض قیاًسا الُموَجَزة الُمَوحَّ

نسبیًا واحتمالیة التحصیل. وتمثل المبالغ المعتَرف بھا كمبیعات منتجات الِقیم العادلة للمبالغ المقبوضة أو المستَحقة القبض من 
احد. والغیر من مبیعات ھذه المنتجات. وتتضمن عادة عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بیع منتجاتھا، التزام تنفیذ 

ل فیھا السیطرة على تلك المنتجات إلى العمیل، وذلك  وتعترف المجموعة باإلیرادات من بیع المنتجات عند المرحلة التي تُحوَّ
عادة عند تسلیم المنتجات.

وقد اختارت المجموعة طریقة التطبیق بأثر رجعي ُمعدَّل، وطبَّقت المعیار بأثر رجعي فقط على الفترة الحالیة األحدث 
المعلومات  المعروضة في القوائم المالیة، ولیس لھا أي تأثیر على إیرادات المجموعة وربحھا أو خسارتھا. وعلیھ فإنَّ

تعدیلھا. أُْظِھَر المعروضة للفترة المقابلة السابقة لم یُجَر

) باألدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ) المعنّي
ح المعیار الدولي  (یوّضِ ) متطلبات االعتراف والقیاس لألصول والمطلوبات المالیة وبعض عقود شراء ٩للتقریر المالي رقم

) معیار المحاسبة الدولي رقم ھذا المعیار محلَّ ) "األدوات المالیة": االعتراف والقیاس.٣٩أو بیع البنود غیر المالیة. ویَِحلُّ

ة الجدیدة وطبیعة وتأثیر التغیُّرات على السیاسات المحاسبیة السابقة:وفیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة الھامَّ

تصنیف األصول المالیة والمطلوبات المالیة وقیاسھا
) (٩یتعلق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم بالمتطلبات الحالیة في معیار المحاسبة الدولي رقم ) من حیث ٣٩) إلى حدٍّ كبیٍر

(تصنیف المطلوبات المالی ) السابقة لألصول المالیة المحتفَظ بھا ٣٩ة وقیاسھا. غیر أنھ یلغي فئات معیار المحاسبة الدولي رقم
حتى تاریخ االستحقاق والقروض والحسابات المدینة والمتاحة للبیع.

) المتعلقة بالمطلوبات ) تأثیر جوھري على السیاسات المحاسبیة للمجموعة ٩ولم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
) ) على تصنیف األصول المالیة وقیاسھا:٩المالیة. وفیما یلي بیان بتأثیر المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-١٠-

(تتمة)المعاییر والتفسیرات الجدیدة والُمعدَّلة. ٣
) (تتمة)باألدوات المالیة) المعنّي٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم

(تتمة)تصنیف األصول المالیة والمطلوبات المالیة وقیاسھا

) )، یُصنَّف األصل المالي، عند االعتراف المبدئي، بأنھ أصل ُمقَاس بـ: التكلفة المطفَأة، ٩وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم
استثمار-استثمار الدیون، أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

األسھم أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ویستند تصنیف األصول المالیة، وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
على نموذج األعمال الذي یدار في إطاره األصل الما٩( عامٍة لي وخصائص تدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. وال تنفصل )، بصفٍة

نة في العقود عندما یمثل العقد الرئیس أصال مالیًا في نطاق المعیار. وبدال عن ذلك، یُقیَّ ممطلقًا األدوات المالیة المشتقة المتضمَّ
تصنیف األداة المالیة المختلطة ككل.

استوفى الشرطْین التالیْین، وال یُصنَّف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:ویُقَاس األصل المالي بالتكلفة المطفَأة إذا ما 

أن یُحتفَظ بھ ضمن نموذج أعمال یتمثل الغرض منھ في االحتفاظ باألصول لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة،-
حصریة ألصل المبلغ غیر الُمسدَّد أو وأن ینشأ عن شروطھ التعاقدیة في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل مدفوعات -

الفائدة علیھ.

ویُقَاس استثمار الدیون بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا ما استوفى الشرطیْن التالیْین، وال یُصنَّف بالقیمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

خالل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األصول المالیة،أن یُحتفَظ بھ ضمن نموذج أعمال یتحقق الغرض منھ من -
وأن ینشأ عن شروطھ التعاقدیة في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل مدفوعات حصریة ألصل المبلغ غیر الُمسدَّد أو -

الفائدة علیھ.

متاجرة، أن تختار اختیارا نھائیًا ویجوز للمجموعة، عند االعتراف المبدئي باستثمار األسھم غیر المحتفظ بھ ألغراض ال
إظھار التغیُّرات الالحقة على القیمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. ویُطبَّق ھذا االختیار على أساس كل استثمار 

على حدة.

كما ھو الدخل الشامل اآلخروتُقَاس جمیع األصول المالیة، غیر المصنَّفة بأنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة للقیمة العادلة من خالل
ُمبیَّن أعاله، بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ن ذلك كافة األصول المالیة المشتقة. وللمجموعة، عند االعتراف المبدئي، أن تُصنِّف تصنیفًا نھائیًا األصل المالي  ویتضمَّ
ل الذي یستوفي بطریقة أخرى متطلبات قیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصل ُمسجَّ

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان تطبیق ذلك من أن شأنھ یزیل التباین المحاسبي أو یخفض منھ تخفیضا 
جوھریا، الذي ینشأ في عدم تطبیقھ.

حسابًا تجاریًا مدینا  (ما لم یكْن بدون عنصر تمویلي ھام یُقَاس مبدئیًا بسعر المعاملة) مبدئیًا بالقیمة ویُقَاس األصل المالي
ل بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعامالت التي تتعلق مباشرة  العادلة زائدًا، فیما یتعلق بأي بند غیر ُمسجَّ

باالستحواذ علیھ.
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-١١-

لةالمعاییر . ٣ (تتمة)والتفسیرات الجدیدة والُمعدَّ
) باألدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (تتمة)) المعنّي

(تتمة)تصنیف األصول المالیة والمطلوبات المالیة وقیاسھا

وتُطبَّق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق لألصول المالیة.

بالقیمة العادلة أصول مالیة ُمدَرجة 
من خالل الربح أو الخسارة

تُقَاس ھذه األصول الحقًا بالقیمة العادلة. ویُعتَرف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك 
أي إیرادات فائدة أو إیرادات توزیعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.

أصول مالیة ُمدَرجة بالتكلفة 
المطفأة

بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. وتُخفَّض التكلفة تُقَاس ھذه األصول الحقًا
) (انظر مالحظة ) أدناه).  ٢المطفَأة حسب الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القیمة

ویُعتَرف ضمن الربح أو الخسارة بإیرادات الفائدة واألرباح والخسائر من تحویل عمالت 
عتَرف بأي ربح أو خسارة من التوقف عن االعتراف أجنبیة واالنخفاض في القیمة. ویُ

ضمن الربح أو الخسارة.

ل بالقیمة العادلة  استثمار دیون ُمسجَّ
من خالل الدخل الشامل اآلخر

تُقَاس ھذه األصول الحقًا بالقیمة العادلة. ویُعتَرف ضمن الربح أو الخسارة بإیرادات الفائدة 
الفعلیة واألرباح والخسائر من تحویل عمالت أجنبیة المحتسبة باستخدام طریقة الفائدة

واالنخفاض في القیمة. ویُعتَرف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل 
اآلخر. وعند التوقف باالعتراف، یُعَاد تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل 

الشامل اآلخر إلى ربح أو خسارة.

ل بالقیمة العادلة استثمار أسھم ُمس جَّ
من خالل الدخل الشامل اآلخر

تُقَاس ھذه األصول الحقًا بالقیمة العادلة. ویُعتَرف بتوزیعات األرباح كإیرادات ضمن الربح 
أو الخسارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بوضوح استردادًا لجزء من تكلفة االستثمار، فیما 

في الدخل الشامل اآلخر، وال یُعَاد تصنیفھا یُعتَرف بصافي األرباح والخسائر األخرى
مطلقا إلى ربح أو خسارة.

) على ٢٠١٨ینایر ١) على القیم الدفتریة لألصول المالیة كما في ٩ویقتصر تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
متطلبات االنخفاض في القیمة الجدیدة كما ھو ُمبیَّن تفصیال أدناه.

ح  (یوّضِ ) ٣٩الجدول التالي واإلیضاحات المرفقة المذكورة أدناه فئات القیاس األصلیة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم
) .٢٠١٨ینایر ١) لفئة األصول المالیة للمجموعة كما في ٩وفئات القیاس الجدیدة وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم

القیمة الدفتریة التصنیف الجدیدالتصنیف األصلي
األصلیة

صافي القیمة 
الجدیدة

وفقًا لمعیار المحاسبة إیضاح
) )٣٩الدولي رقم

وفقًا للمعیار 
الدولي للتقریر 

) )٩المالي رقم

وفقًا لمعیار 
المحاسبة الدولي 

) )٣٩رقم

وفقًا للمعیار 
الدولي للتقریر 

) )٩المالي رقم

أصول مالیة

القیمة العادلة من متاح للبیعأاستثمارات األسھم
خالل الدخل 
٦٦٠٬٧٧٢٦٦٠٬٧٧٢الشامل اآلخر

قروض وحسابات بمدینون تجاریون
مدینة

٣٠٠٬٩٣٨٣٠٠٬٩٣٨التكلفة الُمْطفَأَة

قروض وحسابات نقد وما في حكمھ
مدینة

٢٦٠٬٢٦٩٢٦٠٬٢٦٩التكلفة الُمْطفَأَة
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-١٢-

(تتمة)المعاییر والتفسیرات الجدیدة والُمعدَّلة. ٣
) باألدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (تتمة)) المعنّي

(تتمة)تصنیف األصول المالیة والمطلوبات المالیة وقیاسھا

ھذا البند االستثمارات التي تنوي)أ المجموعة االحتفاظ بھا لفترة طویلة ألغراض استراتیجیة. وحسبما یسمح بھ یَُمثُِّل
) )، صنَّفت المجموعة ھذه االستثمارات في تاریخ التطبیق المبدئي بأنَّھا مقاسة ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم

)، لن یُعَاد مطلقًا تصنیف ٣٩(بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وبخالف معیار المحاسبة الدولي رقم 
احتیاطي القیمة العادلة المتراكم المتعلق بھذه االستثمارات إلى ربح أو خسارة.

حالیًا الحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى، التي كانت تُصنَّف كقروض وحسابات مدینة وفقًا )ب تَُصنَُّف
)، بالتكلفة المطفأة.٣٩(لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

انخفاض في قیمة أصول مالیة
) "الخسارة المتكبَّدة" المنصوص ٩یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم "الخسارة االئتمانیة المتوقعة" بنموذج ) نموذج

) األصول المالیة المقاَسة بالتكلفة ). ویُطبَّق نموذج االنخفاض في القیمة الجدید على ٣٩علیھ في معیار المحاسبة الدولي رقم
المطفأة وأصول العقود واستثمارات الدین الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فیما ال یُطبَّق على 

) تاریخ )، یُعتَرف بالخسائر االئتمانیة في٩االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة. ووفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم
) ر عما ھو منصوص علیھ في معیار المحاسبة الدولي رقم ).٣٩مبّكِ

أصول مالیة ذات قیمة ائتمانیة منخفضة
ةكما بتاریخ التقریر حول القوائم المالیة، تقیِّم المجموعة ما إن كانت األصول المالیة الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة ذات قیمة ائتمانی

األصول  "ذات قیمة ائتمانیة منخفضة" عندما ینشأ عن حدث أو أكثر من حدث تأثیر ضار على التدفقات منخفضة. وتُعَدُّ المالیة
النقدیة المستقبلیة التقدیریة لألصول المالیة.

ل التحوُّ
(بما في ذلك  أخذت المجموعة بإعفاء عدم إدراج معلومات المقارنة لفترات سابقة فیما یتعلق بمتطلبات التصنیف والقیاس
بالفروق في القیم الدفتریة، إذا نشأت األصول المالیة والمطلوبات المالیة عن تطبیق المعیار  االنخفاض في القیمة). وال یُْعتََرُف

) المعلومات ٢٠١٨ینایر ١)، في األرباح المبقاة كما في ٩الدولي للتقریر المالي رقم نظًرا ألن المبلغ غیر ھام. وعلیھ فإنَّ
(٢٠١٧الُمدرَجة لعام  متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم عامٍة )، بل تعكس متطلبات معیار المحاسبة ٩ال تعكس بصفٍة
) ).٣٩الدولي رقم

على الحقائق والظروف القائمة في تاریخ التطبیق المبدئي. أُجریَت التقییمات التالیة بناًء
الي.تحدید نموذج العمل الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بأصل م-
تحدید المسمیات السابقة لبعض األصول المالیة وإلغائھا.-
تصنیف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفَظ بھا ألغراض المتاجرة بالقیمة العادلة من خالل الدخل -

الشامل اآلخر.

) () والمعیار الدولي للتقریر المال١٥فضال عن المعیار الدولي للتقریر المالي رقم )، طبَّقت المجموعة المعاییر الدولیة ٩ي رقم
للتقریر المالي التالیة المعتَمدة والمعاییر والتفسیرات الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین بالمملكة العربیة 

ِلیَّة ال٢٠١٨ینایر ١السعودیة اعتباًرا من  دَة للمجموعة.، لكن لیست لھا تأثیر ھام على القوائم المالیة األوَّ ُموَجَزة الُمَوحَّ
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-١٣-

(تتمة)المعاییر والتفسیرات الجدیدة والُمعدَّلة. ٣

الوصفالمعیار
) لقصیرة حذف اإلعفاءات ا-تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى )١المعیار الدولي للتقریر المالي رقم

األجل لمطبقي المعاییر ألول مرة
) تصنیف وقیاس الدفعات على أساس األسھم)٢المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
) ()٤المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ) "األدوات المالیة مع المعیار ٩تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم

) التأمین") "عقود ٤الدولي للتقریر المالي رقم
) نیف یعتبر التص-االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة )٢٨معیار المحاسبة الدولي رقم

الذي یقیس الشركات المستثمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
خیار االستثمار-حسب -الخسارة استثماًرا 

) ستثمارات العقاریةتحویالت اال)٤٠معیار المحاسبة الدولي رقم
) ) الصادر عن ٢٢التفسیر رقم

المعامالت بالعمالت األجنبیة والِعوض المقدملجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي

المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول حتى اآلن
دَة للمجموعة. فیما یلي قائمة بالمعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار  لیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ

وتضم القائمة المعاییر والتفسیرات الصادرة والتي تتوقع المجموعة بدرجة معقولة أن تطبقھا في المستقبل. وتنوي المجموعة 
تطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

المعیار / التفسیرات
الوصف

اعتباًرا من الفترات التي تبدأ في أو الالحقة 
لھذا التاریخ

) ٢٠١٩ینایر ١عقود إیجار)١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
) ) الصادر عن لجنة تفسیرات ٢٣التفسیر رقم

المعاییر الدولیة للتقریر المالي
٢٠١٩ینایر ١عدم التیقن حول معالجات ضریبة الدخل

على المعیار الدولي للتقریر المالي التعدیالت
) )٩رقم

٢٠١٩ینایر ١خصائص الدفع مقدًما بالعوض السلبي

التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
)٢٨(

الحصص الطویلة األجل في شركات 
زمیلة ومشاریع مشتركة

٢٠١٩ینایر ١

التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
)١٩(

٢٠١٩ینایر ١أو تقلیصھا أو تسویتھاتعدیل الخطة 

) ٢٠٢١ینایر ١عقود تأمین)١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

) ) ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٠رقم
)٢٨(

بیع ومساھمة بأصول بین المستثمر 
وشركتھ الزمیلة أو مشروع مشترك

من تاریخ یسري على  ١الفترات السنویة ابتداًء
لة إلى أجل ٢٠١٦ینایر  أو بعد ذلك التاریخ. مؤجَّ

ى حسب التعدیالت التي أُجریَت في  غیر ُمسمَّ
.٢٠١٥شھر دیسمبر 

)٢٠١٧(الصادرة في دیسمبر ٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسینات السنویة لألعوام 

) الحصص المملوكة سابقًا في عملیة مشتركة-عملیات تجمیع المنشآت )٣المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
) الحصص المملوكة سابقًا في عملیة مشتركة-االتفاقیات المشتركة )١١المعیار الدولي للتقریر المالي رقم

) لمصنَّفة كحقوق تأثیرات مدفوعات ضرائب الدخل على األدوات المالیة ا-ضرائب الدخل )١٢معیار المحاسبة الدولي رقم
ملكیة

) تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة-تكالیف االقتراض )٢٣معیار المحاسبة الدولي رقم

1٣
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-١٤-

عناصر أخرى من حقوق الملكیة. ٤
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو ٣٠

(مدققة)(غیر مدققة)
(انظر المالحظة أدناه)أرباح القیمة العادلة غیر محققة من  ١٨٩٬٨٥٩-استثمارات متاحة للبیع

ل بالقیمة العادلة من خالل  أرباح قیمة عادلة غیر محققة من استثمار أسھم ُمسجَّ
(انظر المالحظة أدناه) -٤٢١٬١٢٩الدخل الشامل اآلخر

١٦٬٩٥٢٤٠٬٩٣٩احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة

٤٣٨٬٠٨١٢٣٠٬٧٩٨

مالحظة:
) : االستثمارات المتاحة للبیع) ٢٠١٧دیسمبر ٣١تمثل استثمارات األسھم بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات استراتیجیة في منشأة أخرى مدرجة في السوق المالیة، وھي ُمدَرجة بالقیمة العادلة. وجمیع استثمارات األسھم 
الدخل الشامل اآلخر بالریال السعودي وتقع داخل المملكة العربیة السعودیة.بالقیمة العادلة من خالل 

استثمار في شركة زمیلة. ٥

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو ٣٠
(مدققة)(غیر مدققة)

٥٣٤٬٣٨٢٤٣٢٬٣٠١في بدایة الفترة / السنة
٣٣٬٧٨٣٤٧٬٦٠٨حصة في نتائج الفترة / السنة

٥٤٬٤٧٣)٢٣٬٩٨٧(ترجمة عملیات أجنبیةفروق تحویل من 

٥٤٤٬١٧٨٥٣٤٬٣٨٢في نھایة الفترة / السنة

ھذا البند استثماًرا في مصنع بروبین منزوع الھیدروجین مع شركة أس كي جا ("شركة مشروع مشترك")، حیت زیَُمثُِّل
.٢٠١٨یونیو ٣٠كما في %٣٠تملك الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي فیھ حصة بنسبة 

أصول غیر متداولة أخرى. ٦

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو ٣٠
(مدققة)(غیر مدققة)

(مالحظة ( أ )) ١٤٣٬٩١٧١٤٩٬١٦٢برنامج تملیك الوحدات السكنیة للموظفین
٥٬٥٤٢٥٬٧٩٢أخرى

١٤٩٬٤٥٩١٥٤٬٩٥٤

ھذا البند األرصدة المتعلقة )أ ببرنامج تملیك الوحدات السكنیة للموظفین. بدأت الشركة األم في إنشاء وحدات سكنیة یُمثُِّل
َع، في شھر مایو ٢٠١٣لموظفیھا في عام  ، الوحدات السكنیة الُمنَجزة على الموظفین السعودیین الُمعیَّنین ٢٠١٦. وقد ُوّزِ

من راتبھ الشھري األساسي %١٧الموظف من خالل التوظیف المباشر بُِموِجب اتفاقیة سداد طویل األجل. ویدفع 
باإلضافة إلى بدل السكن الخاص بھ والذي یُستخدَم كسداد للقرض / قسط حتى یُسدَّد بالكامل إجمالي قرض برنامج تملیك 

مبلغ بقیمة  ملیون لایر سعودي، كما في تاریخ تقدیم التقریر حول القوائم ١٤٣٫٩الوحدات السكنیة للموظفین. یَُمثُِّل
مبلغ بقیمة ال ملیون لایر سعودي جزًءا متداوًال.١٢مالیة، جزًءا غیر متداول، ویَُمثُِّل

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا. ٧

الجھات ذات العالقة المساھمین في المجموعة وشركتھا الزمیلة وموظفي اإلدارة الرئیسیین بھا والمنشآت المسیطر علیھا  تُمثُِّل
المسیطر علیھا بشكل مشترك من قبل ھذه الجھات أو التي تمارس ھذه الجھات نفوذًا ھاًما علیھا.أو 

) ) حول ١لم تُجر خالل الفترة معامالت ھامة مع الجھات ذات العالقة نتج عنھا أرصدة خالف تلك الُمفَْصح عنھا في اإلیضاح
دَة. لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-١٥-

(تتمة)المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا. ٧

مكافأة موظفي اإلدارة الرئیسیین

لفترة الستة أشھر 
المنتھیة في

یونیو٣٠
٢٠١٨

لفترة الستة أشھر 
المنتھیة في

یونیو٣٠
٢٠١٧

٧٬٥٤٥٦٬٠٧٤مزایا موظفین قصیرة األجل
١٬٠٩٣١٬٤٣٠نھایة خدمةمكافآت 

٨٬٦٣٨٧٬٥٠٤

تمثل المبالغ الُمفَصح عنھا في الجدول المبالغ الُمعتَرف بھا كمصروف خالل الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا فیما یتعلق بموظفي 
اإلدارة الرئیسیین.

توزیعات أرباح. ٨

مجلس اإلدارة بتاریخ  َر لایر سعودي ٠٫٧٠بقیمة ٢٠١٨أرباح نقدیة أولیة عن الربع الثاني لعام توزیع ٢٠١٨یونیو ٧قَرَّ
(بإجمالي  ملیون لایر سعودي).١٣٨للسھم الواحد

لایر سعودي ٠٫٧٠بقیمة ٢٠١٨توزیع أرباح نقدیة أولیة عن الربع األول لعام ٢٠١٨مارس ١٨قرر مجلس اإلدارة بتاریخ 
(بإجمالي  سعودي).ملیون لایر ١٣٨للسھم الواحد

(بإجمالي ٠٫٧٠، توزیع أرباح نقدیة ختامیة بقیمة ٢٠١٧دیسمبر ٥اقترح مجلس اإلدارة، بتاریخ  لایر سعودي للسھم الواحد
مارس ١٨. وقد اعتمدت الجمعیة العامة ذلك في اجتماعھا المنعقد في ٢٠١٧ملیون لایر سعودي) عن الربع الرابع لعام ١٣٨

٢٠١٨.

والتزامات محتملةارتباطات . ٩

ملیون لایر سعودي عن ١٠٫٥، بلغت االلتزامات الرأسمالیة المتعاقد علیھا غیر المتكبدة بعد ما قیمتھ ٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 
ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق ببرنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین.٥٤: ٢٠١٧یونیو ٣٠(٢٠١٨الفترة المتبقیة من عام 

علومات القطاعیةالم. ١٠

(قطاع األعمال)، أو تقدیم  یمثل القطاع وحدة قابلة للتمییز في المجموعة حیث تزاول ھذه الوحدة إما تقدیم منتجات أو خدمات
(القطاع الجغرافي) على أن یكون لكل قطاع مخاطره ومنافعھ المختلفة  منتجات أو خدمات في نطاق بیئة اقتصادیة محددة

القطاعات األخرى.عن مخاطر ومنافع 

ومن وجھة نظر إدارة المجموعة، فإن كافة نشاطات المجموعة وعملیاتھا تتألف من قطاع تشغیلي واحد لغرض اتخاذ 
القرارات المتعلقة بتقییم األداء وتوزیع الموارد.

عن أن عملیات المجموعة تتعلق بقطاع  م تشغیلي واحد. وعلیھ، لیُباع جزء كبیر من مبیعات المجموعة للمسوقین، فضًال
یُْعَرض التحلیل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغیلي.

ع المبیعات جغرافیًا ما بین مبیعات محلیة في  إن جمیع أصول المجموعة التشغیلیة تقع في المملكة العربیة السعودیة. وتَُوزَّ
نسبة أقل من  المبیعات الخارجیة أكثر من من إجمالي المبیعات، فیما%٦المملكة بما یَُمثُِّل من إجمالي المبیعات.%٩٤تَُمثُِّل
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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

دَةاألولیة المالیة حول القوائم إیضاحات  الُموَجَزة الُمَوحَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر

(جمیع المبالغ بآالف الریـاالت السعودیة ما لم یُذكر خالف ذلك)

-١٦-

ربحیة السھم. ١١

تُحتَسب مبالغ ربحیة السھم األساس بقسمة صافي ربح الفترة العائد لحاملي األسھم العادیة في المجموعة على المتوسط المرجح 
لعدد األسھم العادیة خالل الفترة.

یعكس الجدول التالي الدخل وبیانات األسھم المستخدمة في احتساب ربح السھم األساس والمخفف:

لفترة الثالثة 
أشھر 

المنتھیة في
یونیو٣٠

٢٠١٨

لفترة الثالثة 
أشھر 

المنتھیة في
یونیو٣٠

٢٠١٧

لفترة الستة 
أشھر 

المنتھیة في
یونیو٣٠

٢٠١٨

لفترة الستة 
أشھر المنتھیة 

في
یونیو٣٠

٢٠١٧

٢٥٣٬٣٤٣١٩٤٬٥٠٦٣٥٠٬٨٩٤٣١٨٬٨٧٣صافي الربح العائد لمساھمي المجموعة
(باأللوف) ١٩٦٬٧٩٤١٩٦٬٧٩٤١٩٦٬٧٩٤١٩٦٬٧٩٤المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

(لایر سعودي) ١٫٢٨٧٠٫٩٨٨١٫٧٨٣١٫٦٢٠ربحیة السھم

تخفیف یؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة.لم یكن ھناك أي بند 

حدث الحق. ١٢

، والتي قد یكون لھا تأثیر ٢٠١٨یونیو ٣٠حسب وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ الفترة المنتھیة في 
دَة.جوھري على المركز المالي للمجموعة كما ھو مبیَّن في ھذه القوائم المالیة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ األوَّ
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