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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
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َدة  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  (غير مدققة)القوائم المالية األوَّ
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 المحتويات
 

 الصفحة
  
  

 1 تقرير الفحص للمراجع المستقل
  

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  2 قائمة الربح أو الخسارة األوَّ
  

َدةقائمة الدخل  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  3 الشامل األوَّ
  

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  4 قائمة المركز المالي األوَّ
  

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األوَّ
  

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  6 قائمة التدفقات النقدية األوَّ
  

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  14 - 7 إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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 معلومات حول الشركة .1

لة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية "( الشركة)"إن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات  هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّ
ويبلغ رأسمال (. م2005أكتوبر  1الموافق )هـ 1426شعبان  27وتاريخ  2050049604بُِموِجب السجل التجاري رقم 

وخالل . لاير سعودي 10سهم قيمة كل سهم  216,473,400ريـال سعودي مقسم إلى  2,164,734,000الشركة المدفوع 
م  18اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي ُعِقَد بتاريخ  ، اعتمد (م2019سبتمبر  17افق المو)هــ 1441ُمحرَّ

لت الزيادة في رأس المال من حساب . عن طريق إصدار أسهم منحة %10المساهمون زيادة في رأس المال نسبتها  وقد ُمّوِ
وزاد عدد األسهم من مائة وستة وتسعين مليونًا   .األرباح المبقاة بتوزيع سهم لكل عشر أسهم مملوكة للمساهمين الحاليين

سهًما إلى مئتين وستة عشر مليونًا وأربعمائة وثالثة وسبعون ألفًا وأربعمائة ( 196،794،000)أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة و
للفترة المقارنة بأثر رجعي إلظهار معالجة تأثير إصدار أسهم ( 11إيضاح )تم تعديل ربحية السهم . سهم( 216،473،400)

 تزال بعض اإلجراءات النظامية المتعلقة بما ذكر أعاله قيد التنفيذ كما في تاريخ وال. منحة وقفًا للمعيار المحاسبي ذي العالقة
 .التقرير حول القوائم المالية

َدة، كما في  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ُن القوائم المالية األوَّ ، القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية 2019سبتمبر  30تَتََضمَّ
 "(:المجموعة"ا معاً بـ المشار إليه)

 
 نسبة الملكية الفعلية      

 %100                                            (أ)مالحظة  -الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة 
 %100                                       (ب)مالحظة  -الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي 

 :مالحظات

لة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية إن الشركة ( أ المتقدمة للطاقة المتجددة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ُمسجَّ
 (.م2012فبراير  19الموافق )هـ 1433ربيع األول  27وتاريخ  2055015327السعودية بموجب السجـل التجاري رقم 

وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن . ة بالنيابة عن الشركةمن هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالق %5إنَّ نسبة  
في  %100حصتها لصالح الشركة وعليه فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة بنسبة 

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  .القوائم المالية األوَّ

لة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية  إن الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي هي( ب شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ُمسجَّ
 (.م2012أغسطس  1الموافق )هـ 1433رمضان  12وتاريخ  2055017024السعودية بموجب السجـل التجاري رقم 

لجهة ذات العالقة عن وقد تنازلت ا. من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن الشركة %5إنَّ نسبة  
في  %100حصتها لصالح الشركة وعليه فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة 

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  .اْلقَوائم اْلَماِليَّة األوَّ
 

في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج  %100 استثماًرا بنسبة 2014أجَرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 
ُد القوائم المالية لشركة أدفانسد جلوبال هولدنج .  ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في لوكسمبورغ لم تُوحَّ

َدة لكون مركزها المالي غير هام ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  .ليمتد في هذه القوائم المالية األوَّ

ة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية والمجموعة مرخص
ومشتق البولي سيليكون األلواح الضوئية واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات 

ويلية والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وانشاء وتشغيل وامتالك البتروكيماوية والكيماوية والصناعات االساسية والتح
 .المشاريع الصناعية داخل وخارج المملكة العربية السعوديةـ على حد سواء

 
 أساس اإلعداد وبيان االلتزام .2
 

َدة على أساس التكلفة التاريخية،  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لة بالقيمة أِعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ باستثناء استثمارات األسهم الُمسجَّ
َدة باللاير . العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تُقاُس بالقيمة العادلة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ تُعَدُّ هذه القوائم المالية األوَّ

دة وقد أُِعدَّت هذ. السعودي، الذي هو العملة الوظيفية وعملة العرض لدى المجموعة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ ه القوائم المالية األوَّ
الُمعتَمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة " التقرير المالي األولي( "34)وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ . العربية السعودية ُن هذه القوائم المالية األوَّ ِليَّة الُموَجَزة وتَتََضمَّ َدة كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالية األوَّ
َدة ُن كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالية السنوية الُمَوحَّ َدة، ولكنها ال تَتََضمَّ  .الُمَوحَّ

 



 للبتروكيماويات وشركاتها التابعةالشركة المتقدمة 
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 (تتمة)أساس اإلعداد وبيان االلتزام  .2
 

َدة الخاصة بالمجموعة بتاريخ  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  .2019أكتوبر  29اعتُمدت هذه القوائم المالية األوَّ
 

 أساس التوحيد
َدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ تتحقق . 2019سبتمبر  30تمثل هذه القوائم المالية األوَّ

ض المجموعة، أو يكون لها حقوق في، العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون  السيطرة عندما تتعرَّ
وال تسيطر المجموعة، على وجه . لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها

 :ها إال إذا كان لدى المجموعةالتحديد، على الشركة المستثمر في
 

أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات الشركة المستثمر )سيطرة على الشركة المستثمر فيها  -
 ،(فيها ذات الصلة

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

 
ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى . وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة

المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع 
 :الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك

 
 الترتيب التعاقدي مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها، -
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، -
 .المحتملةحقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت  -

 
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود 

يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على . تغيرات على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة
وتُْدَرُج األصول والمطلوبات . عة ويتوقف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعةالسيطرة على الشركة التاب

واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل ابتداًء من 
 .المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف

 
ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي المجموعة حسب الحصص غير المسيطرة حتى  يُوزَّ

وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات . لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة
وتُحذَف بالكامل كافة األصول . التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة

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

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

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

 .استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة
 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة .3
 

َدة تتماشى ليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ مع تلك السياسات المتبعة في  إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
َدة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  ، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة 2018ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الُمَوحَّ

ر ألي معيار . 2019يناير  1اعتباًرا من  يدخل حير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم ( تفسير)ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبّكِ
 .التنفيذ حتى اآلن

 
ووفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة ". عقود اإليجار( "16)وتطبِّق المجموعة للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .، فقد أُْفِصَح أدناه عن طبيعة هذه التغيُّرات وتأثيرها، إن ُوِجَدت(34)الدولي رقم 
 



 للبتروكيماويات وشركاتها التابعةالشركة المتقدمة 
 ( شركة مساهمة سعودية)
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لة  .3  (تتمة)المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّ
 

 "عقود اإليجار( "16)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
الصادر ( 4)والتفسير رقم " عقود اإليجار( "17)معيار المحاسبة الدولي رقم ( 16)يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

( 15)والتفسير رقم " التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار: "تفسيرات المعايير الدولية للتقرير الماليعن لجنة 
الصادر عن لجنة ( 27)والتفسير رقم " الحوافز التشجيعية -عقود اإليجار التشغيلي " -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة 

يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس ". عامالت المتضمنة الشكل القانوني لعقد اإليجارتقييم جوهر الم: "التفسيرات الدائمة
والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن معظم عقود اإليجار بموجب نموذج واحد للبنود 

 .المعروضة في قائمة المركز المالي
 

بال تغير جوهري عن معيار المحاسبة الدولي رقم ( 16)عيار الدولي للتقرير المالي رقم وتظل المحاسبة عن المؤجر وفقًا للم
وسيواصل المؤجرون تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي وفقًا لمبادئ مشابهة كما (. 17)

تأثير على عقود (  16)الدولي للتقرير المالي رقم وبناًء على ذلك، لم يكن للمعيار (. 17)في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .اإليجار حيث إن المجموعة هي المؤجر

 
وقد طبقت الشركة طريقة التطبيق بأثر رجعي ُمعدَّل، والتي تتطلب االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير 

وحيث إن المجموعة قد اعترفت . وعدم تعديل السنوات السابقة 2019يناير  1مبدئيًا على األرباح المبقاة في ( 16)المالي رقم 
بأصول حق االستخدام بالمبلغ المعادل اللتزامات عقود اإليجار، ُمعدَّلةً حسب مبلغ أي دفعات إيجار مدفوعة مقدًما فيما يتعلق 

َدة كما في  ، ومن ثمَّ لم يكن هناك تأثير على األرباح 2018بر ديسم 31بعقد اإليجار الُمْعتََرف به في قائمة المركز المالي الُمَوحَّ
 .المبقاة بتاريخ التطبيق المبدئي

 
َدت سابقًا كعقود  ل والتي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي ُحّدِ اختارت المجموعة استخدام الطريقة العملية للتحوُّ

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ( 4)والتفسير رقم ( 17)إيجار بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
وقد اختارت المجموعة أيًضا استخدام إعفاءات االعتراف الخاصة بعقود اإليجار ذات فترة إيجار . في تاريخ التطبيق المبدئي

اإليجار وعقود اإليجار التي  في تاريخ بدء"( عقود اإليجار القصيرة األجل)"شهًرا أو أقل وال تتضمن خيار شراء  12مدتها 
 "(.األصول منخفضة القيمة)"يكون أصلها األساسي منخفض القيمة 

 
 ((:النقص)الزيادة ) 2019يناير  1كما في ( 16)فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 2019يناير  1  

   األصول
 13,983  أصول حق استخدام

 615  مقدًمامبالغ مدفوعة 

 14,598  إجمالي األصول

   

   المطلوبات

 13,983  التزامات عقود إيجار

 13,983  إجمالي المطلوبات

 
 (16)طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المعيار الدولي للتقرير وقبل تطبيق . لدى المجموعة عقود إيجار أراٍض بالميناء وأراٍض مقام عليها المصانع ومبنى المكتب
في تاريخ بدء اإليجار إما كعقد إيجار ( كمستأجر)، صنفت المجموعة كل عقد من عقود اإليجار الخاصة بها (16)المالي رقم 

وكان يَُصنَُّف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي إذا تحولت فعليًا كافة المخاطر والمنافع المتعلقة . تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي
وكانت تَُرْسَمُل عقود اإليجار التمويلي عند بدء عقد . ملكية األصل المؤجر إلى المجموعة، وإال ُصنَِّف كعقد إيجار تشغيليب

رة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من ُدفعات اإليجار، إْن كانت أقل من  االيجار بالقيمة العادلة في تاريخ بدء إيجار العين المؤجَّ
 .القيمة العادلة

  



 للبتروكيماويات وشركاتها التابعةالشركة المتقدمة 
 ( شركة مساهمة سعودية)
 

َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
  2019سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
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 (16)طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ع دفعات اإليجار بين فائدة  وفي عقد اإليجار التشغيلي، . وانخفاض في التزام اإليجار( ُمْعتََرف بها كتكاليف تمويل)وكانت توزَّ

األراضي المستأجرة وكان يُْعتََرُف بدفعات عقود اإليجار كمصروف إيجار ضمن الربح أو الخسارة وفقًا كانت ال تَُرْسَمُل 
وكان يُْعتََرُف بأي إيجار مدفوع مقدًما وأي إيجار مستحق الدفع ضمن بند . لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار

 .، على التوالي"وحسابات دائنة أخرى حسابات دائنة تجارية"وبند " مبالغ مدفوعة مقدًما"
 

، طبقت المجموعة طريقة اعتراف وقياس واحدة لجميع عقود اإليجار، (16)عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ل محدد. باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار الخاصة باألصول منخفضة القيمة ة ويقدم المعيار متطلبات تحوُّ

 .ووسائل عملية، وقد طبقتها المجموعة
 

 عقود إيجار ُمحاسَب عنها سابًقا كعقود إيجار تشغيلي
اعترفت المجموعة بأصول حق استخدام والتزامات إيجار لتلك العقود الُمَصنَّفَة سابقًا كعقود إيجار تشغيلي، باستثناء عقود 

وكان يُْعتََرُف بأصول حق االستخدام استناًدا إلى المبلغ المعادل . اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة
وقد اُْعتُِرَف . اللتزامات اإليجار ُمعدَّلة للمحاسبة عن أي دفعات إيجار ذات عالقة مدفوعة مقدًما ومستحقة ُمْعتََرف بها سابقًا

ية، مخصومةً باستخدام معدل االقتراض اإلضافي بالتزامات عقود اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبق
 .بتاريخ التطبيق المبدئي

 
 :طبقت المجموعة أيًضا الوسائل العملية المتاحة حيث

 
 استخدمت معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول،• 
 .ات قبل تاريخ التطبيق المبدئي مباشرةاعتمدت على تقييمها لما إذا كانت عقود اإليجار مثقلة بااللتزام• 
 .شهًرا في تاريخ التطبيق المبدئي 12طبَّقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل • 
 .استبعدت التكاليف المباشرة المبدئية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي• 
ن خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائهاستخدمت •  ر في تحديد مدة عقد اإليجار الذي يتضمَّ  .اإلدراك المتأّخِ
 

على النحو  2018ديسمبر  31مع التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  2019يناير  1يمكن تسوية التزامات اإليجار في 
 :التالي

 
 18,149  2018ديسمبر  31التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في 

 (4,166)  تأثير خصم إجمالي التزامات عقود اإليجار

 
 2019يناير  1التزامات عقود إيجار كما في 

  
13,983 

 
 .%4.19باستخدام المتوسط المرجح لُمعدَّل االقتراض اإلضافي بنسبة  2019يناير  1ُخِصَم إجمالي التزامات عقود إيجار في 

 
 الجديدةملخص بالسياسات المحاسبية 

، والذي (16)يَِرُد فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة الخاصة بالمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 :ُطبَِّق منذ تاريخ التطبيق المبدئي

 
 أصول حق استخدام

فيه األصل محل العقد متاًحا  أي التاريخ الذي يصبح)تعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار 
وتُقَاس أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، (. لالستخدام

وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار . وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعادة قياس التزامات عقد إليجار
لُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات اإليجار الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز ا

وما لم تكن المجموعة متيقنة بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المستأَجر في نهاية مدة عقد . إيجار مستلَمة
صول حق االستخدام الُمعتَرف بها وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي التقديري أو مدة اإليجار، تُْستَْهلَُك أ

 .وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. عقد اإليجار، أيُّهما أقصر
 



 للبتروكيماويات وشركاتها التابعةالشركة المتقدمة 
 ( شركة مساهمة سعودية)
 

َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
  2019سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
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 (تتمة) ملخص بالسياسات المحاسبية الجديدة
 

 التزامات عقود إيجار
تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي تَُدفع على مدى 

حوافز إيجار ناقًصا أي ( بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلية)وتشتمل دفعات اإليجار على الدفعات الثابتة . فترة عقد اإليجار
ُمستَحقة القبض ودفعات اإليجار المتغيِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة 

ن أيًضا دفعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومبالغ . المتبقية وتتضمَّ
ويُْعتََرُف بدفعات . نهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة خيار إنهاء العقدالغرامات المدفوعة إل

اإليجار المتغيِّرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل كمصروف في الفترة التي يتسبب خاللها الحدث أو الظرف في إجراء 
 .السداد

 
اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل وعند حساب القيمة الحالية لدفوعات 

وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد . الفائدة المنصوص عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر
فضاًل عن ذلك، يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد . يجار الُمسدَّدةاإليجار ليعكس إطفاء الفائدة ويُخفَّض حسب ُدفعات اإل

اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم 
 .شراء األصل محل العقد

 
 ار ذات األصول منخفضة القيمةعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليج

أي عقود اإليجار )تُطبِّق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمعدات 
ن خيار شراء 12التي تبلغ مدتها   وتُطبِّق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود(. شهًرا أو أقل من تاريخ بدء عقد اإليجار وال تتضمَّ

أي التي تقل عن )اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة 
ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول (. لاير سعودي 18.750

 .القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجارمنخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة 
 

 دفعات اإليجار المتغيرة
ويُْعتََرُف بهذه الدفعات في قائمة الربح . أداء األصل المستأجر /تتضمن بعض عقود اإليجار دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام 

ِليَّة الُموَجَزة  .أو الخسارة والدخل الشامل األوَّ
 

 حديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديداألحكام المحاسبية الهامة لت
تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد 

ؤكد بدرجة معقولة اإليجار إذا كان من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار، أو إنهاء عقد اإليجار إذا من الم
 .ممارسة خيار إنهاء العقد ألي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار

 
تطبُِّق المجموعة األحكام . وبموجب بعض عقود اإليجار، لدى المجموعة خيار تجديد عقود اإليجار في نهاية مدة عقد اإليجار

وهذا يعني أنه يأخذ بعين االعتبار جميع . ة خيار التجديدالمحاسبية عند تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارس
وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد . العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة التجديد

أو عدم )رتها على ممارسة اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير هام في الظروف التي تقع في نطاق سيطرتها وتؤثر على قد
 (.فعلى سبيل المثال، التغير في استراتيجية العمل)خيار التجديد ( ممارسة

 
َدة وقائمة الربح أو الخسارة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  المبالغ الُمْعتََرف بها في قائمة المركز المالي األوَّ

والتزامات عقود اإليجار الخاصة بالمجموعة والحركة التي طرأت عليها يَِرُد فيما يلي القيم الدفترية ألصول حق االستخدام 
 :خالل الفترة

 التزامات عقود إيجار  أصول حق استخدام 
    

 13,983  14,598 2019يناير  1كما في 
 -  (901) مصروف استهالك

 420  - مصروف فائدة
 (749)  - مبالغ مدفوعة

    

 (1,190)  - إيجارجزء متداول من التزام عقد 
 12,464  13,697 2019سبتمبر  30كما في 



 للبتروكيماويات وشركاتها التابعةالشركة المتقدمة 
 ( شركة مساهمة سعودية)
 

َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
  2019سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)

 

 

- 12 - 

 عناصر أخرى من حقوق الملكية .4
 
 سبتمبر 30 

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
 (مدققة)  (غير مدققة) 

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

 
66,568 

 
138,286 

 18,753  (20,864) احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
     

45,704  157,039 

 
 استثمار في شركة زميلة .5

 
 سبتمبر 30 

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
 (مدققة)  (غير مدققة) 
 

 السنة /في بداية الفترة 
 

579,074 
  

534,382 
 66,878  49,561 السنة /حصة في نتائج الفترة 

 (22,186)  (39,617) ترجمة عمليات أجنبيةفروق تحويل من 
    

 579,074  589,018 السنة /في نهاية الفترة 

 
لدى المجموعة استثمار في شركة أس كي أدفانسد كوماني ليمتد، ُمَصنَّف كاستثمار في شركة زميلة في هذه القوائم المالية 

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ الزميلة تأسست وفقًا للقانون التجاري لجمهورية كوريا، والمساهمون فيها هم شركة وهذه الشركة . األوَّ
شركة )وشركة الصناعات البتروكيماوية  %30والشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة  %45أس كي غاز ليمتد بنسبة 

طن  600,000اقة اسمية تبلغ بط( PDH)وهي تدير مصنع البروبين منزوع الهيدروجين . %25بنسبة ( مساهمة كويتية
 .متري سنويًا

 
 أصول غير متداولة أخرى .6

 ديسمبر 31  سبتمبر 30 
 2019  2018 
 (مدققة)  (غير مدققة) 
    

 138,586  254,626 ((أ ) مالحظة )برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين 
 5,501  5,500 أخرى

    
 260,126  144,087 

 
بدأت الشركة في إنشاء وحدات سكنية . البند األرصدة المتعلقة ببرنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفينيُمثُِّل هذا  (أ

َع، في شهر مايو . 2013لموظفيها في مدينة الجبيل الصناعية في عام  ، الوحدات السكنية الُمنَجزة على 2016وقد ُوّزِ
عت 2019وفي يوليو . شر بُِموِجب اتفاقية سداد طويل األجلالموظفين السعوديين الُمعيَّنين من خالل التوظيف المبا ، وّزِ

ويدفع .  وحدات سكنية إضافية بموجب المرحلة الثانية من برنامج تمليك الوحدات السكنية على الموظفين السعوديين
قسط  /ض من راتبه الشهري األساسي باإلضافة إلى بدل السكن الخاص به والذي يُستخَدم كسداد للقر %17الموظف 

مليون لاير  254.63يَُمثُِّل مبلغ بقيمة . حتى يُسدَّد بالكامل إجمالي قرض برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين
مليون لاير سعودي  17.48سعودي، كما في تاريخ التقرير حول القوائم المالية، جزًءا غير متداول، ويَُمثُِّل مبلغ بقيمة 

 .جزًءا متداوالً 
  



 للبتروكيماويات وشركاتها التابعةالشركة المتقدمة 
 ( شركة مساهمة سعودية)
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  2019سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
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 مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها المعامالت .7
 

تُمثُِّل الجهات ذات العالقة المساهمين في المجموعة وشركتها الزميلة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر 
لم تكن هناك . عليها أو المسيطر عليها بشكل مشترك من قبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذًا هاًما عليها

 .امالت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترةمع
 

 مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين
لفترة التسعة أشهر   

 المنتهية في
 2019 سبتمبر 30

لفترة التسعة أشهر  
 المنتهية في

 2018 سبتمبر 30
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  

 مزايا موظفين قصيرة األجل
  

15,526 
 

8,954 

 1,869  2,795  مكافآت نهاية خدمة

  18,321  10,823 

 
تمثل المبالغ الُمفَصح عنها في الجدول المبالغ الُمعتَرف بها كمصروف خالل الفترة المالية الُمْفَصح عنها فيما يتعلق بموظفي 

 .اإلدارة الرئيسيين
 
 توزيعات أرباح .8

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لاير سعودي  0.70بقيمة  2019الربع الثاني لعام توزيع أرباح نقدية أولية عن  2019مايو  23قَرَّ
 (.مليون لاير سعودي 138بإجمالي )للسهم الواحد 

لاير سعودي  0.70بقيمة  2019توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع األول لعام  2019مارس  19قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 
 (.مليون لاير سعودي 138بإجمالي )للسهم الواحد 

بإجمالي )لاير سعودي للسهم الواحد  0.70، توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة 2018ديسمبر  18دارة، بتاريخ اقترح مجلس اإل
مارس  19وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد في . 2018عن الربع الرابع لعام ( مليون لاير سعودي 138

2019. 
 

 ارتباطات والتزامات محتملة .9
 

ديسمبر  31) 2019سبتمبر  30االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها غير الُمتََكبََّدة ال شيء لاير سعودي كما في بلغت 
 .فيما يتعلق ببرنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين( مليون لاير سعودي 8: 2018

 
 المعلومات القطاعية .10

 
، أو تقديم (قطاع األعمال)هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات  يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول

على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة ( القطاع الجغرافي)منتجات أو خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة 
 .عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى

 
ة وعملياتها تتألف من قطاع تشغيلي واحد لغرض اتخاذ ومن وجهة نظر إدارة المجموعة، فإن كافة نشاطات المجموع

 .القرارات المتعلقة بتقييم األداء وتوزيع الموارد
 

وعليه، لم . يُباع جزء كبير من مبيعات المجموعة للمسوقين، فضاًل عن أن عمليات المجموعة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد
 .والتشغيلييُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي 

 
ع المبيعات جغرافيًا ما بين مبيعات محلية في . إن جميع أصول المجموعة التشغيلية تقع في المملكة العربية السعودية وتَُوزَّ

من إجمالي  %94من إجمالي المبيعات، فيما تَُمثُِّل المبيعات الخارجية أكثر من  %6المملكة بما يَُمثُِّل نسبة أقل من 
  .المبيعات



 للبتروكيماويات وشركاتها التابعةالشركة المتقدمة 
 ( شركة مساهمة سعودية)
 

َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
  2019سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 (جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
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 السهم ربحية .11
 

تُحتَسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة صافي ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية في المجموعة على المتوسط 
 .المرجح لعدد األسهم العادية خالل الفترة

 
 (.1)تم تعديل ربحية السهم للفترة المقارنة بأثر رجعي كما هو مبين في إيضاح 

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

 
لفترة الثالثة   

أشهر المنتهية 
 في

 سبتمبر 30
2019 

لفترة الثالثة  
أشهر المنتهية 

 في
 سبتمبر 30

2018  

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 

 في
 سبتمبر 30

2019 

لفترة التسعة  
أشهر المنتهية 

 في
 سبتمبر 30

2018 

         
 553,093  567,302  202,199  213,119  الربح العائد لمساهمي المجموعة

 216,473  216,473  216,473  216,473  (ُمعدَّلة( )باأللوف)المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 2.555  2.621  0.934  0.985  (ُمعدَّلة( )لاير سعودي)ربحية السهم 

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

 
 حدث الحق .12

 
، والتي قد يكون لها 2019سبتمبر  30حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 

ِليَّة  َدةتأثير جوهري على المركز المالي للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية األوَّ  .الُموَجَزة الُمَوحَّ
 

 أرقام المقارنة .13
 

 .، لم تُجر أي تغييرات أخرى على أرقام المقارنة(11)باستثناء تعديل ربحية السهم المشار إليه في اإليضاح 


