
الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

دة  القوائم المالیة الُموحَّ
المستقلینوتقریر مراجعي الحسابات

م٢٠١٧دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ل



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

دة وتقریر مراجعي الحسابات المستقلینالقوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الصفحةالفھرس

٥-١ینالحسابات المستقليتقریر مراجع

َدة ٦قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

َدة ٧قائمة الدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ

دة ٨قائمة المركز المالي الُموحَّ

دة ٩قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة الُموحَّ

دة ١٠قائمة التدفقات النقدیة الُموحَّ

دة ٥٨-١١إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ













المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة 
(شركة سعودیة مساھمة)

َدة قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

ل اإلیضاحات المرفقة من  دة.جزًءا ال٣٢إلى ١تُشّكِ یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الُموحَّ
-٦-

٢٠١٧٢٠١٦إیضاح
)٦-٤(مالحظة 

٢٫٣٨٤٫٥٣٧٢٫١٣٩٫٣٧٢مبیعات
)١٫٢٨٠٫٩١٤()١٫٦٤٦٫٤١٤(٢٤تكلفة مبیعات

٧٣٨٫١٢٣٨٥٨٫٤٥٨إجمالي الربح

)١٤٫١٢٩()١٠٫٨٥٠(مصاریف بیع وتوزیع
)١١٦٫٢٠٨()١٠٧٫٦١٠(٢٥مصاریف عمومیة وإداریة

٦١٩٫٦٦٣٧٢٨٫١٢١الربح التشغیلي

)٣٣٫٤٦٥()٣٦٫٧١٠(تكالیف تمویل
١٠٫١٧٣١٤٫٠٣٢ربح محقَّق من بیع استثمارات متاحة للبیع، بالصافي

)٣٣٫٢٤٦(-١١خسائر ناشئة عن انخفاض في القیمة مقابل استثمارات متاحة للبیع
٩٤٧٫٦٠٨٤٧٫٢٢٣حصة في نتائج شركة زمیلة

١٦٫٠٤٤-٩زمیلةربح من بیع حصص في شركة 
١١٫١٤٩١٦٫١٤٧إیرادات أخرى، بالصافي

٦٥١٫٨٨٣٧٥٤٫٨٥٦الربح قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل

٢٣مصروف زكاة وضریبة دخل
)١٩٫٩٤٢()٢٢٫١٣٤(الزكاة

)٣٫٦٤٤()٩٥٦(الضریبة الحالیة
لة ٢٫٣٢٣٦٠٨الضریبة المؤجَّ

٦٣١٫١١٦٧٣١٫٨٧٨ربح السنة

ربحیة السھم
٢٧٣٫٢٠٧٣٫٧١٩األساس والمخفَّف-

محمد بن حسین القحطانيعبد هللا بن مقبل القرعاويخلیفة بن عبد اللطیف الملحم
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذياإلدارةرئیس مجلس 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

دَة قائمة الدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف 

-٧-

ل جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الُموحَّدة.٣٢إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تُشّكِ

٢٠١٧٢٠١٦إیضاح
)٦-٤(مالحظة 

٦٣١٫١١٦٧٣١٫٨٧٨ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر
ر إعادة تصنیفھ إلى ربح أو خسارة في  الفترات الالحقة:الدخل الشامل اآلخر الُمقرَّ

)١٣٫٥٣٤(٩٥٤٫٤٧٣فروق تحویل من ترجمة استثمار في شركة زمیلة
٣٠١٫٩٣١)٥٠٫٤٦٦(١١(خسائر) / أرباح القیمة العادلة غیر محققة من استثمارات متاحة للبیع

ر إعادة تصنیفھ إلى ربح أو صافي الدخل الشامل اآلخر الُمقرَّ
٤٫٠٠٧٢٨٨٫٣٩٧خسارة في الفترات الالحقة

ر إعادة تصنیفھ إلى ربح أو خسارة  الدخل الشامل اآلخر غیر الُمقرَّ
في الفترات الالحقة:

)٣٫٨٦٦()٧٫١٠٤(٢١إعادة قیاس التزامات مكافآت تقاعد

٢٨٤٫٥٣١)٣٫٠٩٧((الخسارة الشاملة األخرى) / (الدخل الشامل اآلخر) للسنة

٦٢٨٫٠١٩١٫٠١٦٫٤٠٩إجمالي الدخل الشامل للسنة

محمد بن حسین القحطانيعبد هللا بن مقبل القرعاويخلیفة بن عبد اللطیف الملحم
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذياإلدارةرئیس مجلس 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

دة قائمة المركز المالي الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

ل اإلیضاحات المرفقة من  دة.جزًءا ال یتجزأ من ٣٢إلى ١تُشّكِ ھذه القوائم المالیة الُموحَّ
-٨-

دیسمبر٣١إیضاح
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة األصول
األصول غیر المتداولة

٧١٫٩٥٧٫٣٦٧١٫٩٦٩٫٠٢٩٢٫٢٠٩٫٤٧١ممتلكات ومصانع ومعدات
٨٣٫٣٣٤٣٫٤٦٣٥٫١٢٨أصول غیر ملموسة

٩٥٣٤٫٣٨٢٤٣٢٫٣٠١٤٢١٫٢٣٩استثمار في شركة زمیلة
١٠٣٧٦٣٧٦٣٧٦استثمار في شركة تابعة غیر موحَّدة

١١٦٦٠٫٧٧٢٧٩٣٫٨٨٥٨٠١٫١٤٣استثمارات متاحة للبیع
١٢١٥٤٫٩٥٤١٦٢٫٣٨١٢٦٫٠٠٦أصول غیر متداولة أخرى

٣٫٣١١٫١٨٥٣٫٣٦١٫٤٣٥٣٫٤٦٣٫٣٦٣إجمالي األصول غیر المتداولة

األصول المتداولة
١٣١٤٣٫٠٠٤١١٦٫٦٨٥١٢٤٫٢٩١مخزون

١٤٣٠٠٫٩٣٨٣٣٢٫٥٦٦٢٢١٫٧٩٨مدینون تجاریون
١٥٤٦٫٩٤٣٣٧٫١٦٤٢١٫٩١٧مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى

-١٦٤٩٠٫٠٠٠١٢١٫٧١٤استثمارات قصیرة األجل
١٧٢٦٠٫٢٦٩٤٥٢٫٩٨٦٨٤٫٩٨٤نقد وما في حكمھ

١٫٢٤١٫١٥٤١٫٠٦١٫١١٥٤٥٢٫٩٩٠إجمالي األصول المتداولة

٤٫٥٥٢٫٣٣٩٤٫٤٢٢٫٥٥٠٣٫٩١٦٫٣٥٣إجمالي األصول

والمطلوباتحقوق الملكیة 
حقوق الملكیة

١٨١٫٩٦٧٫٩٤٠١٫٩٦٧٫٩٤٠١٫٦٣٩٫٩٥٠رأس المال
٤٨٩٫٣١٦٤٢٦٫٢٠٤٣٥٣٫١٣٨االحتیاطي النظامي

)٦١٫٦٠٦(٢٣٠٫٧٩٨٢٢٦٫٧٩١عناصر أخرى من حقوق الملكیة
٤٢٥٫٣٨٧٤١٥٫٥١٠٥٨٧٫٢٥٩أرباح مبقاة

٣٫١١٣٫٤٤١٣٫٠٣٦٫٤٤٥٢٫٥١٨٫٧٤١الملكیةإجمالي حقوق 

المطلوبات غیر المتداولة
١٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠-١٩قرض ألجل

٢٠٩٩٨٫٥٨٢٩٩٧٫٨٧٥٩٩٧٫٦٢٤صكوك
٢١١٠١٫٧٤٧٨٠٫٠٤١٦٢٫٤٦٨مكافآت نھایة خدمة للموظفین ومكافآت أخرى لھم

لة،  ٢٣١٫٤٩٤٣٫٨١٧٤٫٤٢٥بالصافيالتزامات ضریبیة مؤجَّ

١٫١٠١٫٨٢٣١٫٠٩١٫٧٣٣١٫١١٤٫٥١٧إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
١٢٣٫٤٧٤٨٦٫١٦٩٩٦٫٧٩٢دائنون تجاریون

٢٢١٧٧٫٣٧٤١٤١٫٥٤٩١٢٠٫٨٨٢مبالغ ُمستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
من قرض ألجل متداوٌل ١٩١٠٫٠٠٠٤٠٫٠٠٠٤٠٫٠٠٠جزٌء
٢٣٢١٫٢٣٧٢١٫٨٢٥١٩٫٥٧٨مخصص زكاة وضریبة دخل
٣٠٤٫٩٩٠٤٫٨٢٩٥٫٨٤٣توزیعات أرباح ُمستَحقة الدفع

٣٣٧٫٠٧٥٢٩٤٫٣٧٢٢٨٣٫٠٩٥إجمالي المطلوبات المتداولة

١٫٤٣٨٫٨٩٨١٫٣٨٦٫١٠٥١٫٣٩٧٫٦١٢إجمالي المطلوبات

٤٫٥٥٢٫٣٣٩٤٫٤٢٢٫٥٥٠٣٫٩١٦٫٣٥٣إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

محمد بن حسین القحطانيعبد هللا بن مقبل القرعاويخلیفة بن عبد اللطیف الملحم
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذياإلدارةرئیس مجلس 



للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة المتقدمة 
(شركة سعودیة مساھمة)

قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة الُموحَّدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

ل اإلیضاحات المرفقة من  دة.جزًءا ال ٣٢إلى ١تُشّكِ یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الُموحَّ
-٩-

العناصر األخرى من حقوق الملكیة

االحتیاطي النظاميرأس المال

(خسائر) / أرباح القیمة 
العادلة غیر المحققة من 
استثمارات متاحة للبیع

احتیاطي ترجمة 
اإلجمالياألرباح المبقاةالعمالت األجنبیة

٥٨٧٫٢٥٩٢٫٥١٨٫٧٤١-)٦١٫٦٠٦(١٫٦٣٩٫٩٥٠٣٥٣٫١٣٨)٦-٢(مالحظة ٢٠١٦ینایر ١في 

٧٣١٫٨٧٨٧٣١٫٨٧٨----ربح السنة
(الخسارة الشاملة األخرى) للسنة ٢٨٤٫٥٣١)٣٫٨٦٦()١٣٫٥٣٤(٣٠١٫٩٣١--الدخل الشامل اآلخر

٧٢٨٫٠١٢١٫٠١٦٫٤٠٩)١٣٫٥٣٤(٣٠١٫٩٣١--إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) للسنة

-)٧٣٫٠٦٦(--٧٣٫٠٦٦-تحویل إلى االحتیاطي النظامي
زیادة في رأس المال من خالل إصدار أسھم

(إیضاح  -)٣٢٧٫٩٩٠(---٣٢٧٫٩٩٠)٢٧منحة
(إیضاح  )٤٩٦٫٩٠٥()٤٩٦٫٩٠٥(----)٣٠توزیعات أرباح

)١٫٨٠٠()١٫٨٠٠(----مكافأة مجلس إدارة ُمستَحقة
٤١٥٫٥١٠٣٫٠٣٦٫٤٤٥)١٣٫٥٣٤(٢٠١٦١٫٩٦٧٫٩٤٠٤٢٦٫٢٠٤٢٤٠٫٣٢٥دیسمبر ٣١في 

٤١٥٫٥١٠٣٫٠٣٦٫٤٤٥)١٣٫٥٣٤(٢٠١٧١٫٩٦٧٫٩٤٠٤٢٦٫٢٠٤٢٤٠٫٣٢٥ینایر ١في 

٦٣١٫١١٦٦٣١٫١١٦----ربح السنة
)٣٫٠٩٧()٧٫١٠٤(٥٤٫٤٧٣)٥٠٫٤٦٦(--(الخسارة الشاملة األخرى) / (الدخل الشامل اآلخر) للسنة

(الخسارة الشاملة) / (الدخل الشامل) للسنة ٥٤٫٤٧٣٦٢٤٫٠١٢٦٢٨٫٠١٩)٥٠٫٤٦٦(--إجمالي

-)٦٣٫١١٢(--٦٣٫١١٢-تحویل إلى االحتیاطي النظامي
(إیضاح  )٥٥١٫٠٢٣()٥٥١٫٠٢٣(----)٣٠توزیعات أرباح

٢٠١٧١٫٩٦٧٫٩٤٠٤٨٩٫٣١٦١٨٩٫٨٥٩٤٠٫٩٣٩٤٢٥٫٣٨٧٣٫١١٣٫٤٤١دیسمبر ٣١في 

محمد بن حسین القحطانيعبد هللا بن مقبل القرعاويخلیفة بن عبد اللطیف الملحم
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذياإلدارةرئیس مجلس 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

قائمة التدفقات النقدیة الُموحَّدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

ل اإلیضاحات المرفقة من  دة.٣٢إلى ١تُشّكِ جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الُموحَّ
-١٠-

٢٠١٧٢٠١٦إیضاح
النشاطات التشغیلیة

٦٥١٫٨٨٣٧٥٤٫٨٥٦الربح قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل
التدفقات النقدیة:تعدیل لتسویة الربح قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل مع صافي 

١٩٠٫٦٩٧١٨٢٫٨٧٨استھالك
١٫٣٢٣٢٫٥٥٢إطفاء

)١٤٫٠٣٢()١٠٫١٧٣(أرباح محقَّقة من بیع استثمارات متاحة للبیع، بالصافي
)١٦٫٠٤٤(-ربح من بیع حصص في شركة زمیلة

-٢خسارة من بیع ممتلكات ومصانع ومعدات
٣٦٫٧١٠٣٣٫٤٦٥تكالیف تمویل

٣٣٫٢٤٦-١١خسائر ناشئة عن انخفاض في القیمة مقابل استثمارات متاحة للبیع
)٤٧٫٢٢٣()٤٧٫٦٠٨(٩حصة في نتائج شركة زمیلة

٢١١٨٫١٢٢١٥٫٣٥٠مكافآت نھایة خدمة للموظفین ومكافآت أخرى لھم
٨٤٠٫٩٥٦٩٤٥٫٠٤٨

تعدیالت رأس المال العامل:
٧٫٦٠٦)٢٦٫٣١٩(مخزون

)١١٠٫٧٦٨(٣١٫٦٢٨مدینون تجاریون
)١٤٫٧٤٥()٩٫٧٧٩(مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى

)١٠٫٦٢٣(٣٧٫٣٠٥دائنون تجاریون
٣٦٫٣٣٨١٨٫٢٣٧أخرىمبالغ ُمستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة

٩١٠٫١٢٩٨٣٤٫٧٥٥النقدیة من العملیات

)١٫٦٤٣()٣٫٥٢٠(مكافآت نھایة خدمة ومكافآت أخرى مدفوعة للموظفین
)٣٣٫٠٣٦()٣٦٫٥١٦(تكالیف تمویل مدفوعة

)١٨٫٧٩٠()٢١٫٣٢٨(٢٣زكاة مدفوعة
)٢٫٥٤٩()٢٫٣٥٠(٢٣ضریبة دخل مدفوعة

٨٤٦٫٤١٥٧٧٨٫٧٣٧صافي التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة
النشاطات االستثماریة

٩٢٫٨٢٠٢٨٩٫٩٧٥صافي حركة في استثمارات متاحة للبیع
)١٢١٫٧١٤()٣٦٨٫٢٨٦(إضافات على استثمارات قصیرة األجل، بالصافي

)٨٨٧()١٫١٩٤(٨إضافات على أصول غیر ملموسة
)١٢٢٫٣٩٠()١٧٩٫٠٣٧(٧إضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات

)٤٤٫٤٦٣(-إضافات على استثمار في شركة زمیلة
لة من بیع استثمار في شركة زمیلة ٨٣٫٠٨٤-إیرادات متحصَّ

٧٫٤٢٧٤٣٫٥٧٩صافي حركة في أصول غیر متداولة أخرى

(المستخدَمة في) من النشاطات االستثماریة ١٢٧٫١٨٤)٤٤٨٫٢٧٠(صافي التدفقات النقدیة

النشاطات التمویلیة
)٤٠٫٠٠٠()٤٠٫٠٠٠(ُمسدَّد من قرض ألجل

)٤٩٧٫٩١٩()٥٥٠٫٨٦٢(توزیعات أرباح مدفوعة

)٥٣٧٫٩١٩()٥٩٠٫٨٦٢(النشاطات التمویلیةصافي التدفقات النقدیة المستخدَمة في 

(النقص) / الزیادة في النقد وما في حكمھ ٣٦٨٫٠٠٢)١٩٢٫٧١٧(صافي
٤٥٢٫٩٨٦٨٤٫٩٨٤النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

٢٦٠٫٢٦٩٤٥٢٫٩٨٦النقد وما في حكمھ في نھایة السنة

محمد بن حسین القحطانيعبد هللا بن مقبل القرعاوياللطیف الملحمخلیفة بن عبد 
مدیر المالیة والمحاسبةالرئیس التنفیذياإلدارةرئیس مجلس 



للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة المتقدمة 
(شركة سعودیة مساھمة)

دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-١١-

الشركةعنمعلومات .١

("الشركة") ھي شركة سعودیة مساھمة ُمسجَّلة في مدینة الدمام بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجإنَّ لالشركة المتقدمة للبتروكیماویات
(الموافق ١٤٢٦شعبان ٢٧وتاریخ ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤التجاري قم  ١٫٩٦٧٫٩٤٠٫٠٠٠م). ویبلغ رأسمال الشركة المدفوع ٢٠٠٥أكتوبر ١ھـ

لایر سعودي.١٠سھم قیمة كل سھم ١٩٦٫٧٩٤٫٠٠٠ُمقسَّم إلى لایر سعودي 

َدة، كما في  القوائم المالیة الُمَوحَّ (الُمَشار إلیھا معًا بـ ٢٠١٧سبتمبر ٣١تَتََضمَُّن م، القوائم المالیة للشركة والشركتیْن التابعتْین التالیتیْن
"المجموعة"):

نسبة
الملكیة الفعلیة

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

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

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

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

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

في شركة أدفانست جلوبال ھولدنج لیمتد، وھي شركة %١٠٠م استثماًرا بنسبة ٢٠١٤أجَرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 
ُد القوائم المالیة لشركة أدفانست جلوبال ھولدنج لیمتد في ھذه القوائم ال لة في لوكسمبورغ. ولم تُوحَّ َدة مالیةذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ الُمَوحَّ

نظًرا لعدم وجود أي أنشطة لھا خالل السنة ولكون مركزھا المالي غیر ھام.

ي لوالمجموعة مرخَّصة لمزاولة إنتاج وبیع البولي بروبلین والبولي سیلیكون ومشتق البولي سیلیكون التي تشمل الخالیا الضوئیة ومشتق البو
االستثمار في المشاریع الصناعیة بما في ذلك المشاریع المتعلقة بالصناعات البتروكیماویة والكیماویة سیلیكون األلواح الضوئیة وإنشاء وتشغیل و

والصناعات األساسیة والتحویلیة والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة داخل وخارج المملكة العربیة السعودیة على حد سواء.



للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة المتقدمة 
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-١٢-

أساس اإلعداد.٢
أساس اإلعداد

م، بإعداد قوائمھا المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٠١٧ینایر ١تلتزم كافة المنشآت الُمدَرجة في السوق المالیة السعودیة، اعتباًرا من 
(الُمشَار إلیھا معًا بـ المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات  األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

ة للتقریر المالي عاییر الدولی"المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة"). وقد أُِعدَّت ھذه القوائم المالیة الُموحَّدة وفقًا للم
وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة المعتَمدة بالمملكة العر بیة السعودیة، وھي تمثل القوائم المالیة السنویة األولى للمجموعة التي تُعَدُّ

بتلك السیاسالقوائم المالیة الُموحَّدة تغیُّبالمملكة العربیة السعودیة. وقد نشأ عن إعداد ھذه ت الواردة ارات في السیاسات المحاسبیة الھامة مقارنةً
م، والتي أُِعدَّت وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعاَرف علیھا في ٢٠١٦دیسمبر ٣١في القوائم المالیة الُموحَّدة للمجموعة عن السنة المنتھیة في 

(مملكة العربیة السعودیة ("المبادئال "تطبیق المعاییر ١المحاسبیة السعودیة المتعاَرف علیھا"). ویُلزم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ،(
ئمة مركزھا االدولیة للتقریر المالي للمرة األولى" المعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة، بأن تلتزم السیاسات المحاسبیة للمنشأة المستخَدمة في ق

ولیة دوعلى مدار كافة الفترات الُمدَرجة في قوائمھا المالیة الُمعدَّة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى بالمعاییر الالمالي االفتتاحیة 
وعلیھ تقریللتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة اعتباًرا من نھایة فترة قوائمھا المالیة الُمعدَّة وفقًا للمعاییر الدولیة لل ر المالي األولى؛

م عند إعداد ٢٠١٧دیسمبر ٣١فقد طُبِّقت المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة والساریة المفعول كما في 
دة كما في وعن السنة المنتھیة في  ٣١الُمدَرجة كما في وعن السنة المنتھیة في م ومعلومات المقارنة ٢٠١٧دیسمبر ٣١القوائم المالیة الُموحَّ

م. وتأثیرات ٢٠١٦ینایر ١م وعند إعداد قائمة المركز المالي الُموحَّدة االفتتاحیة الُمعدَّة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي كما في ٢٠١٦دیسمبر 
ل إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العرب (التحوُّ ).٦یة السعودیة على معلومات المقارنة ُمدَرجة في اإلیضاح

ھذه القوائم المالیة الُموحَّدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس االستثمارات المتاحة للبیع بالقیمة العادل ى أساس االستحقاق ة، علوتُعَدُّ
ت األخرى للموظفین، یُستخدم حساب القیمة الحالیة االكتواریة. وتُعَْرض ھذه القوائم المالیة المحاسبي. وفیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة والمكافآ

ب كافة الِقیم إلى أقرب قیمة باأللوف، ما لم یُذكر ذلك.خالفالُموحَّدة باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة للمجموعة. وتُقرَّ
أساس التوحید

َدة من القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما في تتألف القوائم الما م. وتتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة ٢٠١٧دیسمبر ٣١لیة الُمَوحَّ
داتر فیھا ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على تلك العائلمخاطر العوائد المتغیرة، أو یكون لھا حقوق فیھا، نتیجة مشاركتھا مع المنشأة المستثَم

موعة:ر فیھا إال إذا كان لدى المجر فیھا. وال تسیطر المجموعة، على وجھ التحدید، على المنشأة المستثَممن خالل سیطرتھا على المنشأة المستثَم

(أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات المنشأة المستثَمر فیھا ذ- ت اسیطرة على المنشأة المستثَمر فیھا
الصلة).

ضھا لمخاطر العوائد المتغیرة أو الحق فیھا نتیجة اشتراكھا مع الشركة المستثمر فیھا.- تعرُّ
القدرة على استخدام صالحیتھا على الشركة المستثمر في التأثیر على عوائدھا.-

اض وعندما یكون لدى المجموعة أقل من وعلى وجھ العموم، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت ینتج عنھا سیطرة. ولدعم ھذا االفتر
ییم قأغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في المنشأة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند ت

ما إذا كان لدیھا سیطرة على منشأة مستثَمر فیھا، بما في ذلك:
(الترتیبات - التعاقدیة) مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في المنشأة المستثمر فیھا.الترتیب التعاقدي
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.-
حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة لھا.-

روتعید المجموعة تقییم ما إذا كانت تسیطر على المنشأة المستثمر فیھا أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغیرات على عنص
واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. ویبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف 

األصول والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الخاصة بالشركة التابعة التوح ید عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. وتُْدَرُج
من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ تو دَة ابتداًء وعة ف المجمقالمستحَوذ علیھا أو المبیعة خالل السنة في القوائم المالیة الُمَوحَّ

عن السیطرة على الشركة التابعة.
ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساھمي الشركة والحصص غیر المسیطرة حتى لو نتج عن ذلك وجود  ویُوزَّ

تھا المحاسبیة ي تتماشى سیاساعجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لك
وتُحذَف بالكامل كافة األصول والمطلوبات فیما بین المجموعة وحقوق الملكیة والدخل والمصاریف مع السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة.

والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة عند توحید القوائم المالیة.



المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة 
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-١٣-

(تتمة).٢ أساس اإلعداد

(تتمة) أساس التوحید
وتُجَرى المحاسبة عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. وإذا فقدت المجموعة السیطرة على

(بما في ذلك  الشھرة) والمطلوبات والحصة غیر المسیطرة وغیرھا من عناصر حقوق شركة تابعة، فإنھا تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة
بأي استثمار محتفظ بھ َدة. ویُعْتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ مة العادلة.بالقیالملكیة، فیما یُعْتََرُف

َدة الخاصة بال م.٢٠١٨فبرایر ٢٥مجموعة بتاریخ اعتُمدت ھذه القوائم المالیة الُمَوحَّ

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة.٣

االستثمار في شركة زمیلة
ا علیھا. والنفوذ الھام ھو صالحیة المشاركة في قرارات السیاسات المالیة و الشركة الزمیلة ھي منشأة تمارس المجموعة نفوذا ھام� یلیة التشغإنَّ

االعتبارات المرعیَة عند تحدید النفوذ الھام مماثلة لتلك للشركة المستثمر فیھا، لكنھ ال  یعد سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات، إنَّ
االعتبارات الضروریة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة. وتُجَرى المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتھا الزمیلة باستخدام طریقة

حقوق الملكیة.

حصة يقة حقوق الملكیة، یُعتَرف باالستثمار في شركة زمیلة مبدئیًا بالتكلفة. وتُعدَّل القیمة الدفتریة لالستثمار لالعتراف بالتغیُّرات فووفقًا لطری
الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الدفتریة لالستثالمجموعة من صافي أصول الشركة الزمیلة منذ تاریخ االستحواذ. ار، وال موتُْدَرُج
تُطفَأ أو تخضع لالختبار بشكل منفصل لتحدید االنخفاض في القیمة.

دة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركات الزمیلة. ویُظَھر أي تغیُّر في الدخل الشامل اآلخ لشركات ر لوتُظِھر قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ
من الدخل الشامل اآلخر للمجموع ر معترف بھ مباشرة في حقوق ملكیة الشركة ال عن ذلك، فإنھ عندما یوجد تغیُّة. فضالمستثمر فیھا كجزٍء

یر غالزمیلة، تعترف المجموعة بحصتھا من أي تغیرات، حسبما یكون مناسبا، في قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة. وتُحذَف األرباح والخسائر
كة الزمیلة في حدود الحصة في الشركة الزمیلة.المحققة الناشئة عن المعامالت ما بین المجموعة والشر

َدة خارج الربح التشغیلي، وھو یُ اویُظَھر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزمیلة في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ لربح َمثُِّل
القوائم المالیة للشركة الزمیلة لنفس فترة إأو الخسارة بعد الضریبة والحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الز عداد میلة. وتُعَدُّ

القوائم المالیة للمجموعة عنھا. وعند الضرورة، تُجَرى تعدیالت كي تتماشى السیاسات المحاسبیة وتلك المتبعة لدى المجموعة.

د المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن انخفاض في قیمة استثمارھا في وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحّدِ
د المجموعة فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزمیلة قد ا خفضت نشركتھا الزمیلة. وبتاریخ كل قوائم مالیة، تحّدِ

یلة الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمقیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القیمة حسب 
"حصة في نتائج شركة زمیلة" في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة. وقیمتھ الدفتریة، ثم تعترف بالخسارة كـ

بین القیمة ویُعتَرف بأي فرقوعند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة، تقیس المجموعة وتعترف بأي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. 
لربح أو الخسارة االدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ واإلیرادات المتحصَّلة من البیع في قائمة 

الُموحَّدة.

تصنیف األصول والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة
األصل متداوال:تظِھر المجموعة األصول والمط على تصنیفھا متداولة / غیر متداولة. ویُعَد دة بناًء لوبات في قائمة المركز المالي الُموحَّ

عندما یُتوقع تحققھ أو یُنوى بیعھ أو استنفاذه خالل الدورة التشغیلیة العادیة.•
أو عند االحتفاظ بھ بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة.•
االثني عشر شھرا الالحقة لفترة القوائم المالیة.أو عندما یُتوقع تحققھ خالل •
أو عندما یكون في صورة نقد وما في حكمھ، ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أي التزام لمدة ال تقل عن اثني •

عشر شھًرا بعد فترة القوائم المالیة.

متداولة.فیما تُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غیر 



المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة 
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-١٤-

(تتمة)ملخص .٣ السیاسات المحاسبیة الھامَّة

(تتمة) تصنیف األصول والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة
المطلوبات متداولة وذلك: وتُعَدُّ

عندما یُتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة.•
أو عند االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة.•
عشر شھرا الالحقة لفترة القوائم المالیة.أو عند استحقاقھا للسداد خالل االثني •
أو عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرا بعد فترة القوائم المالیة.•

كأصول ومطلوباتوتُصنِّف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة. وتُصنَّف األصول والمطلوبات الضریبیة المؤجَّلة 
غیر متداولة.

قیاس القیم العادلة
تقیس المجموعة األدوات المالیة واألصول غیر المالیة بالقیمة العادلة بتاریخ كل قائمة مركز مالي.

تاریخ القیاس. السوق بتمثل القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر بیع أصل ما أو مدفوع لتحویل مطلوب ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في و
ویُحدَّد قیاس القیمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوب إما:

في السوق الرئیسة لألصول أو المطلوبات.-
أو في ظل عدم وجود السوق الرئیسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات.-

الرئیسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.ویجب أن تكون السوق 

توتُقَاس القیمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركین في السوق سیستفیدون عند تسعیر األصول أو المطلوبا
تبار لقیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعوعلى فرضیة أن المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. ویأخذ قیاس ا

قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ إلى مشارك 
آخر في السوق یستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

المالئمة للظروف وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت القابلة وتستخدم المجموعة طرق التقییم الفنیة 
للمالحظة ذات العالقة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

دة، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادوتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قیمتھا العادلة أو یُفَصح عنھا في القوائم  لة، المالیة الُموحَّ
الُمبیَّن أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والھامَّة لقیاس القیمة العادلة ككل:

(بدون تعدیل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة المستوى األول: األسعار الُمدَرجة

تبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرةالمستوى الثاني: طرق تقییم فنیة تع

العادلة لھا غیر قابلة للمالحظةالمستوى الثالث: طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة



المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة 
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-١٥-

(تتمة)ملخص .٣ السیاسات المحاسبیة الھامَّة

(تتمة) قیاس القیم العادلة
د المجموعة فیما إذا أُجریَت الت یالت بین حووفیما یتعلق باألصول والمطلوبات المعتَرف بھا في القوائم المالیة الُموحَّدة على نحو متكرر، تحّدِ

(على أساس مدخال ت الحد األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة قوائم مستویات التسلسل الھرمي بإعادة تقییم التصنیف
مالیة.

اشتراك المقیِّمین الخارجیِّین في عملیة التقیی یأتي بناًءمویشترك مقیِّمون خارجیُّون في عملیة تقییم األصول الھامة، متى لزم األمر، حیث إنَّ
المراجعة بھا مناقشات بشأن األمر واعتمادھا لذلك. وتتضمَّن معاییر االختیار المعرفة السوقیة على قرار تتخذه المجموعة بعد إجراء لجنة 

المجموعة، بعد مداوالت مع مقیِّمي المجموعة الخارجیین، طرق التقی ُر م الفنیة یوالسمعة واالستقاللیة ومدى االلتزام بالمعاییر المعنیة. وتقّرِ
لة.ومدخالتھا التي تُستَخدم في كل حا

المجموعة، في كل تاریخ قوائم مالیة، الحركة في قیم األصول والمطلوبات الالزم إعادة قیاسھا أو إعادة تقییمھا حسب السیاسات ُِّل لمحاسبیة اوتحل
دة المعلومات الوارلدى المجموعة. وألغراض ھذا التحلیل، تتحقق المجموعة من المدخالت الرئیسة المطبَّقة في أحدث تقییم عن طریق مطابقة 

خارجیة لفي حساب التقییم مع العقود والوثائق ذات الصلة األخرى. كما تقارن المجموعة التغیُّر في القیمة العادلة لكل أصل والتزام بالمصادر ا
ذات الصلة لتحدید مدى معقولیة التغیُّر.

على طبیعة وخصائص ومخاطر األصول أو ولغرض اإلفصاحات عن القیمة العادلة، حدَّدت المجموعة فئات األصول وا لمطلوبات بناًء
المطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو ُمبیَّن أعاله.

االعتراف باإلیرادات
الذي یكون من المحتمل عنده تدفق منافع اقتصادیة إلى المجموعة بحیث یمكن قیاس اإلیرادات بصو وثوقة رة میُعتَرف باإلیرادات إلى الحدِّ

بصرف النظر عن موعد سدادھا. وتُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المنصوص 
لرئیس في اعلیھا تعاقدیا باستثناء الضرائب أو الرسوم. وقد َخلُصت المجموعة بأنھا ھي األصیل في كافة اتفاقیات إیراداتھا لكونھا ھي المتعھد 

كافة ھذه االتفاقات ولدیھا حریة تحدید األسعار ولكونھا تتعرَّض أیًضا لمخاطر المخزون واالئتمان.

كما أنھ یجب استیفاء معاییر االعتراف المحددة الواردة أدناه قبل االعتراف باإلیرادات.

مبیعات البضائع
انتقال المخاطر والمنافع الجوھریة المرتبطة بملكیة البضائع إلى المشتري وذلك عادة یُعتَرف باإلیرادات من بیع المنتجات البتروكیماویة عند 

عند تسلیم البضائع.

(الم قین، فیما تبیع المجموعة مباشرة المنتجات في األسوق المحلیَّة لكة العربیة موفیما یتصل باألسواق الدولیة، تُبَاع كافة المنتجات إلى المسّوِ
على أسعار البیع الفعلیة التي السعودیة ودول الخلی قین بأسعار بیع أولیة، تُعدَّل الحقًا بناًء ج). وتُقیَّد المبیعات عند تسلیم المنتجات إلى المسّوِ

تعدیالت األسعار عندما تصبح معلومة  قون من الغیر، بعد حسم تكالیف الشحن وأتعاب التسویق وما إلى ذلك. وتُسجَُّل دى لیتسلَّمھا الُمسّوِ
جموعة. ویُعْتََرف بالمبیعات في األسواق المحلیة عند تسلیم المنتجات إلى العمالء.الم

توزیعات األرباح
یُْعتََرف بتوزیعات األرباح عند نشوء حق المجموعة في قبض المبلغ، حیث یتحدَّد ذلك عادة عندما یعتمد المساھمون توزیعات األرباح.

إیرادات التمویل
دت المالیة التي یُجَرى قیاسھا بالتكلفة المطفَأة واألصول المالیة التي تحمل فائدة المصنَّفة كمتاحة للبیع، تُسجَّل إیرادات الفوائبالنسبة لكافة األدوا

لعمر المتوقع ى ادباستخدام معدل الفائدة الفعلي. ویمثل معدل الفائدة الفعلي الُمعدَّل الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة المستقبلیة التقدیریة على م
ات التمویلیة دلألداة المالیة أو لفترة أقصر، حیثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل المالي. وتُدَرج إیرادات الفوائد ضمن اإلیرا

َدة. في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

ویُعتَرف باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق.



المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة 
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-١٦-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

المصاریف
یُعتَرف بالتكلفة التشغیلیة على أساس التكلفة التاریخیة. وتُصنَّف تكالیف اإلنتاج والمصاریف المباشرة كتكلفة مبیعات.

من التكالیف المتكبَّدة  رئیسٍة كافة المصاریف األخرىوتتألف مصاریف البیع والتوزیع بصفٍة ، على توزیع منتجات الشركة وبیعھا. وتَُصنَُّف
باستثناء تكلفة المبیعات وتكالیف التمویل و(األرباح) / الخسائر المحقَّقة من االستثمارات المتاَحة للبیع، كمصاریف عمومیة وإداریة.

ع وتتضمَّن المصاریف العمومیة واإلداریة تكالیف مباشرة وغیر مباشرة ال تُشكِّل على وجھ الخصوص جزءًا من تكالیف اإلنتاج. وتُوزَّ
ثابٍت، ما بین مصاریف عمومیة وإداریة وتكالیف إنتاج، حسبما یلزم. المصاریف، على أساٍس

ضریبة الدخلالزكاة و
الزكاة والضریبة الحالیة

بالمملكة العربیة السعودیة. وبموجب معیار الزكاة الُمعدَّل الصادر عن الھیئة یُجنَّب مخصص للزكاة وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل 
معیار المحاسبة الدولي رقم  ) "ضرائب ١٢(السعودیة للمحاسبین القانونیین، یُحمَّل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة، ذلك أنَّ

م أي توجیھ بشأن معالجة المحاسب ة عن الزكاة. ویخضع المساھم غیر السعودي في المجموعة لضریبة دخل في المملكة العربیة الدخل" ال یقّدِ
السعودیة.

و المدفوع إلیھا. أوتُقَاس األصول وااللتزامات الضریبیة الحالیة عن الفترة الحالیة والفترة السابقة بالمبلغ المتوقَّع استرداده من الھیئات الضریبیة 
مة الضریبیة الُمستخَدمة في احتساب ذلك المبلغ في تلك المعدالت واألنظمة الُمسنَّة نظامیًا أو الُمسنَّة فعلیًا بتاریخ القوائم وتمثل المعدالت واألنظ

دة. وتجري اإلدارة تقییًما دوریًا لألوضاع التي تشمل اإل قرارات المالیة. ویُعتَرف بضرائب الدخل الحالیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ
لمجموعة فیما یتعلق بالمواقف التي تخضع فیھا األنظمة الضریبیة المعمول بھا لتفسیرات، وتجنِّب اإلدارة مخصصات حسبما یكون لالضریبیة 

مالئما.

لة ضریبة الدخل المؤجَّ
على الفروق المؤقتة بین األوعیة ال لة باستخدام طریقة االلتزام بناًء وقِیمھا ضریبیة لألصول والمطلوباتیُجنَّب مخصص لضریبة الدخل المؤجَّ

لضریبة. وال لالدفتریة ألغراض القوائم المالیة بتاریخ القوائم المالیة. ویُعتَرف بااللتزامات الضریبیة المؤجَّلة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة 
لة عن كافة الفروق المؤقتة القابلة للحسم وترحیل االعتم ریبیة ادات الضریبیة غیر المستخَدمة والخسائر الضیُعتَرف باألصول الضریبیة المؤجَّ

غیر المستخَدمة إال في حدود احتمالیة توفر ربح خاضع للضریبة یمكن االستفادة منھ مقابل ھذه األصول.

نده توفر المحتمل عنلم یعد موتُجَرى مراجعة القیمة الدفتریة لألصول الضریبیة المؤجَّلة في تاریخ كل قوائم مالیة، وتُخفَّض إلى الحد الذي 
لة كلیًا أو جزئیًا. ویُعَاد تقییم األصول الضریبیة لة اربح خاضع للضریبة كاف یسمح باالستفادة من األصول / االلتزامات الضریبیة المؤجَّ لُمؤجَّ

تیح استرداد للضریبة مستقبلیة تغیر الُمعتَرف بھا في تاریخ كل قوائم مالیة، ویُعتَرف بھا في حدود أن یصبح من المحتمل توفر أرباح خاضعة 
األصل الضریبي المؤجَّل.

لة حسب المعدالت الضریبیة المتوقع تطبیقھا في السنة التي یتحقق خاللھا األصل أو یُسدَّ د خاللھا وتُحتَسب األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجَّ
(واألنظمة الضریبیة)  على المعدالت الضریبیة ة فعلیًا في تاریخ القوائم المالیة.االلتزام، وذلك بناًء الُمسنَّة أو الُمقرَّ

لة یویُعتَرف خارج الربح أو الخسارة بالضریبة الُمؤجَّلة المتعلقة بالبنود المعتَرف بھا خارج الربح أو الخسارة. ویُعتَرف بالبنود الضر بیة المؤجَّ
افیما یتعلق بالمعاملة ذات الصلة  في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكیة.إمَّ



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-١٧-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

(تتمة) الزكاة وضریبة الدخل
لة في حال وجود حق نافذ نظامیًا في إجراء مقاصة األصول الضر بیة یوتُجَرى مقاصة األصول الضریبیة المؤجَّلة وااللتزامات الضریبیة المؤجَّ

لة بالمنشأة الخاضعة للضریبة ذاتھا ومصلحة الضرائب ذاتھا.الحالیة  مقابل االلتزامات الضریبیة الحالیة، وتتعلق األصول المؤجَّ

ضریبة االستقطاع
تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المعامالت التي تُجَرى مع جھات غیر مقیمة بالمملكة العربیة السعودیة، بما في ذلك توزیعات األرباح 

دفوعة إلى الشریك األجنبي، حسبما یسلتزمھ نظام ضریبة الدخل السعودي.الم

العمالت األجنبیة
دد المجموعة حتُعَْرض القوائم المالیة الُموحَّدة للمجموعة باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة للشركة. وفیما یتعلق بكل منشأة، ت

باستخدام ھذه العملة الوظیفیة. وتستخدم المجموعة الطریقة المباشرة وتُقَاس ،القوائم المالیة لكل منشأةالعملة الوظیفیة والبنود المدرجة في
الربح أو الخسارة الُمعاد تصنیفھما إلى قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة یُظھر المبلغ ال نشأ عن استخدام ذي یللتوحید، وعند بیع عملیة أجنبیة، فإنَّ

ھذه الطریقة.

المعامالت واألرصدة
ل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیًا بعملتھا الوظیفیة حسب السعر الفوري في التاریخ الذي تتأھل فیھ المعام ة لالعتراف لتُسّجِ

لة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل الفوري للع لمالیة.ملة الوظیفیة بتاریخ القوائم االمبدئي. وتُتْرجم األصول والمطلوبات النقدیة الُمسجَّ

بالفروق الناتجة عن تسویة أو ترجمة البنود النقدیة في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحََّدة باستثناء البنود النقدیة ا ط لمصویُْعتََرُف من تحوُّ نَّفة كجزٍء
بذلك في الدخل الش امل اآلخر إلى أن یُبَاع صافي االستثمار، وعندئٍذ یُعاد تصنیف المبلغ صافي استثمار المجموعة في عملیة أجنبیة. ویُعْتََرُف

َدة. كما تُسجَّل في الدخل الشامل اآلخر التغیُّرات واإلعفاءات الضریبیة المتعلقة ب لتغیُّرات من فروق االمتراكم إلى قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ
تلك البنود النقدیة.

بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف في تواریخ المعامالت المبدئیة. وتُترجم البنود غیر وتُترجم البنود غیر النقد یة التي تُقاُس
بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة في التاریخ الذي تَُحدَُّد فیھ القیمة العادلة سبة عن تُجَرى المحاو. النقدیة التي تُقاُس

بالقیمة العادلة بما یتماشى مع االعتراف بالربح الناتج  و الخسارة الناتجة أالربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غیر النقدیة التي تُقاُس
بربح أو خسارة ال (أي فروقات الترجمة الناشئة من البنود التي یُعْتََرُف الدخل الشامل قیمة العادلة الخاصة بھا فيعن التغیُّر في القیمة العادلة للبند

َدة، على التوالي). اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

شركات المجموعة
، وتُترجم ةعند توحید القوائم المالیة، تُترجم أصول العملیات األجنبیة ومطلوباتھا إلى ریاالت سعودیة بسعر الصرف السائد بتاریخ القوائم المالی

بفروقات التحویل الناتجة عن ترجمة العمالت ألغقوائ اض رم الربح أو الخسارة الخاصة بھا بأسعار الصرف السائدة بتاریخ المعامالت. ویُعْتََرُف
مة الربح ئاالتوحید في الدخل الشامل اآلخر. وعند بیع عملیة أجنبیة، یُعاد تصنیف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملیة األجنبیة في ق

دَة. أو الخسارة الُمَوحَّ

وبات لوتُجَرى المحاسبة عن أي شھرة ناشئة عن االستحواذ على عملیة أجنبیة وأي تعدیالت في القیمة العادلة على القیم الدفتریة لألصول والمط
ل بسعر الصرف السائد في  تاریخ القوائم المالیة.الناشئة عن االستحواذ كأصول العملیة األجنبیة ومطلوباتھا، وتُحوَّ



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت 

-١٨-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

توزیعات األرباح النقدیة والتوزیعات غیر النقدیة على مساھمي الشركة
ع لم یَعُْدالموافقة على التوزیع وأن التوزیغیر النقدیة على مساھمي الشركة عند وأتعترف الشركة بااللتزام المتعلق بدفع التوزیعات النقدیة 

مقابل مباشرة لباختیار الشركة. ووفقًا لنظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة، یُعتَمد التوزیع عند موافقة المساھمین علیھ. ویُعتَرف بالمبلغ ا
ضمن حقوق الملكیة.

الممتلكات والمصانع والمعدات
والمعدات واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستھالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة تُدَرج الممتلكات والمصانع 

ُوِجَدت. وتتضمَّن ھذه التكلفة تكلفة استبدال قِطع غیار الممتلكات واآلالت والمعدات وتكالیف االقتراض  لمتعلقة اعن االنخفاض في القیمة، إْن
(األصول المؤھَّلة) في حال استیفاء معاییر االعتراف.بالمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل

المجموعة تعترف بھا كأصول فردیة ذات أ مار عوعندما یستلزم استبدال قِطع غیار ھامَّة للممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنیة، فإنَّ
یُجَرى فحص رئیس، یُعتَرف بتكلفتھ في القیمة الدفتریة لآلالت والمعدات كاستبدال في حالة إنتاجیة محدَّدة وتستھلكھا وفقا لذلك. وبالمثل، عندما

استیفاء معاییر االعتراف، ویُعتَرف بكافة تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة عند تكبِّدھا.

من تاریخ توفر بند ال ممتلكات والمصانع والمعدات للغرض المخصص لھ أو فیما یتعلق باألصول التي یُجَرى إنشاؤھا ویُحتَسب االستھالك ابتداًء
داخلیا من تاریخ استكمال ھذه األصول وتجھیزھا لالستخدام المخصص لھا.

ویُحتَسب االستھالك وفقًا لطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي:

السنوات
٢٥-١٠المصانع والمكائن والمعدات

٣٣المباني
٨-٣األثاث والتركیبات والتجھیزات المكتبیة

(المحفزات) ٨-٢الكتالیست
٥معدات المختبرات ومعدات السالمة

١٠-٤السیارات والشاحنات
١٠التحسینات على العقارات الُمستأَجرة

وال تُستَھلك األراضي واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ غیر الجاھزة للغرض المقصود منھا.

ھام معترف بھ مبدئیا عند البیع أو عند عدم وجود منافع مستقبلیة ویتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء
(محتسبَة حسب الفرق بین صافي إیرادات  متوقعة من استعمالھ أو بیعھ. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل

د التوقف عن االعتراف باألصل.البیع والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة عن

ن ذلك اوتُجَرى في نھایة كل سنة مالیة مراجعة على القیم المتبقیة لألصول وأعمارھا اإلنتاجیة وطرق استھالكھا، وتُعدَّل بأثر مستقبلي متى ك
مناسبًا.

لھا وتُطفَأ على مدى فترة تمتد حتى موعد الص یانة الدوریة التالیة المخطط لھا. وفي حال إجراء صیانةوتُؤجَّل تكالیف الصیانة الدوریة المخطَِّط
مطفَأة سابقًا على الدوریة غیر متوقَّعة قبل الموعد المتوقَّع سابقًا للصیانة الدوریة المخطَّط لھا، تُحمَّل عندئٍذ مباشرة تكالیف الصیانة الدوریة غیر

على مدى الفترة المرجَّح خاللھا االنتفاع من ھذه التكالیف.المصاریف، وتُؤجَّل وتُطفَأ تكالیف الصیانة الدوریة الجدیدة
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(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-١٩-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

األصول غیر الملموسة
َرج األصولالمبدئي بھا، تُدتُقَاس األصول غیر الملموسة المستحَوذ علیھا بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بھا. وبعد االعتراف

األصول غیر أي متراكم وإطفاء أي غیر الملموسة بالتكلفة ناقًصا  خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القیمة، إن ُوجدت. وال تَُرْسَمُل
أو الخسارة الُمَوحََّدة عند تكبِّدھا.المصاریف في قائمة الربح بویُعتَرفالملموسة المنتجة داخلیًا، باستثناء تكالیف التطویر الُمَرْسَملَة، 

مدى وتقیَّم األعمار اإلنتاجیة لألصول غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة. وتُطفَأ األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على 
ُالعمر االقتصادي اإلنتاجي، ویُجَرى تقییم االنخفاض في قیمتھا عند وجود مؤشر یدل على احتمالی جرى ة انخفاض قیمة األصل غیر الملموس. وت

عن ةمراجعة فترة إطفاء وطریقة إطفاء األصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي الُمحدَّد على األقل في نھایة كل سنة مالیة. وتُجَرى المحاسب
فترة وطریقة ستقبلیة التي یتضمنھا ھذا األصل بتعدیلالتغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطریقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادیة الم

، ویُعتبر ذلك كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. ویُعتَرف بمصروف إطفاء األصول غیر الملموسة ذات األعمار ، حسبما یكون مالئَمااإلطفاء
دة ضمن فئة المصاریف تماشیًا مع وظی فة األصل غیر الملموس.الُمحدَّدة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

على ما یؤیِّد  كان ھناك أي مؤشر یدلُّ ویخضع العمر اإلنتاجي ألصل غیر ملموس ذي عمر ُمحدَّد للمراجعة دوریًا من أجل تحدید ما إْن
األصاستمراریة تقییم عمره الحالي. وإذا لم یكن كذلك، یُجَرى التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي على أساس مستقبلي. وال تُ ُ ول غیر الملموسة ْطفَأ

ة اذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن یُجَرى اختبارھا سنویًا لتحدید االنخفاض في القیمة إما فردیً أو على مستوى إجمالي الوحدة الُمِدرَّ
للنقد.

ل، في إیرادات البیع والقیمة الدفتریة لألصوتُقاس األرباح أو الخسائر الناشئة عن توقف االعتراف بأصل غیر ملموس حسب الفرق بین صا
ویُعتَرف بھا في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة عند توقف االعتراف باألصل.

عقود اإلیجار
(أو تتضمَّن) عقد إیجار على جوھر االتفاقیة عند بدء عقد اإلیجار. ویعتمد تحدید االتفا (أو قیتوقف تحدید ما إذا كانت اتفاقیة ما تُعَدُّ یة بأنَّھا

استخدام األصل ي، وتعطي االتفاقیة بموجبھا حقا فمعینةاستخدام أصل معین أو أصولإذا كان تنفیذ االتفاقیة یعتمد علىتتضمَّن) عقد إیجار، 
یجار إأو األصول، حتى وإن كان ذلك الحق لم یُنص علیھ صراحة في االتفاقیة. ویُصنَّف عقد اإلیجار في تاریخ بدئھ كعقد إیجار تمویلي أو عقد 

تمویلي. وتَُرسمل ة كعقد إیجارتشغیلي. ویُصنَّف عقد اإلیجار الذي تنتقل بموجبھ فعلیًا كافة المخاطر والمنافع العرضیة العائدة إلى ملكیة المجموع
كانت اإلیعقود اإلیجار عند بدء عقد االیجار بالقیمة العادلة في تاریخ بدء إیجار العین المؤجَّرة أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى من ُدفعات  جار، إْن

قة اإلیجار وذلك لتحقیق معدل ثابت من الفائدة المستَحانخفاض في التزام تمویل وأقل من القیمة العادلة. وتُوزع ُدفعات اإلیجار ما بین تكالیف 
على الرصید المتبقي من االلتزام. ویُعتَرف بتكالیف التمویل ضمن تكالیف التمویل في قائمة الربح والخسارة الُموحَّدة.

المجموعة ستحصل على الملكعقوالالتقین تقینا مویُستھلك األصل الُمستأَجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، غیر أنَّھ في حالة عدم  یة في بأنَّ
نھایة مدة عقد اإلیجار، یُستَھلك األصل على مدى العمر اإلنتاجي التقدیري لألصل أو مدة عقد اإلیجار، أیھما أقصر.

تشغیوعقد اإلیجار التشغیلي ھو عقد إیجار یختلف عن عقد اإلیجار التمویلي، ویُعتَرف بدُفعات عقود اإلیجار التشغیلي  لي في قائمة كمصروٍف
الربح أو الخسارة الُموحَّدة وفقًا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٢٠-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

االنخفاض في قیمة األصول غیر المتداولة
على احتمالیة انخفاض قیمة أصل ما. وفي حال وجود أي تُجري المجموعة بتاریخ كل قوائم مالیة تقییًما للتحقق ما إذا كان ھناك مؤشر  یدلُّ

ة ممؤشر أو عندما یستلزم إجراء اختبار سنوي على االنخفاض في قیمة األصل، تقدِّر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل. وتمثل القی
ة للنقد ن صل اقًصا تكالیف البیع وقیمتھ / قیمتھا قید االستخدام، أیُّھما أعلى، وتحدَّد ألالقابلة لالسترداد لألصل القیمة العادلة لألصل أو للوحدة الُمِدرَّ

بعینھ، ما لم یحقق األصل تدفقات نقدیة داخلیة مستقلة إلى حد كبیر عن تلك المحققة من األصل اآلخر أو مجموعة األصول األخرى. وفي حال
ة للنق ة للنقد منخفضي القیمة، تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ د قیمتھ / قیمتھا القابلة لالسترداد، یُعتَبر األصل أو الوحدة الُمِدرَّ

ویُخفضَّان إلى قیمتھما القابلة لالسترداد.

بل الضریبة الذي یعكس قوعند تقییم القیمة قید االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الُمقدَّرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم ما 
تقییم السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.

ویعتمد حساب المجموعة لالنخفاض في القیمة على أساس الموازنات التفصیلیة والحسابات المتوقعة التي یُجَرى إعدادھا بصورة منفصلة لكل 
تي ُخصصت إلیھا األصول الفردیة. وتغطي حسابات الموازنات والحسابات المتوقعة عادة فترة وحدة من الوحدات المدرة للنقد بالمجموعة ال

لموازنة.اخمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، یُحتسب معدل النمو الطویل األجل ویُطبَّق على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بعد فترة

في قیمة العملیات المستمرة، بما في ذلك انخفاض قیمة رأس المال العامل، متى كان منطبقًا، في قائمة ویُعترف بالخسائر الناشئة عن االنخفاض
الربح أو الخسارة الُموحَّدة ضمن فئات المصاریف بما یتماشى مع وظیفة األصل الذي انخفضت قیمتھ.

علىوفیما یتعلق باألصول دون الشھرة، یجرى التقییم في كل نھایة سنة مالیة لل ناشئة عن أن الخسائر الاحتمالیةتأكد من وجود أي مؤشر یدلُّ
السترداد لاالنخفاض في القیمة المعتَرف بھا سابقًا لم تعد موجودة أو نَقَُصت. وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر، تقدِّر المجموعة القیمة القابلة

ئة عن انخفاض القیمة المعتَرف بھا سابقًا إال في حالة وجود تغیُّر في االفتراضات لألصل أو للوحدة المدرة للنقد. وال یُعَكس قید الخسارة الناش
عكس القید ھذا حدودًا بحیث مالمستخَدمة لتحدید قیمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة األخیرة. ویُعَدُّ

یمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا، بالصافي بعد حسم االستھالك، فیما لو لم یُعتَرف بخسارة ال تزید القیمة القابلة لالسترداد عن الق
الربح أو الخسارة الُمَوحََّدة.قائمة ناشئة عن االنخفاض في قیمة األصل خالل السنوات السابقة. ویُعْتََرف بعكس القید في 

تكالیف االقتراض
یستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة لتجھیزه لالستخدام ،تكالیف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ماتَُرْسَمُل

من تكلفة األصل. وتُحمَّل تكالیف االقتراض األخرى كافة ،المقصود منھ أو بیعھ تتألف في الفترة التي تُتكبد خاللھا. وضمن المصاریفكجزٍء
المحقَّقة ،قتراض من تكالیف الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبَّدھا منشأة ما على اقتراض األموال. وتُخَصم إیرادات االستثماراتتكالیف اال

من تكالیف القروض المؤھَّلة للرسملة.،من االستثمار المؤقت للقروض الُمحدَّدة المعلقة على مصاریفھا المتكبَّدة على األصول المؤھَّلة



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ 

-٢١-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف-األدوات المالیة 
ملكیة لمنشأة أخرى.تتثمل األداة المالیة في أي عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق 

األصول المالیة
االعتراف المبدئي والقیاس

تُصنَّف األصول المالیة، عند االعتراف المبدئي، كأصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض وحسابات مدینة أو 
القیمة حسبما یكون مالئًما. ویُعترف مبدئیًا بكافة األصول المالیة باستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق أو أصول مالیة متاحة للبیع فعال، 

شراء األصل بالعادلة زائًدا، في حالة األصول المالیة غیر الُمسجَّلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، كتكالیف معامالت متعلقة مباشرة
المالي.

القیاس الالحق
الیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه:یعتمد القیاس الالحق لألصول الم

القروض والحسابات المدینة
القروض والحسابات المدینة أصوال مالیة غیر مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید یر غھذه الفئة ھي األكثر أھمیة للمجموعة. وتُعَدّ

ة الفعلي ناقصًا دمدرجة في سوق نشطة، وبعد القیاس المبدئي لھذه األصول المالیة، فإنَّھا تُقَاس الحقًا بالتكلفة المطفَأة باستخدام طریقة معدل الفائ
لتُشاالنخفاض في القیمة. وتُحتَسب التكلفة الُمطفَأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأي أتعاب أو تكالیف  جزءًا ال كِّ

ْعتََرُفالُموحَّدة. ویُالخسارةالربح أویتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. ویُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي ضمن اإلیرادات التمویلیة في قائمة 
بالخسائر الناشئة عن االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة ضمن تكالیف تمویل القروض وضمن تكالیف المبیعات أو 

الحسابات المدینة األخرى.المصاریف التشغیلیة األخرى للحسابات المدینة. وتنطبق ھذه الفئة عموًما على الحسابات التجاریة المدینة و

المتاحة للبیعالمالیةاالستثمارات
ر المصنَّفة یع ھي تلك التي غیتشتمل االستثمارات المتاحة للبیع على استثمارات أسھم وسندات دین. واستثمارات األسھم المصنَّفة كمتاحة للب

وال الُمصنَّفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.كمحتفظ بھا ألغراض المتاجرة

ا سندات الدین في ھذه الفئة ھي تلك التي لوبھا لفترة زمنیة غیر محددة االحتفاظ ىنَویُأمَّ لتغیرات یمكن بیعھا لتلبیة احتیاجات السیولة أو استجابةً
الحقًا بالقیمة العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائر في ظروف السوق. وبعد القیاس المبدئي لالستثمارات المالیة  المتاحة للبیع، فإنھا تُقاُس

بالربح ا متراكم أو لغیر المحققة في الدخل الشامل اآلخر، وتُقید في االحتیاطي المتاح للبیع حتى یتوقف االعتراف باالستثمار، وعندھا یُعْتََرُف
آلخر أو یَُحدَُّد االستثمار على أنھ منخفض القیمة عندما یُعاد تصنیف الخسارة المتراكمة من االحتیاطي الخسارة المتراكمة في الدخل التشغیلي ا

كإیرادات فوائد عالمتاح للبیع إلى قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة. وتُظَھر الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالیة المتاحة للبی
عدل الفائدة الفعلي.باستخدام طریقة م

"متاحة للبیع"، تصبح القیم الدفتریة للقیمة العادلة بتاریخ إعادة التصنیف تكلفتھ المطفأة الجدیدة، اوبالنسبة لألصول المالیة الُمعَاد تصنیفھا من فئة
سارة الُموحَّدة على مدى العمر المتبقي من وتُطفَأ أي أرباح أو خسائر اعتُرف بھا سابقًا من األصل ضمن حقوق الملكیة في قائمة الربح أو الخ

صل باستخدام االستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما یُطفأ أي فرق بین التكلفة المطفأة الجدیدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لأل
اد تصنیف المبلغ الُمسجَّل ضمن حقوق الملكیة إلى قائمة الربح أو معدل الفائدة الفعلي. وإذا ما تحدَّد األصل الحقًا بأنھ منخفض القیمة، عندئذ یُعَ

الخسارة الُموحَّدة.



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٢٢-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

(تتمة)-األدوات المالیة  االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف
(تتمة) األصول المالیة

عذر على توتجري المجموعة تقییًما ما إذا كانت المقدرة والنیة لبیع أصولھا المالیة المتاحة للبیع على المدى القریب ال تزال مالئمة. وعندما ی
نت االمجموعة، في حاالت نادرة، تداول ھذه األصول المالیة بسبب أسواق غیر نشطة، یجوز للمجموعة إعادة تصنیف ھذه األصول المالیة إذا ك

لدى اإلدارة المقدرة والنیة لالحتفاظ باألصول في المستقبل القریب أو حتى تاریخ االستحقاق.

التوقف عن االعتراف
(أو متي یكون منطبقًا، جزء من األصول المالیة أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المشابھة) (أي  یتوقف االعتراف باألصول المالیة

دة للمجموعة) بصفة أساسیة عند:تُحذَف من قائمة  المركز المالي الُموحَّ

انتھاء صالحیة حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو-
لھا التزام لسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل بدون أي - أخیر تتحویل المجموعة حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو تحمُّ

"ترتیبات فوریة"، عند:جوھري إلى طرف آخر بموجب

) تحویل المجموعة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل(أ

لت السیطرة على األصل.(ب ) أو عدم قیام المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنھا حوَّ

االنخفاض في قیمة األصول المالیة
ي المجموعة في كل تاریخ قائمة مركز مالي تقییًما لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على احتمالیة انخفاض قیمة أصل مالي أو تجر

مجموعة من األصول المالیة. ویُعتبر األصل المالي أو مجموعة من األصول المالیة منخفضة القیمة فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي على 
یمة نتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي باألصل وأن لحدث الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدَّرة االنخفاض في الق

أن بلألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بصورة موثوقة. وقد یتضمَّن الدلیل على االنخفاض في القیمة مؤشرات تدلُّ
من صعوبات مالیة ھامة أو تأخر في السداد أو التعثر في سداد الفوائد أو أصل المبلغ أو احتمال إفالسھم یعانونین أو مجموعة من المدینین المدین

قدرة، مثل مأو إعادة ھیكلة مالیة أخرى وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة ال
أو الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت التعثر في السداد.التغیرات في المتأخرات 

األصول المالیة الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة
فیما لو كان ھناك انخفاض في قیمة كل أصل من األصول  مالیة الھامة البالنسبة لألصول المالیة الُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة، تُقیِّم المجموعة أوالً
ض في قیمة بذاتھا على حدة أو جمیع األصول المالیة غیر الھامة بذاتھا. فإذا حدَّدت المجموعة أنھ ال یوجد دلیل موضوعي على وجود انخفا

تقییمھ على حدة، سواء كان جوھریا أو غیر جوھري، فإنھا تدرج األصل ضمن مجموعة من األصول المالیة ذات خصائص جرىأصل مالي 
األصول التي یُجَرى تقییمھا على حدة لتحدید فاض النخامخاطر ائتمان مماثلة وتقیِّمھ مع جمیع األصول لتحدید االنخفاض في القیمة. وال تُْدَرُج

في القیمة والتي یُعْتََرُف، أو ال یزال یُْعتََرُف، بخسارة ناشئة عن انخفاض قیمتھا في التقییم الجماعي لالنخفاض في القیمة.

مبلغ أي خسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة  ة بمقدار الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیجرى تحدیدھاویُقاُس
(باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة المتوقعة التي لم  ة المستقبلیة الُمقَدََّرة وفقًا وتُخَصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدی. بعد)تُتكبدالمستقبلیة الُمقَدََّرة

صلي لألصول المالیة.لمعدل الفائدة الفعلي األ



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٢٣-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

(تتمة)-األدوات المالیة  االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف

(تتمة) األصول المالیة
بالخسارة في قائمة الربح اق أو الخسارة الُموحَّدة. ویستمر استحقتُخفَّض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ویُعْتََرُف

لة كإیرادات تمویل في قائمة الدخل الُموحَّدة) على أساس القیمة الدفتریة المخفضة حسب معدل الفائدة المست (الُمسجَّ َدم لخصم خإیرادات الفوائد
دما ال ب القروض مع المخصصات المرتبطة بھا عنالتدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة. وتُشَط

یكون ھناك احتمال واقعي الستردادھا في المستقبل، وعند تحقق جمیع الضمانات أو تحویلھا إلى المجموعة. وفي حالة زیادة أو نقصان مبلغ 
ادة أو راف باالنخفاض في القیمة، تُجَرى زیالناشئة عن االنخفاض في القیمة في سنة الحقة بسبب وقوع حدث ما بعد االعتالتقدیریةالخسارة

تخفیض الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة المعترف بھا سابقًا من خالل تعدیل حساب المخصص. وفي حالة استرداد المبلغ المشطوب 
الُموحَّدة.الربح أو الخسارةالحقًا، یُقیَّد االسترداد لحساب تكالیف التمویل في قائمة 

المتاحة للبیعالمالیة ارات االستثم
على ا خفاض قیمة نبالنسبة لالستثمارات المالیة المتاحة للبیع، تجري الشركة، بتاریخ كل قوائم مالیة، تقییًما للتأكد من وجود دلیل موضوعي یدلُّ

استثمار ما أو مجموعة من االستثمارات.

ن الدلیل الموضوعي انخفاًضا جوھریًا أو طویل األمد في القیمة العادلة وفي حالة استثمار األسھم الُمصنَّفة كاستثمارات متاحة للب یع، یتضمَّ
"االنخفاض الجوھري" مقابل التكلفة األصلیة لالستثمار و"االنخفاض الطویل األمد" مقابل الفترة  لتي تنخفض الالستثمار بأقل من تكلفتھا. ویُقیَّم

الخسارة المتراكمة فیھا القیمة العادلة عن تكلفتھا األصلیة. وإذ رق بین تكلفة التي تُقاس على أنھا الف-ا ُوجد الدلیل على االنخفاض في القیمة، فإنَّ
لخسارة االشراء والقیمة العادلة الحالیة، ناقًصا أي خسارة ناشئة عن االنخفاض في قیمة ذلك االستثمار الُمعتَرف بھ سابقًا في قائمة الربح أو

الدخل الشامل اآلخر ویُعتَرف بھا في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة. وال یمكن عكس قید الخسائر الناشئة عن االنخفاض تُحذَف من–الُموحَّدة 
دخل لفي قیمة استثمارات األسھم من خالل الربح أو الخسارة، ویُعتَرف بالزیادات في قِیمھا العادلة بعد االعتراف باالنخفاض في القیمة في ا

خر.الشامل اآل

"طول األمد" االستعانة بالتقدیر المحاسبي. وعند إجراء ھذا التقدیر، تقیِّم المجموعة، من بین عوامل "األھمیة" و خرى، أویستلزم لتحدید مدي
المدة أو الحد الذي تكون فیھ القیمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفتھ.

بالتكلفة المطفأة. رَجةُمدوبالنسبة لسندات الدین الُمصنَّفة كمتاحة للبیع، یجرى تقییم االنخفاض في القیمة باستخدام نفس المعاییر كأصول مالیة 
ل لالنخفاض في القیمة یمثل الخسارة المتراكمة التي تُقَاس حسب الفرق بین التكلفة المطفأة وال المبلغ الُمسجَّ مة العادلة الحالیة، قیومع ذلك، فإنَّ

ناقصًا أي خسارة ناشئة عن االنخفاض في قیمة ذلك االستثمار معتَرف بھا سابقا في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة.

في خصم مویستمر احتساب إیرادات الفائدة المستقبلیة كاستحقاقات على أساس القیمة الدفتریة المخفَّضة لألصل باستخدام معدل الفائدة المستخد
من اإلیرادات ال مویلیة. وإذا تالتدفقات النقدیة المستقبلیة ألغراض قیاس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة. وتُسجَّل إیرادات الفوائد كجزٍء

في بخسارة االنخفاضالقیمة العادلة ألداة الدین وأن ھذه الزیادة تتعلق بصورة موضوعیة بوقوع حدث بعد االعتراف،في سنة الحقةزادت،ما 
قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة، یُعكس قید خسارة االنخفاض من خالل قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة.

المطلوبات المالیة
االعتراف المبدئي والقیاس

المطلوبات المالیة، عند االعتراف المبدئي بھا، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من  خالل الربح أو الخسارة والقروض أو حسابات دائنة تَُصنَُّف
ط ، حسبما یكون مالئًما.في عملیة تحوط فعالأو أدوات مالیة مشتقة مصنَّفة كأدوات تحوُّ



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٢٤-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

(تتمة)-األدوات المالیة  االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف

(تتمة) المطلوبات المالیة
بكافة المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، وفي حال القروض والحسابات الدائنة، بالصافي بعد حسم تكالیف المعامالت المرتبطة ویُعتَرف 

بھا ارتباًطا مباشًرا.

المطلوبات المالیة للمجموعة الحسابات التجاریة الدائنة والمبالغ الُمستَحقة الدفع والمطلوبات المتدا باح ولة األخرى وتوزیعات األروتَتََضمَُّن
الُمستَحقة الدفع والقروض بما في ذلك القرض ألجل والصكوك وعقود الضمانات المالیة.

القیاس الالحق
یعتمد قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه:

مطلوبات مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المطلوبات المالیة الُمدرَجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالیة المحتفَظ بھا ألغراض المتاج لوبات رة والمطتَتََضمَُّن

المالیة الُمصنَّفة عند االعتراف المبدئي كقیمة عادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.

ة أیضًا وتتضمن ھذه الفئتفظ بھا بغرض المتاجرة إذا تُكبدت لغرض البیع إعادة الشراء على المدى القریب.المالیة كمحالمطلوباتوتَُصنَُّف
ة باألدوات المالیة المشتقة التي تبرمھا المجموعة والتي ال تُصنَّف كأدوات تحوط في عالقات التحوط، كما ھو منصوص علیھ في معیار المحاس

) عالة.كأدوات تحوط فتُصنَّفاألدوات المالیة المشتقة الضمنیة المستقلة كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة ما لم وتُصنَّف أیضا).٣٩الدولي رقم

ویُْعتََرف باألرباح أو الخسائر من المطلوبات الُمحتفَظ بھا بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة.

عند االعتراف المبدئي بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، في تاریخ االعتراف المبدئي إال وال تُصنَّف المطلوبات المالیة، الُمصنَّفة 
) ). ولم تُصنِّف المجموعة أي التزام مالي بالقیمة العادلة من خالل ٣٩إذا استُوفیت المعاییر المنصوص علیھا في معیار المحاسبة الدولي رقم

الربح أو الخسارة.

القروض
القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام ط یقة معدل رھذه الفئة ھي األكثر أھمیة للمجموعة. وبعد االعتراف المبدئي، تُقاُس
باألرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وأیًضا من خالل عملیة  طفاء معدل إالفائدة الفعلي. ویُعْتََرُف

الفائدة الفعلي.

فائدة جزًءا ال یتجزأ من معدل التُشكِّلوتُحتَسب التكلفة الُمطفَأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأي أتعاب أو تكالیف 
الفعلي. ویُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة.

وتنطبق ھذه الفئة عموما على القروض التي تحمل فائدة.

التوقف عن االعتراف
َحق ضمن المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وعند استبدال التزام مالي آخر بالتزام یتوقف االعتراف بالمطلوبات المالیة عند سداد االلتزام الُمست

لتغییر امالي حالي من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوھریًا أو إجراء تعدیل شروط االلتزامات الحالیة تعدیال جوھریًا، یُعتبر ھذا
م األصلي واالعتراف بالتزام جدید. ویُعتَرف بالفرق في القیم الدفتریة في قائمة الربح أو الخسارة أو التعدیل على أنھ توقف االعتراف بااللتزا

الُموحَّدة.



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

-٢٥-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

مقاصة األدوات المالیة
دة عند وجود حق نافذ نظامیا حالي تُجَرى مقاصة األصول المالیة والمطلوبات المالیة، ویُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة  المركز المالي الُموحَّ

ا تسویتھا على أساس الصافي أو بیع األصول وسداد المطلوبات في آن واحد. في إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بھا، وھناك نیة إمَّ

المخزون
على مبدأ المتوسط المرجَّح،ویُقَاس المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق، أیُّھما أقل.  بناًء رئیسٍة وھي تُحتَسب تكلفة المخزون بصفٍة

ھتتضمن المصاریف المتكبَّدة على شراء المخزون أو تكالیف اإلنتاج أو التحویل والتكالیف األخرى المتكبَّدة على وصولھ إلى موقعھ وحالت
ة الصنع والبضاعة قید ال ناًءمل التكلفة على حصة مناسبة من المصاریف غیر المباشرة لإلنتاج بتتصنیع، تشالحالیین. وفي حالة البضاعة التامَّ

على الطاقة التشغیلیة العادیة.

ة الالزمة یویمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع التقدیري في سیاق العمل العادي، ناقًصا أي تكالیف ُمقدَّرة لإلنجاز والتكالیف التقدیر
لبیع.إلتمام عملیة ا

النقد وما في حكمھ
غ لیتألف النقد وما في حكمھ من نقدیة لدى البنوك ونقدیة في الصندوق وودائع قصیرة األجل وودائع عند الطلب واستثمارات عالیة السیولة یب

ت ضئیلة في مخاطر تغیُّراتاریخ استحقاقھا األصلي ثالثة أشھر أو أقل، بالصافي بعد حسم الحسابات البنكیة المكشوفة القائمة التي تخضع ل
القیمة. وألغراض قائمة التدفقات النقدیة، یتألف النقد وما في حكمھ من نقد في الصندوق وأرصدة بنكیة وودائع قصیرة األجل یبلغ تاریخ 

.استحقاقھا األصلي ثالثة أشھر أو اقل

المخصصات
(نظامي أو ضمني) على  االمجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن یتطلب األمر تدفقیُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي

لموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام، وبحیث یمكن تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع إدارة المجموعةلخارجیا
مین، فإنھ یُعتَرف بالمبالغ الُمستَردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون استرداد المخصصات جزئیًا أو كلیًا، على سبیل المثال بموجب عقد تأ

دة، بالصافي بعد حسم أي مبالغ عملیة االسترداد مؤكدة فعلیًا. ویُدَرج المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
مستَردة.

المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي الذي یعكس، متى كان ذلك مالئًما، وإذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، تُخصم 
المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، یُعتَرف بالزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل.

لة بااللتزامات العقود الُمحمَّ
لة  تكون المنافع المتوقع أن تحققھا المجموعة من عقد أقل من التكلفة الحتمیة للوفاء بالتزاماتھا مابااللتزامات عندیُعتَرف بمخصص العقود الُمحمَّ

بموجب العقد.

مخصص تقادُم المخزون
یر على أساس َرى ھذا التقدحین یصبح المخزون قدیما أو متقادًما، تُقدَّر صافي قیمتھ القابلة للتحقق. وفیما یتعلق بالمبالغ الھامَّة بحد ذاتھا، یُج

ة وعیإفرادي. أما المبالغ غیر الھامة بحد ذاتھا المتعلقة بمخزون قدیم أو متقادم، یُجَرى تقدیرھا معًا ویُجنَّب مخصص لھذه المبالغ حسب ن
ق، أیُّھما افي القیمة القابلة للتحقیُقَاس المخزون بالتكلفة أو بصوالمخزون وبالنظر إلى درجة قدمھ أو تقادمھ على أساس أسعار البیع المتوقعة. 

أقل.



للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة المتقدمة 
(شركة سعودیة مساھمة)
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(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٢٦-

(تتمة).٣ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة

خدمة للموظفین والمكافآت األخرى لھمالمكافآت نھایة 
مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

كالتزام مكافآت محددة بموجب معیار المحاسبة الدولي ر م قتستخدم المجموعة خطة غیر ممولة لمكافآت نھایة خدمة للموظفین، والتي تَُصنَُّف
خطة المكافآت المحددة خطة مختلفًة عن خطة المساھمات المحددة. ویمثل االلتزام الُمْعتََرف بھ في قائم١٩( لمركز ة ا) "مكافآت الموظفین". وتُعدُّ

َدة المتعلق بخطة المكافآت المحددة القیمة الحالیة اللتزام المكافآت المحددة في نھایة فترة القوائم المالیة ناقًص لعادلة ألصول ا القیمة االمالي الُمَوحَّ
ُالخطط في ذلك التاریخ. ویُحتسب التزام المكافآت المحددة بمعرفة اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة ائتما َحدَُّد القیمة ن الوحدة المتوقعة. وت

سندات الشركات لالحالیة اللتزام المكافآت المحددة بخصم التدفقات النقدیة الخارجیة المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نھایة فترة القوائم المالیة 
باألرباح والخسائر االكتواریة ذات الجودة العالیة والتي لھا فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَدََّرة اللتزامات م كافآت ما بعد التوظیف. ویُعْتََرُف

والتعدیالت القائمة على الخبرة في حقوق الملكیة من خالل قائمة الدخل الشامل الُموحَّدة في االكتواریةالناتجة عن التغیُّرات في االفتراضات 
الفترة التي تنشأ فیھا.

خطة االدخار للموظفین
خطة ادخار لموظفیھا السعودیین، حیث تُودع مساھمات الموظفین المشتركین في حساب بنكي مستقل، ویُجنّب مخصصات تنفذ المجموعة 

لمساھمات المجموعة. وتُحّمل مساھمة المجموعة بموجب خطة االدخار على قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة.

برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین
سنة. ٣٣لسكنیة غیر المبیعة الُمشیَّدة بغرض البیع النھائي للموظفین المؤھَّلین ضمن األراضي والمباني، وتُستَھلك على مدى تُدَرج الوحدات ا

وعند توقیع عقود البیع مع الموظفین المؤھَّلین، تُصنَّف الوحدات السكنیة ضمن األصول غیر المتداولة األخرى.

االلتزامات المحتملة
عنھا ما لم یكن احتمال ،قائمة المركز المالي الُموحَّدةبااللتزامات المحتَملة فيیُعتَرف  نافع ملموارد المتضمنلالتدفق الخارجيوال یُْفِصُح

"دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". . اقتصادیة مستبعدًا َدة ِضْمن بند االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي الُمَوحَّ باألصل وال یُْعوتَُسجَُّل تََرُف
عنھ عندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة داخلیة. الُمحتَمل في قائمة المركز المالي الُموحَّدة، بل یُْفِصُح

االحتیاطي النظامي
تُحّوِل نسبة  ئر المرحَّلة في كل سنة من دخلھا الموحَّد للسنة بعد حسم الخسا%١٠طبقًا لنظام الشركات السعودي، یجب على المجموعة أْن

التوقف عن إجراء ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع االحتیاطي نسبة %٣٠لتكوین احتیاطي یُعادل نسبة  َر تقّرِ من رأس المال. ویجوز للشركة أْن
االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.%٣٠ من رأس المال. علًما بأنَّ

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والُمعدَّلة
ة السعودیة ئطبَّقت المجموعة كافة المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر والتفسیرات الصادرة عن الھی

ر ألي معیار أو تفسیر م. ولم تنفذ المجموعة التطبیق المبك٢٠١٧ِّینایر ١اعتباًرا من المعمول بھا للمحاسبین القانونیین بالمملكة العربیة السعودیة 
أو تعدیل آخر اعتُِمَد، لكنَّھ لم یدخل حیر التنفیذ بعد.

الوصفالمعیار
) ()٧معیار المحاسبة الدولي رقم قائمة التدفقات النقدیة: مبادرة اإلفصاح-) ٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
) ضرائب الدخل: "االعتراف باألصول -١٢تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم )١٢معیار المحاسبة الدولي رقم

لة للخسائر غیر المحققة" الضریبیة المؤجَّ
) م:٢٠١٦-م٢٠١٤دورة التحسینات السنویة لألعوام )١٢المعیار الدولي للتقریر المالي رقم

) اح عن الحصص في المنشآت اإلفص-) ١٢تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
) )١٢األخرى: توضیح نطاق متطلبات اإلفصاح في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم

لُموحَّدة.الم یكن لتطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة والُمعدَّلة ذات الصلة المنطبقة على المجموعة أي تأثیر جوھري على ھذه القوائم المالیة 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
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(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٢٧-

واالفتراضات المحاسبیة الھامَّةاألحكام والتقدیرات .٤

َدة من اإلدارة استخدام التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المف إعداد ھذه القوائم المالیة الُمَوحَّ ھا من صح عنیتطلُب
ة، وقد ینشأ عن عدم التیقن حیال ھذه األصول والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتمل

االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلیة.

لدفتریة ظروف، وتُستَخدم للحكم على القیم اوتستند ھذه التقدیرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یُعتقَد بأنَّھا معقولة في ظل ال
لألصول والمطلوبات التي ال تتضح بسھولة من مصادر أخرى. وتُجَرى باستمرار مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة. ویُعتَرف 

انت التقدیرات التي فترات المستقبلیة إذا كبالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تُعدَّل فیھا التقدیرات أو في فترة التنقیحات وال
تعرضت للتغییر تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.

(ال المعلومات التي تتعلق بالنواحي الجوھریة للتقدیرات وعدم دقتھا والتقدیرات الھامة المستخَدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة ي تؤثر تإنَّ
ُن، على وجھ الخصوص، ما یلي:تأثیًرا جوھریًا للغایة على ال مبلغ الُمْعتََرف بھ في القوائم المالیة الُموحَّدة) تَتََضمَّ

االعتراف المبدئي باالستثمارات
) )، كأصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ٣٩تُصنَّف األصول المالیة، التي تقع في نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم

والذمم المدینة أو األصول المالیة المتاحة للبیع أو كأدوات مالیة مشتقة مصنَّفة كأدوات تحوط في عملیة تحوط فعال، حسبما یكون القروض 
د المجموعة تصنیف أصولھا المالیة عند االعتراف المبدئي. مالئًما. وتُحّدِ

االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع
االستثمارات المتاحة للبیع منخفضة القیمة عندما یكون ھناك انخفاض جوھري أو طویل األمد في القیمة العادلة بأقل من تكلفتھا تعتبر المجموعة 

"طول األمد" إجراء تقدیرات ھامة. "األھمیة" و أو عند وجود دلیل موضوعي آخر على االنخفاض في القیمة. ویستلزم لتحدید مدي

ات التجاریة المدینةاالنخفاض في قیمة الحساب
وفیما یتعلق .یُجرى تقدیر المبالغ غیر القابلة للتحصیل من الحسابات التجاریة المدینة عندما یصبح من غیر المحتمل تحصیل المبلغ بالكامل

ا المبالغ غیر الھامة بحد ذاتھا والتي ت ة بحد ذاتھا، یُجَرى ھذا التقدیر على أساس إفرادي. أمَّ عًا كون متأخرة السداد، یُجري تقدیرھا مبالمبالغ الھامَّ
ویُجنَّب مخصص لھذه المبالغ حسب طول مدة التأخر في السداد.

األصول / االلتزامات الضریبیة المؤجَّلة
الغ المستخَدمة المالیة والمبالقوائمتحدد اإلدارة التأثیر الضریبي التقدیري للفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة لألصول والمطلوبات ألغراض 

إجراء األغراض الضریبة. ویتعیَّن إجراء تقدیر محاسبي لتحدید الترتیبات التي تعتبر ضریبة على الدخل مقارنة بالتكلفة التشغیلیة. ویلزم أیًض
لة ُمعْتََرف بھا في قائمة المركز المال األصول الضریبیتقدیر محاسبي لتحدید فیما لو كانت األصول الضریبیة المؤجَّ دة. وتتطلُب ة ي الُموحَّ

لة، بما في ذلك تلك الناشئة عن الخسائر الضریبیة غیر المستَخدمة، من اإلدارة تقییم أرجحیة تحقیق المجموعة أرباح خاضعة للضر بة یالمؤجَّ
لة الُمعْتََرف بھا. وتع بیة مستقبلیة تمد االفتراضات بشأن تحقیق أرباح ضریكافیة في الفترات المستقبلیة من أجل استخدام األصول الضریبیة المؤجَّ

وقعة من تعلى تقدیرات اإلدارة للتدفقات النقدیة المستقبلیة. وتستند ھذه التقدیرات للدخل الخاضع للضریبة المستقبلي على التدفقات النقدیة الم
العملیات وإجراء تقدیر بشأن تطبیق القوانین الضریبیة القائمة في كل منطقة.

النخفاض في قیمة المخزونا
قابلة للتحقق. وفیما لیُقیَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. وحین یصبح المخزون قدیما أو متقادًما، تُقدَّر صافي قیمتھ ا

الھامة بحد ذاتھا المتعلقة بمخزون قدیم أو متقادم، یُجَرى یتعلق بالمبالغ الھامَّة بحد ذاتھا، یُجَرى ھذا التقدیر على أساس إفرادي. أما المبالغ غیر
تقدیرھا معًا ویُجنَّب مخصص لھذه المبالغ حسب نوعیة المخزون وبالنظر إلى درجة قدمھ أو تقادمھ على أساس أسعار البیع المتوقعة.
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(تتمة).٤ األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامَّة

للممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غیر الملموسةاألعمار اإلنتاجیة 
د اإلدارة األعمار اإلنتاجیة الُمقدَّرة لممتلكاتھا ومصانعھا ومعداتھا وأصولھا  بغرض حساب االستھالك. ویُحدَّد ذلك التقدیر غیر الملموسة تُحّدِ

سنویًا مراجعة على القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة لھذه األصول بعد دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو االھتراء المادي. وتجري اإلدارة 
ویُعدَّل االستھالك الُمحمَّل مستقبال عندما تعتقد اإلدارة أن ھناك فرق بین األعمار اإلنتاجیة والتقدیرات السابقة.

اختبار االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة
ة للنقد قیمتھ / قیمتھا القابلة لالسترداد، التي تمثل قیمتھ / قیمتھا یتحقق االنخفاض في القیمة عند تجاوز ا لقیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ

على البیانات ًءالعادلة ناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ / قیمتھا قید االستخدام، أیُّھما أعلى. وتُحتَسب القیمة العادلة ناقًصا تكالیف حساب البیع بنا
من معامالت البیع الملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا التكالیف اإلضافیة المتاحة 

على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدیة من الموازنة للخ ت س سنواملبیع األصل. وتُحتَسب القیمة قید االستخدام بناًء
ألصل االالحقة، وال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة غیر الملزمة بعد على المجموعة أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز أداء

القیمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طر قة التدفقات یللوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. وتُعَدُّ
النقدیة المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدیة الداخلة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدیر االستقرائي.

االلتزامات المحتملة
مَّن تقییم ھذه االلتزامات المحتملةال تُحدَّد االلتزامات المحتملة، حسب طبیعتھا، إال عند وقوع حدث أو أحداث مستقبلیة أو عدم وقوعھا. ویتض

ممارسة أحكام وتقدیرات ھامة لنتائج األحداث المستقبلیة. رئیسٍة بصورةٍ

المحددةالمكافآتتقییم التزامات
المحددة لمعاش التقاعد والمزایا الطبیة األخرى لما بعد انتھاء الخدمة والقیمة الحالیة اللتزام معاش التقاعد باستخدام المكافآت تَُحدَّدُ تكلفة خطة 

وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید معدل واریة. ویتضمن التقییم االكتواريالتقییمات االكت
المستقبلیة في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقیدات التي یتضمنھا التقییم وطبیعتھ الطویلة األجل، فإن التزام الخصم والزیادات 

ولم یكن ھناك ،المحددة شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاریخ قوائم مالیةالمكافآت 
االفتراضات ذات الصلة في الفترة الحالیة.تغیر جوھري في 

إن أكثر المعطیات عرضة للتغییر ھو معدل الخصم. وعند تحدید معدل الخصم المناسب، تراعي اإلدارة معدالت الفائدة لسندات الشركات 
"مكافآتبعمالت تتفق مع عمالت التزام  " على األقل أو أعلى منھ، كما تحددھا وكالة تصنیف معتمدة دولیًا، AAما بعد انتھاء الخدمة بتصنیف

یة المحددة. كما تخضع جودة السندات األساسالمكافآت وتُقدَّر استقرائیًا، عند الحاجة، على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام 
سندات للمراجعة. وتُستَبعَد تلك السندات التي لھا ھوامش ائتمان ز ائدة من تحلیل السندات التي یستند إلیھا سعر الخصم، على أساس أنھا ال تَُمثُِّل

شركات ذات جودة عالیة.

قیاس الِقیم العادلة لألدوات المالیة
دة على سعرھا الُمدَرج بالسو لمالیة. وفي ق اتستند القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في أسواق نشطة في تاریخ قائمة المركز المالي الُموحَّ

لة في قائمة المركز المالي الُموحَّدة من األسواق  دَّد النشطة، فإنھا تُححال تعذر الحصول على القیم العادلة لألصول والمطلوبات المالیة الُمسجَّ
باستخدام مجموعة متنوعة من طرق التقییم الفنیة التي تتضمن استخدام نماذج حسابیة. وتُستمد مدخالت ھذه النماذج من بیانات سوق قابلة 

ذلك یتطلب  لتحدید القیم العادلة.تقدیًراللمالحظة، حیثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم توفرھا، فإنَّ
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-٢٩-

ًرا.٥ المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة غیر الساریة المفعول بعد وغیر المطبَّقة تطبیقًا مبّكِ

دة، معاییر المحاسبة الدولیة للتقریر المالي الج والمعدَّلة یدة دأصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، في تاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة الُموحَّ
وفي ھذه المرحلة، تستكمل المجموعة تقییمھا بشأن تأثیر المعیار الجدید على.مجموعة وغیر الساریة المفعول بعدالتالیة القابلة للتطبیق على ال

قوائمھا المالیة. وتنوي اإلدارة تطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

"األدوات المالیة"٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
) معظم معیار المحاسبة الدولي رقم ھذا المعیار ُمحلَّ "األدوات المالیة": االعتراف والقیاس. ویغطي المعیار الجدید تصنیف -) ٣٩سیِحلُّ

م ط نموذًجا جدیدًا للتحواألصول المالیة والمطلوبات المالیة وقیاسھا والتوقف عن االعتراف بھا واالنخفاض في قیمة األصول المالیة، ویقّدِ
المحاسبي.

) .م أو بعده٢٠١٨ینایر ١من تاریخ ) على السنوات المالیة ابتداًء٩وسیبدأ التطبیق اإللزامي للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم

) ) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
) معیار المحاسبة الدولي رقم ھذا المعیار ُمحلَّ (–) ١٨سیِحلُّ "عقود اإلنشاءات". ویستند المعیار -) ١١"اإلیرادات" والمعیار المحاسبة الدولي

لسیطرة على البضائع االجدید إلى المبدأ الذي یتمثل في اعتراف المنشأة باإلیرادات فیما یتعلق بتحویل البضائع أو الخدمات المتعَھد بھا عند انتقال 
تعكس قیمة اإلیرادات المعتَرف بھا الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقھ مقابل تلك البضائع أو الخدتقدیمأو ات.مالخدمات إلى العمیل. وینبغي أْن

) .م أو بعده٢٠١٨ینایر ١من تاریخ ) على السنوات المالیة ابتداًء١٥وسیبدأ التطبیق اإللزامي للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم

"عقود اإلیجار")١٦(المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
: ھذا المعیار ُمحلَّ وسیِحلُّ

-) "عقود اإلیجار"-) ١٧معیار المحاسبة الدولي رقم
-) كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار") الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي: "التأكد فیما إذا ٤التفسیر رقم
-) الحوافز"–"عقود اإلیجارات التشغیلیة -) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة ١٥التفسیر رقم
-) "تقییم جوھر المعامالت المتضمنة الشكل القانوني لعقد إیجار"-) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة ٢٧التفسیر رقم

(وبموجب معیار المحاسبة  (ضمن قائمة المركز المالي) وعقد ١٧الدولي رقم )، یتعیَّن على المستأجرین التمییز بین عقد اإلیجار التمویلي
) (خارج قائمة المركز المالي). ویتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم من المستأجرین االعتراف بالتزام حالیا ) ١٦اإلیجار التشغیلي

"حق استخدام األصل" لكافة عقود اإلیجار بصرف النظر عن اإلعفاء االختیاري لبعض عقد اإلیجار الذي یعكس دُ  فعات اإلیجار المستقبلیة و
عقود اإلیجار القصیرة األجل.

لى ععالوة على ذلك، ووفقًا لمعیار اإلیجار الجدید، یُعتبر العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل الحق في السیطرة
استخدام أصل محدد لفترة زمنیة معینة مقابل ِعوض.

) .م أو بعده٢٠١٩ینایر ١من تاریخ ) على السنوات المالیة ابتداًء١٦وسیبدأ التطبیق اإللزامي للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم
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السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت 

-٣٠-

السعودیةتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى المعتَمدة بالمملكة العربیة .٦

دة وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعاَرف علیھا بال ("المبادئأعدَّت المجموعة قوائمھا المالیة الُموحَّ عودیة المحاسبیة السمملكة العربیة السعودیة
نة السنة المنتھیة في  الُمدَرجة في السوق المالیة م. وتلتزم كافة المنشآت ٢٠١٦دیسمبر ٣١المتعاَرف علیھا") عن كافة الفترات لغایة ومتضمَّ

.م، بإعداد قوائمھا المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة٢٠١٧ینایر ١السعودیة، اعتباًرا من 

) "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األ١ویُلزم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم زم ولى" المعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة، بأن تلت)،
ُمعدَّة وفقًا لالسیاسات المحاسبیة للمنشأة المستخَدمة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحیة وعلى مدار كافة الفترات الُمدَرجة في قوائمھا المالیة ا

ئمھا لتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة اعتباًرا من نھایة فترة قواللمعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى بالمعاییر الدولیة ل
كة العربیة السعودیة المملالمالیة الُمعدَّة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي األولى؛ وعلیھ فقد طُبِّقت المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة ب

م ٢٠١٧دیسمبر ٣١م عند إعداد القوائم المالیة الُموحَّدة كما في وعن السنة المنتھیة في ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في الصادرة والساریة المفعول 
م وعند إعداد قائمة المركز المالي الُموحَّدة االفتتاحیة الُمعدَّة وفقًا ٢٠١٦دیسمبر ٣١ومعلومات المقارنة الُمدَرجة كما في وعن السنة المنتھیة في 

م.٢٠١٦ینایر ١الدولیة للتقریر المالي كما في للمعاییر 

) ) للمنشآت التي تُطبق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى ببعض اإلعفاءات من التطبیق ١ویسمح المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
(طبَّقت قد وبأثر رجعي لبعض المتطلبات بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي،  د) من المعیار -١٣المجموعة اإلعفاء التالي بموجب الفقرة

) المنشأة التي تطبِّق المعاییر الدولیة للمرة األولى لیست بحاجة لاللتزام بمتطلبات معیار ١الدولي للتقریر المالي رقم على أنَّ ) الذي ینصُّ
) (أي الفروق المتراكمة من ) من أجل االعتراف بالفروق المتراكمة من تحوی١٢المحاسبة الدولي رقم ل العمالت األجنبیة من العملیات األجنبیة

ل إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي). وإذا استخدمت المنشأة التي تطبِّق المعا یر الدولیة للمرة یتحویل العمالت األجنبیة القائمة في تاریخ التحوُّ
األولى ھذا اإلعفاء:

ل إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي.جمیعحویلتُعتبر الفروق المتراكمة من ت)أ العمالت األجنبیة للعملیات األجنبیة صفًرا في تاریخ التحوُّ

تیجب أن تُستبعد األرباح أو الخسائر الناشئة عن بیع الحق ألي عملیة أجنبیة من الفروق المتراكمة من تحویل العمالت األجنبیة التي نشأ)ب
ل إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، على أن تُدَرج ضمنھا فروق تحویل العمالت األجنبیة الالحقة. ویُطبَّق اإلعفاء على قبل تاریخ التحوُّ

جمیع الفروق المتراكمة من تحویل العمالت األجنبیة الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة، بما في ذلك األرباح أو الخسائر ذات العالقة
یُطبَّق ھذا اإلعفاء على صافي تحوطات االستثمار الناشئة من عملیات  التحوط ذات الصلة؛ وعلیھ فإننا نعتقد بأنھ من المناسب تماًما أْن

وعلى األرباح أو الخسائر األساسیة منھا.

ل إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة على معلومات المقا في الجداول التالیة رنة ُمبیَّنة تفصیالوتأثیرات التحوُّ
واإلیضاحات التفسیریة.
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(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة٠٦

دة كما في ٦-١ ل إلى المعاییر ٢٠١٦ینایر ١تسویات المجموعة لقائمة المركز المالي الُموحَّ (تاریخ التحوُّ الدولیة للتقریر المالي)م

مالحظة

المبادئ المحاسبیة 
السعودیة المتعاَرف 

علیھا

إعادة القیاس / 
إعادة التصنیفات

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي

(ُمدقَّقة)
األصول

األصول غیر المتداولة
(ب)ممتلكات ومصانع ومعدات ٦٢٫١٧٩٫١٧١٣٠٫٣٠٠٢٫٢٠٩٫٤٧١-٦-(أ) و

٥٫١٢٨-٥٫١٢٨أصول غیر ملموسة
٤٢١٫٢٣٩-٤٢١٫٢٣٩استثمار في شركة زمیلة

دة ٣٧٦-٣٧٦استثمار في شركة تابعة غیر موحَّ
٨٠١٫١٤٣-٨٠١٫١٤٣استثمارات متاحة للبیع

٢٦٫٠٠٦-٢٦٫٠٠٦أصول غیر متداولة أخرى

٠٦٣٫٤٣٣٫٣٣٠٫٣٠٠٣٦٣٫٤٦٣٫٣إجمالي األصول غیر المتداولة

األصول المتداولة
١٢٤٫٢٩١-١٢٤٫٢٩١مخزون

٢٢١٫٧٩٨-٢٢١٫٧٩٨مدینون تجاریون
٢١٫٩١٧-٢١٫٩١٧مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى

٨٤٫٩٨٤-٨٤٫٩٨٤حكمھنقد وما في 

٤٥٢٫٩٩٠-٤٥٢٫٩٩٠إجمالي األصول المتداولة

٣٫٨٨٦٫٠٥٣٣٠٫٣٠٠٣٫٩١٦٫٣٥٣إجمالي األصول

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

١٫٦٣٩٫٩٥٠-١٫٦٣٩٫٩٥٠رأس المال
٣٥٣٫١٣٨-٣٥٣٫١٣٨احتیاطیات نظامیة

(حـ)عناصر أخرى من حقوق الملكیة (ز) و )٦١٫٦٠٦(٣٥٫٣٣١)٩٦٫٩٣٧(٦-٦-(و) و
٥٨٧٫٢٥٩)٢٥٫٥٥١(٦٦١٢٫٨١٠-٢-(ب)أرباح مبقاة

٢٫٥٠٨٫٩٦١٩٫٧٨٠٢٫٥١٨٫٧٤١إجمالي حقوق الملكیة

المتداولةالمطلوبات غیر 
٥٠٫٠٠٠-٥٠٫٠٠٠قرض ألجل

٩٩٧٫٦٢٤)٦٤٣(٦٩٩٨٫٢٦٧-٦-(ھـ)صكوك
٦٤٥٫٧٣٠١٦٫٧٣٨٦٢٫٤٦٨-٦-(جـ)مكافآت نھایة خدمة للموظفین ومكافآت أخرى لھم

لة ٤٫٤٢٥٤٫٤٢٥-٦-٦-(د)التزامات ضریبیة مؤجَّ

١٫٠٩٣٫٩٩٧٢٠٫٥٢٠١٫١١٤٫٥١٧المتداولةإجمالي المطلوبات غیر 

المطلوبات المتداولة
٩٦٫٧٩٢-٩٦٫٧٩٢دائنون تجاریون

١٢٠٫٨٨٢-١٢٠٫٨٨٢مبالغ ُمستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
من قرض ألجل متداوٌل ٤٠٫٠٠٠-٤٠٫٠٠٠جزٌء

١٩٫٥٧٨-١٩٫٥٧٨دخلمخصص زكاة وضریبة 
٥٫٨٤٣-٥٫٨٤٣توزیعات أرباح ُمستَحقة الدفع

٢٨٣٫٠٩٥-٢٨٣٫٠٩٥إجمالي المطلوبات المتداولة

١٫٣٧٧٫٠٩٢٢٠٫٥٢٠١٫٣٩٧٫٦١٢إجمالي المطلوبات
٣٫٨٨٦٫٠٥٣٣٠٫٣٠٠٣٫٩١٦٫٣٥٣إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم  دة المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٣٢-

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة٠٦

ل إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي)٢٠١٦ینایر ١تسویات المجموعة لحقوق الملكیة كما في ٦-٢ (تاریخ التحوُّ م

(أ) تسویة حقوق الملكیة

مالحظة

المبادئ المحاسبیة 
السعودیة المتعاَرف 

علیھا
إعادة القیاس / 
إعادة التصنیفات

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي

(ُمدقَّقة)

١٫٦٣٩٫٩٥٠-١٫٦٣٩٫٩٥٠رأس المال
٣٥٣٫١٣٨-٣٥٣٫١٣٨احتیاطیات نظامیة

(حـ)(و) عناصر أخرى من حقوق الملكیة (ز) و )٦١٫٦٠٦(٣٥٫٣٣١)٩٦٫٩٣٧(٦-٦-و
٥٨٧٫٢٥٩)٢٥٫٥٥١(٦٦١٢٫٨١٠-٢-(ب)أرباح مبقاة

٢٫٥٠٨٫٩٦١٩٫٧٨٠٢٫٥١٨٫٧٤١إجمالي حقوق الملكیة

ل إلى ٢٠١٦ینایر ١كما في (ب) فیما یلي تحلیل تأثیر إعادة قیاس المعاییر الدولیة للتقریر المالي على األرباح المبقاة (تاریخ التحوُّ م
المعاییر الدولیة للتقریر المالي):

اتمالحظ

التأثیر التراكمي 
على األرباح 
المبقاة كما في

٢٠١٦ینایر ١

٦١٢٫٨١٠وفقًا للمبادي المحاسبیة السعودیة المتعاَرف علیھا٢٠١٦ینایر ١األرباح المبقاة في 
٦٧٢٫٤٢٠-٦-(أ)ومصانع ومعدات عن مكوناتھا الرئیسةفصل ممتلكات 

)٤٢٫١٢٠(٦-٦-(ب)رسملة تكالیف عمومیة وإداریة
)١٦٫٧٣٨(٦-٦-(جـ)مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
)٤٫٤٢٥(٦-٦-(د)تعدیالت التزام ضریبي مؤجَّل

٦٦٤٣-٦-(ھـ)تعدیالت صكوك بطریقة الفائدة الفعلیة
(ز)انخفاض في قیمة استثمارات متاحة للبیعخسارة ناشئة عن  )٣٥٫٣٣١(٦-٦-(و) و

٥٨٧٫٢٥٩وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي٢٠١٦ینایر ١األرباح المبقاة في 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٣٣-

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة٠٦

دة كما في ٦-٣ م٢٠١٦دیسمبر ٣١تسویة المجموعة لقائمة المركز المالي الُموحَّ

مالحظة

المبادئ المحاسبیة 
السعودیة المتعاَرف 

علیھا
إعادة القیاس / إعادة 

التصنیفات
المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي

(ُمدقَّقة)
األصول

األصول غیر المتداولة
(ب)ممتلكات ومصانع ومعدات ٦١٫٩٢٥٫٨٥٤٤٣٫١٧٥١٫٩٦٩٫٠٢٩-٦-(أ) و

٣٫٤٦٣-٣٫٤٦٣أصول غیر ملموسة
٤٣٢٫٣٠١)١٣٫٥٣٤(٦٤٤٥٫٨٣٥-٥-(حـ)استثمار في شركة زمیلة

دة ٣٧٦-٣٧٦استثمار في شركة تابعة غیر موحَّ
٧٩٣٫٢٠٨٦٧٧٧٩٣٫٨٨٥استثمارات متاحة للبیع

١٦٢٫٣٨١-١٦٢٫٣٨١أصول غیر متداولة أخرى

١١٧٫٣٣١٫٣٣٠٫٣١٨٣٫٣٦١٫٤٣٥إجمالي األصول غیر المتداولة

األصول المتداولة
١١٦٫٦٨٥-١١٦٫٦٨٥مخزون

٣٣٢٫٥٦٦-٣٣٢٫٥٦٦مدینون تجاریون
٣٧٫١٦٤-٣٧٫١٦٤مقدًما وأصول متداولة أخرىمبالغ مدفوعة 

١٢١٫٧١٤-١٢١٫٧١٤استثمارات قصیرة األجل
٤٥٢٫٩٨٦-٤٥٢٫٩٨٦نقد وما في حكمھ

١٫٠٦١٫١١٥-١٫٠٦١٫١١٥إجمالي األصول المتداولة

٤٫٣٩٢٫٢٣٢٣٠٫٣١٨٤٫٤٢٢٫٥٥٠إجمالي األصول

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

١٫٩٦٧٫٩٤٠-١٫٩٦٧٫٩٤٠رأس المال
٤٢٦٫٢٠٤-٤٢٦٫٢٠٤االحتیاطي النظامي

عناصر أخرى من حقوق الملكیة
(ز)  (و) و

(حـ) ٦٢١٤٫٤٠١١٢٫٣٩٠٢٢٦٫٧٩١-٦-و
٤١٥٫٥١٠)٤٫٦١٣(٦٤٢٠٫١٢٣-٥-(ب)أرباح مبقاة

٣٫٠٢٨٫٦٦٨٧٫٧٧٧٣٫٠٣٦٫٤٤٥إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات غیر المتداولة
١٠٫٠٠٠-١٠٫٠٠٠قرض ألجل

٩٩٧٫٨٧٥)٨٤٤(٦٩٩٨٫٧١٩-٦-(ھـ)صكوك
٦٦٠٫٤٧٣١٩٫٥٦٨٨٠٫٠٤١-٦-(جـ)مكافآت نھایة خدمة للموظفین ومكافآت أخرى لھم

لة ٣٫٨١٧٣٫٨١٧-٦-٦-(د)التزامات ضریبیة مؤجَّ

١٫٠٦٩٫١٩٢٢٢٫٥٤١١٫٠٩١٫٧٣٣إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
٨٦٫١٦٩-٨٦٫١٦٩دائنون تجاریون

١٤١٫٥٤٩-١٤١٫٥٤٩متداولة أخرىمبالغ ُمستَحقة الدفع ومطلوبات 
من قرض ألجل متداوٌل ٤٠٫٠٠٠-٤٠٫٠٠٠جزٌء
٢١٫٨٢٥-٢١٫٨٢٥مخصص زكاة وضریبة دخل
٤٫٨٢٩-٤٫٨٢٩توزیعات أرباح ُمستَحقة الدفع

٢٩٤٫٣٧٢-٢٩٤٫٣٧٢إجمالي المطلوبات المتداولة
١٫٣٦٣٫٥٦٤٢٢٫٥٤١١٫٣٨٦٫١٠٥إجمالي المطلوبات

٤٫٣٩٢٫٢٣٢٣٠٫٣١٨٤٫٤٢٢٫٥٥٠إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٣٤-

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة ٠٦

م٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في قائمة الربح أو الخسارة تسویة المجموعة ل(أ) ٦-٤

مالحظة

المبادئ المحاسبیة 
السعودیة 

المتعاَرف علیھا
إعادة القیاس

/ إعادة التصنیفات
المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي

(ُمدقَّقة)

٢٫١٣٩٫٣٧٢-٢٫١٣٩٫٣٧٢مبیعات
(ب)تكلفة مبیعات )١٫٢٨٠٫٩١٤(١٠٠٫٣٩٩)١٫٣٨١٫٣١٣(٦-٦-(أ) و

٧٥٨٫٠٥٩١٠٠٫٣٩٩٨٥٨٫٤٥٨إجمالي الربح

)١٤٫١٢٩()٥٫١٦٨()٨٫٩٦١(مصاریف بیع وتوزیع
)١١٦٫٢٠٨()٨١٫٣٢٠()٣٤٫٨٨٨(مصاریف عمومیة وإداریة

٧١٤٫٢١٠١٣٫٩١١٧٢٨٫١٢١الربح التشغیلي

)٣٣٫٤٦٥(٢٠١)٣٣٫٦٦٦(٦-٦-(ھـ)تكالیف تمویل
١٠٫٩٢٩٣٫١٠٣١٤٫٠٣٢أرباح محقَّقة من بیع استثمارات متاحة للبیع، بالصافي

)٣٣٫٢٤٦(٦٫٩٨١)٤٠٫٢٢٧(٦-٦-(ز)خسائر ناشئة عن انخفاض في القیمة مقابل استثمارات متاحة للبیع
٤٧٫٢٢٣-٤٧٫٢٢٣حصة في نتائج شركة زمیلة

١٦٫٠٤٤-١٦٫٠٤٤ربح من بیع حصص في شركة زمیلة
١٦٫١٤٧-١٦٫١٤٧إیرادات أخرى، بالصافي

٧٣٠٫٦٦٠٢٤٫١٩٦٧٥٤٫٨٥٦الربح قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل

ضریبة دخلالزكاة وال
)١٩٫٩٤٢()١٩٫٩٤٢(-٦-٦-(د)الزكاة

)٣٫٦٤٤()٣٫٦٤٤(-٦-٦-(د)الضریبة الحالیة
لة ٦٠٨٦٠٨-٦-٦-(د)الضریبة المؤجَّ

٧٣٠٫٦٦٠١٫٢١٨٧٣١٫٨٧٨ربح السنة

َدة ل٦-٤ م٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة (ب) تسویة المجموعة قائمة الدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ

مالحظة

المبادئ المحاسبیة 
السعودیة 

المتعاَرف علیھا
إعادة القیاس 

/ إعادة التصنیفات
المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي

(ُمدقَّقة)
٧٣٠٫٦٦٠١٫٢١٨٧٣١٫٨٧٨ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر
ر إعادة تصنیفھ إلى ربح أو خسارة في الفترات الدخل الشامل اآلخر  الُمقرَّ

الالحقة:
)١٣٫٥٣٤()١٣٫٥٣٤(-٦-٦-(حـ)فروق تحویل من ترجمة استثمار في شركة زمیلة

٣٠١٫٩٣١٣٠١٫٩٣١-٦-٦-(و)حركة في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع
ر إعادة تصنیفھ إلى دخل في الفترات الدخل الشامل اآلخر غیر  المقرَّ

الالحقة:
)٣٫٨٦٦()٣٫٨٦٦(-٦-٦-(جـ)إعادة قیاس التزامات مكافآت تقاعد

٢٨٤٫٥٣١٢٨٤٫٥٣١-الدخل الشامل اآلخر للسنة

٧٣٠٫٦٦٠٢٨٥٫٧٤٩١٫٠١٦٫٤٠٩إجمالي الدخل الشامل للسنة



التابعةالشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا 
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٣٥-

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة ٠٦

م٢٠١٦دیسمبر ٣١تسویة المجموعة حقوق الملكیة كما في ٦-٥

(أ) تسویة حقوق الملكیة

مالحظة
المبادئ المحاسبیة 
السعودیة المتعاَرف 

علیھا
إعادة القیاس 

التصنیفات/ إعادة 
المعاییر الدولیة للتقریر 

المالي
(ُمدقَّقة)

١٫٩٦٧٫٩٤٠-١٫٩٦٧٫٩٤٠رأس المال
٤٢٦٫٢٠٤-٤٢٦٫٢٠٤احتیاطیات نظامیة

(حـ)عناصر أخرى من حقوق الملكیة (ز) و ٦٢١٤٫٤٠١١٢٫٣٩٠٢٢٦٫٧٩١-٦-(و) و
٤١٥٫٥١٠)٤٫٦١٣(٦٤٢٠٫١٢٣-٥-(ب)أرباح مبقاة

٣٫٠٢٨٫٦٦٨٧٫٧٧٧٣٫٠٣٦٫٤٤٥إجمالي حقوق الملكیة

م:٢٠١٦دیسمبر ٣١(ب) فیما یلي تحلیل تأثیر إعادة قیاس المعاییر الدولیة للتقریر المالي على األرباح المبقاة كما في 

مالحظة

التأثیر على األرباح 
١كما في المبقاة

٢٠١٦ینایر 

التأثیر على األرباح 
المبقاة للسنة المنتھیة 

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٦

التأثیر المتراكم 
على األرباح 

المبقاة

٤٢٠٫١٢٣-٦١٢٫٨١٠األرباح المبقاة وفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعاَرف علیھا
٦٧٢٫٤٢٠٩٫٤٦٠٨١٫٨٨٠-٦-(أ)الرئیسةفصل ممتلكات ومصانع ومعدات عن مكوناتھا 

)٣٨٫٧٠٥(٣٫٤١٥)٤٢٫١٢٠(٦-٦-(ب)رسملة تكالیف عمومیة وإداریة
)١٩٫٥٦٨()٢٫٨٣٠()١٦٫٧٣٨(٦-٦-(جـ)مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

)٣٫٨١٧(٦٠٨)٤٫٤٢٥(٦-٦-(د)تعدیل التزام ضریبي مؤجَّل
٦٦٤٣٢٠١٨٤٤-٦-(ھـ)الفعلیةتعدیل صكوك بطریقة الفائدة 

(و) و خسائر ناشئة عن انخفاض قیمة استثمارات متاحة للبیع
)٢٥٫٢٤٧(١٠٫٠٨٤)٣٥٫٣٣١(٦-٦-(ز)

٥٨٧٫٢٥٩٤١٥٫٥١٠األرباح المبقاة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة)إیضاحات حول  دة القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٣٦-

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة .٦

دة للسنة المنتھیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١م و ٢٠١٦ینایر ١مالحظات حول تسویة حقوق الملكیة كما في ٦-٦ م وقائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
م٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

والمصانع والمعدات عن مكوناتھا الرئیسةفصل الممتلكات )أ
ونات كوفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ینبغي فصل الممتلكات والمصانع والمعدات عن مكوناتھا الرئیسة وتحدید أعمارھا اإلنتاجیة للم

متبعًا في المملكة العربیة السعودیة. ولم یكن من الممكن عملیً ابصورة مستقلة. ولم یكن مفھوم فصل األصول عن المكونات الرئیسة إجراًء
للمجموعة أن تمیز تمییًزا واضًحا التعدیالت المتعلقة بالتغیر في األعمار اإلنتاجیة عن تلك المتعلقة بتطبیق فصل األصول عن المكونات

من التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، فقد طبَّقت المجموعة مفھوم مكونات األصول وأجرت المحاسبة عن تأثی ه رالرئیسة. وكجزٍء
قریر تعلى األعمار اإلنتاجیة، ما نشأ عنھ زیادة في الممتلكات والمصانع والمعدات واألرباح المبقاة بتاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة لل

ل التأثیر المتعلق بعام  ل، وعُدِّ من تعدیالت التحوُّ صافي التأثیر كجزٍء وحَّدة للسنة م في قائمة الربح أو الخسارة الُم٢٠١٦المالي. وقد قُیَِّد
م.٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في 

رسملة التكالیف العمومیة واإلداریة)ب
) (١٦وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ) سعر الشراء الخاص بھا، بما في ذلك ١)، تتألف تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات من

(رسوم االستیراد وضرائب الشراء غیر القابلة لالسترداد بعد ح ) أي تكالیف مرتبطة ارتباطًا ٢سم الخصومات التجاریة وخصومات الكمیة
) ) التقدیر األولي ٣مباشًرا بالوصول إلى األصل إلى الموقع والحالة الالزمین لكي یكون قادًرا على العمل بالطریقة التي تبتغیھا اإلدارة

لفة قد رسملت المجموعة سابقًا المصاریف اإلداریة التي ال تستوفي تعریف تكلتكلفة تفكیك البند وإزالتھ وإعادة تأھیل الموقع الذي یقع بھ. و
ت ااألصل وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. وعلیھ، یُجَرى حالیًا التوقف عن االعتراف بالرصید غیر المستھلَك المتبقي من الممتلك

م، وأُجري تعدیل التأثیر ٢٠١٦ینایر ١ة في حساب األرباح المبقاة كما في والمصانع والمعدات، وقُیِّد التأثیر المتعلق بالسنوات الماضی
م.٢٠١٦دیسمبر ٣١م في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة للسنة المنتھیة في ٢٠١٦المتعلق بعام 

()ج ): مكافآت نھایة الخدمة للموظفین١٩معیار المحاسبة الدولي رقم
غوفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعاَرف علیھا، كان یتعیَّن على المجموعة االعتراف بمخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین للمبال

لدولي ة ابالمستَحقة الدفع بتاریخ قائمة المركز المالي وفقًا لعقود العمل لتعویضھم عن فترات خدمتھم المتجمعة، غیر أنَّھ وفقًا لمعیار المحاس
) )، یتعین على المجموعة االعتراف بمبلغ االلتزام الذي یعادل صافي مبلغ القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة واألرباح والخسائر ١٩رقم

لة والقیمة العادلة ألي أصول خطط في قائمة المركز المالي؛ وعلیھ فقد أ المجموعة جرتاالكتواریة المؤجَّلة وتكالیف الخدمات السابقة المؤجَّ
وظفین متعدیال على التزام مكافآت نھایة الخدمة للموظفین وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، وأجرت تعدیال على مكافآت نھایة الخدمة لل

ل تأثیر التعدیل المتعلق بالسنوات السابقة على األرباح المبقاة ا٢٠١٦دیسمبر ٣١م و ٢٠١٦ینایر ١كما في  ما في الفتتاحیة كم. وقد ُحّمِ
م.٢٠١٦دیسمبر ٣١م في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة للسنة المنتھیة في ٢٠١٦م، وعُدِّل التأثیر المتعلق بعام ٢٠١٦ینایر ١

()د ): ضرائب الدخل والمعیار الزكوي الُمعدَّل الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین١٢معیار المحاسبة الدولي رقم
منشأة لوفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعاَرف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة، تعتبر الزكاة وضریبة الدخل التزاًما على المساھمین بالنسبة ل

ُمحمَّل  (شركة مختلطة)، وعلیھ تُجَرى المحاسبة عنھا كمصروٍف المملوكة لمواطنین سعودیین وخلیجیین وغیر سعودیین وغیر خلیجیین
لة في ھذه القوائم المالیة. وفقًا لمعیار المحاسبة الدولعلى  المحاسبة عن أي ضریبة دخل مؤجَّ على ذلك، لم تُجَر يحقوق المساھمین. وبناًء
) دة. كما ی١٢رقم على قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ تَُحمَُّل ُمحمَّل على المجموعة؛ ومن ثمَّ عیَّن ت)، تعتبر الزكاة وضریبة الدخل كمصروٍف

على ذلك، فقد  لة بشأن جمیع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة / القابلة للحسم. وبناًء على المجموعة االعتراف بضریبة الدخل المؤجَّ
لة ٢٠١٦دیسمبر ٣١م و ٢٠١٦ینایر ١اعترفت المجموعة بالتزام ضریبي مؤجَّل، بالصافي، كما في  لت ضریبة الدخل المؤجَّ م. وقد ُحّمِ

ل التأثیر المتعلق بعام الم م في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة للسنة ٢٠١٦تعلقة بالسنوات السابقة على األرباح المبقاة االفتتاحیة، وعُدِّ
م.٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٣٧-

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة .٦

م وقائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة للسنة ٢٠١٦دیسمبر ٣١م و ٢٠١٦ینایر ١مالحظات حول تسویة حقوق الملكیة كما في ٦-٦
(تتمة)م٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في 

تسجیل الصكوك بطریقة الفائدة الفعلیةھـ) 
الصكوك الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام طریقة القسط الثابت إلطفاء  كالیف توفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعاَرف علیھا، تُقاُس

) )، كان ینبغي االعتراف بھذه المطلوبات الطویلة األجل مبدئیًا ٣٩الحصول على القرض. غیر أنھ، وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم
الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة. وعلیھ فقد أجرت المجموعة تعدیال على با لصكوك القیمة العادلة، على أن تُقاُس

١ي فم. وقد ُحّمِل تأثیر التعدیل المتعلق بالفترات السابقة على األرباح المبقاة االفتتاحیة كما٢٠١٦دیسمبر ٣١م و ٢٠١٦ینایر ١كما في 
ل التأثیر المتعلق بعام ٢٠١٦ینایر  م.٢٠١٦دیسمبر ٣١م في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة للسنة المنتھیة في ٢٠١٦م، وعُدِّ

الخسائر غیر المحققة الناشئة عن االنخفاض في قیمة استثمارات متاحة للبیع)و
اال عن األربوفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعاَرف علیھا، تُقاُس اح ستثمارات الُمصنَّفة كاستثمارات متاحة للبیع بالقیمة العادلة، ویُفَْصُح

یر یأو الخسائر غیر المحققة كبند مستقل من حقـوق المساھمین حتى یتوقف االعتراف باالستثمار أو یتحدَّد بأنھ منخفض القیمة. ووفقًا للمعا
ت المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة مع األرباح أو الخسائر غیر المحققة المعتَرف بھا في الدولیة للتقریر المالي، یستمر قیاس االستثمارا

على ذلك، یُعاد تصنیف الخسائر غیر المحققة في  م ٢٠١٦ینایر ١الدخل الشامل اآلخر، وقیدھا على حساب االحتیاطي المتاح للبیع. وبناًء
.الستثمارات المتاحة للبیع إلى الدخل الشامل اآلخرم من خسائر غیر محققة من ا٢٠١٦دیسمبر ٣١و 

االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع)ز
بالخسائر الناشئة عن االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبی في حساب عوفقًا للمبادئ المحاسبیة السعودیة المتعاَرف علیھا، ال یُعْتََرُف

"االنخفاض الھام والطویل األمد" في القیم السوقیة لھذه االستثمارات م ابل قالربح والخسارة إال عندما تستوفي ھذه االستثمارات معاییر
) )، ینبغي تسجیل الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قیمة االستثمارات ٣٩التكالیف الخاصة بھا. غیر أنھ، ووفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم

"االنخفا الھام ضالمتاحة للبیع في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة عندما یستوفي انخفاض سعر السوق أحد ھذه المعاییر، بمعنى أن یؤدي
أو الطویل األمد" إلى تجنیب مخصص لالنخفاض في القیمة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي؛ وعلیھ فقد أجرت المجموعة تعدیال على 

ل تأثیر التعدیل المتعلق بعرض الفترات السابقة على األ٢٠١٦دیسمبر ٣١م و ٢٠١٦ینایر ١االستثمار المتاح للبیع كما في  رباح م. وقد ُحّمِ
ل التأثیر المتعلق بعام  م في قائمة الربح أو ٢٠١٦المبقاة االفتتاحیة لھذه االستثمارات المتاحة للبیع وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، وعُدِّ

م.٢٠١٦دیسمبر ٣١الخسارة الُموحَّدة للسنة المنتھیة في 

إعادة تحویل االستثمارات في شركة زمیلة)ح
(وفقًا لمعیار  شركة تابعة ٢١المحاسبة الدولي رقم العملیة األجنبیة ھي منشأة تُعَدُّ ) "تأثیرات التغیُّرات في أسعار الصرف األجنبي"، فإنَّ

بعملة أوأو شركة زمیلة أو اتفاقیة مشتركة أو فرًعا من المنشأة الُمِعدَّة للقوائم المالیة والتي یكون مقر أعمالھا أو تُجري أعمالھا في بلد
) )، ینبغي تحویل نتائج العملیة األجنبیة ومركزھا المالي ٢١بخالف تلك المنشأة الُمِعدَّة للقوائم المالیة. ووفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم

(أي بما في ذلك أرقام  ل األصول والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي معروضة إلى عملة العرض حسب اإلجراءات التالیة: (أ) تُحوَّ
ل اإلیرادات والمصاریف لكل قائمة دخل شامل أو قائمة دخل مستقلة المق (ب) وتُحوَّ ارنة) حسب سعر اإلقفال بتاریخ كل قوائم مالیة،

بجمیع فروق الصرف  ـ) ویُعْتََرُف (ج (أي بما في ذلك أرقام المقارنة) حسب أسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت، معروضة
تعدیالت التحویل كما بتاریخ التحول في الناتجة في قائمة الدخل المجموعة استخدمت اإلعفاء؛ وعلیھ فلم تَُسجَُّل ١الشامل اآلخر. غیر أنَّ

م في قائمة الدخل ٢٠١٦دیسمبر ٣١م. باإلضافة إلى ذلك، فقد سجَّلت المجموعة فروق تحویل العمالت األجنبیة كما في ٢٠١٦ینایر 
َدة. الشامل اآلخر الُمَوحَّ

ئمة التدفقات النقدیةقا)ط
ل من المبادئ المحاسبیة السعودیة المتعاَرف علیھا إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي تأثیًرا جوھریًا على قائمة  لتدفقات الم یؤثر التحوُّ

النقدیة الُموحَّدة.



ویات وشركاتھا التابعةالشركة المتقدمة للبتروكیما
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٣٨-

الممتلكات والمصانع والمعدات.٧

المصانع
قِطع الغیار 
المبانيالرأسمالیة

المكائن 
والمعدات

األثاث 
والتركیبات 
والتجھیزات 

المكتبیة
الكتالیست 
(المحفزات)

معدات المختبرات 
ومعدات السالمة

السیارات 
والشاحنات

األعمال 
الرأسمالیة قید 

التنفیذ
اإلجمالي
٢٠١٧

التكلفة:
٢٠١٧٢٫٧٩١٫٩٩٥٩٩٫٦٨١١٢٠٫٩٢٠٥٥٫١٠٦٩٫٣٣٣١٧٤٫٦٦١١٨٫٠٠٩٥٫١٥٢١٠٧٫٨٢٥٣٫٣٨٢٫٦٨٢ینایر ١في 

٢٫٣٢٦١٫٠١٥١٦١٫٦٤٤١٧٩٫٠٣٧-١٠٫٦٨٩٣٥٣-٣٫٠١٠-إضافات
-)٢٢٫٩٥٧(--١٫٠٣٠--٢٨٦-٢١٫٦٤١تحویالت

)١٫٩٧٤(-)٦٥٨()١٫٢٠٩(-)١٦()٩١(---استبعادات
٢٠١٧٢٫٨١٣٫٦٣٦١٠٢٫٦٩١١٢١٫٢٠٦٦٥٫٧٠٤٩٫٦٧٠١٧٥٫٦٩١١٩٫١٢٦٥٫٥٠٩٢٤٦٫٥١٢٣٫٥٥٩٫٧٤٥دیسمبر ٣١في 

االستھالك:
١٫٤١٣٫٦٥٣-٢٠١٧١٫١٥٥٫٩٦٨٢٤٫٩٣١٢٢٫٣٠١٣٢٫٨٤٢٧٫٧٠١١٥١٫٥٢٩١٥٫٣١٩٣٫٠٦٢ینایر ١في 

ل  ١٩٠٫٦٩٧-١٥٢٫٣٨٧٥٫٠٩٥٦٫٤٩٠٧٫١٩٣٤١٢١٧٫٤٣٤٧٩١٨٩٥للسنةُمحمَّ
)١٫٩٧٢(-)٦٥٨()١٫٢٠٩(-)١٦()٨٩(---استبعادات

٢٠١٧١٫٣٠٨٫٣٥٥٣٠٫٠٢٦٢٨٫٧٩١٣٩٫٩٤٦٨٫٠٩٧١٦٨٫٩٦٣١٤٫٩٠١٣٫٢٩٩١٫٩٥٧٫٣٦٨دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٧١٫٥٠٥٫٢٨١٧٢٫٦٦٥٩٢٫٤١٥٢٥٫٧٥٨١٫٥٧٣٦٫٧٢٨٤٫٢٢٥٢٫٢١٠٢٤٦٫٥١٢١٫٩٥٧٫٣٦٧دیسمبر ٣١في 

(المرحلة الثانیة) لموظفي المجموعة،  التكالیف المتكبَّدة على إنشاء مشروع سكني رئیسٍة ١٦٩٫٤م بتكلفة تقدیریة بقیمة ٢٠١٩حیث یُتوقع استكمالھ خالل عام تمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بصفٍة
) تكلفة كتالیست مصنع البروبین منزوع الھیدروجین بقیمة ملیون لایر سعودي)، ویمثل المبلغ المتبقي١٦٩٫٤: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي رئیسٍة (٤٩٫١بصفٍة : ال شيء) ٢٠١٦ملیون لایر سعودي

الذي سیُستخدم في الصیانة الدوریة المخطط لھا القادمة.

) ملیون لایر سعودي).١: ٢٠١٦لم ترسمل المجموعة، خالل السنة، أي تكالیف تمویل

ُمستأَجرة بموجب اتفاقیات عقود اإلیجار التشغیلي القابلة للتجدید نظیر إیجار مباني المجموعة ومرافق مصانعھا ُمقاَمة على أرٍض سنة ھجریة ٣٠من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع لمدة رمزيسنوي إنَّ
في  ھـ.١٤٥٦انتھاًء



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٣٩-

(تتمة).٧ الممتلكات والمصانع والمعدات

المصانع
لغیار قِطع ا

المبانيالرأسمالیة
المكائن 
والمعدات

األثاث والتركیبات 
والتجھیزات المكتبیة

الكتالیست 
(المحفزات)

معدات المختبرات 
ومعدات السالمة

السیارات 
والشاحنات

األعمال 
الرأسمالیة قید 

التنفیذ
اإلجمالي
٢٠١٦

التكلفة:
٢٠١٦٢٫٧٨١٫٧٢٥٩٦٫٢٢٧٦٤٫٣٦٧٤٦٫٩٢٢٩٫٠٥٥١٧٤٫٣٦٣١٥٫٨٦٧٥٫١٥٢٢٤٧٫٨٦٨٣٫٤٤١٫٥٤٦ینایر ١في 

٢٫١٤٢١٫٣٠٠١٠٧٫٠٣٢١٢٢٫٣٩٠-٨٫١٨٤٢٧٨-٣٫٤٥٤-إضافات
-)٢٤٧٫٠٧٥(--٢٩٨--٢٣٦٫٥٠٧-١٠٫٢٧٠تحویالت

)١٧٩٫٩٥٤(------)١٧٩٫٩٥٤(--تحویل إلى أصول غیر متداولة أخرى
)١٫٣٠٠(-)١٫٣٠٠(-------استبعادات

٢٠١٦٢٫٧٩١٫٩٩٥٩٩٫٦٨١١٢٠٫٩٢٠٥٥٫١٠٦٩٫٣٣٣١٧٤٫٦٦١١٨٫٠٠٩٥٫١٥٢١٠٧٫٨٢٥٣٫٣٨٢٫٦٨٢دیسمبر ٣١في

االستھالك:
١٫٢٣٢٫٠٧٥-٢٠١٦١٫٠٠٩٫٠٢٥١٩٫٩٩٢١٧٫٣٢٦٢٦٫٧٩٨٧٫٠٥٢١٣٣٫٥٩٣١٥٫٠٥١٣٫٢٣٨ینایر ١في 

ل للسنة ١٨٢٫٨٧٨-١٤٦٫٩٤٣٤٫٩٣٩٤٫٩٧٥٦٫٠٤٤٦٤٩١٧٫٩٣٦٢٦٨١٫١٢٤ُمحمَّ
)١٫٣٠٠(-)١٫٣٠٠(-------استبعادات

١٫٤١٣٫٦٥٣-٢٠١٦١٫١٥٥٫٩٦٨٢٤٫٩٣١٢٢٫٣٠١٣٢٫٨٤٢٧٫٧٠١١٥١٫٥٢٩١٥٫٣١٩٣٫٠٦٢دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
١٫٦٣٦٫٠٢٧٧٤٫٧٥٠٩٨٫٦١٩٢٢٫٢٦٤١٫٦٣٢٢٣٫١٣٢٢٫٦٩٠٢٫٠٩٠١٠٧٫٨٢٥١٫٩٦٩٫٠٢٩)٦-٣(مالحظة ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

١٫٧٧٢٫٧٠٠٧٦٫٢٣٥٤٧٫٠٤١٢٠٫١٢٤٢٫٠٠٣٤٠٫٧٧٠٨١٦١٫٩١٤٢٤٧٫٨٦٨٢٫٢٠٩٫٤٧١)٦-١(مالحظة ٢٠١٦ینایر ١في 

ل للسنة على: فیما یلي توزیع االستھالك الُمحمَّ
٢٠١٧٢٠١٦

(إیضاح  ١٨١٫٠٣٣١٧٤٫٤١٤)٢٤تكلفة مبیعات
(إیضاح  ٩٫٦٢٢٨٫٤٣١)٢٥مصاریف عمومیة وإداریة

٤٢٣٣مصاریف بیع وتوزیع
١٩٠٫٦٩٧١٨٢٫٨٧٨



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

-٤٠-

األصول غیر الملموسة.٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 
٣٫٤٦٣٥٫١٢٨٥٫١٢٨في بدایة السنة

-١٫١٩٤٨٨٧إضافات
-)٢٫٥٥٢()١٫٣٢٣(إطفاء

٣٫٣٣٤٣٫٤٦٣٥٫١٢٨في نھایة السنة

بدل أثاث للموظفین. رئیسٍة تمثل األصول غیر الملموسة بصفٍة

االستثمار في شركة زمیلة.٩
("شركة مشروع مشترك")، حیث تملك الشركة  لدى المجموعة استثمار في مصنع بروبین منزوع الھیدروجین مع شركة أس كي جاس

م، باعت الشركة المتقدمة لالستثمار ٢٠١٦. وخالل عام م٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في %٣٠المتقدمة لالستثمار العالمي فیھ حصة بنسبة 
الملكیة الجدیدة في شركة %٥العالمي حصة ملكیتھا بنسبة  في شركة المشروع المشترك إلى شركة الصناعات البتروكیماویة؛ وعلیھ فإنَّ

لشركة %٢٥مة لالستثمار العالمي، ونسبة للشركة المتقد%٣٠مملوكة ألس كي جاس، ونسبة %٤٥المشروع المشترك تمثل نسبة 
َدة عن السنة المنتھیة في ،الصناعات البتروكیماویة. ونتیجة لھذه المعاملة ٣١فقد سجَّلت المجموعة ربًحا في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

بالمركز ٢٠١٦ملیون لایر سعودي، وقُبضت إیرادات المبیعات بالكامل خالل عام١٦٫٠٤م بقیمة ٢٠١٦دیسمبر  م. وفیما یلي ملخٌص
المالي للشركة الزمیلة ونتائجھا التشغیلیة:

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 

٥٩٦٫٦١٧٥١٩٫٣٨٢٤٩٫٤٠٧األصول المتداولة
٢٫٩٥٥٫٦٠٦٢٫٧٤١٫٣٤٦٢٫٧١٩٫٤٦٩األصول غیر المتداولة

٣٢٨٫١٨٨٣٢٢٫٩٧٩٢٣٫٣٥٦المطلوبات المتداولة
١٫٥٤١٫٥٦٦١٫٦٠٠٫٩٨٥١٫٦٤٤٫٧٨٥المطلوبات غیر المتداولة

١٫٦٨٢٫٤٦٩١٫٣٣٦٫٧٦٤١٫١٠٠٫٧٣٥حقوق الملكیة
٥٣٤٫٣٨٢٤٣٢٫٣٠١٤٢١٫٢٣٩القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة

٢٠١٧٢٠١٦

٢٫٣٥١٫٠٠٢٩٨٢٫٥١٦٫١مبیعات
)١٫٢٤٩٫٧٣٩()٢٫٠٤٣٫٩٧١(تكلفة مبیعات

)٤٣٫٣٩٤()٦٤٫٠٩٨(مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة
)٣٧٫٠٥٦()٤٥٫١٣٤(إیرادات ومصاریف أخرى
١٩٧٫٧٩٩١٨٦٫٧٩٣الربح قبل حساب الضریبة

)٣١٫٢٠٦()٣٤٫٥٩٦(مصروف ضریبة دخل
١٦٣٫٢٠٣١٥٥٫٥٨٧ربح السنة

٤٧٫٦٠٨٤٧٫٢٢٣حصة المجموعة من ربح السنة



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم  دة المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٤١-

(تتمة)االستثمار في شركة زمیلة .٩

فیما یلي الحركة في االستثمار في شركة زمیلة:

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 

٤٣٢٫٣٠١٤٢١٫٢٣٩٤٢١٫٢٣٩في بدایة السنة
-٤٤٫٤٦٣-خالل السنةإضافات 

-)٦٧٫٠٤٠(-استبعادات خالل السنة
-٤٧٫٦٠٨٤٧٫٢٢٣حصة في نتائج السنة

-)١٣٫٥٣٤(٥٤٫٤٧٣فروق تحویل من ترجمة عملیات أجنبیة
-)٥٠(-تعدیالت أخرى

٥٣٤٫٣٨٢٤٣٢٫٣٠١٤٢١٫٢٣٩في نھایة السنة

االستثمار في شركة تابعة غیر موحَّدة.١٠

نسبة الملكیة الفعلیة
دیسمبر٣١

٢٠١٧
دیسمبر٣١

٢٠١٦
ینایر١

٢٠١٦
)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 

٢٠١٧٢٠١٦
٣٧٦٣٧٦٣٧٦%١٠٠%١٠٠شركة أدفانست جلوبال ھولدنج لیمتد

في شركة أدفانست جلوبال ھولدنج لیمتد، وھي شركة %١٠٠م استثماًرا بنسبة ٢٠١٤أجَرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 
بمساھمة رأس المال في شركة أدفانست جلوبال ھولدنج لیمتد في حسابھا البنكي لة في لوكسمبورغ. وقد احتُِفَظ ،ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ

ھناك أي أصول أو مطلوبات بما في ذلك التزامات محتملة بتاریخ قائمة المركز المالي. ولم تباشر شركة أدفانست جلوبال ھولدنج ولم تكن
لیمتد أي عملیات خالل السنة الُمفَصح عنھا.



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیة

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٤٢-

االستثمارات المتاحة للبیع.١١

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 
التكلفة:

٥٥٣٫٥٦٠٨٦٢٫٧٤٩٨٦٢٫٧٤٩في بدایة السنة
-١٧٦٫٦٣٦٢٢٤٫٧٩٩إضافات

-)٥٠٠٫٧٤٢()٢٥٩٫٢٨٣(استبعادات
-)٣٣٫٢٤٦(-خسائر ناشئة عن انخفاض في القیمة

٤٧٠٫٩١٣٥٥٣٫٥٦٠٨٦٢٫٧٤٩في نھایة السنة

التقییم:التعدیالت الناشئة عن 
)٦١٫٦٠٦()٦١٫٦٠٦(٢٤٠٫٣٢٥في بدایة السنة

-٣٠١٫٩٣١)٥٠٫٤٦٦(صافي الحركة خالل السنة
)٦١٫٦٠٦(١٨٩٫٨٥٩٢٤٠٫٣٢٥في نھایة السنة

٦٦٠٫٧٧٢٧٩٣٫٨٨٥٨٠١٫١٤٣صافي القیمة الدفتریة

م، من استثمارات استراتیجیة في منشأة أخرى ُمدرَجة في السوق المالیة، وھي ٢٠١٧دیسمبر ٣١تتألف االستثمارات المتاحة للبیع، كما في 
ُمدرَجة بالقیمة العادلة. واالستثمارات المتاحة للبیع كافة ُمسجَّلة باللایر السعودي داخل المملكة العربیة السعودیة.

على المعلومات الُمحدَّدة، سجَّلت اإلدارة أجرت اإلدارة مراجعة على االستثمارات بغرض تقییم االنخفاض في قیمة تلك االستثمارات. وبناًء
(خسارة ناشئة عن االنخفا دة للسنة فیما ٢٠١٦:٣٣٫٢٥ض في القیمة بقیمة ال شيء ملیون لایر سعودي) في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

یتعلق باالستثمارات المتاحة للبیع.

األصول غیر المتداولة األخرى.١٢

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 
"أ") (مالحظة -١٤٩٫١٦٢١٦١٫٥٨٩برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین

٢٤٫٧١٤--برنامج تملك حصة الموظفین
٥٫٧٩٢٧٩٢١٫٢٩٢أخرى

١٥٤٫٩٥٤١٦٢٫٣٨١٢٦٫٠٠٦

ھذا البند األرصدة المتعلقة ببرنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین، حیث بدأت الشركة في إنشاء وحدات سكنیة لموظفیھا في )أ یُمثُِّل
مباشر الم، ُوزعت الوحدات السكنیة المكتملة على الموظفین السعودیین الُمعیَّنین من خالل التوظیف ٢٠١٦م. وفي شھر مایو ٢٠١٣عام 

من راتبھ األساسي الشھري باإلضافة إلى بدل السكن الخاص بھ والذي %١٧بُِموِجب اتفاقیة سداد طویل األجل. ویدفع الموظف نسبة 
یُستخَدم كسداد للقرض / قسط حتى یُسدَّد بالكامل إجمالي قرض برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین. وكما بتاریخ القوائم المالیة، 

مبلغ بقیمة یَُمثِّ مبلغ بقیمة ١٤٩٫١٦ُل ملیون لایر سعودي جزًءا متداوًال.١٢٫٠٣ملیون لایر سعودي جزًءا غیر متداول، ویَُمثُِّل



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة  دة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٤٣-

المخزون.١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٧
دیسمبر٣١

٢٠١٦
ینایر١

٢٠١٦
)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 

١٠٠٫٥٣٦٨٧٫٢٢٨٧٧٫٢٠٠قِطع غیار
(محفزات) ١١٫٣٠٣٦٫٣٧٥١٦٫٩٨٧كتالیست

١٦٫٧٦٧٦٫٣٨٩١٠٫١٤٩مصنَّعةبضاعة شبة 
ة الصنع ٢٫١٣١٦٫٢٣٥٩٫٦٣٤بضاعة تامَّ

١٢٫٢٦٧١٠٫٤٥٨١٠٫٣٢١أخرى
١٤٣٫٠٠٤١١٦٫٦٨٥١٢٤٫٢٩١

بصیانة دوریة على آالت ومكائن؛ وعلیھ یُتوقع استخدام ھذا  رئیسٍة نة المخزون على مدى فترة تتجاوز سیتعلق مخزون قِطع الغیار بصفٍة
واحدة.

المدینون التجاریون.١٤

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 
٣٠١٫٠١٧٣٣٣٫١٦٦٢٢٢٫٣٩٨مدینون تجاریون
)٦٠٠()٦٠٠()٧٩(دیون مشكوك في تحصیلھااتناقًصا: مخصص

٣٠٠٫٩٣٨٣٣٢٫٥٦٦٢٢١٫٧٩٨

م، انخفضت قیمة ٢٠١٧دیسمبر ٣١یوًما. وكما في ٤٥إلى ٣٠ال تحمل الحسابات التجاریة المدینة فائدة، وعادة ما تتراوح مدتھا ما بین 
(٠٫٠٨حسابات تجاریة مدینة تبلغ قیمتھا االسمیة  فیما تُستبَعد ملیون لایر سعودي)، وُجنِّب مخصص لھا. ٠٫٦: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي

الحسابات المدینة األخرى؛ نظًرا لكونھا ال تتعلق بممارسات السداد للعمالء. انظر فیما یلي الحركة في مخصصات الدیون المشكوك في 
تحصیلھا:

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

٦٠٠٦٠٠٦٠٠في بدایة السنة
--)٥٢١(ُمستخَدم خالل السنة

٧٩٦٠٠٦٠٠في نھایة السنة

وفیما یلي تحلیل تواریخ الحسابات التجاریة المدینة:

اإلجمالي

غیر متأخرة 
السداد وغیر 
منخفضة القیمة

متأخرة السداد لكنھا غیر منخفضة القیمة
لایر سعودي باأللوف

أقل من 
یوًما٣٠

٦٠–٣٠
یوًما

٩٠–٦٠
یوًما

١٢٠–٩٠
یوًما

أكثر من 
یوًما١٢٠

٢٠١٧٣٠٠٫٩٣٨٢٩٧٫٠٧٦٥٤٨١٩٥٣٩٢٥١٢٫١٩٩دیسمبر ٣١
٢٠١٦٣٣٢٫٥٦٦٢٧٩٫٠٩٨٣٨٫١٨٧١٤٫١٢٧٥٣٦٤١٫٠٣٧دیسمبر ٣١
٨٩٤١٠٠-٢٠١٦٢٢١٫٧٩٨٢٠٨٫٩٥٥١١٫٢٦٥٥٨٤ینایر ١

) الحس��ابات التجاریة المدینة التي تناق� كیفیة إدارة المجموعة وقیاس��ھا جودة الحس��ابات ) لالطالع على مخاطر ائتمان ٢٨انظر ا�یض��اح
التجاریة المدینة االئتمانیة غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة.



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

-٤٤-

المبالغ المدفوعة مقدًما واألصول المتداولة األخرى.١٥
دیسمبر٣١

٢٠١٧
دیسمبر٣١

٢٠١٦
ینایر١

٢٠١٦
)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 

١٥٫٧٥٧١٥٫٥٥٥١٥٫٩٤٦مبالغ مدفوعة مقدًما
جزء متداول من حسابات مدینة عن برنامج تملك الوحدات السكنیة 

(إیضاح  -١٢٫٠٢٦١١٫١٣٩)١٢للموظفین
٢٫٣٧٥٢٫٢٠٢٢٫٩٩٥تأمینات نقدیة

دین ١١٫٢٩٣١٫٨١٧١٫١٩٨ُدفعات ُمقدَّمة إلى موّرِ
-٥٫٣٠٤٤٫٠٢٥إیرادات عموالت مستحقة

١٨٨٢٫٤٢٦١٫٧٧٨أخرى
٤٦٫٩٤٣٣٧٫١٦٤٢١٫٩١٧

االستثمارات القصیرة األجل.١٦

للایر اتتألف االستثمارات القصیرة األجل من ودائع مرابحة لدى بنوك إقلیمیة تبلغ مدتھا سنة واحدة من تاریخ اإلیداع األصلي، وھي ُمسجَّلة ب
سنویًا).%٣٫١٠إلى %٢٫٦٢: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(سنویًا %٢٫٤٥إلى %٢٫٠٥السعودي، وتحقق ھذه الودائع إیرادات تمویل بمتوسط نسبتھ 

د وما في حكمھالنق.١٧
دیسمبر٣١

٢٠١٧
دیسمبر٣١

٢٠١٦
ینایر١

٢٠١٦
)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 

٢٠٥٫٢٦٩٥٢٫٩٨٦٨٤٫٩٨٤أرصدة لدى البنوك ونقدیة
-٥٥٫٠٠٠٤٠٠٫٠٠٠استثمارات مرابحة قصیرة األجل

٢٦٠٫٢٦٩٤٥٢٫٩٨٦٨٤٫٩٨٤

استثمارات المرابحة القصیرة  األجل محتفظ بھا لدى بنوك تجاریة محلیة وإقلیمیة، وھي ُمسجَّلة باللایر السعودي. وكان یبلغ تواریخ استحقاق إنَّ
(%١٫٧٠أشھر، وھي تحقق إیرادات تمویل بمتوسط نسبتھ ٣جمیع االستثمارات أقل من  %٢٫٩٥إلى %٢٫٢٥: ٢٠١٦دیسمبر ٣١سنویًا

سنویًا).

رأس المال.١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

األسھمعدد األسھمعدد األسھمعدد 
ح بھاالاألسھم  ُمصرَّ

١٩٦٫٧٩٤١٩٦٫٧٩٤١٦٣٫٩٩٥(باأللوف)لایر سعودي١٠أسھم عادیة قیمة كل منھا 

مدفوعة بالكاملالُمصدَرة والسھم األ
١٩٦٫٧٩٤١٩٦٫٧٩٤١٦٣٫٩٩٥(باأللوف)لایر سعودي١٠أسھم عادیة قیمة كل منھا 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

-٤٥-

القرض ألجل.١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 

١٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠قرض مرابحة
)٤٠٫٠٠٠()٤٠٫٠٠٠()١٠٫٠٠٠(ناقًصا: الجزء المتداول

١٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠-الجزء غیر المتداول

ملیون لایر سعودي من بنك تجاري محلي بغرض تمویل المشروع ٢٠٠م، على تسھیل قرض مرابحة بقیمة ٢٠١٣حصلت الشركة، خالل عام 
) ملیون ١٢٠م، من ھذا التسھیل ٢٠١٧دیسمبر ٣١). وقد بلغ الرصید المسحوب، كما في ١٢اإلسكاني لموظفیھا كما ھو ُمبیَّن في اإلیضاح

(لایر  من ١٢ملیون لایر سعودي). ویُسدَّد القرض على ١٢٠: ٢٠١٦سعودي م.٢٠١٥یونیو ٣٠قسطا ربع سنوي متساو ابتداًء

دیسمبر:٣١وفیما یلي ملخص بإجمالي تواریخ استحقاق القروض كما في 

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 
دیسمبر:٣١المنتھیة في السنوات 

٤٠٫٠٠٠--٢٠١٦
٤٠٫٠٠٠٤٠٫٠٠٠-٢٠١٧
٢٠١٨١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠

الصكوك.٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 
١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠صكوك

)٢٫٣٧٦()٢٫١٢٥()١٫٤١٨(ناقًصا: خصم القیمة الحالیة باستخدام طریقة معدَّل الفائدة الفعلي

٩٩٨٫٥٨٢٩٩٧٫٨٧٥٩٩٧٫٦٢٤

عن كل صك لایر سعودي ملیون ١ملیار لایر سعودي بقیمة اسمیة قدرھا ١م، صكوكھا بقیمة ٢٠١٤نوفمبر ١٧أصدرت الشركة، بتاریخ 
("دون  ") زائدًا ھامش SIBORخصم أو عالوة. وتحمل الصكوك الصادرة معدل عائد على أساس أسعار العمولة للتعامل بین البنوك السعودیة

، وتستحق %٣٫٣٤ربح ُمحدَّد یستحق سداده على دفعات متأخرة السداد نصف سنویة. وتُحتَسب الصكوك على أساس معدل الفائدة الفعلي نسبتھ 
م، فقد ُصنِّف إجمالي المبلغ غیر الُمسدَّد من ٢٠١٧دیسمبر ٣١وكما في . م٢٠١٩نوفمبر ١٧قیمة اسمیة في تاریخ استحقاقھا السداد كاملة ب

المطفَأة.غیر الصكوك كمطلوبات غیر متداولة بالصافي بعد حسم التكلفة المؤجَّلة 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف

-٤٦-

األخرى المستحقَة لھمخدمة للموظفین والمكافآت المكافآت نھایة .٢١

یمثل الجدول التالي عناصر التزامات المكافآت الُمحدَّدة وااللتزامات األخرى:

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 
٩٢٫١٣٥٧٢٫٦٦٨٥٧٫٠٦٤القیمة الحالیة اللتزام مكافآت محددة

---العادلة ألصول الخطةناقًصا: القیمة

(مالحظة  ٩٢٫١٣٥٧٢٫٦٦٨٥٧٫٠٦٤)٢١-١صافي االلتزام الُمحدَّد

(أي خطة االدخار للموظفین) ٩٫٦١٢٧٫٣٧٣٥٫٤٠٤مكافأة أخرى طویلة األجل

١٠١٫٧٤٧٨٠٫٠٤١٦٢٫٤٦٨مكافآت نھایة خدمة للموظفین ومكافآت أخرى مستَحقة لھم

فیما یلي المبالغ المعتَرف بھا والحركة في صافي التزام المكافآت المحدَّدة على مدى السنة:٢١-١

٢٠١٦٥٧٫٠٦٤ینایر ١في 
١٠٫٣١٩تكلفة خدمات

٢٫٧٠٨تكلفة فوائد
)١٫٢٨٩(مكافآت مدفوعة

٣٫٨٦٦خسائر اكتواریة من إعادة قیاس صافي التزامات المكافآت المحددة
٢٠١٦٧٢٫٦٦٨دیسمبر ٣١في 

١١٫٨٩٤تكلفة خدمات
٣٫٣٣٠تكلفة فوائد

)٢٫٨٦١(مكافآت مدفوعة
١٠٤٫٧خسائر اكتواریة من إعادة قیاس صافي التزامات المكافآت المحددة

٢٠١٧٩٢٫١٣٥دیسمبر ٣١في 

دد مكافآت نھایة الخدمة للموظفین حسب تقییمات اكتواریة ("طریقة ائتمان تُحَّ باستخدام طریقة تعتمد على رواتب نھایة الخدمة المتوقعة
قعة والوحدة المتوقعة"). وتُطبَّق االفتراضات المناسبة المتعلقة بمعدالت الوفیات ودوران الموظفین والفوائد لتحدید التزام المكافآت المت

.المستَحقة على المجموعة بشأن مكافآت الموظفین الطویلة األجل

باألرباح والخسائر  َدة كعنصر من حقوق المساھمین. االكتواریةویُْعتََرُف ویُعتَرف مباشرة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ
دة في فترة القوائم المالیة عند تكبِّدھا.ةبتكالیف الخدم السابقة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

(بالنسب المئویة): وفیما یلي االفتراضات االكتواریة الرئیسة المستخَدمة في تقییم التزامات التقاعد

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

ینایر ١
٢٠١٦

%٤٫٤%٤٫٣%٣٫٦الخصممعدل
%٦٫٠%٦٫٠%٤٫٠ُمعدَّل زیادة الراتب للسنوات الثالث األولى

%٤٫٥%٤٫٥%٤٫٥الراتب طویل األجلُمعدَّل زیادة 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة 

-٤٧-

خدمة للموظفین والمكافآت األخرى المستحقَة لھمالمكافآت نھایة .٢١

ة التأثیرات التالیة على التزام المكافآت المحدَّدة: یؤثر تغیُّر في االفتراضات االكتواریة الھامَّ
دیسمبر٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
ینایر ١

٢٠١٦
معدل الخصم:

)٤٫٣٩٠()٥٫٥٩٩()٧٫١٢٣(نقطة%٠٫٥بواقع زیادة 
٧٫٩٧٥٦٫٢٦٢٤٫٩١٧نقطة%٠٫٥نقص بواقع 

:على المدى الطویلُمعدَّل زیادة الراتب 
٥٫٩٢٧٤٫٦٦٨٤٫١٨٢نقطة%٠٫٥زیادة بواقع 
)٣٫٨٠١()٤٫٢٨٠()٥٫٤٣٥(نقطة%٠٫٥نقص بواقع 

د تحلیل الحساسیة المذكور أعاله  ر استقرائیًا التأثیر على التزامات المكافآت المحدَّدة نتیجة تغیُّرات معقولة في ُحّدِ على طریقة تقّدِ بناًء
تاالفتراضات الرئیسة نشأت في نھایة فترة القوائم المالیة. ویعتمد تحلیل الحساسیة على تغیُّر في افتراض ھام، مع ثبات كافة االفتراضا

اسیة تغیًُّرا فعلیًا في التزام المكافآت المحددة؛ ذلك أنَّھ من غیر المرجَّح أن تنشأ التغیُّرات في االفتراضات األخرى. وقد ال یمثل تحلیل الحس
بمعزل عن بعضھا البعض.

المبالغ الُمستَحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى.٢٢
دیسمبر٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
ینایر١

٢٠١٦
)٦-١(مالحظة)٦-٣(مالحظة 

١٧٦٫٠٠٣١٣٣٫١٠٩١١٦٫٩٦٩مشتریات ومصاریف مستحقة الدفع
٧٫٤٤٠٣٫٠٤٠-خصم عمالء

١٫٣٧١١٫٠٠٠٨٧٣أخرى
١٧٧٫٣٧٤١٤١٫٥٤٩١٢٠٫٨٨٢

ض لھا  فَصح عنھا المجموعة ُممخاطر العمالت والسیولة المتعلقة بالحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى التي تتعرَّ
) ).٢٨ضمن اإلیضاح

الزكاة وضریبة الدخل.٢٣

فیما یلي العناصر الرئیسة لمصروف الزكاة وضریبة الدخل:
٢٠١٧٢٠١٦

)٦-٤(مالحظة الزكاة وضریبة الدخل الحالیة:

لة ٢٢٫١٣٤١٩٫٩٤٢زكاة ُمحمَّ
٩٥٦٣٫٦٤٤مصروف ضریبة دخل حالیة

٢٣٫٠٩٠٢٣٫٥٨٦
لة: الضریبة المؤجَّ

)٦٠٨()٢٫٣٢٣(فروق مؤقتة وعكس قید مخصصھامخصصفیما یتعلق بإنشاء

٢٠٫٧٦٧٢٢٫٩٧٨

تمثلت الحركة في زكاة وضریبة دخل السنة فیما یلي:
٢٠١٧٢٠١٦

)٦-٣(مالحظة 
٢١٫٨٢٥١٩٫٥٧٨ینایر١في 

٢٣٫٠٩٠٢٣٫٥٨٦مخصص السنة الحالیة
)٢١٫٣٣٩()٢٣٫٦٧٨(مدفوعات خالل السنة

٢١٫٢٣٧٢١٫٨٢٥دیسمبر٣١في 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة  دة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٤٨-

(تتمة).٢٣ الزكاة وضریبة الدخل

الزكاة
الُمحمَّل للسنة

لة مما یلي: ٢٠١٧٢٠١٦تتألف الزكاة الُمحمَّ
)٦-٣(مالحظة 

٢٠٫٧٣٧١٩٫٩٣١مخصص السنة الحالیة
١٫٣٩٧١١تعدیل متعلق بسنوات سابقة

٢٢٫١٣٤١٩٫٩٤٢ُمحمَّل للسنة

العناصر األساسیة للوعاء الزكوي:فیما یلي 
٢٠١٧٢٠١٦

٣٫٣١١٫١٨٥٣٫٣٦١٫٤٣٥أصول غیر متداولة
١٫١٠١٫٨٢٣١٫٠٩١٫٧٣٣مطلوبات غیر متداولة

٣٫٠٣٦٫٤٤٥٢٫٥١٨٫٧٤١حقوق المساھمین في بدایة السنة
٦٤٥٫٢٢٦٧٤٢٫٣٠١دخل خاضع للزكاة

٥٥٠٫٨٦٢٤٩٧٫٩١٩توزیعات أرباح مدفوعة
عن المخصصات غیر المسموح بحسمھا في رئیسٍة الفروق بین النتائج وفقًا للقوائم المالیة والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورةٍ إنَّ

احتساب النتائج الخاضعة للزكاة.

ضریبة الدخل
الُمحمَّل للسنة

لة  مما یلي:تتألف ضریبة الدخل الُمحمَّ
٢٠١٧٢٠١٦

)٦-٣(مالحظة 
٢٫١٠٨٣٫٦٥٥مخصص السنة الحالیة

)١١()١٫١٥٢(تعدیل متعلق بسنوات سابقة

٩٥٦٣٫٦٤٤ُمحمَّل للسنة

أي تسویات للربح الخاضع للزكاة والربح المحاسبي فیما یتعلق بمخصص الضریبة الُمجنَّب ة ھامَّة نظًرا لعدم وجود بنود تسوی؛لم تُجَر
یستلزم اإلفصاح عنھا.

موقف الربوط
الشركة المتقدمة للبتروكیماویات ("الشركة")

غیر أنَّھا لم ،م٢٠١٦م حتى ٢٠٠٥قدَّمت الشركة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة السنویة عن األعوام من 
اآلن من الھیئة العامة للزكاة والدخل عن تلك السنوات.تتسلم أي ربط حتى 

الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة
دة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة السنویة عن األعوام من  م حتى ٢٠١٣قدَّمت الشركة المتقدمة للطاقة المتجدَّ

اآلن من الھیئة العامة للزكاة والدخل عن تلك السنوات.غیر أنَّھا لم تتسلم أي ربط حتى ،م٢٠١٦

الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي
م ٢٠١٣قدَّمت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة السنویة عن األعوام من 

ى اآلن من الھیئة العامة للزكاة والدخل عن تلك السنوات.غیر أنَّھا لم تتسلم أي ربط حت،م٢٠١٦حتى 

على فھم الشركة لألنظمة الزكویة والضریبیة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة.  الوعاء الزكوي والضریبي بناًء وقد احتُِسَب
والضریبیة في المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة. وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا الھیئة عن اإلقرارات وتخضع األنظمة الزكویة

الُمقدَّمة من الشركة وشركاتھا التابعة.



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة  دة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٤٩-

(تتمة).٢٣ الزكاة وضریبة الدخل

الضریبة المؤجَّلة
لة من فروق التوقیت المتعلقة بـ: تتألف الضریبة المؤجَّ

دیسمبر٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

ینایر١
٢٠١٦

)٦-١(مالحظة )٦-٣(مالحظة 
األصل الضریبي المؤجَّل

١٢١٢٠٤١٦١المخصصات المسموح بھا على أساس نقدي

االلتزام الضریبي المؤجَّل
لة لألغراض الضریبیة )٤٫٥٨٦()٤٫٠٢١()١٫٦١٥(فروق االستھالك المعجَّ

١٫٤٩٤٣٫٨١٧٤٫٤٢٥صافي االلتزام الضریبي المؤجَّل

ل فیما یلي: تمثلت تسویة صافي االلتزام الضریبي المؤجَّ
دیسمبر٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
)٦-٣(مالحظة 

٣٫٨١٧٤٫٤٢٥ینایر١في 
)٦٠٨()٢٫٣٢٣(مصروف ضریبة معكوس قیده في الربح أو الخسارة خالل السنة

١٫٤٩٤٣٫٨١٧دیسمبر٣١في 

تكلفة المبیعات.٢٤

٢٠١٧٢٠١٦
)٦-٤(مالحظة 

١٫٣٣١٫١٧٢٩٩٤٫٥٠٦مواد خام ومنافع خدمیة ومستھلكات وتغیُّر في المخزون
٨٣٫٥٧٨٧٧٫١٦٨رواتب ومكافآت

(إیضاح  ١٨١٫٠٣٣١٧٤٫٤١٤)٧استھالك
٥٠٫٦٣١٣٤٫٨٢٦أخرى

١٫٦٤٦٫٤١٤١٫٢٨٠٫٩١٤

المصاریف العمومیة واإلداریة.٢٥
٢٠١٧٢٠١٦

)٦-٤(مالحظة 
٦٦٫١٥٢٧٠٫٩٠٥رواتب ومكافآت

(إیضاح  ٩٫٦٢٢٨٫٤٣١)٧استھالك
٨٫٠٣٨٩٫٥٧٦خدمات متعاقد علیھا
٧٫٣٠٨٧٫٣٣٩أتعاب قانونیة ومھنیة

٢٫٢٢٤٤١٦مكافأة عضو مجلس إدارة وبدالتھ ومصاریفھ
٢٫٠٩٨٢٫٠٩٤ُرخص برامج إلكترونیة ورسومھا

١٫٤٩٠١٫١٩٢اتصاالت
١٫٠٠١١٫٩٩٥دعایة وإعالن وترویج

١٫٣٠٢١٫٦٢٢إیجار
٨٫٣٧٥١٢٫٦٣٨أخرى

١٠٧٫٦١٠١١٦٫٢٠٨



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ما لم یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة 

-٥٠-

المعلومات القطاعیة.٢٦

(قطاع األعمال)، أو تقدیم منتجات أ ا تقدیم منتجات أو خدمات ویمثل القطاع وحدة قابلة للتمییز في المجموعة حیث تزاول ھذه الوحدة إمَّ
(القطاع الجغرافي) على أن یكون لكل قطاع مخاطره ومنافعھ المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات  خدمات في نطاق بیئة اقتصادیة محددة

األخرى.

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

من مبیعات المجموعة إلى المسوقین، وتتعلق عملیات المجموعة بقطاع تشغیلي واحد. وعلیھ لم  كبیٌر قطاعي یُْعَرض التحلیل الویُباع جزٌء
حسب القطاع الجغرافي والتشغیلي.

ع المبیعات جغرافیًا ما بین مبیعات محلیة في المملكة  ما یمثل نسبة بوتقع جمیع أصول المجموعة التشغیلیة بالمملكة العربیة السعودیة. وتَُوزَّ
من إجمالي المبیعات.%٩٢من إجمالي المبیعات، فیما تمثل المبیعات الخارجیة أكثر من ٪١٠أقل من

ربحیة السھم.٢٧

م ھتُحتَسب مبالغ ربحیة السھم األساس بقسمة صافي ربح السنة العائد لحاملي األسھم العادیة في المجموعة على المتوسط المرجَّح لعدد األس
العادیة خالل السنة.

بتاریخ وخالل اج م، زیادة في ٢٠١٦خالل عام ،م، اعتمد المساھمون٢٠١٦یولیو ٢٨تماع الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة الذي ُعِقَد
لت الزیادة المقترحة في رأس المال من حساب األرباح المبقاة بتوزیع سھم %٢٠رأس المال نسبتھا  عن طریق إصدار أسھم منحة. وقد ُمّوِ

ة أسھم مملوكة للمساھمین الحالیین. وزاد عدد األسھم الُمصَدرة من مئة وثالثة وستین ملیون وتسعمئة خمسة وتسعین منحة واحد لكل خمس
) (ن) سھم إلى مئة وستة وتسعین ملیو١٦٣٫٩٩٥٫٠٠٠ألف ) سھم.١٩٦٫٧٩٤٫٠٠٠وسبعمئة وأربعة وتسعین ألف

حسابات ربحیة السھم األساس والمخفض:ویظھر الجدول التالي بیانات الدخل واألسھم المستخدمة في 

٢٠١٧٢٠١٦
)٦-٤(مالحظة 

٦٣١٫١١٦٧٣١٫٨٧٨صافي الربح المتعلق بمساھمي المجموعة
(باأل ح لعدد األسھم العادیة ١٩٦٫٧٩٤١٩٦٫٧٩٤ف)لوالمتوسط المرجَّ

٣٫٢٠٧٣٫٧١٩(باللایر السعودي)ربحیة السھم

بند مخفض یؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة.لم یكن ھناك أي 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٥١-

إدارة المخاطر.٢٨

نظرة عامة
اء استخدامھا األدوات المالیة: ض الشركة للمخاطر التالیة جرَّ تتعرَّ

مخاطر االئتمان•
مخاطر السیولة•
مخاطر السوق•
المخاطر التشغیلیة•

ض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله وأھداف المجموعة وسیاساتھا وإجراءاتھا المتعلقة  م ھذا اإلیضاح معلومات بشأن تعرُّ یقّدِ
دة إفصاحات كمیة إضافیة.بقیاس المخاطر وإدارتھا وإدارة رأس المال بالمجموعة. وُمدَرج طوال ھذه القوائم المالیة الُموحَّ

المخاطرإطار عمل إدارة 
یضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولیة الكاملة عن وضع إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة واإلشراف علیھ، كما تتولى اللجنة التنفیذیة 
التابعة للمجلس المسؤولیة عن وضع سیاسات إدارة المخاطر بالمجموعة ومراقبتھا. وتبلغ اللجنة بصفة دوریة مجلس اإلدارة عن كافة 

أنشطتھا.

وتُوَضع سیاسات إدارة المخاطر بالمجموعة من أجل تحدید المخاطر التي تواجھھا المجموعة وتحلیلھا بھدف وضع الحدود والضوابط 
ت االمناسبة للمخاطر ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. وتخضع سیاسات إدارة المخاطر وأنظمتھا للمراجعة الدوریة بغرض دراسة التغیُّر

سوق وأنشطة المجموعة. ومن خالل الدورات التدریبیة والمعاییر واإلجراءات اإلداریة لدى المجموعة، فإنَّھا تھدف إلى إنشاء في أحوال ال
بیئة رقابیة انضباطیة وبنَّاءة فیھا یفھم الموظفون كافة واجباتھم والتزاماتھم.

راقبة االلتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، وتراقب لجنة المراجعة بالمجموعة الطریقة التي تنتھجھا اإلدارة في م
كفایة إطار عمل إدارة المخاطر التي تجابھھا المجموعة. ویساعد قسم المراجعة الداخلیة لجنة المراجعة بالمجموعة في دورھا وتراجع

الغرض على ضوابط إدارة المخاطر وإجراءاتھا وإبالغ المراجعات الدوریة والمخصَّصةتنفیذاإلشرافي. ویتولَّى قسم المراجعة الداخلیة 
النتائج التي تسفر عنھا إلى لجنة المراجعة.

النقد وما في حكمھ واالستثمارات القصیرة األجل والحسابات التجاریة المدینة واالستثمارات ال رئیسٍة تاحة موتتضمَّن األدوات المالیة بصفٍة
والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى وتوزیعات األرباح المستحقة الدفع والقرض ألجل للبیع والحسابات التجاریة الدائنة 

والصكوك والمطلوبات غیر المتداولة األخرى.

مخاطر االئتمان
اماتھ مالیة عن الوفاء بالتزتتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالیة التي تلحق بالمجموعة إذا ما تخلَّف عمیل أو طرف آخر في أداة

من الحسابات التجاریة المدینة المستَحقة للمجموعة من العمالء  رئیسٍة المتاحة للبیع.واستثماراتھاالتعاقدیة، وتنشأ بصفٍة

الحسابات التجاریة المدینة
بخصائص كل وكیل تسویقي على  رئیسٍة ض لھا الشركة بصفٍة حصري ِحدة الذي یعمل وكیل المبیعات التتأثر مخاطر االئتمان التي تتعرُّ

ةللمنتَج. وتغطَّي الحسابات التجاریة المدینة الُمستَحقة من الوكالء التسویقیین من خالل اعتماد مستندي احتیاطي صادر عن مؤسسات مالی
ملیون لایر سعودي، ٢٥٩م أكثر م، كان لدى المجموعة ثالثة وكالء تسویقیین مستَحق منھ٢٠١٧دیسمبر ٣١ذات جدارة ائتمانیة. وكما في 
تقریبًا من كافة الحسابات المدینة المستحقة.%٨٦وأُجریَت المحاسبة عن نسبة 

نالمباشریوال تتعامل الشركة إال مع جھات أخرى ُمعتَرف بھا وذات جدارة ائتمانیة. وتكمن سیاسة المجموعة في أن یخضع كافة العمالء 
إلجراءات التحقق والدراسة من الناحیة االئتمانیة. ویُجَرى تقییم الجودة االئتمانیة الشروط االئتمانیةساسعلى أیودُّون التعامل معھا ممن

على سجل أداء ذي تصنیف ائتماني بارز. فضال عن ذلك، تُجَرى مراقبة األرصدة المدینة باستمرار مع التوصل إلى نتیجة بأن  للعمیل بناًء
لمعدمة ال یمثل أھمیة.تعرض المجموعة لمخاطر الدیون ا



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٥٢-

(تتمة).٢٨ إدارة المخاطر

(تتمة) مخاطر االئتمان
(تتمة) المدینون التجاریون

عل على معاییر التصنیف الداخلي والخارجي. ویُجَرى تقییم الجودة االئتمانیة للعمیل بناًء سجل ىوتُوَضع حدود ائتمانیة للعمالء كافة بناًء
.دینة غیر الُمسدَّدة بصورة دوریةوتُراقَب حسابات العمالء المأداء ذي تصنیف ائتماني بارز. 

وقد وضعت المجموعة سیاسة ائتمان لكل عمیل جدید، حیث یُجرى تحلیل كل عمیل جدید على ِحدة فیما یتعلق بالجدارة االئتمانیة قبل 
ن الدارسة التي تجھاأحكاموشروط المجموعةعرض  ریھا المجموعة التصنیفات الخارجیة، متى تكون القیاسیة للدفع والتورید. وتتضمَّ

لمشتریات لكل عمیل، حیث إنھا تمثل الحد األقصى من المبلغ المفتوح دون لة في بعض الحاالت. وتُوَضع حدود متاحة، والمراجع المصرفی
یة للعمالء ممن ال یستوفون الجدارة االئتمانالحاجة إلى الموافقة من اللجنة التنفیذیة، وتخضع ھذه الحدود إلى المراجعة كل ربع سنة. ویجوز 

م فقط. القیاسیة لدى المجموعة أن یجروا معامالت معھا على أساس الدفع المقدَّ

یمثل تقدیرھا من الخسائر المتكبَّدة فیما یتعلق بالحسابات التجاریة المدینة والحسابات ،جموعة مخصًصا لالنخفاض في القیمةوتُجنِّب الم
ة كل المدینة األخ رى واالستثمارات. وتتمثل العناصر الرئیسة من ھذا المخصص في عنصر الخسارة الُمحدَّدة الذي یتعلق بالمخاطر الھامَّ

رة اعلى حدة وعنصر الخسارة الجماعیة الذي یُوضع لمجموعة األصول المشابھة للخسائر المتكبَّدة لكنھا لم تُحدَّد بعد. ویُحدَّد مخصص الخس
على البیانات التاریخیة إلحصائیات سداد األصول المالیة المشابھة.الجماعیة بناًء

االستثمارات المتاحة للبیع
من تعرضھا لمخاطر االئتمان عن طریق عدم االستثمار إال في األوراق المالیة السائلة مع أطراف أخرى معتَمدة تعمل المجموعة على الحّدِ

ده ا فترض بأنَّ، وتمراقبة فاعلةللجنة االستثماریة لكل طرف. وتراقب اإلدارة التصنیفات االئتمانیةوضمن نطاق الحد االئتماني الذي تحّدِ
المجموعة ال تستثمر إال في األوراق المالیة ذات التصنیفات االئتمانیة العالیة، وال تتوقع اإلدارة عدم وفاء أي طرف آخر بالتزاماتھ.

األدوات المالیة والودائع النقدیة
المخاطر االئتمانیة من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من خالل قسم المالیة بالمجموعة وفقًا لسیاسة المجموعة. وال تُجَرى تَُدار

استثمارات األموال الفائضة إال مع األطراف األخرى المعتمَدة وضمن نطاق الحدود االئتمانیة الُمحدَّدة لكل طرف. ویراجع مجلس اإلدارة
وعة الحدود االئتمانیة المتعلقة باألطراف األخرى سنویًا، ویمكن تحدیثھا طیلة السنة شریطة موافقة اللجنة االستثماریة بالمجموعة. بالمجم

من مخاطر التركز؛ ومن ثم تخفیف وطأة الخسارة المالیة من خالل ما یُحتمل من تخلِّف الطرف األخر عن وتُوَضع الحدود بھدف الحّدِ
السداد.

الحد األقصى من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا ویت م ٢٠١٧دیسمبر ٣١فیما یتعلق بعناصر قائمة المركز المالي كما في المجموعةمثُل
(٢٠١٦و  )، باستثناء الضمانات المالیة.١٤م في القیمة الدفتریة كما ھو ُمبیَّن في اإلیضاح

مخاطر السیولة
دیة قتتمثل مخاطر السیولة في مواجھة المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي تُسدَّد عن طریق تسلیم الن

ةأو أصل مالي آخر. وتتمثل المنھجیة التي تتبعھا المجموعة في إدارة السیولة في أنھا تضمن، قدر اإلمكان، وجود دوًما سیولة نقدیة كافی
لدیھا للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظروف العادیة أو الصعبة، دون أن تتكبِّد خسائر غیر مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ

بسمعة المجموعة.

، بما في ذلك خدمة یوًما٩٠بأن لدیھا ما یكفیھا من النقدیة عند الطلب من أجل الوفاء بالمصایف التشغیلیة المتوقعة لمدة المجموعةوتتأكد 
ن عااللتزامات المالیة، وال یشمل ذلك التأثیر المحتمل للظروف الصعبة التي یتعذر التنبؤ بھا بصورة معقولة مثل الكوارث الطبیعیة. فضال 

الحصول على مصادر التمویل متاح، ویمكن ترحیل الدْین المستَحق خالل  اریخ استحقاق شھًرا مع المقرضین الحالیین إلى ت١٢ذلك، فإنَّ
أبعد، عند اللزوم.
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سعودیة مساھمة)(شركة 

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
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(تتمة).٢٨ إدارة المخاطر

زیادة تركز المخاطر
ینشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافیة ذاتھا أو عندما یكون 

التعاقدیة تأثرا مماثال بالتغیُّرات في الظروف االقتصادیة أولدیھا خصائص اقتصادیة تؤدي بھا أن تتأثر قدرتھم على الوفاء بااللتزامات 
السیاسیة أو غیرھا من الظروف. ویشیر تركز المخاطر إلى الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة 

معینة.

ز على المحافظة على وبُغیَة الحیلولة دون مخاطر التضخم في التركُّز، تتضمَّن سیاسات المجموع ة وإجراءاتھا مبادئ توجیھیة ُمحدَّدة ترّكِ
موعة جمحفظة متنوعة من السندات. وتخضع مخاطر التركُّز الُمحدَّدة للمراقبة واإلدارة وفقًا لذلك. وتُستخَدم التحوطات االنتقائیة داخل الم

من أجل إدارة مخاطر التركز على مستوى العالقات ومستوى الصناعة.

على الدُّفعات غیر المخصومة التعاقدیة:ویل ص الجدول التالي تواریخ استحقاق االلتزامات المالیة على المجموعة بناًء ّخِ

٢٠١٧دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

عند الطلب

لایر سعودي 
باأللوف

٣أقل من 
أشھر

لایر سعودي 
باأللوف

١٢إلى ٣
شھًرا

لایر سعودي 
باأللوف

٥إلى ١
سنوات

لایر سعودي 
باأللوف

أكثر من خمس 
سنوات

لایر سعودي 
باأللوف

اإلجمالي
لایر سعودي 

باأللوف
قروض تحمل فائدة:

١٠٫٠٠٠---١٠٫٠٠٠-قرض ألجل-
١٫٠٠٠٫٠٠٠-١٫٠٠٠٫٠٠٠---صكوك-

١٣٫٩٠٥٢٧٥٫١٧٠٣٫٨٩١٣٫١٩٨٤٫٦٨٤٣٠٠٫٨٤٨دائنون تجاریون ومطلوبات أخرى
٤٫٩٩٠----٤٫٩٩٠توزیعات أرباح ُمستَحقة الدفع

١٨٫٨٩٥٢٨٥٫١٧٠٣٫٨٩١١٫٠٠٣٫١٩٨٤٫٦٨٤١٫٣١٥٫٨٣٨

٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

عند الطلب

لایر سعودي 
باأللوف

أشھر٣أقل من 
لایر سعودي 

باأللوف

١٢إلى ٣
شھرا

سعودي لایر
باأللوف

سنوات٥إلى ١
لایر سعودي 

باأللوف

أكثر من خمس 
سنوات

لایر سعودي 
باأللوف

اإلجمالي
لایر سعودي 

باأللوف
قروض تحمل فائدة:

٥٠٫٠٠٠-١٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠-قرض ألجل-
١٫٠٠٠٫٠٠٠-١٫٠٠٠٫٠٠٠---صكوك-

١٠٫٩٣٣٢٠٣٫٨٦٣٤٫٤٠١٣٫١٩٨٥٫٣٢٣٢٢٧٫٧١٨تجاریون ومطلوبات أخرىدائنون 
٤٫٨٢٩----٤٫٨٢٩توزیعات أرباح ُمستَحقة الدفع

١٥٫٧٦٢٢١٣٫٨٦٣٣٤٫٤٠١١٫٠١٣٫١٩٨٥٫٣٢٣١٫٢٨٢٫٥٤٧

٢٠١٦ینایر ١في 

عند الطلب
لایر سعودي 

باأللوف

أشھر٣أقل من 
لایر سعودي 

باأللوف

١٢إلى ٣
شھرا

لایر سعودي 
باأللوف

٥إلى ١
سنوات

لایر سعودي 
باأللوف

أكثر من خمس 
سنوات

لایر سعودي 
باأللوف

اإلجمالي
لایر سعودي 

باأللوف
قروض تحمل فائدة:

٩٠٫٠٠٠-١٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠-قرض ألجل-
١٫٠٠٠٫٠٠٠-١٫٠٠٠٫٠٠٠---صكوك-

٢١٧٫٦٧٤--٦٣٨٢١٤٫١٣٦٢٫٩٠٠دائنون تجاریون ومطلوبات أخرى
٥٫٨٤٣----٥٫٨٤٣توزیعات أرباح ُمستَحقة الدفع

١٫٣١٣٫٥١٧-٦٫٤٨١٢٢٤٫١٣٦٣٢٫٩٠٠١٫٠٥٠٫٠٠٠
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(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٥٤-

(تتمة).٢٨ إدارة المخاطر

مخاطر السوق
التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار األسھم التي تتمثل مخاطر السوق في التغیُّرات

ض لمخاطر السوق  تؤثِّر على دخل المجموعة أو قیمة ما تملكھ من أدوات مالیة. ویتمثل الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرُّ
سین العائد.والسیطرة علیھا ضمن المعطیات المقبولة مع تح

مخاطر العمالت
تتعرُّض وتتمثل مخاطر العمالت في التقلُّبات التي تطرأ على قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیِّرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. 

لة بعملة غیر العمالت الوظیفیة لمنشآت ال ثل مجموعة؛ التي تتمالمجموعة لمخاطر العمالت على المبیعات والمشتریات والقروض الُمسجَّ
ف رئیسٍة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة في سیاق أعمالھا ي الدوالر األمریكي. وال تتعرَّضبصفٍة جوھریٍة المجموعة بصورةٍ

المجموعة لم تجر خالل السنة معامالت ھامة بعمالت غیر اللایر السعودي والدوالر األمریكي الثابت سعر صرفھ مقابل  العادي؛ حیث إنَّ
اللایر السعودي.

مخاطر أسعار الفائدة
ر الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة نتیجة التغیُّرات في أسعار الفائدة تتمثل مخاطر أسعا

ض لھا المجموعة في مخاطر التغیُّرات في أسعار الفائدة في السوق. وتتعلق مخاطر التغیُّرات في  في السوق. وتتمثل المخاطر التي تتعرَّ
ضھا لمخاطر أسعار  بالقروض الطویلة األجل الُمستَحقة على المجموعة التي تعّرِ رئیسٍة ض لھا الشركة بصفٍة الفائدة في السوق التي تتعرَّ

أسعار فائدة التدفقات النقدیة.

ض الحسابات المدینة للمجموعة وقروضھا ذات أسعار الفائدة الثابتة الُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة لمخ صوص اطر أسعار الفائدة كما ھو منوال تتعرَّ
) اء تغیُّر في ٧علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم القیمة الدفتریة وال التدفقات النقدیة المستقبلیة لن تتعرضان لتقلبات جرَّ )؛ وذلك أنَّ

ض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة القیمة العا فال تتعرَّ دلة.أسعار الفائدة في السوق، ومن ثمَّ

بتة اوفیما یلي مخاطر تعرُّض قروض المجموعة للتغیُّرات في أسعار الفائدة وتواریخ إعادة التسعیر التعاقدیة للقروض ذات أسعار الفائدة الث
في نھایة فترة القوائم المالیة:

مخاطر أسعار الفائدة
ینایر١دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

١٫٠١٠٫٠٠٠١٫٠٥٠٫٠٠٠١٫٠٩٠٫٠٠٠تواریخ إعادة التسعیر ستة أشھر أو أقل-سعر فائدة متغیِّر 

تحلیل حساسیة أسعار الفائدة
یتأثر الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة بالحساسیة لمصروف الفائدة المرتفع / المنخفض من القروض الطویلة األجل نتیجة التغیُّرات في 

الفائدة. ویتأثر ربح المجموعة قبل حساب الضریبة على النحو التالي:أسعار 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٧٢٠١٦

)١٠٫٨٩٨()١٠٫٤٥٥(نقطة أساس١٠٠زیادة بواقع -سعر فائدة 
١٠٫٤٥٥١٠٫٨٩٨نقطة أساس١٠٠نقص بواقع -سعر فائدة 

مخاطر السلع
ض المجموعة لتأثیر التقلبات في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج، بما في ذلك البروبین والبروبلین والغاز الطبیعي والكھرباء. وتدی رتتعرَّ

المجموعة من حین إلى آخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام العقود ذات األسعار الثابتة.



للبتروكیماویات وشركاتھا التابعةالشركة المتقدمة 
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٥٥-

(تتمة).٢٨ إدارة المخاطر

مخاطر أسعار األسھم
تتعرض األوراق المالیة المدرجة ألسھم المجموعة لمخاطر سعر السوق الناشئة عن عدم التیقن بشأن القیم المستقبلیة لألوراق المالیة 
االستثماریة. وتدیر المجموعة مخاطر أسعار األسھم من خالل تنویع االستثمارات ووضع حدود على األدوات لألسھم الفردیة واإلجمالیة. 

ریر بصفة دوریة بشأن محفظة األسھم إلى اإلدارة العلیا في المجموعة. ویراجع مجلس إدارة المجموعة جمیع قرارات استثمارات وتُقدَّم تقا
األسھم ویعتمدھا.

لسعودیة اوكما بتاریخ القوائم المالیة، فقد بلغت قیمة المخاطر التي تتعرض لھا األسھم العادیة الُمدرَجة بالقیمة العادلة في السوق المالیة 
رات یُّملیون لایر سعودي. وبالنظر إلى التغیُّرات في القیم العادلة الستثمارات األسھم المملوكة والمرتبطة ارتباًطا إیجابیًا وثیقًا بالتغ٦٦٠٫٨

عنھ تأثیر بقیمة في مؤشر السوق المالیة السعودیة قد ینشأ %٢٠في مؤشر السوق المالیة السعودیة، فقد حدَّدت الشركة بأن النقص بنسبة 
ملیون لایر سعودي تقریبًا على الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكیة العائدة للمجموعة، وذلك على حسب مدى أھمیة االنخفاض ١٣٢٫٢

ال تؤثر علىفي قیمة األوراق المالیة الُمدَرجة في السوق المالیة إال على حقوق الملكیة، ولكنھا %٢٠أو طول أمده. وال تؤثر الزیادة بنسبة 
دة. قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

التغیُّر في سعر 
السھم

التأثیر على حقوق الملكیة
/ الدخل الشامل اآلخر

%٢٠١٧٢٠١٦

٢٠١٣٢٫١٥٤١٤٦٫٧٧٧-+/استثمارات متاحة للبیع

إدارة رأس المال
تتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال فیما یلي:

على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة بحیث تتمكَّن من االستمرار لتحقیق عائدات للمساھمین ومنافع تھاالمحافظة على قدر•
لغیرھم من مالكي األسھم

المحافظة على ھیكل رأسمال مثالي لتقلیل تكلفة رأس المالو•

تعدیال على مبلغ توزیعات األرباح المدفوعة إلى المساھمین أو وبھدف المحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تجري المجموعة 
تعید رأس المال إلى المساھمین أو تصدر أسھًما جدیدة أو تبیع أصوال لتقلیل الدین.

وتماشیًا مع نظرائھا في مجال الصناعة، تراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة الرفع المالي التالیة:

ي كما في نھایة السنة على النحو التالي:كانت نسب الرفع المال
ینایر١دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٧٢٠١٦
)٦-٣(مالحظة 

٢٠١٦
)٦-١(مالحظة 

١٫٠٠٨٫٥٨٢١٫٠٤٧٫٨٧٥١٫٠٨٧٫٦٢٤دین طویل األجل-صافي دین 
٣٫١١٣٫٤٤١٣٫٠٣٦٫٤٤٥٢٫٥١٨٫٧٤١إجمالي حقوق الملكیة

٤٫١٢٢٫٠٢٣٤٫٠٨٤٫٣٢٠٣٫٦٠٦٫٣٦٥وصافي الدینرأس المال 
٠٫٣٢٤٠٫٣٤٥٠٫٤٣٢صافي الدین إلى نسبة حقوق الملكیة

م ٢٠١٧دیسمبر ٣١ولم تُجر أي تعدیالت على األھداف أو السیاسات أو اإلجراءات المتعلقة بإدارة رأس المال خالل العامین المنتھیین في 
م.٢٠١٦و 



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ 

-٥٦-

(تتمة).٢٨ إدارة المخاطر

القیمة العادلة
تمثل القیمة العادلة المبلغ الذي تتم على أساسھ مبادلة أصل ما أو سداد التزام ما بین أطراف مدركة وراغبة وعلى أساس السعر الفوري 

دة ُمعدَّة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة،  ق بین یمكن أن تنشأ فروللمعاملة في تعامالت السوق المباشرة. ونظًرا لكون القوائم المالیة الُموحَّ
.یمھا الدفتریةتقدیرات القیم الدفتریة والقیم العادلة. وتعتقد اإلدارة بأنَّھ ال یوجد فرق جوھري بین القیم العادلة لألصول والمطلوبات المالیة وقِ

على طبیعة المدوقد صنَّفت المجموعة أصولھا ومطلوباتھا المالیة ضمن المستوى الثالث من التسلسل الھرمي للقیمة ال خالت عادلة، وذلك بناًء
ت االمستخَدمة في تحدید القیمة العادلة، حیث یعطي التسلسل الھرمي األولویة األعلى لألسعار الُمدرَجة في أسواق نشطة لألصول أو المطلوب

(المستوى الثالث). (المستوى األول) واألولویة األقل للمدخالت غیر القابلة للمالحظة المتشابھة

بكل فئة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة واألصول المالیة للمجموعة ومطلوباتھا المالیة الُمدرَجة في كل فئة كما ف ٣١يوفیما یلي وصٌف
م.٢٠١٧دیسمبر 

على األسعار الُمدَرجة في السوق المالیة غیر • ة لألصول الُمعدَّلالمستوي األول: األصول والمطلوبات المالیة التي تُحتَسب قِیمھا بناًء
أو المطلوبات المتشابھة في سوق نشطة.

على األسعار الُمدَرجة في األسواق غیر الفاعلة أو مدخالت • المستوي الثاني: األصول والمطلوبات المالیة التي تُحتَسب قیِمھا بناًء
مباشرة أو غیر مباشرة، فعلیًا لكامل مدة األصل أ و االلتزام.النماذج القابلة للمالحظة، سواًء

على األسعار أو طرق تقییم فنیة تتطلب مدخالت غیر قابلة • المستوي الثالث: األصول والمطلوبات المالیة التي تُحتَسب قِیمھا بناًء
ة لقیاس إجمالي القیمة العادلة. وتعكس ھذه المدخالت افتراضات اإلدارة حیال االفتراضات التي من المتوقع أن  للمالحظة وھامَّ

مھا المشارك في السوق لتسعیر األصل أو االلتزام.یستخد

٢٠١٧دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 
لایر سعودي 

باأللوف

المستوي األول
لایر سعودي 

باأللوف

المستوى الثاني
لایر سعودي 

باأللوف

المستوي الثالث
لایر سعودي 

باأللوف
األصول المقاَسة بالقیمة العادلة

--٦٦٠٫٧٧٢٦٦٠٫٧٧٢متاحة للبیعاستثمارات 

٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 
لایر سعودي 

باأللوف

المستوي األول
لایر سعودي 

باأللوف

المستوى الثاني
لایر سعودي 

باأللوف

المستوي الثالث
لایر سعودي 

باأللوف
األصول المقاَسة بالقیمة العادلة

-٧٩٣٫٨٨٥٧٣٣٫٨٨٥٦٠٫٠٠٠متاحة للبیعاستثمارات 

٢٠١٦ینایر ١في 
لایر سعودي 

باأللوف

المستوي األول
لایر سعودي 

باأللوف

المستوى الثاني
لایر سعودي 

باأللوف

المستوي الثالث
لایر سعودي 

باأللوف
األصول المقاَسة بالقیمة العادلة

-٨٠١٫١٤٣٤٦٥٫٢٦٩٣٣٥٫٨٧٤متاحة للبیعاستثمارات 

المجموعة عن القیمة العادلة لألدوات المالیة مثل النقد وما في حكمھ والحسابات التجاریة المدینة والحسابات التجاریة الدا نة ئلم تفِصْح
القیمة  قِیمھا الدفتریة تقارب تقاربًا معقوًال ود إلى حّدٍ العادلة؛ وذلك یعوالمبالغ المستَحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى؛ وذلك أنَّ

كبیر إلى تاریخ االستحقاق القصیر األجل لھذه األدوات.



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
سعودیة مساھمة)(شركة 

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٥٧-

(تتمة).٢٨ إدارة المخاطر

دة ، الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة في القوائم المالیةللمجموعةوفیما یلي مقارنة، حسب الفئة، للقیم الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة  الُموحَّ
م:٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
المطلوبات المالیة

١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠قرض ألجل
٩٩٨٫٥٨٢١٫٠٠٠٫٠٠٠صكوك

تُدَرج القیمة العادلة لألصول والمطلوبات المالیة ضمن المبلغ الذي على أساسھ یمكن مبادلة األداة في معاملة حالیة بین أطراف راغبة،
معاملة بیع إجباریة أو بیع للتصفیة. وقد استُخدمت الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیم العادلة:بخالف 

یقارب النقد وما في حكمھ والحسابات التجاریة المدینة والحسابات التجاریة الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى قِیمھا الدفتریة؛ •
ستحقاق القصیرة األجل لھذه األدوات.وذلك یعود إلى حد كبیر إلى تواریخ اال

سعر الفائدة العائم یقارب سعر الفائد• في ةتُقارب القروض ذات أسعار الفائدة العائمة قِیمھا الدفتریة؛ وذلك یعود إلى حّدٍ كبیر إلى أنَّ
السوق.

والمطلوبات المالیة غیر المتداولة األخرى عن تُقدَّر القیمة العادلة للقروض المتحصَّل علیھا من البنوك والمدیونیات المالیة األخرى•
طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام األسعار المتاحة حالیًا لدین أو شروط مماثلة وتواریخ استحقاق متبقیة.

االلتزامات الرأسمالیة وااللتزامات المحتملة.٢٩

٣١ملیون لایر سعودي كما في ٢٣٫٢ة عن برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین بلغت االلتزامات الرأسمالیة المتعاقَد علیھا غیر المتكبد
(٢٠١٧دیسمبر  ملیون لایر سعودي).٨٨٫٤: ٢٠١٦م

(منتَج وسیط) استُخدم في إنتاج البولیبروبیلین٨٠٫٠٠٠وقد وقَّعت المجموعة اتفاقیة مدتھا خمس سنوات لشراء  ملیون طن سنویًا من البروبلین
١٠٠٫٠٠٠م بزیادة في القیمة إلى ٢٠٢٣یولیو ٣١م، جرى تمدید ھذه االتفاقیة حتى تاریخ ٢٠١٧م. وفي عام ٢٠١٤أكتوبر ١منذ تاریخ 

ملیون طن سنویًا.
االلتزامات المحتملة

(٣٠١٫٩٥أصدر البنك الذي تتعامل معھ المجموعة بالنیابة عنھا ضمانات سداد بقیمة  ملیون لایر ٢٠١٦:٣٠٢٫٠١ملیون لایر سعودي
سعودي) لصالح شركة أرامكو السعودیة عن اتفاقیات تورید بروبین وغاز واتفاقیات أخرى.

اتفاقیات اإلیجار التشغیلي
٣١استأجرت المجموعة أرًضا من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع لمبانیھا ومرافق مصانعھا. وتبلغ مصاریف اإلیجار عن السنة المنتھیة في 

(٠٫٦٥م ما قیمتھ ٢٠١٧دیسمبر ھـ، مع ١٤٥٦ملیون لایر سعودي). وسینتھي عقد اإلیجار في عام ٠٫٦٥: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي
الخیار بتجدیده.

وفیما یلي التزامات الحد األدنى من دُفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء:

٢٠١٧٢٠١٦
٦٥٠٦٥٠واحدةلیس أكثر من سنة

٦٥٠٦٥٠السنة الثانیة
٦٥٠٦٥٠السنة الثالثة

٦٥٠٦٥٠السنة الرابعة
٦٥٠٦٥٠السنة الخامسة

٩٫١٠٨٩٫٧٥٨أكثر من خمس سنوات
١٢٫٣٥٨١٣٫٠٠٨صافي الحد األدنى من ُدفعات اإلیجار



الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركاتھا التابعة
(شركة سعودیة مساھمة)

(تتمة) دة إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّ
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذَكر خالف ذلك)

-٥٨-

توزیعات األرباح.٣٠

(بإجمالي ٠٫٧٠أرباح نقدیة ختامیة بقیمة م، توزیع ٢٠١٧دیسمبر ٥اقترح مجلس اإلدارة، بتاریخ  ملیون ١٣٨لایر سعودي للسھم الواحد
ر ٢٠١٨على أن تُدفَع خالل عام ، م٢٠١٧لایر سعودي) عن الربع الرابع من عام  م بعد موافقة الجمعیة العامة علیھا في اجتماعھا التالي المقرَّ

م.٢٠١٨انعقاده في مارس 

مجلس اإلدارة، بتاریخ  َر لایر سعودي للسھم ٠٫٧٠م بقیمة ٢٠١٧م، توزیع أرباح نقدیة أولیَّة عن الربع الثالث من عام ٢٠١٧أكتوبر ٤قَرَّ
(بإجمالي  ملیون لایر سعودي).١٣٨الواحد

مجلس اإلدارة، بتاریخ  َر دي للسھم لایر سعو٠٫٧٠م بقیمة ٢٠١٧م، توزیع أرباح نقدیة أولیَّة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٧مایو ١٦قَرَّ
(بإجمالي  ملیون لایر سعودي).١٣٨الواحد

مجلس اإلدارة، بتاریخ  َر لایر سعودي للسھم ٠٫٧٠م بقیمة ٢٠١٧م، توزیع أرباح نقدیة أولیَّة عن الربع األول من عام ٢٠١٧مارس ٧قرَّ
(بإجمالي  ملیون لایر سعودي).١٣٨الواحد

(بإجمالي ٠٫٧٠رباح نقدیة ختامیة بقیمة توزیع أ،م٢٠١٦اقترح مجلس اإلدارة، في نوفمبر  ملیون لایر ١٣٨لایر سعودي للسھم الواحد
م.٢٠١٧مارس ٧م. وقد اعتمدت الجمعیة العامة ذلك في اجتماعھا المنعقد بتاریخ ٢٠١٦سعودي) عن الربع الرابع من عام 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا.٣١

المساھمین الرئیسیین في الشركة والشركة الزمیلة للشركة والشركات التابعة لھا وِكبار موظفي الشركة والمنشآت تمثل الجھات ذات العالقة 
ا علیھا. الُمسیَطر علیھا أو المسیَطر علیھا بصورة مشتركة من قِبل ھذه الجھات أو التي تمارس ھذه الجھات نفوذا ھام�

(بجھات ذات العالقة نشأ عنھا أرصدة ولم تُجر خالل السنة أي معامالت ھامة مع ال ) من القوائم ١خالف تلك الُمْفَصح عنھا في اإلیضاح
َدة. المالیة الُمَوحَّ

رواتب ومكافآت ِكبار موظفي اإلدارة

٢٠١٧٢٠١٦
٩٫٥٥٥٩٫٤٦٠رواتب وبدالت

٩٨٢٫٦٢٦١٫٦مكافآت قصیرة األجل ومكافآت أخرى
١٥٫٨٥٣١٥٫٧٢١

القوائم المالیة فیما یتعلق بكبار موظفي اإلدارة.سنةتمثل المبالغ الُمفَصح عنھا في الجدول المبالغ الُمعتَرف بھا كمصروف خالل 

ملیون لایر سعودي ٢٫٢٢وال یقبض أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین مستحقات التقاعد من المجموعة. وقد دفعت المجموعة مبلغًا قدره 
ملیون لایر سعودي) كمكافآت عضو مجلس إدارة وبدالت ومصاریف لھ خالل السنة.٢٫٢٢: ٢٠١٦(

الحدث الالحق.٣٢

م قد یكون لھا تأثیر ھام على المركز ٢٠١٧دیسمبر ٣١من وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ السنة المنتھیة في 
المالیة الُموحَّدة.المالي للمجموعة الُمبیَّن في ھذه القوائم 


