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 2020  2021  إيضاح    

       األنشطة التشغيلية
 624,358  870,695    الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 

       التعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى صافي التدفقات النقدية: 
 215,729  221,071  7  ممتلكات وآالت ومعدات استهالك      
 1,201  1,288  8  استهالك أصول حق استخدام     
 541  -    خسارة استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات    
 5,539  15,955    تكاليف تمويل    
 (34,360)  ( 10,825)  9  حصة في ربح شركة زميلة    
 17,971  21,227    للموظفين ومنافع أخرى التزامات منافع ُمحدَّدة     

    1,119,411  830,979 

       تعديالت رأس المال العامل: 

 (42,828)  ( 26,775)    المخزون     
 (16,987)  ( 106,518)    حسابات مدينة تجارية    
 (48,088)  ( 17,747)    مصاريف مدفوعة مقدماً وأصول متداولة أخرى     
 56,134  46,180    دائنون تجاريون    
 7,246  123,837    مبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة أخرى     

 786,456  1,138,388    النقدية من العمليات 
       

 (1,809)  ( 12,240)  19  التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين ومنافع أخرى مدفوعة 
 (4,218)  ( 15,696)    تكاليف تمويل مدفوعة 

 (22,836)  ( 52,047)  21  زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

       

 757,593  1,058,405    صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية

 األنشطة االستثمارية 
    

 
 

 -  ( 72,333)    صافي الحركة في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -  60,413  11  الحركة في استثمار أسهم ُمسجَّ

 ( 219,266)  ( 1,447,228)  7  إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات 
 17,874  10,317  9  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 

 22,669  30,949    صافي الحركة في أصول غير متداولة أخرى 
 -  11,615    الحركة في المحتجزات طويلة األجل ُمستَحقة الدفع 

 -  225,394  30  استثمار أولى في شركة تابعة من جانب حملة األسهم غير المسيطرين

       
 ( 178,723)  ( 1,180,873)    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

       
       األنشطة التمويلية

 -  1,407,700    المتحصل من قروض مرابحة 
 -  ( 530,000)    الُمسدَّد من قروض مرابحة 

 (1,172)  ( 11,650)  8  التزامات إيجار مسددة 
 ( 563,676)  ( 562,617)    توزيعات أرباح مدفوعة 

       
 ( 564,848)  303,433    األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( 

       
 14,022  180,965    صافي الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 

 47,899  61,921    األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة 

       
 61,921  242,886    السنة األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية 
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 معلومات حول الشركة  .1

لة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بُِموِجب    إن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّ
لاير   2،164،734،000الشركة المدفوع م(. يبلغ رأس مال 2005أكتوبر  1هـ )الموافق 1426شعبان  27وتاريخ  2050049604السجل التجاري رقم 
 لاير سعودي للسهم.  10سهم بقيمة  216،473،400سعودي مقسم إلى 

دة، كما في  ُن القوائم المالية الموحَّ  ، القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية )"الُمشار إليها معا بـ "المجموعة"(: 2021ديسمبر  31تَتََضمَّ

 األثر:       

 الملكيةنسبة 

 %100      مالحظة )أ(     -الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة  

 %100     مالحظة )ب(       -الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي 

 % 85      (  ج مالحظة ) -  الشركة المتقدمة للبولي اوليفينات للصناعة

 مالحظات: 

لة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب  إن الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة هي شركة ذات   أ(   مسؤولية محدودة مملوكة لمساهم واحد ُمسجَّ
 للشركة.  %100م( ومملوكة بنسبة 2012فبراير  19هـ )الموافق 1433ربيع األول  27وتاريخ  2055015327السجـل التجاري رقم 

لة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب السجـل  ب( إن الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي هي شركة مساهم   واحد ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّ
 للشركة.  % 100م( ومملوكة بنسبة 2012أغسطس   1هـ )الموافق 1433رمضان   12وتاريخ  2055017024التجاري رقم 

ومسجلة في الجبيل، المملكة العربية السعودية   طة مغلقة تأسست خالل العام،هي شركة سعودية مساهمة مختل  للصناعةأوليفينات الشركة المتقدمة للبولي    (ج
المتقدمة  شركة  ل% ل85( وهي مملوكة بنسبة  2021أبريل    26هـ )الموافق    1442رمضان    14بتاريخ    20550130313بموجب سجل تجاري رقم  

% المتبقية مملوكة لشركة أس كي للغاز المحدودة، وهي شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين جمهورية سنغافورة(. ولم تبدأ  15)نسبة  لالستثمار العالمي
 . 2024الشركة عملياتها التجارية ألن مصانعها قيد اإلنشاء، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية الربع الثاني من عام  

 

المتقدمة لالستث العالمي خالل عام  أجَرت الشركة  في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية    %100استثماًرا بنسبة    2014مار 
دة لكو  دُ القوائم المالية لشركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد في هذه القوائم المالية الموحَّ  ن مركزها المالي غير هام. محدودة مسجلة في لوكسمبورغ. لم تُوحَّ

سيليكون األلواح  المجموعة مرخصة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية ومشتق البولي  و
الساسية والتحويلية والصناعات  الضوئية واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات ا 
 المتعلقة بالطاقة المتجددة وانشاء وتشغيل وامتالك المشاريع الصناعية داخل وخارج المملكة العربية السعودية على حد سواء. 

  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

- 12  - 

 أساس اإلعداد وبيان االلتزام .2
 

 أسس اإلعداد 
 
ر واإلصدارات األخرى الصادرة  القوائم المالية الموحَّدة الخاصة بالمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايي   ت أُِعدَّ 

 َمدة بالمملكة العربية السعودية"(. عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعت 

 

لة بالقيمة العادلة من خال ل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات  أِعدَّت هذه القوائم المالية الموحَّدة على أساس التكلفة التاريخية، بأستثناء استثمارات األسهم الُمسجَّ

لعادلة. وفيما يتعلق بالتزامات المنافع الُمحدَّدة للموظفين، يُستخدم حساب القيمة الحالية االكتوارية.  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تُقاُس بالقيمة ا 

ب كافة ال  قيم إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم  تُعَْرض هذه القوائم المالية الموحَّدة باللاير السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعة. وتُقرَّ

 يُذكر خالف ذلك. 
 

 أساس التوحيد 

. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر،  2021ديسمبر   31تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في  

فيها، ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على  أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر  

 الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة: 
 

 لمقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها(. السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة ا -
 التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.  -
 المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  -

 
  تراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت وبوجه عام، هناك اف

ارس سيطرة على  نت تم أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كا 

 الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك: 
 

 الترتيب التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.  -
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  -
 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.  -

 
إلى وجود    المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف تقوم  

التوقف عند تخلي المجموعة  تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة على الشركة التابعة ويتم  

المالية الموحدة  عن ممارسة مثل هذه السيطرة. تدرج أصول والتزامات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم 

 اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة. 
 
ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة وحسب الحصص غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز يُو  في    زَّ

سات المحاسبية  يارصيد الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع الس

ة بالمعامالت بين  الخاصة بالمجموعة. يتم حذف كافة األصول واأللتزامات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلق 

 شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية. 

 

التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها  يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة 

تََرُف بأي ربح  تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( وااللتزامات والحصة غير المسيطرة وغيرها من مكونات حقوق الملكية، بينما يُعْ 

 جة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة. ويُعْتََرُف بأي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة. ناتج أو خسارة نات 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  .3
 

 استثمار في شركة زميلة 

ا عليها. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات والقرار  والتشغيلية للمنشآت  ات المالية  الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة نفوذًا هامًّ

عتبارات الضرورية لتحديد  المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. إن االعتبارات المرعية عند تحديد النفوذ الهام مماثلة لتلك اال 

 ة حقوق الملكية. السيطرة على الشركات التابعة. يُحاَسُب عن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة وفقًا لطريق 
 

عتراف بالتغيُّرات في حصة المجموعة  ووفقًا لطريقة حقوق الملكية، يُعْتََرُف باالستثمار في شركة زميلة مبدئيًا بالتكلفة. وتُعدَّل القيمة الدفترية لالستثمار بغرض اال

كة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال تُْطفَأُ أو تُختَبر بشكل فردي  من صافي أصول الشركات الزميلة منذ تاريخ االستحواذ. تُْدَرُج الشهرة المتعلقة بالشر 

 لتحديد االنخفاض في القيمة. 

 

دة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. ويُظَهر أي تغير في الدخل الشامل اآلخر ل  هذه الشركات المستثمر  وتُظِهر قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ

ف المجموعة  ء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. فضاًل عن ذلك، فإنه عندما يوجد تغي ِر ُمعْتََرف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تعتر فيها كجز 

الناشئة عن المعامالت فيما    بحصتها من أي تغيرات، حسبما يكون مناسبا، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحَّدة. وتُحذف األرباح والخسائر غير المحققة 

 بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود حصتها في الشركة الزميلة. 
 

ُل الربح أو الخسارة بعد  ويُظَهر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة خارج الربح التشغيلي، وهو يَُمث ِ 

جموعة. وعند  غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. وتُعدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية الُمفَْصح عنها للم الضريبة والحصص  

 الضرورة، تُجرى تعديالت على السياسات المحاسبية كي تتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قِبل المجموعة. 
 

الملكية، تحدد المجموعة فيما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة استثمارها في شركتها الزميلة.   بعد تطبيق طريقة حقوق

د المجموعة فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته.  ود مثل  وفي حالة وج وكما بكل تاريخ قوائم مالية، تحد ِ

تعترف بالخسارة كـ "حصة    هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة حسب الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية، ثم 

دة.   في نتائج شركة زميلة" في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ
 

الزميلة، تقوم المجموعة بقياس أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة وتعترف به. ويُعتَرف بأي فرق بين القيمة الدفترية  وعند فقدان النفوذ الهام على الشركة  

 . و الخسارة الموحَّدة للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصلة من االستبعاد في قائمة الربح أ
 
 تصنيف كمتداولة وغير متداولة ال

 داولة وذلك عندما: تظِهر المجموعة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي الموحَّدة بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. وتُعَد األصول مت 
 
 العادية، عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة التشغيل   -
 االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  -
 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو  -
 لمالي. بعد فترة التقرير ا عندما تكون نقد وما حكمه فيما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً  -

 
 وتَُصنَُّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3

 

 تصنيف كمتداولة وغير متداولة )تتمة( ال

 

 تعتبر األلتزامات متداولة وذلك: 

 يُتوقع سدادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية، -
 اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، في حالة  -
 استحقاق سدادها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمفَْصح عنها، -
 عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد االلتزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.  -

 
لة كأصول غير متداولة والتزامات غير  وتَُصن ُِف المجموعة كافة   االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة. وتَُصنَُّف األصول وااللتزامات الضريبية المؤجَّ

 متداولة. 

 

 قياس القيم العادلة 

 تقيس المجموعة األدوات المالية واألصول غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. 

 

في السوق بتاريخ القياس.    القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصول ما أو سداده عند تحويل التزامات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين 

 يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصول أو تحويل االلتزامات  قد تتم إما: 
 

 ي لألصول أو االلتزامات في السوق الرئيس - 
 في ظل عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات.  -

 

 ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة. 

 

السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو االلتزامات وعلى فرضية  وتُقاُس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في  

المتعامل في السوق    أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف 

ألفضل لذلك األصل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل  على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل وا 

 واألمثل. 
 

القابلة للمالحظة ذات العالقة    وتستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم االستفادة من المدخالت 

 تقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. و

 

لمستويات القيمة العادلة  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي  

 لقيمة العادلة ككل: المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس ا 

 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألصول أو  التزامات مماثلة.  1المستوى  

   القياس قابل للمراقبة بشكل مباشر أو غير    : طُرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. 2المستوى  

 مباشر 

 : طُرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. 3المستوى  
 

سلسل  بين مستويات الت  وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات المعترف بها في القوائم المالية الموحَّدة على نحو متكرر، تحدد المجموعة فيما لو أجريت التحويالت 

 . الهرمي بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية ُمفَْصح عنها 
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 قياس القيم العادلة )تتمة( 

الهامة، إذا لزم األمر. وتقرر المجموعة مشاركة المقيمين الخارجيين بعد قيام لجنة المراجعة بالمجموعة بمناقشة  ويشارك مقيمون خارجيون في تقييم األصول 

ة مع المقيمين الخارجيين  ذلك واعتماده. وتشمل معايير االختيار معرفة السوق والسمعة واالستقاللية ومدى مراعاة المعايير المهنية. تقرر المجموعة، بعد المناقش

 مجموعة، أي من أساليب التقييم والمدخالت التي يتعين استخدامها لكل حالة. لل 

 

اسات المحاسبية الخاصة  في كل تاريخ قوائم مالية، تحلل المجموعة التغيرات في قيم األصول وااللتزامات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقًا للسي 

لمجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات في حساب التقييم مع العقود  بالمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم ا 

الخارجية ذات العالقة    والوثائق األخرى ذات الصلة. تقوم المجموعة أيًضا بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل فئة من فئات األصول وااللتزامات مع المصادر 

 حديد ما إذا كان التغير معقوالً. لت
 

سلسل  وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول وااللتزامات والت

 الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المبيَّنة أعاله. 
 

 االعتراف باإليرادات 
 

 مبيعات بضائع 
نة من خمس خطوات  تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنتقل السيطرة على المنتجات المبيعة إلى العميل، على أن يُراعى ذلك في إطار اتباع الطريقة المكوَّ 

 المذكورة سابقًا وتطبيق شروط التسعير المعمول بها. 

 

المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها تعاقديا واستثناء الضرائب أو الرسوم. وتقي ِم  وتُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو  

َر ما إذا كانت تقوم بدور األصيل أو الوكيل.   المجموعة ما لديها من اتفاقيات إيرادات وفقًا لمعايير ُمحدَّدة لتقر ِ

 

قين  وفيما يتعلق باألسواق الدولية، تُجَرى كافة   ُل المبيعات عند تسليم المنتجات إلى المسِو  قي المجموعة بموجب اتفاقيات شراء إنتاج. وتُسجَّ ِ المبيعات إلى مسو 

قان من جهات أخرى، بعد حسم تكاليف الشحن و  ِ ُل  التوزيع والتسويق. وتُ بأسعار بيع أولي ة، حيث تُعدَّل فيما بعد حسب أسعار البيع الفعليـة التي يتسلمها المسو  سَجَّ

 تعديالت األسعار عندما تصبح معلومة لدى المجموعة. 

 

 التسعير المبدئي  - التسعير المتغير  
ُل السعر المبدئي على العم يل عند تحويل السيطرة  يجوز بيع بعض المنتجات في أسواق معينة من خالل ترتيبات أسعار متغيرة. وتنص هذه الترتيبات على أن يَُحمَّ

عن    ال يمكن تحديد السعر النهائي للمنتجات إال بالرجوع إلى الفترة الزمنية التي تنتهي بعد ذلك الوقت. وفي مثل هذه الحاالت، وبغض النظر على المنتجات بينما  

ُل اإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات بمبلغ يَُمث ُِل المبل  النهائي المتوقع للِعوض الذي تحصل  غ  المعادلة المستخدمة لتحديد األسعار األولية والنهائية، تُسَجَّ

 عليه المجموعة. 

 

ُل كإيرادات حتى يُ  َحدَّدُ السعر النهائي الفعلي  عندما تسجل المجموعة "حسابات مدينة" بالسعر المبدئي، فإن التغيرات الالحقة في السعر النهائي المتوقع ال تُسَجَّ

التغييرات ناتجة عن التغييرات في سعر السوق / مؤشر سعر السوق للمنتجات(. ومع ذلك، فإنَّ ذلك قد يُعتَبر إعادة قياس  في هذه النقطة الزمنية )طالما أن هذه 

 الحق كأصل تمويلي بالقيمة العادلة. ويجوز أن تُسجَّل حاالت إعادة القياس كإيرادات منفصلة. 

 

أصل العقد أو مطلوب العقد. ويتوقف االعتراف  وتَُسجَُّل جميع التحديثات األخرى على السعر المبدئي مقابل اإليرادات مع تسجيل المبلغ اإلضافي المدين ِضْمن  

بأصل العقد أو مطلوب العقد مقابل الحساب المدين في النقطة الزمنية التي يَُحدَّدُ فيها السعر النهائي الفعلي. 
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 .    ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 االعتراف باإليرادات )تتمة( 

 

 توزيعات أرباح 
 بتوزيعات األرباح عند نشوء حق المجموعة في استالمها، وذلك عادة عندما يعتمد المساهمون توزيعات األرباح. يُعْتََرُف 

 
 دخل تمويل 

ُل إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلية. ويمثل معدل   دل الذي يخصم بالضبط  الفائدة الفعلية المع بالنسبة لكافة األدوات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة، تَُسجَّ

ية لألصول المالية. وتُْدَرُج  المقبوضات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القيمة الدفتر

 إيرادات الفوائد ضمن إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة. 
 

 ُف باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق. ويُعْتَرَ 

 

 مصاريف 

 يُعْتََرُف بالتكاليف التشغيلية على أساس التكلفة التاريخية. وتَُصنَُّف تكاليف اإلنتاج والمصاريف المباشرة كتكلفة مبيعات. 
 

المنتجات. تَُصنَُّف كافة المصاريف األخرى، باستثناء تكلفة المبيعات وتكاليف  تتألف مصاريف البيع والتوزيع بصفة رئيسية من التكاليف المتكبدة على توزيع وبيع  

 التمويل، كمصاريف عمومية وإدارية. 
 

ُن المصاريف العمومية واإلدارية تكاليف مباشرة وغير مباشرة ليست، على وجه التحديد، جزءا من تكاليف اإلنتاج. وتوزع المصا  ريف على أساس ثابت  وتَتََضمَّ

 بين مصاريف عمومية وإدارية وتكاليف إنتاج، إذا لزم األمر. فيما 

 

 زكاة وضريبة دخل  

 

 زكاة وضريبة حالية 
ل الصادر من قِبل الهيئة  يَُجنَُّب مخصص زكاة وفقًا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( بالمملكة العربية السعودية. وفقا لمعيار الزكاة المعد

دة؛ حيث إن معيار المحاسبة الدولي ) ُل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ ( "ضرائب الدخل" ال يقدم  12السعودية للمحاسبين القانونيين، يَُحمَّ

 ملكة العربية السعودية. أي توجيهات استرشادية بشأن المعالجة المحاسبية للزكاة. يخضع المساهم غير السعودي في المجموعة لضريبة الدخل في الم 

 

إن الشرائح الضريبية    وتُقاُس أصول والتزامات ضريبة الدخل الحالية للفترات الحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع استرداده من السلطات الضريبية أو دفعه لها. 

عداد القوائم المالية. ويُعْتََرُف بضريبة الدخل الحالية في قائمة  والقوانين الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إ 

دة. تقوم اإلدارة دوريا بتقييم المراكز المتخذة في اإلقرارات الضريبية الخاصة بالمجموعة فيما يتعلق بالحا  الت التي تخضع فيها األنظمة  الربح أو الخسارة الموحَّ

 يثما كان ذلك مالئًما. الضريبية المطبقة للتفسير وتجنب مخصصات، ح 

 

 ضريبة الدخل المؤجلة 
وااللتزا  الضريبية لألصول  األوعية  بين  المؤقتة  بالفروق  يتعلق  فيما  االلتزام  باستخدام طريقة  لة  المؤجَّ الدخل  الدفترية  يَُجنَُّب مخصص لضريبة  مات وقيمها 

بااللتزامات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة. ويُعْتََرُف باألصول الضريبية  ألغراض التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية. يُعْتََرُف  

ط في حدود احتمالية  المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للحسم واألرصدة الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة فق 

 للضريبة لالستفادة من هذه األصول. توفر ربح خاضع  

 

لة في كل تاريخ قوائم مالية وتُخفَّض إلى الحد الذي ال يكون من المحتمل عن الدفترية لألصول الضريبية المؤجَّ ده توفر ربح خاضع  وتُجَرى مراجعة القيمة 

لة غير المعترف بها في كل    للضريبة كاف بما يسمح باالستفادة من األصول / االلتزامات الضريبية المؤجلة كليًا أو جزئيًا. ويُعاد تقييم األصول الضريبية المؤجَّ

لة. تاريخ قوائم مالية، ويُعْتََرُف بها إلى الحد الذي يصبح من المحتمل عنده أن تسمح األرباح الضريبية المستقبلية باسترداد األصول الض   ريبية المؤجَّ
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( .    ملخص بالسياسات ا 3

 

 زكاة وضريبة دخل )تتمة( 

 

 ضريبة دخل مؤجَّلة )تتمة( 
ها االلتزامات وذلك  تقاس اصول والتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل السنة التي تتحقق فيها االصول أو تسدد في 

 )واألنظمة الضريبية( الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية. على أساس الشرائح الضريبية 

 

لمؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما  إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة يتم إثباتها خارج الربح أو الخسارة. يتم إثبات بنود الضريبة ا 

 الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة. وذلك إما في الدخل  

 

بل االلتزامات الضريبية  تتم مقاصة األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني ملزم لتسوية األصول الضريبية الحالية مقا

 السلطة الضريبية. الحالية وربط الضرائب المؤجلة لنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس  

 

 ضريبة استقطاع 
لمدفوعة إلى  تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المعامالت التي تُجَرى مع جهات غير مقيمة بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك توزيعات األرباح ا 

 المساهمين غير المقيمين، حسبما يستلزمه نظام ضريبة الدخل السعودي. 

 

 ضريبة القيمة المضافة 
 عْتََرُف بالمصاريف واألصول بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء: يُ 

 

هذه الحالة بضريبة   عندما تكون ضريبة القيمة المضافة الُمتََكبََّدة على شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من مصلحة الضرائب، يُعْتََرُف في  -

 تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من بند المصاريف، حسب مقتضى الحال. القيمة المضافة كجزء من  

 

ترداد من أو المستحق  عند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة. يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالس -

 أو الدائنين في قائمة المركز المالي الموحدة.   الدفع إلى السلطات الضريبية كجزء من أرصدة المدينين 

 

 العمالت األجنبية 

دة للمجموعة باللاير السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعة. وفيما يتعلق  بكل منشأة، تحدد المجموعة   تُعَْرض القوائم المالية الموحَّ

المالية لكل منشأة باستخدام هذه العملة الوظيفية. تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد، وعند بيع عملية أجنبية،    العملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم 

دة يُظهر المبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه الطريقة.   فإن الربح أو الخسارة الُمعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ

 

 معامالت وأرصدة 
ُل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه المع  املة لالعتراف المبدئي.  تَُسجَّ

 ريخ القوائم المالية. وتُتْرجم األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بسعر التحويل الفوري للعملة الوظيفية السائد بتا 

 

نفة كجزء من التحوط لصافي استثمار  ويُعْتََرُف بالفروق الناتجة عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة باستثناء البنود النقدية المص

قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى أن يُستبعَد صافي االستثمار، وعندئذ يُعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى قائمة الربح  المجموعة في عملية أجنبية. ويُعْتََرُف بذلك في 

ُل المصاريف الضريبية واألرصدة العائدة إلى فروقات التحويل من تلك البنود النقدية في الدخل الشا  دة. كما تَُسجَّ مل اآلخر. أو الخسارة الموحَّ
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 ياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .  ملخص بالس 3

 

 عمالت أجنبية )تتمة(  

 

 معامالت وأرصدة )تتمة( 
بدئية. وتُترجم البنود غير النقدية  وتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في تواريخ المعامالت الم

الناتج أو الخسارة الناتجة عن  بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي تَُحدَّدُ فيه القيمة العادلة. ويُحاَسُب عن الربح  التي تُقاُس  

لناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي أن فروقات  ترجمة البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بما يتماشى مع االعتراف بالربح الناتج أو الخسارة ا 

دة، يُعْتََرُف بها  الترجمة الناشئة من البنود التي يُعْتََرُف بربح أو خسارة القيمة العادلة الخاصة بها ضمن الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو ال  خسارة الموحَّ

دة، على التوالي(. أيًضا ضمن الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح    أو الخسارة الموحَّ

 

 شركات المجموعة 
المالية،  القوائم  التحويل السائد بتاريخ  العمليات الخارجية لرياالت سعودية بسعر  تُترجم أصول والتزامات  المالية،  القوائم  قوائم الربح أو    عند توحيد  وتُترجم 

التوحيد في الدخل الشامل  الخسارة الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ   المعامالت. يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت ألغراض 

دة. اآلخر. وعند استبعاد عملية أجنبية، يُعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الربح أو الخسار   ة الموحَّ

 

ة عن االستحواذ على عملية أجنبية، وكذلك تعديالت القيمة العادلة على القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات الناتجة عن االستحواذ،  ويُحاَسُب عن أي شهرة ناتج 

 كأصول والتزامات خاصة بالعملية األجنبية وتُترجم بسعر التحويل الفوري السائد بتاريخ القوائم المالية. 

 

 ساهمي المجموعة توزيع أرباح نقدية وغير نقدية على م 

يَعُد وفقًا لتقدير المجموعة.  تعترف المجموعة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مساهمي المجموعة عندما يكون التوزيع معتمًدا ولم  

ح بالتوزيع عند اعتماده من قبل ال   مساهمين. ويُعْتََرُف بهذا المبلغ مباشرة في حقوق الملكية. ووفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يُصرَّ

 

 ممتلكات ومصانع ومعدات 

ناشئة عن االنخفاض في القيمة،  تُْدَرُج الممتلكات والمصانع والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر ال

األجل )األصول    وتتضمَّن تلك التكاليف تكلفة استبدال قِطع غيار الممتلكات والمصانع والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلةإْن ُوِجَدت.  

 المؤهلة( في حال استيفاء معايير االعتراف. 

 

ت، تعترف المجموعة بهذه األجزاء كأصول ذات أعمار إنتاجية محددة،  وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمصانع والمعدات على فترا 

الدفترية للمصانع والمعدات كجزء مستبدل في حال  القيمة  بتكلفته ضمن  لذلك. وبالمثل، عندما يُجَرى فحص رئيسي، يُعتَرف  ة استيفاء معايير  وتُستَهلك وفقا 

دة عند تكبُِّدها. عالوة على ذلك، رسملت المجموعة قِطع الغيار  االعتراف. ويُعتَرف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األ خرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ

 لاير سعودي وتفي بمعايير الرسملة واستهلكتها على مدى عمر المصانع.   50,000التي تزيد قيمتها عن 
 

والمعدات لالستخدام المخصص له أو من التاريخ الذي تصبح فيه هذه األصول مكتملة وجاهزة  ويُحتَسب االستهالك من تاريخ إتاحة بند الممتلكات والمصانع  

 لالستخدام المستهدف منها بالنسبة لألصول المنشأة ذاتيًا. 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3

 

 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات  
 ويُحتَسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي: 

 
 السنوات                                                                                                                      

 25 –  10 اآلالت والمكائن والمعدات  

 20  -10 قِطع غيار رأسمالية           

 33  -  10 مباني وتحسينات على عقارات مستأجرة   

 8 - 3 األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية       

 8 -   2 مواد محفزة        

 5 معدات مختبر ومعدات سالمة       

 10-  4  سيارات وشاحنات        
 

 الرأسمالية قيد التنفيذ. وال تُْستَهلُك األراضي واألعمال 
 

فع مستقبلية متوقعة من  يتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام ُمعْتََرف به مبدئيًا عند االستبعاد أو عند عدم وجود منا 

)محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل( في  استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل 

 قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة عند التوقف عن االعتراف باألصل. 

 

 ذلك مناسبًا.   ن تُجَرى في نهاية كل سنة مالية مراجعة على القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك، وتُعدَّل بأثر مستقبلي متى كا

 

انة دورية غير  تُؤجل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها وتُطفأ على مدى فترة تمتد حتى موعد الصيانة الدورية القادمة المخطط لها. وفي حال حدوث صي 

تحمل فوًرا على المصاريف، بينما تؤجل وتطفأ    متوقعة قبل الموعد المخطط للصيانة الدورية القادمة، فإن التكاليف الصيانة الدورية غير المطفَأة سابقًا على 

 تكاليف الصيانة الدورية الجديدة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بتلك التكاليف. 

 

 عقود إيجار 

الحق في السيطرة على استخدام  تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل  

 أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك. 

 

 المجموعة كمستأجر 

ضة القيمة. تقوم  تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخف 

 من أجل سداد اإليجار، وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية.   المجموعة بإثبات التزامات اإليجار

 
 أصول حق االستخدام  

االستخدام  دات حق  تقوم المجموعة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(. تقاس موجو

ول حق االستخدام على قيمة  بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات اإليجار. تشتمل تكلفة أص 

تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. وما لم  التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل 

ستخدام التي تم  تكن المجموعة متأكدة بصورة معقولة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار، فإنه يتم استهالك موجودات حق اال 

 لها أو مدة اإليجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. إثباتها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر  
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 .  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 عقود إيجار )تتمة( 

 
 التزامات إيجار

لدفعات اإليجار التي تُدَفع على مدى فترة عقد اإليجار. وتشتمل دفعات  تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية  

رة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل  اإليجار على الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلية( ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ودفعات اإليجار المتغي ِ 

ن أيًضا دفعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة  والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضم  انات القيمة المتبقية. وتتضمَّ

ال تعتمد  ر المتغيرة التي ومبالغ الغرامات المدفوعة إلنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة خيار إنهاء العقد. يتم إثبات دفعات اإليجا 

 على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. 
 

ي في عقد اإليجار  عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة الضمن 

دة. إضافة إلى  للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة، وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسدغير قابل  

يجار الثابتة في جوهرها أو وجود  ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإل

 تغيٍر في التقويم الخاص بشراء األصل المعني. 
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة 
شهًرا أو    12لغ مدتها  تُطب ِق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمعدات )أي عقود اإليجار التي تب

القيمة على ن خيار شراء(. وتُطب ِق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة  عقود إيجار    أقل من تاريخ بدء عقد اإليجار وال تتضمَّ
إليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل  لاير سعودي(. يتم إدراج دفعات ا 18.750التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة )أي التي تقل عن  

 وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 
 

 دفعات اإليجار المتغيرة
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  تتضمن بعض عقود اإليجار دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام / أداء األصل المستأجر. ويُعْتََرُف بهذه الدفعات في  

دة.   الموحَّ
 

 األحكام المحاسبية الهامة لتحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد
المؤكد  إذا كان من   تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار

 بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد عدم ممارسته. 
 

ن  د تقييم ما إذا كاوبموجب بعض عقود اإليجار، لدى المجموعة خيار تجديد عقود اإليجار في نهاية مدة عقد اإليجار. تطب ُِق المجموعة األحكام المحاسبية عن
ادي لممارسة خيار  من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيار التجديد. أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات العالقة التي من شأنها إيجاد حافز اقتص

وف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر  التجديد. وبعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظر
 على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، حدوث تغير في استراتيجية العمل(. 

 

 المجموعة كمؤجر 

المتعلقة بملكية األصل، كعقود إيجار تشغيلي. يتم  تَُصنَُّف عقـود اإليجار، التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جوهري لكافة المخاطر والمنافع العرضية  

الثابت على مدى فترة اإليجار، ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة نظًرا لط بيعته التشغيلية.  المحاسبة عن دخل اإليجار وفقا لطريقة القسط 

يب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، ويتم إثباتها على مدى  تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترت 

 فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. 

 

 يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات في الفترة التي تتحقق فيها. 
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 المتداولة انخفاض قيمة األصول غير 

مثل هذا الدليل أو    تُجري المجموعة بكل تاريخ قوائم مالية، تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حالة وجود 

القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. وتمثل القيمة القابلة  عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير  

ل بعينه، ما لم يحقق األصل  لالسترداد لألصل القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد ناقًصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى، وتحدَّد ألص

ة للنقد قيمته  تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة   من األصل اآلخر أو مجموعة األصول. وفي حال تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ

ة للنقد منخفضي القيمة، ويُخفضَّان إلى قيمتهما القابلة لالسترداد.  /   قيمتها القابلة لالسترداد، يُعتَبر األصل أو الوحدة الُمِدرَّ
 

سوق  االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات الوعند تقدير القيمة قيد  

 الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. 
 

المتوقعة، التي تُعَدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل وحدة من الوحدات المدرة للنقد    ويستند حسابات المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات 

نمو طويل  للمجموعة المخصص لها األصول. وتغطي حسابات الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم احتساب معدل ال

 توقعة بعد فترة الموازنة. األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية الم 

 

ربح أو الخسارة المنفصلة  ويُعْتََرُف بخسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة، بما في ذلك االنخفاض في قيمة رأس المال العامل، إِْن ُوِجَد، في قائمة ال 

 ضمن فئات هذه المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته. 

 

تعد    باألصول غير الشهرة، يجرى التقييم في كل نهاية سنة مالية للتأكد من وجود أي مؤشر يدل على أن خسائر االنخفاض المعترف بها سابقًا لم وفيما يتعلق  

ر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة المدرة للنقد. وال يُعَكس ق د الخسارة الناشئة عن  يموجودة أو نقصت. وفي حال وجود هذا المؤشر، تُقد ِ

راف بالخسارة الناشئة عن  انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعت 

لألصل عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم  انخفاض القيمة األخيرة. إن عكس القيد هذا محدوداً بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد  

دة   . االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في السنوات السابقة. ويُعْتََرُف بعكس القيد في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ

 

 تكاليف اقتراض 

رض الذي أنشئ  تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طويالً كي يكون جاهزاً للغ   ترسمل 

تتكون تكاليف االقتراض من  من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. يتم إثبات كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف خالل الفترة التي تتكبد فيها. 

مار المؤقت للقروض  العموالت والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بالحصول على القروض. وتُخَصم إيرادات االستثمارات المحقَّقة من االستث 

 لة للرسملة. الُمحدَّدة المعلقة على مصاريفها المتكبَّدة على األصول المؤهَّلة من تكاليف القروض المؤهَّ 
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 األصول المالية وااللتزامات المالية  

 عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. األداة المالية هي 

 

 أصول مالية 

 
 األثبات األولي والقياس 

 الخسارة. تَُصنَُّف األصول المالية عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو 

وعة إلدارة هذه  يعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص بالمجم

وسيلة عملية، تقيس المجموعة مبدئيًا   األصول المالية. وباستثناء الحسابات المدينة التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها المجموعة

ة. وتُقاُس الحسابات  األصل المالي بقيمته العادلة زائًدا تكاليف المعامالت في حال األصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار

لمجموعة وسيلة عملية، بسعر المعاملة المحدد وفقًا للمعيار الدولي للتقرير  المدينة التجارية، التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها ا

 (. يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية لالطالع على "االعتراف باإليرادات". 15المالي )

ن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات  ولتصنيف وقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أ

ويُجرى على مستوى  من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. ويشار إلى هذا التقييم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة"،  

 األداة المالية. 

المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية. يحدد نموذج األعمال  يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة الموجودات  

 ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما. 

تطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها  التي ت –يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية 

 بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األًصل.  –بالسوق )المعامالت االعتيادية( 
 

 القياس الالحق 

 الالحق، إلى أربع فئات وهي: تَُصنَُّف األصول المالية، ألغراض القياس 

 أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين(  ▪

 أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات الدين(.  ▪

 مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف عن االعتراف أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ▪

 )أدوات حقوق الملكية( 

أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    ▪
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 األصول المالية وااللتزامات المالية )تتمة( 

 

 أصول مالية )تتمة(  

 القياس الالحق )تتمة(

 أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين( 

 كثيًرا بالمجموعة. وتقيس المجموعة األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطيْن التالييْن: تتعلق هذه الفئة  

 • اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء األصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و 

 يخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. • أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في توار

تم إثبات األرباح أو  تُقاُس األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة. ي

 لخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. الخسائر ضمن الربح أو ا

ُن األصول المالية لدى المجموعة الُمدَرجة بالتكلفة الُمْطفَأَة الحسابات المدينة التجارية والحسابات المدينة األخرى.   تَتََضمَّ

 الديْن( أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات 

 تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين: 

 • اقتناء األصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدُف إلى امتالك األصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقديَّة التعاقديَّة وبيعها،

 ائم. ن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات، نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي الق • أن ينتج ع

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يُعْتََرُف بإيرادات الفائدة وإعادة تقييم الصرف األجنبي وال الديْن بالقيمة  سائر الناشئة عن  خوفيما يخص أدوات 

دة، وتُحتَسب بالطريقة ذاتها التي تُقاُس وفقًا لها األ  صول المالية بالتكلفة  االنخفاض في القيمة أو عكس قيد المخصصات في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ

ات األولي لها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتراكم  المطفَأة. يتم إثبات تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن اإلثب

 المثبت في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. 
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 األصول المالية وااللتزامات المالية )تتمة(  

 

 أصول مالية )تتمة( 

 القياس الالحق )تتمة(

 أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية( 

الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة  عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق  

( األدوات المالية: العرض، وليست محتفظ بها  32من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )

.  ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطلقًا إلى الربح أو  بغرض الُمتاَجرة. يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حدة

دة عند نشوء الحق لدفعها، باستثناء عندما ت ستفيد المجموعة من هذه  الخسارة. يُعْتََرُف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ

ُل هذه األرباح ضمن الدخل الشامل اآلخر في هذه الحالة. وال تخضع أدوات حقوق الملكية  العائدات كاسترداد لج  زء من تكلفة األصل المالي، حيث تَُسجَّ

 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض في القيمة. 

 أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ألغراض المتاجرة واألصول المالية المخصصة عند االثبات    المالية المقتناة  تمل األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على األصول تش

ل المالية كـ "مقتناه  األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالية التي يجب قياسها بالقيمة العادلة بشكل إلزامي. تصنف األصو

المستقبل القريب. كما تصنف المشتقات، بما في ذلك المشتقات المدرجة ضمن أدوات    ألغراض المتاجرة" في حالة شراؤها لبيعها أو إعادة شراؤها في 

المالية ذات   المتاجرة" ما لم يتم تخصيصها كأداة تغطية فعالة. يتم تصنيف وقياس األصول  التدفقات  مالية أخرى منفصلة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض 

والعمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من  النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي 

خصيص أدوات الدين  الضوابط المتعلقة بتصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما هو مبين أعاله، يمكن ت

 ل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي. بالقيمة العادلة من خال

في التغيرات في القيمة  تقيد األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، ويدرج صا

 عادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ال

ُن هذه الفئة األدوات المالية المشتقة واستثمارات األسهم الُمدَرجة في السوق المالية التي لم تختارها المجموعة اختياًرا  نهائيًا لتصنيفها بالقيمة العادلة    وتَتََضمَّ

ألرباح من استثمارات األسهم الُمدَرجة في السوق المالية كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو  من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويُعْتََرُف أيًضا بتوزيعات ا 

دة عند نشوء الحق في دفعها.   الخسارة الموحَّ

 التوقف عن اإلثبات

اده من قائمة المركز المالي  يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبع 

 الموحدة للمجموعة( عند: 

 انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو  -

لها االلتزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى   - طرف آخر دون  تحويل المجموعة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تَحمُّ

 جوهري بموجب "ترتيبات فورية"، وذلك عند: تأخير 

 )أ( تحويل المجموعة بصورة جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل، أو

لت السيطرة على األصل.  ل المجموعة أو تحتفظ، بصورة جوهرية، بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها حوَّ ِ  )ب( لم تُحو 
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 األصول المالية وااللتزامات المالية )تتمة(  

 

 أصول مالية )تتمة( 

 التوقف عن اإلثبات )تتمة(  

حتفاظها بالمخاطر  وعند تحويل المجموعة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو قيامها بإبرام ترتيبات فورية، فإنها تُقي ِم فيما لو ومدى ا

ُل سيطرتها على   ِ ُل مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال تحتفظ بها أو تُحو  ِ األصل، فتستمر المجموعة في  والمنافع المرتبطة بالملكية. عندما ال تُحو 

ل بشرط استمراريتها في التعامل به. وفي هذه الحالة، تعترف المجموعة أيًضا بااللتزام المرتبط بذلك. يتم قي اس األصول المحولة  االعتراف باألصل الُمحوَّ

 مجموعة. وااللتزامات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها ال 

ل وتقاس بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي  قد تطالب المجموعة  إن استمرارية التعامل تمتد بشكل الضمانة على األصل الُمحوَّ

 بسدادها، أيهما أقل. 

 

 انخفاض في قيمة أصول مالية 

ة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تحدد خسائر  تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كاف

التي تتو النقدية التعاقدية  التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات  التدفقات النقدية  قع المجموعة استالمها،  االئتمان المتوقعة على أساس الفرق بين 

الفعلي األصلي. تشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من بيع الضمانات الرهنية المحتفظ بها والتعزيزات    مخصومة بما يقارب معدل العمولة 

 االئتمانية األخرى التي تعتبر جزء ال يتجزأ من شروط العقد. 

بشكل جوهري منذ  يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها  

شهًرا التالية   12لمحتملة خالل الـ االعتراف المبدئي بها، يَُجنَُّب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر ا

شهًرا(. أما التعرضات االئتمانية التي تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي    12)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  

للتعر  المتبقي  التعثر )خسائر  لها، فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  ض للمخاطر بصرف النظر عن وقت 

 االئتمان المتوقعة على مدى العمر(. 

 

، ال تقوم المجموعة بتتبع  بالنسبة للحسابات المدينة التجارية وأصول العقود، تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. عليه 

كن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية  التغيرات في مخاطر االئتمان، ل 

والبيئة  لخاصة بالمدينين  موحدة. وقد أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي تُعدَّل حسب العوامل المستقبلية ا 

 االقتصادية. 

فضة. وبتاريخ إعداد  بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تستخدم المجموعة طريقة تبسيط المخاطر االئتمانية المنخ

ة باستخدام كافة المعلومات المعقولة والمؤيدة المتوفرة  كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتقويم فيما إذا كانت أداة الدين تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفض 

الداخلي ألداة الدين. إضافة  التقويم، تقوم المجموعة بإعادة تقويم التصنيف االئتماني  إلى ذلك، تأخذ    دون تكاليف أو جهود غير مالئمة. عند إجراء هذا 

 يوًما.  30ا يتأخر سداد الدفعات التعاقدية لمدة تزيد عن المجموعة بعين االعتبار حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عندم

يوًما. لكن في بعض الحاالت، يمكن للمجموعة أيًضا اعتبار    90تعتبر المجموعة األصل المالي متعثًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  

إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ  األصل المالي متعثًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية  

 لنقدية التعاقدية. باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات ا
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 األصول المالية وااللتزامات المالية )تتمة(  

 

 التزامات مالية 

 

 األثبات األولي والقياس 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم دائنة أو كمشتقات تم    لتزامات المالية، عند االثبات األولي لها، كألتزاماتتصنف اإل

 تخصيصها كأدوات تغطية فعالة، حسبما هو مالئم. 

ليف المعامالت المتعلقة  لتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فيتم إظهارها بالصافي بعد حسم تكا ويُعْتََرُف بجميع اإل 

 بها مباشرة. 

ُن االلتزامات المالية لدى المجموعة الحسابات الدائنة التجارية والحسابات الدائنة األخرى والقروض بما في ذلك الحسابات ال بنكية المكشوفة واألدوات  تَتََضمَّ

 المالية المشتقة. 

 

 القياس الالحق 

 تصنيفها كما هو موضح أدناه: يعتمد قياس االلتزامات المالية على 

 التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ُن االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة   وااللتزامات المالية المصنفة  تَتََضمَّ

 لمبدئي كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة. عند االعتراف ا

ُن هذه الفئة أيًضا األدوات المالية    تَُصنَُّف االلتزامات المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريب. تَتََضمَّ

(.  9القات التحوط كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )المشتقة المبرمة من قبل المجموعة والتي لم تُخصص كأدوات تحوط في ع

 لة. كما تصنف المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة كمقتناه ألغراض المتاجرة مالم يتم تخصيصها كأدوات تغطية مخاطر فعا

دة. تُصنَّف االلتزامات المالية، عند االعتراف  ويُعْتََرُف باألرباح أو الخسائر من االلتزامات  المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ

ر الدولي للتقرير المالي  المبدئي بها، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف المبدئي، شريطة استيفاء ذلك لمعيار االعتراف وفقًا للمعيا

 . لم تقم المجموعة بتخصيص أي من المطلوبات المالية كـ "مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". (9)

 

 القروض واالقتراض 
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.  هذه الفئة هي األكثر أهمية للمجموعة. وبعد االعتراف المبدئي، تُقاُس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة  

 الفعلي. ويُعْتََرُف باألرباح والخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة  

أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة    تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب

 تي تحمل فائدة. الفعلي. ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وتنطبق هذه الفئة عموما على القروض ال
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 .   ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 األصول المالية وااللتزامات المالية )تتمة( 

 

 التزامات مالية )تتمة( 

 

 التوقف عن اإلثبات 

الي حالي بآخر من نفس الجهة  يتوقف االعتراف بااللتزامات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن االلتزامات أو الغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام م 

بااللتزام    مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيير أو التعديل على أنه توقف عن االعتراف المقرضة بشروط  

 األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُعْتََرُف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة. 

 

 المالية مقاصة األدوات 

دة عند وجود حق نافذ قا نونًا في إجراء مقاصة  تُجَرى مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الموحَّ

ا بتسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول وسداد االلتزامات في آن   واحد.   المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ

 

 المخزون 

ُن المصاريف  يُقاُس المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تُحتسب تكلفة المخزون بشكل رئيسي على أساس مبدأ المتوسط المر  جح، وتَتََضمَّ

للوصول بها إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة. وبالنسبة للبضاعة التامة  الُمتََكبََّدة شراء المخزون أو تكاليف االنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى الُمتََكبََّدة  

 . الصنع والبضاعة قيد التصنيع، فإن التكلفة تَتََضمَُّن حصة مناسبة من تكاليف االنتاج غير المباشرة حسب الطاقة التشغيلية االعتيادية
 

 التقديري في سياق العمل العادي، ناقًصا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف المتوقعة الالزمة إلتمام عملية البيع. ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع  

 

 نقد وما في حكمه 

لتي تكون تواريخ  لة ا يتألف النقد وما في حكمه من النقدية لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع القصيرة األجل والودائع ألجل واالستثمارات عالية السيو 

لتغيرات في القيمة.  استحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل، بالصافي بعد حسم الحسابات البنكية المكشوفة التي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما يتعلق با 

ى البنوك والودائع القصيرة األجل التي تكون تواريخ  ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحَّدة، يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لد 

 استحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل. 

 

 مخصصات 

استخدام الموارد  يُعْتََرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية )نظامية أو ضمنية( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر 

بعض    فع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي تتوقع فيها إدارة المجموعة استرداد التي تتضمن المنا 

داد مؤكدة فعالً.  ر أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُعْتََرُف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االست 

دة، بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستردة. وإذا كان أثر القيمة ال  زمنية للنقود جوهريا،  ويُعَرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ

المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام    فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئًما،

 الخصم، يُعْتََرُف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
 

 مخصصات )تتمة( 
 

 عقد مثقل بااللتزامات 
المنافع المتوقع أن تحققها المجموعة من العقد أقل من التكلفة التي ال يمكن تجنبها للوفاء بالتزامها  يُعْتََرُف بمخصص للعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون  

 بموجب العقد. 
 

 مخصص لتقادم مخزون 
ى أساس كل مبلغ على حدة. أما  عل  عندما يصبح المخزون قديًما أو كاسًدا، تُقدَّر صافي قيمته القابلة للتحقق. وبالنسبة للمبالغ الهامة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير

ون وبالنظر إلى درجة  المبالغ غير الهامة بحد ذاتها ولكنها تتعلق بمخزون قديم أو كاسد، يُجَرى تقديرها معًا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب نوعية المخز 

 يمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تقادمه أو كساده على أساس أسعار البيع المتوقعة. يُقاُس المخزون بالتكلفة أو بصافي الق
 

 منافع نهاية خدمة ومنافع أخرى للموظفين 
 

 منافع نهاية خدمة للموظفين 
( المعني  بمنافع  19ولي ) تستخدم المجموعة برنامًجا غير ممول لمنافع نهاية خدمة للموظفين، والذي يَُصنَُّف كالتزام منافع ُمحدَّدة بموجب معيار المحاسبة الد

دة والمتعلق  الموظفين. ويُعدُّ برامج المنافع الُمحدَّدة برنامًجا مختلفًا عن برنامج المساهمات المحددة. إن صافي االلتزام ا  لُمعْتََرف به في قائمة المركز المالي الموحَّ

ة العادلة ألصول البرنامج في ذلك التاريخ.  ببرنامج المنافع الُمحدَّدة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة في نهاية الفترة المالية الُمفَْصح عنها ناقًصا القيم 

دفقات  ن قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وتَُحدَّدُ القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة بخصم التويحتسب التزام المنافع الُمحدَّدة م

ي لها فترات استحقاق تقارب  النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية الفترة المالية الُمفَْصح عنها لسندات الشركات ذات الجودة العالية والت 

والتعديالت القائمة على الخبرة    المدة الُمقَدََّرة اللتزامات منافع ما بعد الخدمة. إن األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية 

دة في ال   فترة التي تنشأ فيها. يُعْتََرُف بها ضمن حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل الشامل الموحَّ
 

 برنامج االدخار للموظفين 
لمس  مخصص  ويُجن ب  مستقل،  بنكي  في حساب  المشتركين  الموظفين  مساهمات  وتُوَدع  السعوديين.  للموظفين  ادخار  برنامج  بإدارة  المجموعة  اهمات  تقوم 

دة. المجموعة. وتُحم ل مساهمة المجموعة بموجب خطة االدخار على قائمة الربح أو    الخسارة الموحَّ
 

 برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين 
سنة. عند توقيع    33تُْدَرُج الوحدات السكنية غير الُمباعة والتي أنشئت بغرض البيع النهائي للموظفين المؤهلين ضمن األراضي والمباني وتُستهلك على مدى  

 الوحدات السكنية ذات الصلة ِضْمن األصول غير المتداولة األخرى. عقد البيع مع الموظفين المؤهلين، تَُصنَُّف  
 

 احتياطي نظامي 

ل   من دخلها الموحد للسنة )بعد حسم الخسائر المرحلة في كل سنة( لتكوين احتياطي   % 10طبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على المجموعة أن تحو 

ر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي    % 30يُعادل   ال.  من رأس الم  % 30من رأس المال. ويجوز للمجموعة أن تقر 
 

 إحتياطي عام 

ام أو تخفيضه بقرار  طبقاً للنظام األساسي المجموعة، يحق للجمعية العامة تكوين احتياطي عام وذلك كتخصيص من األرباح المبقاة. ويمكن زيادة االحتياطي الع 

 من المساهمين. 
 

 التزامات محتملة 

دة. ويُفِْصُح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد المتضمنة منافع اقتصادية مستبعًدا. وتَُسجَُّل  ال يُعْتََرُف بااللتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي   الموحَّ

بل    قائمة المركز المالي الموحَّدة   االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي الموحَّدة ِضْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال يُعْتََرُف باألصل المحتمل في

 يُفِْصُح عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية. 
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 .     التغيُّرات في السياسات المحاسبية 4

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة 
لم تقم المجموعة    .2021يناير    1قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد. 
 

لدولي  ( والمعيار ا 39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) 9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )   المرحلة الثانية:   - إصالحات معايير معدَّل الفائدة 
 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 4( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 7للتقرير المالي رقم ) 

  يل شبه خاٍل من المخاطر. تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة المعروض بين البنوك )آيبور( بسعر فائدة بد
 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية: 

 
لفائدة المتغي ِر بما  إجراء عملي يتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات على التدفقات النقدية التي يستلزمها اإلصالح مباشرة كي تُعتبر تعديالت على ُمعدَّل ا •  

 يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق 
 
ط دون توقُّف عالقة التحوطالسماح بإجراء  •    التغييرات التي يستلزمها إصالح ُمعدَّل الفائدة بين البنوك )آيبور( للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوُّ
 
تحوط  ر كيقدم إعفاء مؤقت للمنشآت من وجوب تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر فائدة بديل شبه خاٍل من المخاط •

 لمكون المخاطر. 
 

دة الخاصة بالمجموعة. وتعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفتر ات المستقبلية إذا أصبحت  وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّ
 قابلة للتطبيق. 

 
 16على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  التعديالت   - 2021يونيو 30" بعد 19-المتعلقة بـ "كوفيد  امتيازات اإليجار

امتيازات اإليجار المتعلقة    -"عقود اإليجار"    16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020مايو    28في  
المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات    16لتقرير المالي  . توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي ل19-بكوفيد

من المؤجر    19-. كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد19-اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد  
من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يعد تعدياًل لعقد    19-يم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيدكوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقي

بنفس الطريقة التي   19-اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد
 ، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار. 16المحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي يقوم فيها ب 

 
التعديل حتى   ، مدد مجلس معايير المحاسبة  2021مارس    31، في  19-، ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق 

أو بعد ذلك التاريخ،    2021ابريل   1. سري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 2022يونيو  30الوسيلة العملية حتى  الدولية فترة تطبيق 
تطبيق في  ، ولكنه يعتزم تطبيق المالءمة العملية إذا ما أصبحت قابلة لل  19-غير أن الفريق لم يحصل على امتيازات لإليجار مع استمرار تأثير جائحة كوفيد

 غضون فترة تقديم الطلب المسموح بها. 
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 .    األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 5

 

دة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح  عنها من األصول وااللتزامات  يتطلُب إعداد هذه القوائم المالية الموحَّ

فتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء  واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال اال

 تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 

 

النشاط  وانتشاره عبر األراضي الصينية ثم في العالم أجمع، في تعطيل األعمال و   2020( منذ أوائل عام  19-وقد تسبب تفشي ڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد 

ر إدارة المجموعة  االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وأدى إعالن منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض كجائحة إلى اضطرا 

در الرئيسية للتقديرات المطبقة على  إلعادة النظر في أحكامها المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة وطرق االحتساب والمصا

 . 2021ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  

 

المنتهية في   الكلي على عمليات المجموعة وجوانب األعمال، واعتبرت عوامل مثل  2021ديسمبر    31وخالل السنة  التأثير  بتقييم  قامت إدارة المجموعة   ،

تغيُّر مستقبلي في  التأثيرات على سلسلة اإلمداد   أي  فإن  التأكد الراهنة،  أنَّه، ونظًرا لحالة عدم  المنتج وما إلى ذلك. غير  النفط وطلب  السفر وأسعار  وقيود 

ية. ونظًرا  رات المستقبلاالفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفت 

 لتطور الموقف سريعًا مع وجود حالة من عدم التأكد بشأن المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية. 
 

السياسات المحاسبية )التي تؤثر تأثيًرا جوهريًا  إن المعلومات التي تتعلق بالنقاط الجوهرية للتقديرات وعدم دقتها وكذلك التقديرات الهامة المستخَدمة في تطبيق 

ُن على وجه الخصوص، ما يلي:  دة( تَتََضمَّ  للغاية على المبلغ الُمعْتََرف به في القوائم المالية الموحَّ

 

لة   أصول / التزامات ضريبية مؤجَّ

الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  تحدد اإلدارة التأثير الضريبي الُمقَدَّر للفروقات المؤقتة بين القيم  

بي لتحديد فيما لو  ومن الضروري إجراء تقدير محاسبي لتحديد أي الترتيبات تعتبر ضريبة على الدخل بداًل من تكلفة تشغيلية. ويلزم أيًضا إجراء تقدير محاس

لة، بما في ذلك تلك الناتجة عن الخسائر الضريكانت األصول الضريبية المؤجَّ  بية  لة ُمعْتََرف بها في قائمة المركز المالي الموحَّدة. تتطلب األصول الضريبية المؤجَّ

لة الُمعْتََرف  ريغير المستخدمة، قيام اإلدارة بتقييم احتمال تحقيق المجموعة أرباًحا ضريبية كافية في الفترات المستقبلية من أجل استخدام األصول الض  بية المؤجَّ

للدخل الخاضع للضريبة  بها. تعتمد االفتراضات بشأن تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية على تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية. وتستند هذه التقديرات  

 الضريبية القائمة في كل منطقة.  المستقبلي على التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات وإجراء تقدير بشأن تطبيق القوانين 

 

 االنخفاض في قيمة المخزون 

لقابلة للتحقق. بالنسبة لكل مبلغ من  يُقيَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديًما أو كاسًدا، تُقدَّر صافي قيمته ا 

لتقدير لكل مبلغ كل على حدة. وبالنسبة للمبالغ غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، فإنه يتم تقديرها بشكل  المبالغ الهامة بمفردها، يتم إجراء هذا ا 

 جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع المتوقعة. 

 

 والمعدات واألصول غير الملموسة األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع 

ا  الملموسة بغرض حساب االستهالك. يحدد هذا  الُمقَدََّرة لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها وأصولها غير  بعد األخذ بعين  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية  لتقدير 

متبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً وقسط االستهالك المستقبلي الذي يتم تعديله  االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيم ال 

 عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
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 .   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 5

 

 المالية اختبار االنخفاض في قيمة األصول غير 
مة األعلى للقيمة العادلة  يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القي

البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت  ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس  
االستخدام بناء على  بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. وتُحتسب القيمة قيد  

ُن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة  نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتتحقق التدفقات النقدية من ال  موازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تَتََضمَّ
ة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. و تُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد  بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة الُمِدرَّ

لمستخدم في  معدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو احساسة ل 
 التوقعات. 

 

 مخصصات  

اإلثبات، بما في ذلك تقدير التدفقات النقدية الصادرة المحتملة.  تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط  

د مخصصات  وتستند تقديرات اإلدارة بشأن مخصصات المسائل البيئية على طبيعة التلوث ومدى خطورته فضال عن التقنية الالزمة ألعمال التطهير. وتستن

المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. كما تتضمن المخصصات الخاصة بمنافع    الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، 

ق الموقع أو أي تكاليف  نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، أحكام اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع منافع نهاية الخدمة وأغال

 المتعلقة بااللتزامات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الخارجية.   أخرى. وتتضمن المخصصات 

 

 تقييم التزامات المنافع الُمحدَّدة  

التقاعد باستخدام التقييمات االكتوارية.    تَُحدَّدُ تكلفة برنامج المنافع الُمحدَّدة لمعاش التقاعد والمنافع الطبية األخرى بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معاش 

لك تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب  ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذ 

للتغيرات في هذه االفتراضات.  واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن التزام المنافع الُمحدَّدة شديد الحساسية 

 ولم يكن هناك تغير جوهري في االفتراضات ذات الصلة في الفترة الحالية.  وتتم مراجعة جميع االفتراضات في كل تاريخ قوائم مالية 
 

للتغيير هو معدل الخصم. وعند تحديد معدل الخصم المناسب، تراعي اإلدارة معدالت الفائدة لسندات الشركات بعمال  ت تتفق مع  إن أكثر المعطيات عرضة 

األقل أو أعلى منه، كما تحددها وكالة تصنيف معتمدة دوليا، وتُقدَّر استقرائيًا، عند الحاجة، على مدى  عمالت التزام منافع ما بعد التوظيف بتصنيف "أأ" على 

تم استبعاد تلك السندات التي لها  منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع الُمحدَّدة. ويتم إجراء مراجعة إضافية للسندات األساسية لتحقيق الجودة. ي 

 امش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه تحديد معدل الخصم، وذلك على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية. هو 
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 .    المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير السارية المفعول بعد 6

ع هذه  بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة إتبافيما يلي بيان  

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها. 

 

 التامين" "عقود   – ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

( "عقود التأمين"؛ وهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي )   2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر مايو 

( "عقود  4 المعيار الدولي للتقرير المالي ) ( محلَّ 17حيث يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سريانه، سيِحلُّ المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

ة  17. وسيُطبَّق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2005التأمين" الذي صدر في عام   ( على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود التأمين على الحياة والتأمينات العامَّ

 ت التي تصدرها وعلى بعض الضمانات واألدوات المالية ذات خصائص المشاركة التقديرية.والتأمين وإعادة التأمين المباشرين(، بصرف النظر عن نوع المنشآ 

 

( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين الذي  17وسيُطب ِق المعيار بِضع االستثناءات في نطاق ضيق. ويتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

( الذي يستند إلى حد ٍ كبير على السياسات  4كات التأمين. وبخالف المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )يُعَدُّ أكثر فائدة واتساقا لشر 

م المعيار الدولي للتقرير المالي ) ت الصلة. ويتمثل  ( نموذًجا شاماًل لعقود التأمين يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذا 17المحاسبية المحلية السابقة القديمة، يُقد ِ

 ( في النموذج العام المكتَمل بـ: 17محور المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 

 • تكيُّف ُمحدَّد للعقود ذات خصائص المشاركة المباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(. 

 • الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة. 

 

أو بعده، مع ضرورة إدراج أرقام المقارنة. ويسمح   2023يناير   1( على فترات القوائم المالية التي تبدأ في تاريخ 17ولي للتقرير المالي ) ويسري المعيار الد

طبيق المنشأة أوالً للمعيار  ( في أو قبل تاريخ ت15( والمعيار الدولي للتقرير المالي ) 9بالتطبيق المبكر له إذا ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (. ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة. 17الدولي للتقرير المالي )

 

 (: تصنيف االلتزامات كمتداولة وغير متداولة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 

( لتحديد المتطلبات الخاصة بتصنيف  1معيار المحاسبة الدولي ) من    76-69، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات  2020في يناير  

 االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت: 

 

 • ما المقصود بحق تأجيل السداد 

 • أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية 

 تأجيل السداد • أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في 

 • أنه فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها. 

 

المجموعة حاليًا بتقييم تأثير التعديالت على  ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم  2024يناير   1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها. 

 

 ( 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  - الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 

المالي ) 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو   الرجوع إلى اإلطار    - ( "عمليات تجميع األعمال"  3، تعديالت على المعيار الدولي للتقرير 

، بالرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  1989المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية الصادر في عام 

 دون تغير جوهري في متطلباته.   2018صادر في مارس  للتقرير المالي ال 

 

( تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في "اليوم الثاني"  3وأضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير  21( أو التفسير ) 37ار المحاسبة الدولي )تنشأ عن االلتزامات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معي 

 المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل. 

 

ر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )  ة التي لن تتأثر باستبدال  ( بشأن األصول المحتمل 3وفي الوقت ذاته، قرَّ

 الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية. 

 

 ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. 2022يناير   1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
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 السارية المفعول بعد )تتمة(.    المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير 6

 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   - الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 

لمنشآت  المتحصالت قبل االستخدام المقصود"، والذي يحظر على ا   -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في مايو  

أي متحصالت بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله    - من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات    - الخصم  

التكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو  للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود، و 

 الخسارة. 

 

أو بعده، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة    2022يناير    1ويسري التعديل في فترات اإلبالغ السنوية التي تبدأ في  

 ان عندما يطبق التعديل ألول مرة. لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى التي يعرضها الكي 

 

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة. 

 

 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   - تكاليف الوفاء بالعقود   - العقود المتوقع خسارتها  

لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة إدراجها عند تقييم ما    37المحاسبة الدولي  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار 2020في مايو 

 إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا. 

 

التكال توزيع  يف اإلضافية وتطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة". تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من 

احة على الطرف المقابل  التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صر 

 بموجب العقد. 

 

ها بأثر رجعي. سوف تطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود  ، ويتعين تطبيق 2022يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 التي لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة. 

 

كمتبني ألول    لشركة التابعة المطبقة للمعايير الدولية ا   – تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –( 1تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 مرة 

على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار الدولي    2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  

)أ( من المعايير الدولية للتقرير المالي  16  )د(   المالي ألول مرة. ويسمح التعديل لشركة فرعية تختار تطبيق الفقرة تطبيق المعايير الدولية للتقرير    1للتقرير المالي  

هذا  للتقرير المالي. ويطبق بقياس الفروق التراكمية في الترجمة باستخدام المبالغ التي أبلغ عنها األصل، استنادا إلى تاريخ انتقال األصل إلى المعايير الدولية   1

 . 1)أ( من المعايير الدولية للتقرير المالي 16)د( التعديل أيضا على شريك أو مشروع مشترك يختار تطبيق الفقرة  

 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر له. 2022يناير  1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 بالمئة" للتوقف عن االعتراف بااللتزامات المالية  10الرسوم في اختبار "الـ    -دوات المالية"  ( "األ9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 

على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار الدولي    2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  

د أو المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا عن  . يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدي 9للتقرير المالي  

بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو  بين المقترض والمقرض،  تلك المدفوعة أو المستلمة  المالي األصلي. وتشمل هذه الرسوم فقط  التي يتلقاها    شروط االلتزام 

لتي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق  المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. سوف يطبق هذا التعديل على األلتزامات المالية ا 

 فيها المنشأة أوالً هذا التعديل. 
 

المطلوبات  ، مع السماح بالتطبيق المبكر له. سوف تطبق المجموعة هذا التعديل على  2022يناير    1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل. 
 

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة. 
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 الصادرة غير السارية المفعول بعد )تتمة( .    المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت والتفسيرات الجديدة6

 الضرائب في قياسات القيمة العادلة   - ( الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي ) 

الدولي  على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار    2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  

المالي   الفقرة  41للتقرير  التعديل الشرط الوارد في  بالزراعة. ويزيل  المالي    22المعني  للتقرير  النقدية    41من المعيار الدولي  التدفقات  الكيانات  بأن تستبعد 

 . 41للضرائب عند قياس القيمة العادلة لألصول في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

فَْصح عنها  عديالت بأثر مستقبلي على المعامالت التي تحصل فيها على قياس القيمة العادلة أثناء أو بعد بداية الفترة المالية السنوية األولى المُ تطبق المنشأة تلك الت 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير   1التي تبدأ في أو بعد 
 

 ة. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموع 

 

 تعريف تقديرات المحاسبة  8معيار المحاسبة الدولي  

يقدم فيها تعريفاً "لتقديرات المحاسبة". وتوضح التعديالت التمييز    ،   8، أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالت على المعيار الدولي  2021خالل فبرابر  

نيات ومدخالت القياس  بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام الكيانات لتق

 لوضع تقديرات للمحاسبة. 
 

أو بعده ، وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في    2023يناير  1النسبة لفترات اإلبالغ السنوية التي تبدأ في  وتصبح التعديالت نافذة ب

 مادامت الحقيقة مكشوفة.   التقديرات المحاسبية التي تحدث في بداية تلك الفترة أو بعدها. يسمح بالتطبيق المبكر للمعيار
 

 يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة. ليس من المتوقع أن 

 

 2وبيان ممارسات المعايير الدولية لإلبالغ المالي  (  1معيار المحاسبة الدولي )  –الكشف عن السياسات المحاسبية  

الذي يصدر أحكاماً    2المعايير الدولية لإلبالغ المالي  وبيان ممارسة    1، أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالت على المعيار الدولي  2021وفي فبراير  

لقة بالسياسات المحاسبية.  جوهرية، والذي يقدم فيه إرشادات وأمثلة لمساعدة الكيانات على تطبيق األحكام المتعلقة بالمادية على عمليات الكشف عن البيانات المتع 

السياسات المحاسبية تكون أكثر فائدة باالستعاضة عن اشتراط قيام الكيانات بالكشف عن سياساتها  وتهدف التعديالت إلى مساعدة الكيانات على تقديم كشوف عن  

اذ القرارات بشأن  المحاسبية "الهامة" بشرط الكشف عن سياساتها المحاسبية "المادية" وإضافة إرشادات بشأن كيفية تطبيق الكيانات لمفهوم الجوهرية في اتخ

 ية. الكشف عن السياسات المحاسب
 

، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. وبما أن  2023يناير    1للمحاسبة على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1وتنطبق التعديالت المدخلة على المعيار الدولي  

متعلقة بالسياسة المحاسبية، فليس من الضروري  توفر إرشادات غير إلزامية بشأن تطبيق تعريف المواد على المعلومات ال   2التعديالت المدخلة على بيان الممارسة  

 تحديد تاريخ نفاذ هذه التعديالت. 

 

 وتقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر التعديالت لتحديد أثرها على عمليات الكشف عن السياسة المحاسبية للمجموعة. 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات .     7

 مصانع  

 

قطع الغيار  

 الرأسمالية 

 

مباني وتحسينات  

على عقارات  

 مستأجرة 

 

المكائن  

  والمعدات 

 األثاث 

 تركيبات و

 مكاتب 

 )مواد محفزة(   معدات 

 

معدات مختبر  

 ومعدات سالمة 

 

سيارات  

  وشاحنات 

األعمال الرأسمالية  

 تحت التنفيذ 

  

 

 

 اإلجمالي 

2021 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

                    التكلفة: 

 3,986,231  238,274  5,592  20,915  230,443  10,921  102,112  155,943  203,422  3,018,609 2021يناير  1

 1,449,349  1,423,741  1,450  -     1,613  5,080  9,047  8,418  -  إضافات 

 -   ( 244,391)  -   2,805  62,610  -   3,885  610  -   174,481 محول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 

 ( 2,003)  -   -   -   -   -   -   -   ( 21,591)  19,588 تحويالت )أخرى( 

 ( 1,350)  -   ( 1,350)  -   -   -   -   -   -   -  استبعادات 

 5,432,227  1,417,624  5,692  23,720  293,053  12,534  111,077  165,600  190,249  3,212,678 2021ديسمبر   31في 

                    

                    االستهالك: 

 2,229,785  -   3,827  17,930  224,673  9,328  66,679  49,738  58,006  1,799,604 2021يناير  1

 221,071  -   926  1,766  19,431  646  10,756  7,787  11,617  168,142 محمل للسنة 

 ( 2,003)  -   -   -   -   -   -   -   ( 2,003)  -  متعلق بتحويالت 

 ( 1,350)  -   ( 1,350)  -   -   -   -   -   -   -  استبعادات 

 2,447,503  -   3,403  19,696  244,104  9,974  77,435  57,525  67,620  1,967,746 2021ديسمبر   31في 

                    

                    صافي القيمة الدفترية: 

 2,984,724  1,417,624  2,289  4,024  48,949  2,560  33,642  108,075  122,629  1,244,932 2021ديسمبر  31في 

 1,756,446  238,274  1,765  2,985  5,770  1,593  35,433  106,205  145,416  1,219,005 2020ديسمبر   31في 

 
مليون   21.59مصنع البولي بروبيلين. خالل السنة  ، قامت المجموعة بتحويل  ألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في المقام األول   التكاليف المتكبدة فيما يتصل بالمشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع الهيدروجين و تمث ِل ا

مليون لاير سعودي واستهالك    1.2. قامت المجموعة أيًضا برسملة الرسوم المالية على التزامات اإليجار مقابل أصول حق االستخدام بمبلغ  2021)تام(  لاير سعودي من قطع غيار رأس المال إلى المصنع / الصيانة الشاملة  

 مليون لاير سعودي لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.  0.97أصول حق االستخدام بمبلغ 

هــ. 1456هجرية تنتهي في عام  سنة   30إن مباني ومنشآت مصنع المجموعة مقامة على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل إيجار رمزي سنوي لمدة 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية   الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( .7

 

 مصانع  

 

قطع الغيار  

 الرأسمالية 

 

مباني وتحسينات  

على عقارات  

 مستأجرة 

 

المكائن  

  والمعدات 

 األثاث 

 تركيبات و 

المعدات  

  المكتبية 

)مواد  

 محفزة( 

 

معدات مختبر  

 ومعدات سالمة 

 

سيارات  

  وشاحنات 

األعمال  

الرأسمالية  

 تحت التنفيذ 

 

 اإلجمالي 

2020 
                    

                    التكلفة:

 3,794,034  48,675  4,997  20,425  230,443  10,502  97,463  178,126  191,241  3,012,162 2020يناير  1

 219,266  199,573  1,845  490    419  4,758  -  12,181  - إضافات 

   (9,974)  -  -  -  -  190  3,337  -  6,447 محول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

 (25,520)  -  -  -  -  -  -  (25,520)  -  - تحويالت )أخرى( 

 ( 1,549)  -  (1,250)  -  -  -  ( 299)  -  -  - استبعادات 

 3,986,231  238,274  5,592  20,915  230,443  10,921  102,112  155,943  203,422  3,018,609 2020ديسمبر  31في 

                    

                    االستهالك: 

 2,015,064  -  4,084  16,512  206,147  8,864  57,593  42,490  46,496  1,632,878 2020يناير  1

 215,729  -  746  1,418  18,526  464  9,091  7,248  11,510  166,726 محمل للسنة 

 ( 1,008)  -  (1,003)  -  -  -  (5)  -  -  - استبعادات 

 2,229,785  -  3,827  17,930  224,673  9,328  66,679  49,738  58,006  1,799,604 2020ديسمبر  31في 

                    

                    صافي القيمة الدفترية:

 1,756,446  238,274  1,765  2,985  5,770  1,593  35,433  106,205  145,416  1,219,005 2020ديسمبر   31في 
 

ل للسنة على النحو التالي:  ع االستهالك الُمحم       يَُوزَّ

  2021  2020 

 207,994  ( 22تكلفة المبيعات )إيضاح 
 

205,275 

 10,397  11,991  ( 23)إيضاح مصاريف عمومية وإدارية 

 57  45  مصاريف البيع والتوزيع 

لة على اعمال رأسمالية تحت التنفيذ   -  1,041  تكلفة ُمحمَّ

  221,071  215,729 

 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 والتزامات عقد إيجار أصول حق استخدام   .8
 

ر األراضي  لدى المجموعة عقود إيجار ألراضي المعامل وأرض الميناء وممر خطوط األنابيب ومبنى المكاتب. وتتراوح فترات اإليجار الخاصة بعقود إيجا 
 سنوات.  5جار مبنى المكتب عموًما سنة، فيما تكون فترة اإليجار الخاصة بعقود إي 30و  10المقام عليها المصنع واألراضي بالميناء عموًما بين 

 
شهراً أو أقل، وعقود إيجار معدات مكتبية منخفضة القيمة. وتطبق المجموعة إعفاءات االعتراف بعقود    12لدى المجموعة أيضاً عقود محددة بفترة إيجار  

 اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة لهذه العقود.
 

 فيما يلي القيم الدفترية ألصول حق االستخدام والتزامات اإليجار الخاصة بالمجموعة والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة: يَِردُ 
 
 أصول حق االستخدام  (أ

  
2021 

  
2020 

 

     
  13,397  12,196 في بداية السنة

  -  182,171 إضافات 

  (1,201)  ( 2,258) االستهالك 

  12,196  192,109 في نهاية السنة

 

 التزامات إيجار  ( ب
  

2021 
  

2020 
 

     
  13,528  12,879 في بداية السنة

  -  182,171 إضافات 

  523  1,674 مصروف عمولة 

  (1,172)  ( 11,650) مدفوعات 

  12,879  185,074 في نهاية السنة

     

  1,190  11,450 جزء متداول من التزامات اإليجار 

  11,689  173,624 غير متداول من التزام عقد إيجار جزء  

 185,074  12,879  

 (. 26تحليل تواريخ استحقاق التزامات عقود اإليجار ُمفَصح عنه ضمن إيضاح )
 

 فيما يلي المبالغ الُمعْتََرف بها في الربح أو الخسارة خالل الفترة:  

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر  31 
2020 

 

  705  792 (22استهالك أصول حق استخدام )ُمْدَرج ضمن تكلفة المبيعات( )إيضاح  مصروف      

  496  496 ( 23مصروف استهالك أصول حق استخدام )ُمْدَرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية( )إيضاح 

  523  523 مصروف العمولة على التزامات اإليجار 

  1,192  1,024 ( 22)إيضاح  )ُمدَرجة ضمن تكلفة المبيعات( مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل 

 مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل )ُمْدَرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية(  

 1,326 ( 23)إيضاح     

  
903 

 

 

  4,161 إجمالي المبلغ المثبت ضمن الربح أو الخسارة 

 
3,819 

 

 
مليون لاير سعودي   0.97مليون لاير سعودي ومصاريف استهالك ألصول حق االستخدام البالغة   1.2قامت المجموعة برسملة مصروفات الفوائد بمبلغ  

دفقات نقدية  ت  إلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والمتعلقة بتأجير أرض المصنع الجديد الذي تم الحصول عليه خالل السنة. كان لدى المجموعة إجمالي 

 مليون لاير سعودي(.  3.27: 2020)  2021مليون لاير سعودي في عام   14خارجية لعقود إيجار قدرها 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 االستثمار في شركة زميلة .9
 

التابعة )الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي( التي تملك فيها الشركة  ب لدى المجموعة استثمار في شركة أس كي أدفانسد كوم اني ليمتد من خالل شركتها 

دة. وهذه الشركة الزميلة تأسست في  %30المتقدمة لالستثمار العالمي حصة بنسبة  ، وهو ُمَصنَّف كاستثمار في شركات زميلة في هذه القوائم المالية الموحَّ

% وشركة أس كي  30قانون التجاري لجمهورية كوريا. تنقسم ملكية الشركة الزميلة بين الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة  كوريا الجنوبية وفقًا لل

%. وهي تدير مصنع البروبين منزوع الهيدروجين بطاقة اسمية تبلغ  25% وشركة الصناعات البتروكيماوية )شركة مساهمة كويتية( بنسبة  45جاس بنسبة 

 طن متري سنويًا. وفيما يلي ملخٌص بالمركز المالي للشركة الزميلة ونتائجها التشغيلية:  600,000
 
 ديسمبر 31  

2021 
 ديسمبر  31 

2020 
 

      
      

  496,138  549,468  األصول المتداولة

  3,071,308  2,677,676  أصول غير متداولة

  749,690  1,103,843  االلتزامات المتداولة 

  607,344  98,417  التزامات غير متداولة

  2,210,412  2,024,884  حقوق الملكية

  692,935  636,926  القيمة الدفترية لالستثمار الخاص بالمجموعة 

 
  2021  2020 
     

 1,986,204  2,945,952  المبيعات 

 (1,770,626)  ( 2,809,156)  تكلفة المبيعات

 (23,147)  ( 28,704)  وعمومية وإدارية  بيعيهمصاريف 

 (32,503)  ( 56,464)  إيرادات ومصاريف أخرى

 159,928  51,628  الربح قبل الضريبة 

 (41,896)  ( 10,680)  مصروف ضريبة دخل

 118,032  40,948  ربح السنة 

 حصة المجموعة في ربح السنة 
 

10,825 
 

34,360 
 
 الحركة في االستثمار في شركة زميلة: فيما يلي   

 ديسمبر 31  
2021 

 ديسمبر  31 
2020 

 

      
      

  637,483  692,935  في بداية السنة 

  34,360  10,825  الحصة في نتائج شركة زميلة 

  38,916  ( 56,517)  فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة 

  (17,874)  ( 10,317)  شركة زميلة توزيعات أرباح مستلمة من 

  50  -  تعديل / إعادة تصنيف عائد لسنة سابقة 
      

  692,935  636,926  في نهاية السنة 
 
 

  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 استثمار في شركة تابعة غير موحدة  .10

 
 نسبة الملكية 

 الفعلية

 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

 2021 2020      

  376  376  % 100 % 100 جلوبال هولدنج ليمتد  شركة أدفانسد
        
 

ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة    في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج  %100استثماًرا بنسبة    2014أجَرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي في عام  
البنكي، ولم تكن هناك أصول أو التزا اُحتُِفظ بمساهمة رأس المال في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد بحسابها  مات أخرى  مسجلة في لوكسمبورغ. 

 جلوبال هولدنج ليمتد أي عمليات للسنة الُمبلَّغ عنها. متضمنة االلتزامات المحتملة بتاريخ قائمة المركز المالي. علماً بأن ليس لدى شركة أدفانسد 
 

ل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  .11  استثمار أسهم ُمسجَّ
 

  
2021 

  
2020 

 

     
     التكلفة: 

  499,298  499,298 في بداية السنة 
  -  ( 27,252) استبعادات 

  499,298  472,046 في نهاية السنة 
    

 
    

 
     التعديالت الناشئة عن التقييم:

  83,150  82,928 في بداية السنة 
  ( 222)  266,690 صافي الحركة خالل السنة 

له إلى أرباح مبقاة    -  ( 33,160) مكاسب ُمحوَّ

  82,928  316,458 في نهاية السنة 
     

  582,226  788,504 صافي القيمة الدفترية 

 
، تمثل استثمارات األسهم الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات استراتيجية في منشآت سعودية  2021ديسمبر    31كما في  

وتُعْ  السعودية"((،  )"أرامكو  السعودية  العربية  الزيت  )"التصنيع"(( و)شركة  الوطنية  السعودية )شركة التصنيع  المالية  بالقيمة  َرُض  ُمدَرجة في السوق 
لة باللاير السعودي وتقع داخل المملكة العربية  السعودية.   العادلة. وجميع استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ُمسجَّ

 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 أصول غير متداولة أخرى  .12

 

 ديسمبر 31  
2021 

 ديسمبر  31 
2020 

 

      
      

  255,768  232,332  برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين )مالحظة ) أ ( 

  5,501  -  أخرى 
      
  232,332  261,269  

 
. وفي  2013السكنية للموظفين. بدأت المجموعة في إنشاء وحدات سكنية لموظفيها في عام يُمث ُِل هذا البند األرصدة المتعلقة ببرنامج تمليك الوحدات   ( أ

، تم توزيع وحدات سكنية مكتملة لتوظيف الموظفين السعوديين مباشرة بموجب اتفاق سداد طويل األجل في المرحلة األولى. وعالوة على  2016مايو  
عت أيضا الوحدات السكنية المتبقية على  2020كتملة في المرحلة الثانية. وخالل عام  توزيع وحدات سكنية إضافية م   2019ذلك، تم في يوليو ، ُوز ِ

من راتبهم الشهرية األساسية باإلضافة إلى بدل السكن الخاص بهم والذي يُستخَدم كسداد   % 17الموظفين المرتبطين بالمرحلة الثانية. ويدفع الموظفون 
مليون لاير سعودي    232.33الي قرض برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين. كما في تاريخ التقرير، يمثل  للقرض / قسط حتى يُسدَّد بالكامل إجم

 مليون لاير سعودي( الجزء المتداول.   19.01: 2020مليون لاير سعودي ) 17مليون لاير سعودي( الجزء غير المتداول ويمثل   255.76: 2020)
 

 مخزون  .13
 
 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

     

  117,655  99,592 قطع غيار 

  964  39,078 بضاعة جاهزة 

  21,667  30,538 بضاعة شبه مصنعة 

  21,087  26,445 )مواد محفزة( 

  21,080  22,810 أخرى 

 218,463  182,453  

  (7,636)  ( 16,871) ناقصاً: مخصص بنود بضاعة بطيئة الحركة 

 201,592  174,817  

 
 فيما يلي حركة مخصص البضاعة بطيئة الحركة: 

 
 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

   
  

  7,636  7,636 في بداية السنة 

  -  9,235 مخصص إضافي خالل السنة 
     

  7,636  16,871 في نهاية السنة 

 
 للمصانع والمكائن؛ وعليه فمن المتوقع أن يُستخدم على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة. يتعلق مخزون قطع الغيار بصفة رئيسية بالصيانة الدورية 

 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 المدينون التجاريون  .14

 

 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

   
  

  328,122  434,948 حسابات مدينة تجارية 

  (79)  ( 387) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
     
 434,561  328,043  

 
م، حسابات مدينة تبلغ قيمتها االسمية  2020ديسمبر    31يوًما. كما في    45إلى    30ال تحمل الحسابات المدينة التجارية فائدة وتتراوح فتراتها عموًما ما بين  

الديون المشكوك  مليون لاير سعودي( وُجن ِب مخصص لها . يُرجى االطالع أدناه على الحركة في مخصصات   0.08: 2020مليون لاير سعودي )  0.39
 في تحصيلها: 

 
 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

   
  

  79  79 في بداية السنة 

  -  308 مخصص إضافي خالل السنة 
     

  79  387 في نهاية السنة 
 
 

 فيما يلي تحليل ألعمار الحسابات المدينة التجارية: 
 

 

 اإلجمالي
 

غير متأخرة  
السداد ولم  

 قيمتهاتنخفض  
 

 متأخرة السداد ولكنها لم تنخفض قيمتها
 لاير سعودي )باأللوف( 

 

 

  30أقل من 
 يوما  
 

30 -  60  
 يوم ا
 

60 -  90  
 يوم ا
 

90 -  120  
 يوم ا
 

أكثر من  
 يوما   120

 
 387 - - 190 1,311 433,060 434,948 2021ديسمبر  31

        
 121 - 1,264 1,091 11,671 313,975 328,122 2020ديسمبر  31

 
االئتمان المتعلقة بالحسابات المدينة التجارية؛ حيث يناقش هذا اإليضاح كيف تقوم المجموعة بإدارة    للحصول على معلومات حول مخاطر  26انظر إيضاح  

 وقياس جودة االئتمان للحسابات المدينة التجارية غير متأخرة السداد وال منخفضة القيمة. 
  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى  .15

 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

  20,800  20,211 مصاريف مدفوعة مقدًما 

  39,273  62,654 صافي ضريبة القيمة المضافة ُمستَحقة االسترداد من الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك 

  19,014  17,001 ( 12جزء متداول من مبالغ مستحقة القبض من موظفين بموجب برنامج تمليك الوحدات السكنية )إيضاح 

  2,047  1,441 أثاث موظفين مخصص 

  17  17 ودائع

  7,013  2,391 دفعات مقدمة للموردين 

  426  610 أخرى 

 104,325  88,590  

 

 األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  .16

 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

     

  61,921  242,886 أرصدة لدى البنوك ونقدية 

     
 
 رأس المال  .17

 
 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

 
 

 
  

     أسهم مصرح بها 

  2,164,734  2,164,734 لاير سعودي   10أسهم عادية، قيمة كل سهم 
     

     ( 1أسهم ُمْصَدرة ومدفوعة بالكامل )انظر إيضاح 

  2,164,734  2,164,734 لاير سعودي   10أسهم عادية، قيمة كل سهم 

 

 قروض مرابحة .18

 

مليار لاير سعودي    1.5سنة مع اتحاد بنوك تجارية محلية بقيمة    5.5لمدة    2020يوليو    9اتفاقية تسهيل مرابحة بتاريخ    2020أبرمت المجموعة خالل عام  

التسهيل إلى تمويل البنوك السعودية )"سايبور"( زائًدا هامش ربح محدد. يهدف هذا  الملكية    يحمل معدل عمولة حسب سعر العمولة للتعامل بين  حقوق 

مليون لاير سعودي وسددت    1,177.7للمشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع الهيدروجين ومصنع البولي بروبيلين. وخالل السنة، سحبت المجموعة  

 . 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في   877.7مليون لاير سعودي، مما أدى إلى رصيد قائم قدره  300

 

مليون لاير سعودي    250سنوات مع بنك تجاري محلي بقيمة  5لمدة  2019أكتوبر    20اتفاقية تسهيل مرابحة بتاريخ  2019المجموعة خالل عام أبرمت 

  بات رأس يحمل معدل عمولة حسب سعر العمولة للتعامل بين البنوك السعودية )"سايبور"( زائًدا هامش ربح محدد. وهذا التسهيل يهدف إلى تمويل متطل

مليون لاير سعودي ، مما نتج عنه رصيد ال شيء كما في   230مليون لاير سعودي وسددت  230المال العامل للمجموعة. خالل السنة ، سحبت المجموعة 

 . 2021ديسمبر  31

 
  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 منافع نهاية خدمة ومنافع أخرى للموظفين  .19
 

 الُمحدَّدة وااللتزامات األخرى: يَُمث ُِل الجدول التالي مكونات التزامات المنافع  
 

 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

     

  115,611  130,172 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
     

  -  - ناقًصا: القيمة العادلة ألصول البرنامج 
     

  115,611  130,172 ( 19.2صافي التزام محدد )إيضاح 
     

  13,789  15,194 ( 19.1طويلة األجل أخرى )أي برنامج االدخار للموظفين( )إيضاح منافع 
     

  129,400  145,366 منافع نهاية خدمة ومنافع أخرى للموظفين

 

 : كانت الحركة في برنامج االدخار للموظفين على النحو التالي: 19.1إيضاح 
 

 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 

     

  10,809  13,789 بداية السنة في 

  3,070  3,780 مخصص ُمَجنَّب خالل السنة 
  (90)  ( 2,375) مدفوع خالل السنة 

     
     

  13,789  15,194 في نهاية السنة 

 
 : فيما يلي المبالغ المعتَرف بها والحركة في صافي التزام المنافع الُمحدَّدة على مدى السنة: 19.2إيضاح 

 

 99,752 2020يناير  1
 11,566 تكلفة الخدمة 
 3,335 تكلفة العمولة 

 (1,719) المنافع المدفوعة 
 2,677 خسائر اكتوارية من إعادة قياس صافي التزام منافع ُمحدَّدة 

 115,611 2020ديسمبر  31في 
 13,842 تكلفة الخدمة 
 3,605 تكلفة العمولة 

 (9,865) المنافع المدفوعة 
 6,979 خسائر اكتوارية من إعادة قياس صافي التزام منافع ُمحدَّدة 

 130,172 2021ديسمبر   31في 

 
باستخدام طريقة تعتمد على رواتب نهاية الخدمة المتوقعة )"طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة"(.    تَُحدَّدُ منافع نهاية الخدمة للموظفين حسب تقييمات اكتوارية 

ال  بالمنافع  الخاص  المجموعة  التزام  لتحديد  الفائدة  وأسعار  الموظفين  ودوران  الوفيات  بمعدالت  المتعلقة  المناسبة  االفتراضات  منافع  وتُطبَّق  عن  متوقعة 
 الموظفين الطويلة األجل. 

 
َدة كبند من بنود من حقوق ملكية المساهويُ  مين. ويُعتَرف بتكاليف  عْتََرُف باألرباح والخسائر االكتوارية مباشرة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ

دة في فترة القوائم المالية عند تكب ِدها.   الخدمة السابقة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة   )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يُذكر خالف ذلك( )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم 
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 منافع نهاية خدمة ومنافع أخرى للموظفين )تتمة( .19
 
 وفيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسة المستخَدمة في تقييم التزامات التقاعد )بالنسب المئوية(:  

 

 
 ديسمبر 31

2021 
ديسمبر   31 

2020 
 

     

  %3.15  % 3.30 معدل الخصم 

  %3.00  % 3.30 للعاميْن األوليْن ُمعدَّل زيادة الراتب  

  %3.15  % 3.30 ُمعدَّل زيادة الراتب على المدى الطويل

 
 

ة إلى التأثيرات التالية على التزام المنافع المحدَّدة:  يؤدي التغيُّر في االفتراضات االكتوارية الهامَّ
 

 ديسمبر 31 
2021 

ديسمبر   31 
2020 

 

     معدل الخصم: 
  (8,156)  ( 9,198) نقطة  % 0.5زيادة بواقع 
  9,060  10,172 نقطة  % 0.5نقص بواقع 

     ُمعدَّل زيادة الراتب على المدى الطويل:
  6,636  10,289 نقطة  % 0.5زيادة بواقع 

  (6,131)  ( 9,386) نقطة  % 0.5نقص بواقع 

 
 

د تحليل الحساسية المذكور أعاله بناًء على طريقة تستقرئ  التأثير على التزام المنافع المحدَّدة كنتيجة لتغيُّرات معقولة في االفتراضات الرئيسة وقعت في  ُحد ِ
 نهاية الفترة المالية الُمفَْصح عنها. 

 
لتزام المنافع الُمحدَّدة؛  ا ويعتمد تحليل الحساسية على تغيُّر في افتراض هام، مع ثبات كافة االفتراضات األخرى. وقد ال يمثل تحليل الحساسية تغيًُّرا فعليًا في 

ح أن تنشأ التغيُّرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.   ذلك أنَّه من غير المرجَّ
 

 من المتوقع أن تكون المدفوعات التالية مقابل التزام المنافع المحدَّدة في السنوات المستقبلية: 
 

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر  31 

 2020 

 

   
  

  3,278  2,904 شهًرا القادمة )الفترة المالية السنوية القادمة(  12خالل الـ 

  16,204  20,186 سنوات  5إلى   2ما بين 

  28,905  50,299 سنوات  10سنوات لغاية  5أكثر من 
     
 73,389  48,387  

 
 (. نةس 15.72:  2020سنة ) 14.98يبلغ  2021ديسمبر  31إن متوسط مدة التزام برنامج المنافع المحدَّدة في 

  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

 
-45   - 

 

 
 المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى  .20

 

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر  31 

 2020 

 

   
  

  214,201  332,963 مشتريات ومصاريف مستحقة 

  2,118  6,930 أخرى 
     
 339,893  216,319  

 
ض لها المجموعة ُمفَصح عنها في   إن مخاطر  اإليضاح    العمالت والسيولة المتعلقة بالحسابات الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع وااللتزامات األخرى التي تتعرَّ

(26 .) 
 

 
 الزكاة وضريبة الدخل .21

 
 فيما يلي المكونات الرئيسة لمصروف الزكاة وضريبة الدخل: 

 2021  2020 

    حالية: زكاة وضريبة دخل 

 27,768  57,047 زكاة محملة 

 860  1,865 ضريبة الدخل الحالية المحملة 

 58,912  28,628 

لة:      ضريبة مؤجَّ

 141  - متعلقة بنشوء فروق مؤقتة وعكس قيدها 
    
 58,912  28,769 
 

 كانت الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة على النحو التالي:  

 2021  2020 

 25,433  31,225 يناير  1

 28,628  58,912 مخصص السنة الحالية 

 (22,836)  ( 52,047) مدفوع خالل السنة 
    

 31,225  38,090 ديسمبر  31في 

 
 محمل للسنة 

 
 2020  2021 تتكون الزكاة المحملة من: 

   
 

 19,348  24,763 مخصص السنة الحالية 

 8,420  32,284 تعديل عائد لسنوات سابقة 
    

 27,768  57,047 محمل للسنة 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك( 
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 زكاة وضريبة دخل )تتمة(  .21
 

 زكاة
 فيما يلي العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة: 

 2021  2020 

 3,305,448  4.834.971 أصول غير متداولة 

 142,246  331.762 التزامات غير متداولة 

 3,350,331  3,419,106 حقوق ملكية المساهمين في بداية السنة 

 678,436  949,862 الدخل الخاضع للزكاة 

 563,676  562,618 توزيعات أرباح مدفوعة 
 

ساب النتائج  إن الفروق بين النتائج وفقا للقوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات غير المسموح بحسمها في احت

 الخاضعة للزكاة. 

 ضريبة دخل 
 

 الضريبة الحالية
 

 محمل للسنة 
 تتألف ضريبة الدخل المحملة مما يلي: 

 2021  2020 
    

 858  1,127 مخصص السنة الحالية 

 2  738 تعديل عائد لسنوات سابقة 
    

 860  1,865 محمل للسنة 

 
ة يستلزم اإلفصاح  لم تُجَر أي تسويات للربح الخاضع للزكاة والربح المحاسبي فيما يتعلق بمخصص   الضريبة الُمجنَّب؛ نظًرا لعدم وجود بنود تسوية هامَّ

 عنها. 
 

 الربوط الزكوية والضريبية
 

 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات )"الشركة"( 
الهيئة  2020إلى    2005تقوم الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية وضريبة الدخل السنوية إلى مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك لألعوام   . وأصدرت 

جمارك   ، تم االتفاق على الزكاة والربط الضريبي مع هيئة الزكاة والضريبة وال  2021. خالل عام   2020الى   2005الربوط الزكوية للسنوات من عام  
 مليون لاير وتم دفعه خالل العام.   34مبلغ    2018؛ و  2013إلى   2008و  2006لألعوام 

 
 الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة 

  حتى   2013ت من  قدمت الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة إقراراتها الزكوية والضريبية السنوية إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عن السنوا
لاير سعودي عن عام    2.576. غير أنه لم يتم استالم أي ربط من الهيئة حتى اآلن عن هذه السنوات. ومع ذلك، فقد تم استالم ربط نهائي بمبلغ  2020
 خالل العام وتم تسويته خالل العام.  2018
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( .21

 
 موقف الربوط )تتمة(

 
 العالمي الشركة المتقدمة لالستثمار  

حتى    2013وات من  قدمت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي إقراراتها الزكوية والضريبية السنوية إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عن السن
. ومع ذلك، فإن هذا األمر  2018حتى    2013.  وتسلَّمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك ربطًا مؤقتًا يغطي الفترات ما بين  2020

أن مخصص نهاية السنة  قيد المناقشة / االعتراض حاليًا لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، وبناًء على أفضل تقدير لإلدارة، تعتقد إدارة الشركة  
 في هذا الشأن معقول ولن يكون هناك أي التزام جوهري حالما يُصَدر الربط النهائي. 

 
مة الزكوية  بت الوعاء الزكوي والضريبي بناًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوية والضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتخضع األنظاحتس

 ركة وشركاتها التابعة. والضريبية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة. وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من الش
 

 ضريبة مؤجلة 
لة من فروق التوقيت المتعلقة بـ:   تتألف الضريبة المؤجَّ

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر  31 

 2020 

 

   
  

     أصل ضريبي مؤجَّل 

  147  147 مخصصات مسموح بها على أساس نقدي 

     

     التزامات ضريبة مؤجلة 

لة    (1,304)  ( 1,304) لألغراض الضريبية فروق استهالك معجَّ
     

لة، بالصافي    1,157  1,157 التزامات ضريبة مؤجَّ

 
لة، بالصافي على النحو التالي:   كانت تسوية االلتزامات الضريبية المؤجَّ

  

2021 

 

2020 
    

 1,016  1,157 يناير  1

 141  - السنة تم تحميل مصروف الضرائب ضمن الربح أو الخسارة خالل  
    
 1,157  1,157 ديسمبر  31في 

 

 تكلفة مبيعات .22

 

 2021  2020 
    

 1,162,846  1,636,013 مواد خام ومنافع خدمية ومستهلكات وتغيُّر في المخزون 

 82,636  126,796 رواتب ومنافع ذات عالقة 

 205,275  207,994 ( 7استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 

 705  792 ( 8استهالك أصول حق استخدام )إيضاح 

 50,673  80,809 أخرى 
 

 
 

 

 2,052,404  1,502,135 
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 مصاريف عمومية وإدارية  .23
 
 2021  2020 
    

 61,829  110,790 رواتب ومنافع ذات عالقة 

 10,397  11,991 ( 7استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 

 8,108  9,797 خدمات تعاقدية 

 2,871  6,014 أتعاب مهنية وقانونية 

 3,100  3,100 ( 29مكافأة عضو مجلس إدارة )إيضاح  

 803  1,300 مخصصات ومصاريف اجتماعات مجلس اإلدارة / اللجان 

 2,590  3,283 ُرخص برامج إلكترونية ورسومها 

 496  496 ( 8استهالك أصول حق استخدام )إيضاح 

 1,362  1,427 اتصاالت 

 1,130  1,164 دعاية وترويج

 903  1,326 ( 8إيجار )إيضاح 

 16,222  18,129 أخرى 
    
 168,817  109,811 

 

 المعلومات القطاعية  .24
 

خدمات في نطاق  يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات )قطاع األعمال(، أو تقديم منتجات أو 
 بيئة اقتصادية محددة )القطاع الجغرافي( على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. 

 
األداء وتوزيع    ومن وجهة نظر إدارة المجموعة، فإن كافة نشاطات المجموعة وعملياتها تتألف من قطاع تشغيلي واحد لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتقييم

 الموارد. 
 

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

 
ع المبيعات جغرافيًا ما بين مبيعات محلية في المملكة بما يَُمث ُِل نسبة     إن جميع أصول المجموعة التشغيلية تقع في المملكة العربية السعودية.  من   %7وتَُوزَّ

 من إجمالي المبيعات. % 93نسبة  إجمالي المبيعات، فيما تَُمث ُِل المبيعات الخارجية 
 

 ربحية السهم  .25
 

 لعادية خالل السنة. تُحتَسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة ربح السنة العائد لحاملي األسهم العادية في الشركة االم على المتوسط المرجح لعدد األسهم ا 
 
 

 السهم األساس والمخفف: يعكس الجدول التالي الدخل وبيانات األسهم المستخدمة في احتساب ربح  
 
  2021  2020 

     

 595,589  815,395  الربح السنة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم 

 216,473  216,473  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف( 

 2.751  3.767  ربحية السهم )لاير سعودي( 

 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. لم يكن هناك أي بند تخفيف يؤثر على 
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 إدارة المخاطر .26
 

 نظرة عامة
ض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها األدوات المالية:    وتتعرَّ

 

 مخاطر االئتمان  •

 مخاطر السيولة  •

 مخاطر السوق •

 المخاطر التشغيلية  •

 

ض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها المتعلقة ب م هذا اإليضاح معلومات بشأن تعرُّ قياس المخاطر  يقد ِ

دة إفصاحات كمية إضافية.   وإدارتها وإدارة المجموعة لرأس المال. وُمدَرج في هذه القوائم المالية الموحَّ

 
 إطار إدارة المخاطر 

التاب  التنفيذية  اللجنة  تتولى أيًضا  المجموعة واإلشراف عليه.  إطار إدارة المخاطر لدى  العامة عن وضع  بالمسؤولية  عة للمجلس  يضطلع مجلس اإلدارة 

 المسؤولية عن وضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ومراقبتها. وتقدم اللجنة تقارير بصورة منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطتها. 

 

طر ومراقبة  تم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخا

السوق وأنشطة    المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة لها. ويُجَرى مراجعة دورية لسياسات وأنظمة إدارة المخاطر بغرض عكس التغيُّرات في أحوال

ظفين واجباتهم  المجموعة. وتهدف المجموعة من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات اإلدارية، إلى خلق بيئة رقابية انضباطية يفهم من خاللها جميع المو

 والتزاماتهم. 

 

المجموعة وتراجع كفاية إطار إدارة المخاطر التي تواجهها  وتراقب لجنة المراجعة كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى 

ضوابط   المجموعة. ويساعد قسم المراجعة الداخلية لجنة المراجعة في دورها اإلشرافي. ويُجري قسم المراجعة الداخلية مراجعات دورية ومخصصة على 

 وإجراءات إدارة المخاطر وتُبلَّغ لجنة المراجعة بنتائجها. 

 

ن األد الُمدَرجة با وتتضمَّ التجارية واستثمارات األسهم  المالية بصفٍة رئيسٍة النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والحسابات المدينة  لقيمة  وات 

لصكوك وااللتزامات  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والحسابات الدائنة التجارية وااللتزامات المتداولة األخرى وتوزيعات األرباح المستحقة الدفع وا

 غير المتداولة األخرى. 

 

 مخاطر االئتمان

دية،  االئتمان في مخاطر الخسارة المالية التي تلحق بالمجموعة إذا ما تخلَّف عميل أو طرف آخر في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاق  تتمثل مخاطر

 ل الشامل اآلخر. وتنشأ بصفٍة رئيسٍة من الحسابات المدينة المستَحقة للمجموعة من العمالء واستثمارات األسهم الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخ
 

 حسابات مدينة تجارية
ض لها المجموعة بصفٍة رئيسٍة بخصائص كل وكيل تسويقي على ِحدة، يعمل كوكيل المبيعات الحصري للمنتَ  ج. وتغطَّي  تتأثر مخاطر االئتمان التي تتعرُّ

  31تياطي صادر عن مؤسسات مالية ذات جدارة ائتمانية. وكما في الحسابات المدينة التجارية الُمستَحقة من الوكالء التسويقيين من خالل اعتماد مستندي اح

مليون لاير سعودي( ويمثلون    301:  2020مليون لاير سعودي،  )  415، كان لدى المجموعة أربعة وكالء تسويقيين مستحق منهم أكثر  2021ديسمبر  

 %( من جميع الذمم المدينة. 92: 2020% ) 95حوالي 
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 إدارة المخاطر )تتمة( .26

 

 مخاطر االئتمان )تتمة(

 

 المدينون التجاريون )تتمة(
ين في التعامل  ال تتاجر المجموعة إال مع جهات أخرى معترف بها وذات جدارة ائتمانية. وتكمن سياسة المجموعة بأن يخضع كافة العمالء المباشرين الراغب

جودة ائتمان العميل بناًء على بطاقة تقييم ائتماني شاملة. إضافة إلى ذلك، تُراقب    مع الشركة بشروط ائتمانية إلجراءات تحقق من مالءتهم االئتمانية. تقيَّم

 أرصدة الحسابات المدينة بصورة مستمرة لجعل تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهري. 

 

ة ائتمان العميل بناًء على بطاقة تقييم ائتماني شاملة. وتُراقَب  وتُوَضع حدود ائتمانية للعمالء كافة بناًء على معيار التصنيف الداخلي والخارجي. تقيَّم جود

 حسابات العمالء المدينة غير الُمسدَّدة بصورة دورية. 

 

الخاصة  قياسية  وقد وضعت المجموعة سياسة ائتمان تُحلَُّل بموجبها كل عميل جديد على حدة للوقوف على جدارتها االئتمانية قبل عرض الشروط واألحكام ال

وَضع حدود  بالدفع والتسليم لدى المجموعة. وتشتمل مراجعة المجموعة على التصنيفات الخارجية، عند توفرها، والمراجع البنكية في بعض الحاالت. وتُ 

ضع هذه الحدود إلى المراجعة كل  للمشتريات لكل عميل، حيث إنها تمث ِل الحد األقصى من المبلغ المفتوح دون الحاجة إلى الموافقة من اللجنة التنفيذية، وتخ

 فقط. ربع سنة. ويجوز للعمالء ممن ال يستوفون الجدارة االئتمانية القياسية لدى المجموعة أن يجروا معامالت معها على أساس الدفع المقدَّم 

 

ات المدينة التجارية والحسابات المدينة األخرى واالستثمارات.  وتجن ِب المجموعة مخصًصا لالنخفاض في القيمة يَُمث ُِل تقديرها للخسائر الُمتََكبََّدة بشأن الحساب

ة كل على حدة وبند الخسارة الجماعية  الذي يُوضع لمجموعة  وتتمثل البنود الرئيسية من هذا المخصص في بند الخسارة الُمحدَّدة الذي يتعلق بالمخاطر الهامَّ

الدفع لألصول المالية  األصول المشابهة للخسائر المتكبَّدة لكنها لم تُحدَّد ب التاريخية إلحصائيات  عد. يَُحدَّدُ مخصص الخسارة الجماعي بناًء على البيانات 

 المماثلة. 

 

ل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   استثمار أسهم ُمسجَّ
ق المالية السائلة مع أطراف أخرى معتَمدة وضمن نطاق  تعمل المجموعة على الحد ِ من تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق عدم االستثمار إال في األورا

ده لجنة االستثمار لكل طرف. وتراقب اإلدارة بفاعلية التصنيفات االئتمانية، ونظًرا ألن المجموعة قد استثم  رت فقط في أوراق مالية  الحد االئتماني الذي تحد ِ

 رف آخر بالتزاماته. ذات تصنيفات ائتمانية عالية، فال تتوقع اإلدارة عدم وفاء أي ط 
 

 أدوات مالية وودائع نقدية
ثمار فائض  االئتمان الناشئة من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قِبَل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقًا لسياسة المجموعة. ال يُجرى است  تُدار مخاطر

خرى  األموال إال مع أطراف أخرى معتمدة وضمن حدود االئتمان مخصصة لكل طرف آخر. ويراجع مجلس إدارة المجموعة حدود ائتمان األطراف األ

الخسار المالية التي  سنويًا، ويمكن تحديثها على مدار السنة شريطة موافقة لجنة االستثمار بالمجموعة. وتُوضع حدود لتقليل تركيز المخاطر، ومن ثمَّ تخفيف  

 قد تنشأ من اإلخفاق المحتمل للطرف اآلخر في السداد. 

 

في القيم    2020و    2021ديسمبر    31مجموعة فيما يتعلق ببنود قائمة المركز المالي كما في  ويتمثُل الحد األقصى من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها ال 

 (، باستثناء الضمانات المالية. 14الدفترية كما هو ُمبيَّن في اإليضاح )
 

 مخاطر السيولة

الية  السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل موجودات م   تمثل مخاطر

بالتزاماتها عند استحقاقها،  أخرى. وتتمثل منهجية المجموعة في إدارة السيولة في أنها تضمن، قدر اإلمكان، أن يتوفر لديها دوًما سيولة نقدية كافية لديها للوفاء  

 في ظل الظروف العادية أو الصعبة، دون أن تتكب ِد خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ بسمعة المجموعة. 

 

المالية، وال يشمل ذلك  يوًما، بما في ذلك خدمة االلتزامات  90وتتأكد المجموعة بأن لديها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة لمدة 

تمويل متاح،  التأثير المحتمل للظروف الصعبة التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث الطبيعية. فضال عن ذلك، فإنَّ الحصول على مصادر ال

 . شهًرا مع المقرضين الحاليين إلى تاريخ استحقاق أبعد، عند اللزوم  12ويمكن ترحيل الديْن المستَحق خالل 
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 زيادة تركز المخاطر

المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية    تنشأ تركزات 

الحساسية    التركزات إلىلديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. تشير  

 النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة. 

 

. يتم  ولتجنب التركز المفرط للمخاطر، تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالمجموعة بعض اإلرشادات التي تركز على اإلبقاء على محفظة متنوعة 

لذلك. يتم استخدام عمليات تغطية مخاطر مختارة داخل المجموعة إلدارة تركزات المخاطر على  مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وفقاً  

 مستوى العالقة والصناعة. 

 

ص الجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات المجموعة المالية بناًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية.   ويلخ ِ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 عند الطلب 

 
  3أقل من 
 أشهر 

  12إلى  3
ا   شهر 

  5إلى  2
 سنوات

  5أكثر من 
  اإلجمالي سنوات

      
 308,277 250,433 46,039 10,829 976 - التزامات إيجار 

 530,237 5,848 16,032 1,424 197,603 309,330 حسابات دائنة تجارية والتزامات أخرى 
 145,490 - - - 140,708 4,782 توزيعات أرباح مستحقة 

 314,112 339,287 12,253 62,071 256,281 984,004 

 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 داخل

 تحت الطلب 

 
  3أقل من 
 أشهر 

  12إلى  3
 شهًرا 

  5إلى  2
 سنوات

  5أكثر من 
  اإلجمالي  سنوات

      
 15,401 8,603 5,262 266 975 295 التزامات إيجار 

 360,483 7,933 14,026 1,421 245,804 91,299 حسابات دائنة تجارية والتزامات أخرى 
 4,569 - - - - 4,569 توزيعات أرباح مستحقة 

  
96,163 

 
246,779 1,687 

 
19,288 

 
16,536 

 
380,453 

 

 مخاطر السوق 
الفائدة وأسعر األسهم التي تؤثر على دخل    تتمثل مخاطر التغيُّرات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  السوق في 

ض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن  ات المعطي  المجموعة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. ويتمثل الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرُّ
 المقبولة مع تحسين العائد. 

 

 مخاطر العمالت 
ض المجموعة لمخاطر   تتمثل مخاطر   العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. وتتعرُّ

لة بعملة غير العمالت الوظيفية لمنشآت المجموعة؛ التي تتمثل بصفٍة رئيسٍة في الد األمريكي. وال   والر العمالت على المبيعات والمشتريات والقروض الُمسجَّ
ت هامة  تتعرض المجموعة، بصورة جوهرية، للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادي؛ حيث أنها لم تجر خالل السنة معامال

 بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل اللاير السعودي. 
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 أسعار الفائدة مخاطر
تغيُّرات  أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. وتتعلق مخاطر ال  تمثل مخاطر

ضها لم ض لها المجموعة بصفٍة رئيسٍة بالقروض الطويلة األجل الخاصة بالمجموعة والتي تعر ِ خاطر أسعار فائدة التدفقات  في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ
 النقدية. 

 
ض الحسابات المدينة للمجموعة وقروضها ذات أسعار الفائدة الثابتة الُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة لمخاطر أسعار الفائدة كما هو منصوص عليه في المعيار    وال تتعرَّ

اء تغيُّر في أسعار الفائدة في السوق. ومن ثمَّ فال  (؛ وذلك ألنَّ القيمة الدفترية وال التدفقات ال7الدولي للتقرير المالي ) نقدية المستقبلية لن تتعرض لتقلبات جرَّ
ض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة القيمة العادلة.   تتعرَّ

 
 مخاطر السلع 

ض المجموعة لتأثير التقلبات في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج، بما في ذلك البروبين والبروبلين والغاز ا لطبيعي والكهرباء. وتدير المجموعة من حين  تتعرَّ

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

 

 مخاطر أسعار األسهم 
وتدير    المستقبلية لألوراق المالية االستثمارية. إن األوراق المالية المدرجة ألسهم المجموعة عرضه لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد بشأن القيم 

أسعار األسهم من خالل التنوع ووضع قيود على أدوات األسهم الفردية واإلجمالية. يتم تقديم التقارير حول محفظة األسهم إلى اإلدارة    المجموعة مخاطر 

 العليا بالمجموعة بشكل منتظم. يقوم مجلس إدارة المجموعة بمراجعة واعتماد كافة القرارات المتعلقة باستثمارات األسهم. 

 

  788.5المالية، فقد بلغت قيمة المخاطر التي تتعرض لها األوراق المالية المتداولة الُمدرَجة بالقيمة العادلة في السوق المالية السعودية   وكما بتاريخ القوائم

لية السعودية، فقد  مليون لاير سعودي. وبما أن التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات األسهم المحتفظ بها ترتبط ارتباطا قويا بتغيرات مؤشر السوق الما

مليون لاير سعودي تقريبًا على الدخل    157.7حسب مؤشر السوق المالية السعودية يمكن أن يكون له تأثير قيمته    %20حددت المجموعة أن انخفاض بنسبة  

السوق المالية لن تؤثر إال على حقوق الملكية،  في قيمة األوراق المالية المدرجة في    %20إن الزيادة بنسبة    الشامل اآلخر أو حقوق الملكية العائدة للمجموعة.

دة.   ولكن لن يكون لها تأثير على قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ

 
 التغيرات في حقوق الملكية 

 السعر 
 

 التأثير على حقوق الملكية / الدخل الشامل اآلخر 

  % 2021  2020 
     

ل بالقيمة العادلة من خالل   الدخل  استثمار أسهم ُمسجَّ
 الشامل اآلخر 

 
+ 20 157,701  116,440 

 

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

 

مالكي  المحافظة على قدرتها على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية بحيث تتمكَّن من االستمرار لتحقيق عائدات للمساهمين ومنافع لغيرهم من   •

 األسهم 

 الحفاظ على هيكل رأسمال مثالي لتقليل تكلفة رأس المال.  •
 

رأس المال  ولغرض المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري المجموعة تعديال على مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد 

 الدين. إلى المساهمين أو تصدر أسهًما جديدة أو تبيع أصواًل لتقليل  
 

 وتماشيًا مع نظرائها في مجال الصناعة، تراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة الرفع المالي التالية: 
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 كانت نسب الرفع المالي كما في نهاية السنة على النحو التالي: 
 

  ديسمبر  31  ديسمبر 31  
 

 
2021  2020  

      

  -  877,700  قرض طويل األجل 
  3,419,106  3,734,157  إجمالي حقوق الملكية 

  3,419,106  4,611,857  رأس المال وديْن طويل األجل 

  -  % 23.5  الدين إلى حقوق الملكية

 

 . 2020و  2021ديسمبر  31ولم يجر أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو اإلجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في 

 
 القيمة العادلة

السعر الفوري للمعاملة في تعامالت    تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي تتم على أساسه مبادلة أصل ما أو سداد التزام ما بين أطراف مدركة وراغبة وعلى أساس 

دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فمن الممكن أن تنشأ فروقات بين القيم ال دفترية وتقديرات القيمة العادلة.  السوق المباشرة. ونظًرا إلعداد القوائم المالية الموحَّ

 تزامات المالية وقِيمها الدفترية. وترى اإلدارة أنه ال يوجد فرق جوهري بين القيم العادلة لألصول واالل

 

العادلة، وذلك بناًء على طبيعة المدخالت  للقيمة  المالية ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي  المستخدمة في    صنَّفت المجموعة أصولها والتزاماتها 

األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة )المستوى األول( وأدنى أولوية  تحديد القيمة العادلة. يعطي التسلسل الهرمي أعلى أولوية لألسعار الُمدَرجة في  

 للمدخالت غير القابلة للمالحظة )المستوى الثالث(. 

 

 . 2021ديسمبر  31وفيما يلي وصف لكل فئة في فئات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة واألصول وااللتزامات المالية للمجموعة المدرجة في كل فئة في 

 

 : األصول وااللتزامات المالية التي تستند قيمها إلى أسعار مدرجة غير معدلة ألصول أو التزامات مماثلة في سوق نشط. 1المستوى  •

 

: األصول والطلوبات المالية التي تستند قيمها إلى األسعار المدرجة في األسواق غير النشطة أو مدخالت النماذج القابلة للمالحظة  2المستوى   •

 كل مباشر أو غير مباشر بصورة جوهرية للفترة الكاملة لألصل أو االلتزام. سواء بش

 

: األصول وااللتزامات المالية التي تستند قيمها إلى األسعار أو أساليب التقييم التي تتطلب مدخالت ال يمكن مالحظتها وهامة لقياس  3المستوى   •

إلدارة حول االفتراضات التي قد يستخدمها أحد المشاركين في السوق لتسعير األصل  القيمة العادلة بشكل عام. وتعكس هذه المدخالت افتراضات ا

 أو االلتزام. 

 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 بآالف 

الرياالت   
 السعودية 

 1المستوى   
بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

 2المستوى   
بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

 3المستوى   
بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

        أصول ُمقاسة بالقيمة العادلة 
ل بالقيمة العادلة من خالل الدخل    استثمار أسهم ُمسجَّ

 788,504  788,504 الشامل اآلخر     

  

- 

  

- 

 -  -  72,333  72,333 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 

 

 

 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 سعودية( )شركة مساهمة 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

 - 54  - 

 

 .    إدارة المخاطر )تتمة(26

 

 )تتمة( القيمة العادلة
 

 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 بآالف  
 الرياالت 

 السعودية  

 1المستوى  
بآالف  
الرياالت  
  السعودية 

 2المستوى 
بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

 3المستوى  
بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

        أصول ُمقاسة بالقيمة العادلة 
ل   بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمار أسهم ُمسجَّ

 الشامل اآلخر 
 

582,226 
  

582,226  

 

- 

  

- 

 
والمبالغ مستحقة الدفع   لم تفصح المجموعة عن القيم العادلة لألدوات المالية مثل النقد وما في حكمه والحسابات المدينة التجارية والحسابات الدائنة التجارية 

نظًرا ألن قيمها الدفترية تعتبر تقريب منطقي للقيمة العادلة وذلك يعود إلى حد كبير إلى تواريخ االستحقاق القصيرة األجل  وااللتزامات المتداولة األخرى؛  
 لهذه األدوات. 

 
دة كما في  لوفيما يلي مقارنة، حسب الفئة، للقيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة، الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة في ا قوائم المالية الموحَّ

 : 2021ديسمبر  31
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

    التزامات مالية 

 185,074  185,074 التزامات إيجار 

 
أطراف راغبة، بخالف معاملة بيع  تُدَرج القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية بالمبلغ الذي على أساسه يمكن مبادلة األداة المالية في معاملة حالية بين 

 إجباري أو بيع تصفية. استُخدمت الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيم العادلة: 
 

ترية وذلك يعود  إن قيمة النقد وما في حكمه والحسابات المدينة التجارية والحسابات الدائنة التجارية وااللتزامات المتداولة األخرى تقارب قيمها الدف •
 كبير إلى تواريخ االستحقاق القصيرة األجل لهذه األدوات. إلى حد  

 

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

والمديونيات المالية األخرى وااللتزامات المالية غير المتداولة األخرى عن طريق خصم  تُقدَّر القيمة العادلة للقروض المتحصَّل عليها من البنوك  •
 التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام األسعار المتاحة حاليًا للدين أو شروط مماثلة وتواريخ استحقاق متبقية. 
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، بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقَد عليها غير المتكبدة عن المشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع الهيدروجين ومصنع  2021ديسمبر    31كما في  

نع البولي  مليون لاير سعودي عن المشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع الهيدروجين ومص  222.4: 2020يون لاير سعودي )بل 6.11البولي بروبيلين 

 بروبيلين(. 
 

  1طن متري سنوياً من البروبلين )المنتج الوسيط( المستخدم في إنتاج البولي بروبلين منذ    80,000وقعت المجموعة اتفاقية مدتها خمس سنوات لشراء  

 مليون طن سنويًا.  100,000بزيادة في القيمة إلى  2023يوليو  31، جرى تمديد هذه االتفاقية حتى تاريخ 2017. وفي عام 2014أكتوبر 
 

 التزامات محتملة 
  301.95:  2020مليون لاير سعودي )  1.95قدم المصرفي للمجموعة ضمانات دفع نيابة عن المجموعة لصالح ميناء الجبيل التجاري لتأجير األرض بمبلغ  

 مليون لاير سعودي(. 

 

 توزيعات األرباح  028

 

َر مجلس اإلدارة بتاريخ   لاير سعودي للسهم الواحد    0.65بقيمة    2021)الرابع( لعام  األخير  توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع    2021ديسمبر    21قَرَّ

 . 2022فبراير  20مليون لاير سعودي(. وسيكون تاريخ التوزيع   140.7)بإجمالي 

 

لاير سعودي للسهم الواحد )بإجمالي    0.65بقيمة    2021باح نقدية أولية عن الربع الثالث لعام  توزيع أر  2021أكتوبر    19قرر مجلس اإلدارة بتاريخ  

 مليون لاير سعودي(.  140.7

 

َر مجلس اإلدارة بتاريخ     140.7لاير سعودي للسهم الواحد )بإجمالي    0.65بقيمة    2021توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع الثاني لعام    2021يونيو    29قَرَّ

 يون لاير سعودي(. مل

 

  140.7لاير سعودي للسهم الواحد )بإجمالي    0.65بقيمة    2021توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع األول لعام    2021مارس    30قرر مجلس اإلدارة بتاريخ  

 مليون لاير سعودي(. 

 

مليون لاير سعودي(    140.7لاير سعودي للسهم الواحد )بإجمالي    0.65، توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة  2020ديسمبر    21اقترح مجلس اإلدارة، بتاريخ  

 . 2021مارس   30، وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد في 2020عن الربع الرابع لعام 

 .   المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها29
 

الشركة الزميلة للشركة والشركات التابعة لها وِكبار موظفي المجموعة والمنشآت الُمسيَطر  تمث ِل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في الشركة و 

ا عليها.   عليها أو المسيَطر عليها بصورة مشتركة من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذًا هامًّ

 

 . لم تُجر خالل السنة، معامالت هامة مع الجهات ذات العالقة نتج عنها أرصدة

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 فيما يلي تفاصيل مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة: 

 

 2021  2020 

 رواتب وبدالت 

 

22,968 

 

9,588 

 2,856  3,746 منافع قصيرة األجل ومنافع أخرى 

 26,714  12,444 

 
  3.10:  2020مليون لاير سعودي )  3.10وال يقبض أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين مستحقات التقاعد من المجموعة. وقد دفعت المجموعة مبلغًا قدره  

ومصاريف أعضاء مجلس إدارة خالل السنة.  نفقات مليون لاير سعودي( كمكافآت و



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 

 - 56  - 

 

 

 .  حصة غير مسيطرة30

 

للبتروكيميات المحدودة وهي شركة منظمة وقائمة بموجب    المملوكة لشركة إس كي غاز للصناعة  % من ملكية شركة المتقدمة للبولي اوليفينات  15ويمثل هذا  

 فيما يلي الحركة خالل السنة:  قوانين جمهورية سنغافورة.

 

 2021  2020 

 
 225,394 االستثمار األولي )شريك غير مسيطر( 

 
- 

 -  ( 3,612) حصة في نتائج األعمال خالل السنة 

 -  221,782 في نهاية السنة

 

 .  حدث الحق 31

 

، أوصى مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة االستثنائية بزيادة رأس مال الشركة من خالل منح سهم واحد مقابل  2021ديسمبر    31الحقًا للسنة المنتهية في  

 . بقاة واألرباح الم النظامي أسهم للمساهمين من خالل رسملة جزء من االحتياطي    5كل 

 

( سهم لتخصيصها ضمن  1،500،000للجمعية العامة االستثنائية بشراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى )عالوة على ذلك، أوصى مجلس إدارة الشركة 

 برنامج تحفيز األسهم للموظفين. 

 

ي  ، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المال 2021ديسمبر  31حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في 

دة.   للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية الموحَّ
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