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معلومات عن الشركة .1

لة في مدينة الدمام بالمملكة العرب ية السعودية بُِموِجب إنَّ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّ
 2,600,000,000م(. ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 2005أكتوبر  1هـ )الموافق 1426شعبان  27وتاريخ  2050049604السجل التجاري رقم 

 لاير سعودي.  10سهم قيمة كل سهم  260,000,000لاير سعودي ُمقسَّم إلى 

م(، اعتمد المساهمون زيادة في 2022مارس  20هـ )الموافق 1443شعبان  17وخالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي ُعِقَد بتاريخ 
َلت الزيادة في رأس المال عن طريق  5ة واحد لكل عن طريق إصدار سهم منح %20.11رأس المال نسبتها  أسهم يمتلكها المساهمون الحاليون، حيث ُمّوِ

( 216,473,400ائة )رسملة األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي للشركة. وزاد عدد األسهم من مائتين وستين مليونًا وأربعمائة وثالثة وسبعين ألفًا وأربعم
( للسنة المقارنة بأثر رجعي إلظهار معالجة تأثير إصدار 14( سهم. وأُجِرَى تعديل ربحية السهم )إيضاح 260,000,000نًا )سهم إلى مائتين وستين مليو

ي ل قيد التنفيذ كما فأسهم المنحة وفقًا للمعيار المحاسبي ذي الصلة. وال تزال بعض اإلجراءات النظامية المتعلقة بما ذُِكَر أعاله من الزيادة في رأس الما
 تاريخ القوائم المالية.

( سهم لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن 1,500,000عالوة على ذلك، اعتمد المساهمون أيًضا شراء األسهم المملوكة للشركة بحد أقصى )
ل شراء هذه األسهم من خالل الموارد المملوكة للشركة، ولتفويض مجلس اإل ضه( إلتمام برنامج حوافز األسهم للموظفين، على أن يُموَّ دارة )أو من يفّوِ

شهًرا( من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه، بما في ذلك تحديد التخصيص نظير  12عملية الشراء خالل )
ع10عوض أم ال، وعلى االحتفاظ بها لمدة ال تزيد عن ) األسهم على الموظفين المؤهَّلين. وبعد نهاية  ( سنوات من تاريخ الموافقة كحد أقصى حتى تُوزَّ

 الفترة المذكورة، ستتبع الشركة القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات الصلة.

دة، كما في  ُن القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ تابعة التالية )الُمَشار إليها معًا بـ م، القوائم المالية للشركة والشركات ال2022يونيو  30تَتََضمَّ
 "المجموعة"(:

نسبة الملكية الفعلية  

%100 مالحظة )أ(   -الشركة المتقدمة للتسويق العالمي 

%100 مالحظة )ب(  -الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي 

%85 الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة )مالحظة جـ( 

مالحظات:

لة في ( إنَّ الشركة المتقدمة للتسويق العالمي )المعروفة سابقا بـ "الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة"( هي شركة مساهم واحد ذات مسؤولية أ محدودة ُمسجَّ
فبراير  19هـ )الموافق 1433ربيع األول  27وتاريخ  2055015327مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 للشركة. %100م(، ومملوكة بنسبة 2012

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

لة في مدينة الجبيل بالمملكة 2021عام جـ( إنَّ الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مختلطة تأسست في  م وُمسجَّ
م(، ومملوكة بنسبة 2021إبريل  26هـ )الموافق 1442رمضان  14وتاريخ  20550130313العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

ميكال بي تي إي. ليمتد؛ وهي شركة مملوكة لشركة إس كي غاس بتروكي %15للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي )والقيمة المتبقية بنسبة  85%
لة وفقا لقوانين جمهورية سنغافورة(. ولم تباشر الشركة عملياتها التجارية، حيث إن مصانعها ال تزال في مرحلة اإلنشاء،  ومن المتوقع قائمة وُمسجَّ

 م. 2024استكمالها بنهاية الربع الثاني من عام 

تقدمة للبولي أوليفينات للصناعة زيادة رأس مال الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة من وخالل الفترة، اقترح مجلس إدارة الشركة الم
لاير سعودي، حيث ساهمت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي وإس كي غاس بتروكميكال  2,210,625,000لاير سعودي إلى  1,502,625,000

 مليون لاير سعودي، على التوالي، حيث نسبة ملكية كل منهما. 106.2 مليون لاير سعودي و 601.8بي تي إي. ليمتد بمبلغ 

في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية  %100استثماًرا بنسبة  2014أجَرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 
ِليَّ  دُ القوائم المالية لشركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد في هذه القوائم المالية األوَّ َدة لكون مركزها محدودة مسجلة في لوكسمبورغ. ولم تُوحَّ ة الُموَجَزة الُمَوحَّ

 المالي غير هام. 

صة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية ومشتق البو لي سيليكون والمجموعة مرخَّ
وتشغيل واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات  األلواح الضوئية وإنشاء

األساسية والتحويلية والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة داخل وخارج المملكة العربية السعودية على حد سواء.
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 أساس اإلعداد وبيان االلتزام .2
 

لة بالأِعدَّت  َدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء استثمارات األسهم الُمسجَّ ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ قيمة العادلة من خالل الدخل هذه القوائم المالية األوَّ
دة باللاير الشامل اآلخر واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تُقاس بالقيمة العادلة. تُعَدُّ ه ذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

دة و فقا لمعيار المحاسبة الدولي السعودي، الذي هو العملة الوظيفية وعملة العرض لدى المجموعة. وقد أُِعدَّت هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الُموحَّ
 ئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالمملكة العربية السعودية.( "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد من الهي34)
 

ِليَّة الُموجَ  َدة كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالية األوَّ ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ن هذه القوائم المالية األوَّ َدة، ولكنها ال تتضمن كافة اإلفصاحات وتتضمَّ َزة الُمَوحَّ
دة للمجموعة للسنة المنتهية في الالزمة للقوائم المال ديسمبر  31ية السنوية الموحدة، ولذا ينبغي قراءتها جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالية السنوية الُموحَّ

 م. 2021
 

داًل على نتائج عمليات السنة وتعتبر الفترة األولية جزًءا ال يتجزأ من السنة المالية ككل، ومع ذلك، قد ال تمثل نتائج العمليات للفترة األولية مؤشًرا عا
 ككل.

 
َدة للمجموعة بتاريخ  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م  6اعتُمدت هذه القوائم المالية األوَّ  م(.2022أغسطس  4هـ )الموافق 1444الُمحرَّ

 
 أساس التوحيد

دة القوائم المالية للشركة وشرك ض 2022يونيو  30اتها التابعة كما في تمثل هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ م. تتحقق السيطرة عندما تتعرَّ
لعائدات من خالل المجموعة، أو يكون لها حقوق في، العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك ا

 لمجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة: سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وبشكل خاص، تقوم ا
 

 ،سيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات الشركة المستثمر فيها ذات الصلة( -
ض أو حق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في  -  الشركة المستثمر فيها،تعرَّ
 قدرة على استخدام صالحيتها على الشركة المستثمر في التأثير على عوائدها. -

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

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

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

 
واحد أو  تعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على عنصر

تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد  أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما
أو المستبعدة المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها 

 ريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.خالل السنة في قائمة الدخل الشامل ابتداًء من تا
 

ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي المجموعة حسب الحصص غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك وجود  يُوزَّ
، تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة

والتدفقات السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحَذف بالكامل كافة األصول والمطلوبات فيما بين المجموعة وحقوق الملكية والدخل والمصاريف 
 ت المجموعة عند توحيد القوائم المالية.النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركا

 
لى شركة تابعة، وتُجَرى المحاسبة عن التغيُّر في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وإذا فقدت المجموعة السيطرة ع

غير المسيطرة وغيرها من مكونات حقوق الملكية، بينما يُْعتََرُف فإنها توقف االعتراف باألصول ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( وااللتزامات والحصة 
 بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة ضمن الربح أو الخسارة. ويُْعتََرُف بأي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

  



الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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ة .3 ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

دة السنوية للمجموعة عن تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة عند إعداد القوائم  دة مع تلك المتبعة عند إعداد القوائم المالية الُموحَّ ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ األوَّ
 م.2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 

الدفعات على أساس األسهم

 معامالت تسوية حقوق الملكية
لى القيمة العادلة في تاريخ منحها، وتاريخ المنح هو التاريخ الذي توافق فيه المجموعة تُقَاس تكلفة معامالت تسوية حقوق الملكية مع الموظفين بالرجوع إ

لفة والموظف على ترتيب الدفع على أساس األسهم، عندما يكون لدى المجموعة والطرف المقابل فهم مشترك ألحكام الترتيب وشروطه. ويُعتَرف بتك
لموظفين مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية كاحتياطي دفع على أساس األسهم، وذلك على مدى معامالت تسوية حقوق الملكية في مصاريف مكافآت ا

لحصول على الفترة التي تُستوفى فيها شروط األداء والخدمة أو كليهما، والتي تنتهي في التاريخ الذي يصبح فيه للموظفين المعنيون كامل الحق في ا
مصروف التراكمي الُمعتَرف به بشأن معامالت تسوية حقوق الملكية في كل تاريخ قوائم مالية حتى تاريخ المكافأة )"تاريخ االستحقاق"(. ويعكس ال

ائية. االستحقاق المدى الذي انتهت فيه صالحية فترة االستحقاق وأفضل تقديرات المجموعة بشأن عدد أدوات حقوق الملكية التي ستُستحق بصورة نه
ل أو الرصيد الدائ َدة لفترة ما الحركة في المصروف المتراكم الُمعتَرف به في ويمثل الُمحمَّ لية الُموَجَزة الُمَوحَّ ن الُمدَرج في قائمة الربح أو الخسارة األوَّ

 بداية تلك الفترة ونهايتها.

آت، بل تُقدَّر أرجحية الوفاء بالشروط وال يُنظر إلى شروط الخدمة واألداء غير المرتبطة بالسوق عند تحديد القيمة العادلة للمكافآت بتاريخ منح المكاف
ة في كجزٍء من أفضل تقديرات المجموعة بشأن عدد أدوات حقوق الملكية التي ستُستَحق بصفة نهائية. وتظهر شروط أداء السوق ضمن القيمة العادل

ًطا غير متعلقة باالستحقاق. وتُظَهر الشروط غير تاريخ المنح. وتعتبر أي شروط أخرى مرتبطة بمكافأة ما، ولكن بدون اشتراط خدمة مرتبطة بها، شرو
و أداء. وال المتعلقة باالستحقاق في القيمة العادلة للمكافأة، وينشأ عن ذلك إدراج المنحة ضمن المصاريف فورا ما لم يكن هناك أيضا شروط خدمة و/أ

روط األداء و/أو الخدمة غير السوقية. وعندما تشتمل المكافآت على يُعتَرف بأي مصاريف للمكافآت التي ال تُستحق بصفة نهائية بسبب عدم الوفاء بش
وذلك شروط السوق أو شروط عدم االستحقاق، تعتبر المعامالت على أنها مستحقة بصرف النظر عما إذا كان شرط السوق أو عدم االستحقاق مستوفيا، 

 شريطة استيفاء جميع شروط األداء و/أو الخدمة األخرى.

م استحقاق المكافأة )أي عند عدم استيفاء شروط استحقاق المكافأة(، تعكس المجموعة قيد المصروف المتعلق بهذه المكافآت الُمعتَرف به وفي حاالت عد
َدة. وفي حالة إلغاء المكافأة على أساس حقوق الملكية )بخالف عدم  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ اق(، تعتبر المكافأة االستحقسابقًا في قائمة الربح أو الخسارة األوَّ

 كأنها مستَحقة في تاريخ اإللغاء، ويُعتَرف على الفور بأي مصروف للمكافأة لم يُعترف به بعد.

أسهم الخزينة

ة في قائمة أو خسار يُعتَرف بأدوات حقوق الملكية المملوكة التي يُعَاد شرائها )أسهم الخزينة( بالتكلفة، وتُخَصم من حقوق الملكية. وال يُعتَرف بأي ربح
دة من شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة أو بيعها أو إصدارها أو إلغائها. ويُ  عتَرف بأي فرق بين الربح أو الخسارة األوليَّة الموجزة الُموحَّ

 القيمة الدفترية والِعَوض، إْن أُِعيَد إصداره، في عالوة اإلصدار.

ةاألحكام والتقديرات واالفتراضات  .4 المحاسبية الهامَّ

دة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المفَصح عنها  يتطلُب إعداد القوائم المالية األوليَّة الموجزة الُموحَّ
المحتملة. إنَّ التقديرات واالفتراضات المحاسبية من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن االلتزامات 

دة تتماشى مع تلك التقديرات واالفتراضات المحاسبية المس ليَّة الُموَجَزة الُموحَّ تخدمة في إعداد القوائم المالية الُمستخَدمة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
دة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في   م.2021يسمبر د 31الُموحَّ

 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة .5

دة للمجموعة.2022تطبَّق عدة تعديالت وتفسيرات للمرة األولى في عام  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ م، لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األوَّ



الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتْين في 
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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العناصر األخرى من حقوق الملكية .6

يونيو 30
م2022

ديسمبر 31
م2021

قة( قة()غير ُمدقَّ )ُمدقَّ

316,458 168,163 احتياطي قيمة عادلة

(17,026) (65,931) احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

- 3,457.أ(6احتياطي دفع على أساس األسهم )إيضاح 

105,689 299,432

 .أ( احتياطي الدفع على أساس األسهم6

تفويض مجلس اإلدارة بإنهاء اإلجراءات الالزمة لبرنامج حوافز  2022مارس  20اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
م، 2022 مارس 28أسهم الموظفين للموظفين المؤهَّلين، حيث يستحق دفعها بعد إتمام الخدمة لمدة أربع سنوات رهنا بشروط األداء األخرى. وبتاريخ 

ض المجلس بدوره لجنة المكافآت واألجور بإنهاء برنامج حوافز أسهم الموظفين والموافقة عليه، وبعد ذلك وافقت اللجنة على البرنامج عن طريق  فوَّ
 م. 2022يناير  1م. وُمنحِ البرنامج للموظفين المؤهَّلين بأثر رجعي اعتباًرا من 2022إبريل  12تعميم أُصِدَر بتاريخ 

م المجموعة برنامج حوافز أسهم الموظفين لبعض الموظفين المؤهَّلين، حيث يتمثل الغرض من البرنامج في تحفيز الموظفين على تحقيق أوت هداف قّدِ
 المجموعة على المدى الطويل لجذب الموظفين األفضل أداًء واإلبقاء عليهم. ويستحق البرنامج على مدى دورة أداء مدتها أربع سنوات.

شهًرا، وستكون مساوية للمبلغ  12جب برنامج حوافز أسهم الموظفين، تُمنح أسهم المجموعة للموظفين الذين استمروا في الخدمة لفترة تزيد عن وبمو
تاريخ المنح. ي النقدي للمكافأة أو العالوة التي تُمنح على مدى األربع سنوات. ويعادل سعر ممارسة خيارات شراء األسهم سعر السوق لألسهم المعنيَّة ف

التوظيف. وتستحق خيارات األسهم شريطة أن يظل الموظفون يعملون لدى المجموعة لمدة أربع سنوات الحقة، وأن يحققوا أداًء مرضيًا في تقديم خدمات 
امج حوافز أسهم الموظفين ولن تستحق خيارات األسهم الممنوحة في حال عدم استيفاء شروط الخدمة واألداء. وتُشرف لجنة المكافآت واألجور على برن

  بعد اعتماده من مجلس اإلدارة.

ويُدَرج إجمالي مصروف برنامج حوافز أسهم الموظفين المعتَرف به لخدمات الموظفين المتحصل عليها ضمن "الرواتب والمصاريف المتعلقة 
( "الدفعات على أساس األسهم". 2لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )بالموظفين" مع زيادة مقابلة في قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية وفقًا لمتطلبات ا

َدة  3.46وعليه، اعترفت المجموعة بمصروف الدفع على أساس األسهم بقيمة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ مليون لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة األوَّ
دة.مع زيادة مقابلة في قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية   األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

االستثمار في شركة زميلة .7

يونيو 30
م2022

ديسمبر 31
م2021

قة( قة()غير ُمدقَّ )ُمدقَّ

 692,935 636,926 في بداية الفترة

10,825 (33,133) حصة في نتائج شركة زميلة

(10,317) (3,150) توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

(56,517) (48,905)خسارة فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة

636,926 551,738في نهاية الفترة

 %30سبة لدى المجموعة استثمار في شركة إس كي أدفانسد كومباني ليمتد من خالل شركتها التابعة الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي حيث تمتلك ن
لة في  دة. وهي ُمسجَّ دولة كوريا الجنوبية وفقًا من حصة الملكية، وهو ُمَصنَّف كاستثمار في شركة زميلة في هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

٪ وشركة إس كي غاس كومباني 30للقانون التجاري لجمهورية كوريا. وتنقسم ملكية الشركة الزميلة بين الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة 
ن منزوع الهيدروجين بطاقة اسمية . وهي تدير مصنع البروبي%25٪ وشركة الصناعات البتروكيماوية )شركة مساهمة كويتية( بنسبة 45ليمتد بنسبة 

 طن متري سنويًا. 600,000تبلغ 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتْين في 
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 األصول غير المتداولة األخرى .8
 

 يونيو 30 
 م2022

 ديسمبر 31 
 م2021

قة(  قة(  )غير ُمدقَّ  )ُمدقَّ
    

 232,332  222,150 برنامج تملُّك الوحدات السكنية للموظفين )مالحظة "أ"(

 
المتعلقة ببرنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين، حيث بدأت المجموعة في إنشاء وحدات سكنية لموظفيها في عام  يُمثُِّل هذا البند األرصدة (أ

َعت، في شهر مايو 2013 م، الوحدات السكنية الُمنَجزة على الموظفين السعوديين الُمعيَّنين من خالل التوظيف المباشر بُِموِجب 2016م. وُوّزِ
َعت في شهر يوليو اتفاقية سداد طويل األ م وحدات سكنية ُمنجزة إضافية في المرحلة الثانية. 2019جل في المرحلة األولى. عالوة على ذلك، ُوّزِ

َعت أيًضا الوحدات السكنية المكتَملة المتبقية على موظفي المرحلة الثانية. ويدفع الموظفون نسبة 2020وخالل عام  من راتبهم  %17م، ُوّزِ
إلضافة إلى بدل السكن الخاص بهم والذي يُستخَدم كسداد للقرض / قسط حتى يُسدَّد بالكامل إجمالي قرض برنامج تملُّك الشهري األساسي با

مليون لاير سعودي جزًءا غير متداول، فيما يَُمثُِّل مبلغ بقيمة  222.15الوحدات السكنية للموظفين. وكما بتاريخ القوائم المالية، يَُمثُِّل مبلغ بقيمة 
 مليون لاير سعودي جزًءا متداواًل ُمدرًجا ضمن المبالغ المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرى. 17
 

 
 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي .9

 
مليار لاير سعودي لتمويل إنشاء المشروع  3حصلت المجموعة خالل الفترة على تسهيل قرض ألجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 

ل صندوق التنمية الصناعية السعودي رسوًما مدفوعة مقدًما ور إدارية سوًما الجديد لمصنع البروبين منزوع الهيدروجين ومصنع البولي بروبيلين. ويُحّمِ
مليون لاير سعودي من تسهيل القرض المذكور  749م، استخدمت الشركة التابعة مبلغا بقيمة 2022يونيو  30سنوية بموجب اتفاقية القرض. وكما في 

ية. والقرض مكفوٌل أعاله. وال يحمل القرض عمولة، ولكنه يحمل رسوًما ستُطفأ كتكلفة تمويل باستخدام معدل الفائدة الفعلي بعد بدء العمليات التجار
قسًطا  16ى برهن على الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة بالشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة وبسندات إذنيَّة. ويستحق القرض السداد عل

اتفاقية التسهيالت مع تتضمن وم(. 2026يوليو  29هـ )الموافق 1448صفر  15نصف سنوي غير متساٍو، حيث يستحق سداد القسط األول بتاريخ 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي بعض التعهدات التي تتطلب، من بين أمور أخرى، المحافظة على نسب مالية معينة.

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها .10

 
رة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها أو المسيطر تُمثُِّل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وشركتها الزميلة وموظفي اإلدا

 عليها بشكل مشترك من قبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذًا هاًما عليها.
 

ة مع الجهات ذات العالقة نشأ عنها أرصدة.  ولم تُجر خالل الفترة أي معامالت هامَّ
 

بار موظفي اإلدارة  مكافأة كِّ
 

 لفترة الستة أشهر  
 المنتهية في

 يونيو 30
 م2022

لفترة الستة أشهر  
 المنتهية في

 يونيو 30
 م2021

قة(   قة(  )غير ُمدقَّ  )غير ُمدقَّ

  15,209  18,676  مكافآت موظفين قصيرة األجل

  1,130  1,626  مكافآت طويلة األجل لموظفين

  20,302  16,339  

       
 الجدول المبالغ الُمعتَرف بها كمصروف خالل فترة القوائم المالية فيما يتعلق بكبار موظفي اإلدارة.تمثل المبالغ الُمفَصح عنها في 

  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتْين في 
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

 

 
- 12 -  

 توزيعات األرباح .11

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لاير سعودي للسهم الواحد  0.55م بقيمة 2022م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع األول من عام 2022مارس  28قرَّ
 م.2022مايو  22مليون لاير سعودي(. وكان تاريخ التوزيع  143)بإجمالي 

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لاير سعودي للسهم الواحد  0.65م بقيمة 2021م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع الرابع من عام 2021ديسمبر  21قرَّ
 م.2022فبراير  20مليون لاير سعودي(. وكان تاريخ التوزيع  140.7)بإجمالي 

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لاير سعودي للسهم الواحد  0.65م بقيمة 2021م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع األول من عام 2021مارس  30قرَّ
 مليون لاير سعودي(. 140.7)بإجمالي 

مليون لاير  140.7لسهم الواحد )بإجمالي لاير سعودي ل 0.65م، توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة 2020ديسمبر  21اقترح مجلس اإلدارة، بتاريخ 
 م.2021مارس  30م، وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020سعودي( عن الربع الرابع لعام 

 
 

 االلتزامات الرأسمالية وااللتزامات المحتَملة .12
 

ا غير المتكبَّدة بعد عن المشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع الهيدروجين ومصنع م، بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقَد عليه2022يونيو  30كما في 
 مليار لاير سعودي(. 6.11م: 2021ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 6.02البولي بروبيلين 

 
خدم في إنتاج البوليبروبيلين منذ تاريخ طن متري سنويًا من البروبلين )منتَج وسيط( استُ  80,000ووقَّعت المجموعة اتفاقية مدتها خمس سنوات لشراء 

طن متري سنويًا. وبتاريخ  100,000م بزيادة في القيمة إلى 2023يوليو  31م، جرى تمديد هذه االتفاقية حتى تاريخ 2017م. وفي عام 2014أكتوبر  1
 طن متري. 120,000ى م بزيادة في الكمية إل2025ديسمبر  31م، جرى تمديد هذه االتفاقية حتى تاريخ 2022يناير  4
 

 االلتزامات المحتملة
مليون لاير سعودي  1.95أصدر البنك الذي تتعامل معه المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات سداد لصالح ميناء الجبيل التجاري نظير إيجار أرض بقيمة 

 م: بالمثل(.2020ديسمبر  31)في 
 
 

 المعلومات القطاعية  .13
 

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

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

 وتوزيع الموارد.
 

لم يُْعَرض التحليل القطاعي حسب يُباع جزٌء كبيٌر من مبيعات المجموعة للمسوقين، فضاًل عن أن عمليات المجموعة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد. وعليه، 
 القطاع الجغرافي والتشغيلي.

 
ع المبيعات جغرافيًا ما بين مبيعات محلية في المملكة بما يم من  %7ثل نسبة وتقع األصول التشغيلية للمجموعة في المملكة العربية السعودية. وتَُوزَّ

 جمالي المبيعات.من إ %93إجمالي المبيعات، فيما تمثل المبيعات الخارجية نسبة 
 
 

  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتْين في 
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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ح لعدد األسه م العادية خالل تُحتَسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط المرجَّ
 الفترة.

 
 (.1ح )أُجِرَي تعديل ربحية السهم للفترة المقارنة بأثر رجعي كما هو ُمبيَّن في إيضا

 
 ويظهر الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخَدمة في حسابات ربحية السهم األساس والمخفَّض:

 
لفترة الثالثة أشهر   

 المنتهية في
 يونيو 30

 م2022

لفترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 يونيو 30
  م2021

لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في

 يونيو 30
 م2022

أشهر لفترة الستة  
 المنتهية في

 يونيو 30
 م2021

         

 435,978  273,951   264,617  109,598  صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة

ح لعدد األسهم العادية )باأللوف(   260,000  259,856  260,000  259,712  )ُمعدَّل(*المتوسط المرجَّ

 1.677  1.054  1.018  0.422  )ُمعدَّلة(ربحية السهم )لاير سعودي( 

 
 لم يكن هناك أي بند مخفَّض يؤثِّر على المتوسط المرجحَّ لعدد األسهم القائمة.

 
ح لعدد األسهم متوسط * يراعي المتوسط  ح للتغيُّرات في أسهم الخزينة خالل الفترة.المرجَّ  التأثير المرجَّ
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م من شأنها أن تؤثِّر تأثيًرا جوهريًا على المركز المالي 2022يونيو  30من وجهة نظر اإلدارة، لم تنشأ أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 
َدة. ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  للمجموعة الُمبيَّن في هذه القوائم المالية األوَّ
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 الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية. أِعيد تصنيف بعض أرقام


