
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة

 )شركة سعودية مساهمة(
 

َدة )غير مدققة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ
 وتقرير فحص مراجعي الحسابات

 
 م2017سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة 
 )شركة سعودية مساهمة(

 
َدة )غير مدققة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ

 الحساباتوتقرير فحص مراجعي 
  م2017سبتمبر  30المنتهية في لفترة التسعة أشهر 

  

 

 الفهرس
 

 الصفحة
  
  

 2 ينالحسابات المستقل يتقرير فحص مراجع
  

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  3 قائمة الربح أو الخسارة األوَّ
  

َدةقائمة الدخل الشامل  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  4 اآلخر األوَّ
  

دة لِيَّة الُموَجَزة الُموحَّ  5 قائمة المركز المالي األوَّ
  

دة لِيَّة الُموَجَزة الُموحَّ  6 قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوَّ
  

َدة لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  7 قائمة التدفقات النقدية األوَّ
  

َدةإيضاحات حول  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  20–8 القوائم المالية األوَّ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 ويات وشركاتها التابعةالشركة المتقدمة للبتروكيما
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 م )غير ُمدقَّقة(2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 والنشاطاتالتنظيم  .1

لة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بموجب لسجل ا إنَّ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات )"الشركة"( هي شركة سعودية مساهمة ُمسجَّ
 1.967.940.000م(. ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 2005أكتوبر  1هـ )الموافق 1426شعبان  27وتاريخ  2050049604التجاري قم 

  سعودي.لاير 10سهم قيمة كل سهم  196.794.000 سعودي ُمقسَّم إلى لاير

َدة، كما في  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ُن القوائم المالية األوَّ ار إليها )الُمشَ  تينالتالي تينالتابع والشركتينم، القوائم المالية للشركة 2017سبتمبر  30تَتََضمَّ
 مًعا بـ "المجموعة"(:

 
 نسبة الملكية الفعلية      

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

 مالحظات:

لة في  ( أ مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب إنَّ الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ُمسجَّ
 م(.2012فبراير  19هـ )الموافق 1433ربيع األول  27وتاريخ  2055015327السجـل التجاري رقم 

من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن المجموعة. وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن حصتها لصالح  %5إنَّ نسبة 
لية الُموَجَزة  %100المجموعة؛ وعليه فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة بنسبة  في القوائم اْلَمالِيَّة األوَّ

َدة.  الُمَوحَّ

لة في مدينة الجبيل بب وجب المملكة العربية السعودية بم( إنَّ الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ُمسجَّ
 م(.2012أغسطس  1هـ )الموافق 1433رمضان  12وتاريخ  2055017024السجـل التجاري رقم 

 

من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن المجموعة. وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن حصتها لصالح  %5إنَّ نسبة 
لية الُموَجَزة  %100أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة المجموعة؛ وعليه فقد  في القوائم اْلَمالِيَّة األوَّ

َدة.  الُمَوحَّ
 

ة في شركة أدفانست جلوبال هولدنج ليمتد، وهي شرك %100م استثماًرا بنسبة 2014أجَرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 
ُد القوائم المالية لشركة أدفانست جلوبال هولدنج ليمتد في هذه القوائم المال لة في لوكسمبورغ. ولم تُوحَّ لِيَّة يذات مسؤولية محدودة ُمسجَّ ة األوَّ

َدة لكون مركزها المالي غير هام  .بالنسبة للشركة الُموَجَزة الُمَوحَّ

ي يليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية ومشتق البولوالمجموعة مرخَّصة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي س
كيماوية لسيليكون األلواح الضوئية وإنشاء وتشغيل واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية وا

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

لِيَّة الُموَجَزة أِعّدت  َدةالقوائم المالية األوَّ أساس قياس لي من ايير الدولية للتقرير الماالمعتتطلبه  يثماحباستثناء  لمبدأ التكلفة التاريخية وفقا الُمَوحَّ
لِيَّة الُموَجَزة  .آخر َدةأِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ ( "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) الُمَوحَّ

لِيَّة الُموَجَزة حسب المعايير الدولية للتقرير المالي لجزء من والعربية السعودية.  ائم المالية التي تغطيها القو السنةتَُعدُّ هذه القوائم المالية األوَّ
ة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى لصادرة عن ا السنوية األولى الُمعدَّ

يُرجى و. ("دة بالمملكة العربية السعوديةالمعتمَ للتقرير المالي المعايير الدولية ـ ")المشار إليها معا ب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 ( لمعلومات عن تطبيق الشركة للمرة األولى للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية.5الرجوع إلى اإليضاح )

 
لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  َدة تغييرات في السياسات المحاسبية الهامة مقارنةً بتلك السياسات المعروضة في وقد نتج عن إعداد هذه القوائم المالية األوَّ

َدة للمجموعة عن السنة المنتهية في  م، والتي أُِعدَّت وفقًا للمعايير المحاسبية المتعاَرف عليها في المملكة 2016ديسمبر  31القوائم المالية الُمَوحَّ
َدة عن الفترة المنتهية في وقد طُبِّقَت السياس. العربية السعودية لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  31ات المحاسبية الهامة الُمْفَصح عنها في القوائم المالية األوَّ

َدة.2017مارس  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  م، على أساس ثابت، على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية األوَّ



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 أساس اإلعداد وبيان االلتزام )تتمة( .2

 
َدة الخاصة بالمجموعة بتاريخ  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  م.2017أكتوبر 25اعتُمدت هذه القوائم المالية األوَّ

 
 أساس التوحيد

َدة وق لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة من قائمة المركز المالي األوَّ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لِيَّة الُموَجَزة تتألف هذه القوائم المالية األوَّ ائمة الربح أو الخسارة األوَّ
َدة وقائمة ال لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة وقائمة الدخل الشامل اآلخر األوَّ َدة وقائمة التدفقات الُمَوحَّ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ تغيرات في حقوق الملكية األوَّ

َدة الخاصة بالمجموع لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة واإليضاحات حول القوائم المالية األوَّ لية الُموَجَزة الُمَوحَّ ة ة لفترتي الثالثة أشهر والتسعالنقدية األوَّ
 جةنتي ،هاأو يكون لها حقوق في ،متغيرة لعوائدلمخاطر ا المجموعة تتعرضم. وتتحقق السيطرة عندما 2017مبر سبت 30أشهر المنتهيتين في 

ال ومشاركتها مع المنشأة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على المنشأة المستثمر فيها. 
 تسيطر المجموعة، على وجه التحديد، على المنشأة المستثمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة:

 
 الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستثَمر فيها ذات الصلة(.سيطرة على المنشأة المستثَمر فيها )أي  -
 اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها. نتيجةلعوائد المتغيرة أو الحق فيها ا لمخاطر تعرُّض -
 القدرة على استخدام صالحيتها على الشركة المستثمر في التأثير على عوائدها. -

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

م االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقيي بعينر فيها، تأخذ المجموعة أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في منشأة مستثمَ 
 يها سيطرة على المنشأة المستثمر فيها، بما في ذلك:ما إذا كان لد

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

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

واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. ويبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف 
لى الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة ع

ة عالمستحَوذ عليها أو المبيعة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجمو
 عن السيطرة على الشركة التابعة.

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

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

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

شركة تابعة، فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصة غير المسيطرة وغيرها من عناصر 
 في الربح أو الخسارة. ويُْعتََرُف بأي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.حقوق الملكية، فيما يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّة .3

 
َدة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ الغ على المبقد تؤثر يتطلُب إعداد هذه القوائم المالية األوَّ

المفصح عنها من األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ينشأ عن عدم 
لفترات االتيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في 

 المستقبلية.
 

لدفترية اوتستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعتقَد بأنَّها معقولة وفقًا للظروف وتُستَخدم للحكم على القيم 
َرف ورة مستمرة. ويُعتلألصول والمطلوبات غير المتوفرة بسهولة من مصادر أخرى. وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بص

رات التي يبالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدَّل فيها التقديرات أو فترة التنقيحات والفترات المستقبلية إذا كانت التقد
 تعرضت للتغيير تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

 
 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 مَّة )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الها .3

 
التقديرات الهامة المستخَدمة في تطبيق السياسات المحاسبية )التي تؤثر وإنَّ المعلومات التي تتعلق بالنقاط الجوهرية للتقديرات وعدم دقتها 

َدة(  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ُن على وجه الخصوص، ما يلي:تأثيًرا جوهريًا للغاية على المبلغ الُمْعتََرف به في القوائم المالية األوَّ  تَتََضمَّ
 

 االعتراف المبدئي باالستثمارات
، كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو (39)تُصنَّف األصول المالية، التي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

كأدوات تحوط في عملية تحوط فعال، حسبما يكون  مصنَّفةوات مالية مشتقة القروض والذمم المدينة أو األصول المالية المتاحة للبيع أو كأد
د المجموعة تصنيف أصولها المالية عند االعتراف المبدئي.  مالئًما. وتُحدِّ

 
 االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

من تكلفتها  العادلة بأقلتعتبر المجموعة االستثمارات المتاحة للبيع منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض جوهري أو طويل األمد في القيمة 
 ويستلزم لتحديد مدي "األهمية" و "طول األمد" إجراء تقديرات هامة.وجود دليل موضوعي آخر على االنخفاض في القيمة.  أو عند

 
 في قيمة الحسابات التجارية المدينة االنخفاض

وفيما يتعلق  .القابلة للتحصيل من الحسابات التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكاملغير يُجرى تقدير المبالغ 
ا المبالغ غير الهامة بح ة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير على أساس إفرادي. أمَّ د ذاتها والتي تكون متأخرة السداد، يُجري تقديرها بالمبالغ الهامَّ

 مًعا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب طول مدة التأخر في السداد.
 

لة  األصول / االلتزامات الضريبية المؤجَّ
المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخَدمة  لتأثير الضريبي التقديري للفروقتحدد اإلدارة ا

إجراء  األغراض الضريبة. ويتعيَّن إجراء تقدير محاسبي لتحديد الترتيبات التي تعتبر ضريبة على الدخل مقارنة بالتكلفة التشغيلية. ويلزم أيضً 
َدة. وتتطلب األصول تقدير محاسبي لتحديد فيما لو كانت  لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لة ُمْعتََرف بها في قائمة المركز المالي األوَّ األصول الضريبية المؤجَّ

لة، بما في ذلك تلك الناتجة عن الخسائر الضريبية غير المستَخدمة، من اإلدارة تقييم أرجحية تحقيق المجموعة أرباح ض يبية رالضريبية المؤجَّ
لة الُمْعتََرف بها. وتعتمد االفتراضات بشأن تحقيق أرباح ضريبية مستقبليكافية في ا  ةلفترات المستقبلية من أجل استخدام األصول الضريبية المؤجَّ

ة من وقعتعلى تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية. وتستند هذه التقديرات للدخل الخاضع للضريبة المستقبلي على التدفقات النقدية الم
 العمليات وإجراء تقدير بشأن تطبيق القوانين الضريبية القائمة في كل منطقة.

 
 االنخفاض في قيمة المخزون

ابلة للتحقق. ، تُقدَّر صافي قيمته القمتقادًمايُقيَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وحين يصبح المخزون قديما أو 
ة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير على أساس إفرادي. أما المبالغ غير الهامة بحد ذاتها المتعلقة بمخزون قديم أو وفيما يتعلق ب ، تقادممالمبالغ الهامَّ

 على أساس أسعار البيع المتوقعة.تقادمه أو  قدمهيُجَرى تقديرها مًعا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب نوعية المخزون وبالنظر إلى درجة 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة
د اإلدارة األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها وأصولها الضريبية بغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد ذلك  ر بعد التقديتُحدِّ

وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية لهذه األصول ويُعدَّل دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو االهتراء المادي. 
 االستهالك الُمحمَّل مستقبال عندما تعتقد اإلدارة أن هناك فرق بين األعمار اإلنتاجية والتقديرات السابقة.

 
 اختبار االنخفاض في قيمة األصول غير المالية

لة ناقًصا ديتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، التي تمثل قيمته العا
ة من معامالت البيع حتكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتُحتَسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف حساب البيع بناًء على البيانات المتا

ب سالملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل. وتُحتَ 
ال تتضمن نوات الالحقة، والقيمة قيد االستخدام بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدية من الموازنة للخمس س

للنقد  ةأنشطة إعادة الهيكلة غير الملزمة بعد على المجموعة أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدر
لمخصومة طريقة التدفقات النقدية ا الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتَُعدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في

 التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير االستقرائي.باإلضافة إلى 
 

 االلتزامات المحتملة
يتضمَّن تقييم هذه االلتزامات المحتملة ال تُحدَّد االلتزامات المحتملة، حسب طبيعتها، إال عند وقوع حدث أو أحداث مستقبلية أو عدم وقوعها. و

 بصورٍة رئيسٍة ممارسة أحكام وتقديرات هامة لنتائج األحداث المستقبلية.
  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّة )تتمة( .3

 
 تقييم التزامات المزايا المحددة

ُد تكلفة خطة المزايا المحددة لمعاش التقاعد والمزايا الطبية األخرى  بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معاش التقاعد باستخدام لما تَُحدَّ
تحديد معدل  كالتقييمات االكتوارية. ويتضمن التقييم االكتوارية وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذل

زام تالخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن ال
م يكن هناك ولالمزايا المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية 

 تغير جوهري في االفتراضات ذات الصلة في الفترة الحالية.
 

إن أكثر المعطيات عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وعند تحديد معدل الخصم المناسب، تراعي اإلدارة معدالت الفائدة لسندات الشركات 
لى األقل أو أعلى منه، كما تحددها وكالة تصنيف معتمدة دوليًا، بعد انتهاء الخدمة بتصنيف "أأ" عما بعمالت تتفق مع عمالت التزام مزايا 

األساسية  توتُقدَّر استقرائيًا، عند الحاجة، على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المزايا المحددة. كما تخضع جودة السندا
من تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال تَُمثُِّل سندات  للمراجعة. وتُستَبَعد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان زائدة

 شركات ذات جودة عالية.
 

 القيم العادلة لألدوات المالية
مالية. وفي التستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق مالية نشطة في تاريخ قائمة المركز المالي على سعرها المدرج بالسوق 

لة في قائمة المركز المالي من األسواق النشطة، فإنها تُحدَّ  استخدام د بحال تعذر الحصول على القيم العادلة لألصول والمطلوبات المالية الُمسجَّ
حظة، وق قابلة للمالمجموعة متنوعة من طرق التقييم الفنية التي تتضمن استخدام نماذج حسابية. وتُستمد مدخالت هذه النماذج من بيانات س

 حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم توفرها، فإنَّ ذلك يتطلب التقدير لتحديد القيم العادلة.
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة .4
 

السعودية  والتفسيرات الصادرة عن الهيئةطبَّقت المجموعة كافة المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير 
م. ولم تنفذ المجموعة التطبيق المبكِّر ألي معيار أو تفسير أو تعديل 2017يناير  1للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية اعتباًرا من 

 آخر اعتُِمَد، لكنَّه لم يدخل حير التنفيذ بعد.
 

   الوصف   المعيار
 التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح قائمة -( 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) (7)معيار المحاسبة الدولي رقم 

عن الحصص في المنشآت  اإلفصاح - (12)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (12المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 لبات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقرير المالياألخرى: توضيح نطاق متط

الدخل: االعتراف باألصول  ضرائب - (12)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  (12)معيار المحاسبة الدولي رقم 
لة للخسائر غير الُمعتَرف بها  الضريبية مؤجَّ

 
لِيَّة لم يكن لتطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة ذات  الصلة المنطبقة على المجموعة أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية األوَّ

 الُموَجَزة.
 

 المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد
لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  مثل القائمة َدة للمجموعة. وتفيما يلي قائمة بالمعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األوَّ

 المعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع المجموعة بدرجة معقولة أن تصبح قابلة للتطبيق مستقبال. وتنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير
 عندما تصبح سارية المفعول.

 
 
 

  التفسير/  المعيار

 
 

   الوصف

اعتباًرا من الفترات 
التي تبدأ في أو بعد 

 التاريخ التالي
   

 حذف -تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى  (1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 اإلعفاءات القصيرة األجل لمطبقي المعايير ألول مرة

 م2018يناير  1

 التعديالت -تصنيف معامالت الدفع على أساس األسهم وقياسها  (2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 (2على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 م2018يناير  1

 م2018يناير  1 األدوات المالية (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّة )تتمة( .4

 
 )تتمة( غير السارية المفعول بعد المعايير الصادرة

 
 
 

  التفسير /  المعيار

 
 

   الوصف

اعتباًرا من الفترات 
التي تبدأ في أو بعد 

 التاريخ التالي
   

 م2018يناير  1 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( الصادر عن لجنة 22التفسير رقم )

 تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي
 م2018يناير  1 المعامالت بالعمالت األجنبية والِعوض الُمقدَّم

 دُّ يُع -االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  (28معيار المحاسبة الدولي رقم )
التصنيف الذي يقيس الشركات المستثَمر فيها بالقيمة العادلة من 

 خيار االستثمار -حسب  -خالل الربح أو الخسارة استثماًرا 

 م2018يناير  1

 م2019يناير  1 عقود اإليجار (16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى .5
 

لغاية  تأعدَّت المجموعة قوائمها المالية ونشرتها فقط وفقًا للمعايير المحاسبية المتعاَرف عليها بالمملكة العربية السعودية عن كافة الفترا
نة السنة المنتهية في  دة وفقًا لمعيار ال2016ديسمبر  31ومتضمَّ لِيَّة الُموَجَزة الُموحَّ ( 34محاسبة الدولي رقم )م. وأِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ

 "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية السعودية.
 

َدة التي تتفق مع المعايير الدولية للتقرير الما لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ملكة العربية لي الُمعتَمدة بالموبناًء عليه فقد أعدت المجموعة القوائم المالية األوَّ
لِيَّة الُموَجَزة 2017يناير  1ل بها على الفترات ابتداًء من تاريخ السعودية المعمو م مع بيانات فترة المقارنة. وعند إعداد القوائم المالية األوَّ

َدة المرفقة، أعدَّت قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة كما في  بيق م بعد إدراج بعض التعديالت وفقًا لمقتضى التط2016يناير  1الُمَوحَّ
 للمرة األولى للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

 
م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية 2016يناير  1كما في  للمجموعةوعند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية 

دة للسنة المنتهية في  دة عن فترتي الثالثة أشهر 2016ديسمبر  31السعودية والقوائم المالية الُموحَّ م والقوائم المالية األولية الموجزة الُموحَّ
م، أجرت المجموعة تحليال على التأثير والحظت أنه يتعين إجراء عدة تعديالت على المبالغ 2016تمبر سب 30والتسعة أشهر المنتهيتين في 

ة وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعاَرف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي  القانونيين. نالُمفَصح عنها سابقًا في القوائم المالية الُمعدَّ
 

َدة المفصح عنها سابقا للمجموعة عن السنة المنتهية في وقد أُفِصَح عن التأثير ع لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م 2016ديسمبر  31لى القوائم المالية األوَّ
لِيَّة المُ 2016يناير  1وقائمة المركز المالي االفتتاحية كما في  وَجَزة م )بما في ذلك اإلعفاءات المطبقة من قِبل المجموعة( في القوائم المالية األوَّ

َدة للمجموعة عن فترة الثالثة  (.1وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) م2017مارس  31أشهر المنتهية في  الُمَوحَّ
 

نونيين إلى االرئيسة التي أجرتها المجموعة عند تعديل قوائمها المالية وفقا للهيئة السعودية للمحاسبين الق التسوياتوتُفسَّر المالحظات التالية 
 المعايير الدولية للتقرير المالي.

 
 
 

  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 05

 
 م2016سبتمبر  30تسوية المجموعة لقائمة الربح أو الخسارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في )أ(  5-1
 
 

 مالحظة

المحاسبية  المبادئ 
السعودية المتعاَرف 

 عليها

  
إعادة القياس / إعادة 

 التصنيفات

  
المعايير الدولية 

 للتقرير المالي
     )غير مُدقَّقة(   
        

 528.527  -       528.527   مبيعات
 (302.881)  24.041  (326.922)  )أ( و )ب( 5-4 تكلفة مبيعات

        

 225.646  24.041  201.605   إجمالي الربح
        

 (3.277)  (1.040)  (2.237)   مصاريف بيع وتوزيع
 (25.703)  (19.523)  (6.180)   مصاريف عمومية وإدارية

        

 196.666  3.478  193.188   الربح التشغيلي
        

 (9.359)  50  (9.409)  )هـ( 5-4 تكاليف تمويل
 710  -       710   أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع، بالصافي

 (11.713)  2.291  (14.004)  )ز( 5-4 خسائر ناشئة عن انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
 14.266  -       14.266   حصة في ربح شركة زميلة

 3.719  -       3.719   إيرادات أخرى، بالصافي
        

 194.289  5.819  188.470   الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل
        

 (5.187)  (5.187)  -        زكاة وضريبة دخل
        

 189.102  632  188.470   ربح الفترة
        
        
 م2016سبتمبر  30تسوية المجموعة للدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في )ب(  1-5
        

 مالحظة 

المحاسبية  المبادئ 
السعودية المتعاَرف 

 عليها

  
إعادة القياس / إعادة 

 التصنيفات

  
المعايير الدولية 

 للتقرير المالي
     )غير مُدقَّقة(   

 ربح الفترة
   

188.470 
  

632 
  

189.102 
        

        الدخل الشامل اآلخر
        

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

 

     

 23.980  23.980  -        فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة أجنبية
 (22.652)  (22.652)  -        حركة في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

        

 1.328  1.328  -        الدخل الشامل اآلخر للفترة
        

 190.430  1.960  188.470   إجمالي الدخل الشامل للفترة
 

  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( .5
 
 م2016سبتمبر  30)أ( تسوية المجموعة لقائمة الربح أو الخسارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  2-5

 
 

 مالحظة

 المبادئ 
المحاسبية 
السعودية 

 المتعاَرف عليها

  
 

 إعادة القياس /
 إعادة التصنيفات 

  
 

 المعايير الدولية 
 للتقرير المالي 

     )غير مُدقَّقة(       
        

 1.563.000  -       1.563.000   مبيعات
 (933.494)  69.291  (1.002.785)  )أ( و )ب( 5-4 تكلفة مبيعات

        

 629.506  69.291  560.215   إجمالي الربح
        

 (10.494)  (3.242)  (7.252)   مصاريف بيع وتوزيع
 (79.538)  (55.615)  (23.923)   مصاريف عمومية وإدارية

        

 539.474  10.434  529.040   الربح التشغيلي
        

 (22.662)  150  (22.812)  )هـ( 5-4 تكاليف تمويل
 4.672  -       4.672   أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع، بالصافي

 (33.246)  6.981  (40.227)  )ز( 5-4 خسائر ناشئة عن انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
 22.251  -       22.251   حصة في ربح شركة زميلة

 16.044  -       16.044   حصص في شركة زميلةربح من بيع 
 11.646  -       11.646   إيرادات أخرى، بالصافي

        

 538.179  17.565  520.614   الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل
        

 (14.109)  (14.109)  -        زكاة وضريبة دخل
        

 524.070  3.456  520.614   ربح الفترة
        
 م2016سبتمبر  30)ب( تسوية المجموعة للدخل الشامل اآلخر لفترة التسعة أشهر المنتهية في  2-5
        

     

 المبادئ 
المحاسبية 
السعودية 

 المتعاَرف عليها

  
 

إعادة القياس / إعادة 
 التصنيفات

  
 

المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

     )غير مُدقَّقة(   

 ربح الفترة
   

520.614 
  

3.456 
  

524.070 
        

        الدخل الشامل اآلخر
        

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

 

     

 26.246  26.246  -        فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة أجنبية
 91.461  91.461  -        في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع حركة

        

 117.707  117.707  -        الدخل الشامل اآلخر للفترة
        

 641.777  121.163  520.614   إجمالي الدخل الشامل للفترة
 

  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى  .5

 
 م2016سبتمبر  30تسوية حقوق الملكية كما في  3-5

 
 )أ( تسوية حقوق الملكية

 

  
 مالحظة

المحاسبية  المبادئ 
السعودية المتعاَرف 

 عليها

  
إعادة القياس / إعادة 

 التصنيفات

  
المعايير الدولية للتقرير 

 المالي
     )غير مُدقَّقة(   
        

 1.967.940  -  1.967.940   رأس المال
 353.138  -  353.138   احتياطيات نظامية

 56.101  54.596  1.505  )و( و )ز( و )حـ( 5-4 عناصر أخرى من حقوق الملكية
 413.000  (7.530)  420.530  )ب( 5-3 أرباح مبقاة

        

 2.790.179  47.066  2.743.113   إجمالي حقوق الملكية
 

 م:2016سبتمبر  30إعادة قياس المعايير الدولية للتقرير المالي على األرباح المبقاة كما في ب( فيما يلي تحليل تأثير 
 

 

 
 
 
 

 مالحظة

التأثير على األرباح 
يناير  1المبقاة كما في 
2016  

التأثير على األرباح 
المبقاة لفترة التسعة 

 30أشهر المنتهية في 
  2016سبتمبر 

التأثير المتراكم على 
 30المبقاة في األرباح 

 2016سبتمبر 
       

 420.530    612.810  األرباح المبقاة وفقًا للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 79.515  7.095  72.420 )أ( 5-4 فصل ممتلكات ومصانع ومعدات إلى مكوناتها الرئيسة

 (39.558)  2.562  (42.120) )ب( 5-4 رسملة تكاليف عمومية وإدارية
 (15.961)  777  (16.738) )جـ( 5-4 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

لة  (3.969)  456  (4.425) )د( 5-4 تعديالت التزامات ضريبة مؤجَّ
 793  150  643 )هـ( 5-4 تعديالت صكوك بطريقة الفائدة الفعلية

 (28.350)  6.981  (35.331) )و( و )ز( 5-4 خسائر ناشئة عن انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
       

 413.000    587.259  األرباح المبقاة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي
 
َدة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 2016سبتمبر  30مالحظات حول تسوية حقوق الملكية كما في  4-5 د أو الخسارة الُمَوحَّ م والربح الُموحَّ

 م2016سبتمبر  30المنتهيتين في 
 

 أ( فصل الممتلكات والمصانع والمعدات إلى مكوناتها الرئيسة
ونات كوفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، ينبغي فصل الممتلكات والمصانع والمعدات عن مكوناتها الرئيسة وتحديد أعمارها اإلنتاجية للم

الرئيسة إجراًء متبًعا في المملكة العربية السعودية. ولم يكن من الممكن عمليًا بصورة مستقلة. ولم يكن مفهوم فصل األصول عن المكونات 
 تللمجموعة أن تميز تمييًزا واضًحا التعديالت المتعلقة بالتغير في األعمار اإلنتاجية عن تلك المتعلقة بتطبيق فصل األصول إلى المكونا

ر المالي، فقد طبَّقت المجموعة مفهوم مكونات األصول وأجرت المحاسبة عن تأثيره الرئيسة. وكجزٍء من التحول إلى المعايير الدولية للتقري
قرير تعلى األعمار اإلنتاجية، ما نشأ عنه زيادة في الممتلكات والمصانع والمعدات واألرباح المبقاة بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية لل

م في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 2016التحول، وُعدِّل التأثير المتعلق بعام المالي. وقد قُيَِّد صافي التأثير كجزٍء من تعديالت 
 م.2016ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2016سبتمبر  30اآلخر لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 
 ب( رسملة التكاليف العمومية واإلدارية

( سعر الشراء الخاص بها، بما في ذلك رسوم 1(، تتألف تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات من )16قم )وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ر
( أي تكاليف مرتبطة ارتباطًا مباشًرا 2االستيراد وضرائب الشراء غير القابلة لالسترداد بعد حسم الخصومات التجارية وخصومات الكمية )

( التقدير األولي لتكلفة تفكيك 3الة الالزمين لكي يكون قادًرا على العمل بالطريقة التي تبتغيها اإلدارة )بالوصول إلى األصل إلى الموقع والح
قًا فالبند وإزالته وإعادة تأهيل الموقع الذي يقع به. وقد رسملت المجموعة سابقًا المصاريف اإلدارية التي ال تستوفي تعريف تكلفة األصل و

المالي. وعليه، يُجَرى حاليًا التوقف عن االعتراف بالرصيد غير المستهلك المتبقي من الممتلكات والمصانع للمعايير الدولية للتقرير 
م وقائمة الربح أو الخسارة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين 2016يناير  1والمعدات، وقد قُيِّد التأثير في األرباح المبقاة كما في 

 م.2016ديسمبر  31السنة المنتهية في م و2016سبتمبر  30في 
  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( .5
 

َدة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة 2016سبتمبر  30مالحظات حول تسوية حقوق الملكية كما في  4-5 د أو الخسارة الُمَوحَّ م والربح الُموحَّ
 )تتمة(م 2016سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في 

 
 (: مكافآت نهاية الخدمة للموظفين19جـ( معيار المحاسبة الدولي رقم )

َحقة توفقًا للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كان يتعيَّن على المجموعة االعتراف بمخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين للمبالغ المس
(، 19لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة، غير أنَّه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )الدفع بتاريخ قائمة المركز المالي وفقًا لعقود العمل 

وارية تيتعين على المجموعة االعتراف بمبلغ االلتزام الذي يعادل صافي مبلغ القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة واألرباح والخسائر االك
لة وتكاليف الخدمات السابقة المؤجَّ  لة والقيمة العادلة ألي أصول خطط في قائمة المركز المالي؛ وعليه فقد أجرت المجموعة تعديال المؤجَّ

ما في كعلى التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، وأجرت تعديال على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
م. وقد ُحمِّل تأثير التعديل المتعلق بالسنوات السابقة على األرباح المبقاة 2016ديسمبر  31م و 2016سبتمبر  30م و 2016يناير  1

م في قائمة الربح أو الخسارة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 2016م، وُعدِّل التأثير المتعلق بعام 2016يناير  1االفتتاحية كما في 
 م.2016ديسمبر  31ة في م والسنة المنتهي2016سبتمبر  30المنتهيتين في 

 
 (: ضرائب الدخل والمعيار الزكوي الُمعدَّل الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين12د( معيار المحاسبة الدولي رقم )

نسبة للمنشأة ين بالوفقًا للمبادئ المحاسبية المتعاَرف عليها بالمملكة العربية السعودية، تعتبر الزكاة وضريبة الدخل التزاًما على المساهم
المملوكة لمواطنين سعوديين وخليجيين وغير سعوديين وغير خليجيين )شركة مختلطة(، وعليه تُجَرى المحاسبة عنها كمصروٍف ُمحمَّل 

لة في هذه القوائم المالية. وفقًا لمعيار الم دولي حاسبة العلى حقوق المساهمين. وبناًء على ذلك، لم تُجَر المحاسبة عن أي ضريبة دخل مؤجَّ
ُل على قائمة الربح أو الخسارة. كما يتعيَّن على 12رقم ) (، تعتبر الزكاة وضريبة الدخل كمصروٍف ُمحمَّل على المجموعة؛ ومن ثمَّ تَُحمَّ

لة بشأن جميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة / القابلة للحسم. وبناًء على ذل ، فقد اعترفت كالمجموعة االعتراف بضريبة الدخل المؤجَّ
ل، بالصافي، كما في  م. وقد ُحمِّلت ضريبة 2016ديسمبر  31م و 2016سبتمبر  30م و 2016يناير  1المجموعة بالتزام ضريبي مؤجَّ

لة المتعلقة بالسنوات السابقة على األرباح المبقاة االفتتاحية، وُعدِّل التأثير المتعلق بعام  الخسارة  م في قائمة الربح أو2016الدخل المؤجَّ
 م.2016ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2016سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 
 هـ( تسجيل الصكوك بطريقة الفائدة الفعلية

فاء تكاليف الحصول على طثابت إلوفقًا للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تُقاُس الصكوك الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام طريقة القسط ال
(، كان ينبغي االعتراف بهذه المطلوبات الطويلة األجل مبدئيًا بالقيمة العادلة، على 39غير أنه، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )القرض. 

يناير  1وعليه فقد أجرت المجموعة تعديال على الصكوك كما في  ؛خدام طريقة معدل الفائدة الفعليةأن تُقاُس الحقًا بالتكلفة المطفأة باست
م. وقد ُحمِّل تأثير التعديل المتعلق بالفترات السابقة على األرباح المبقاة االفتتاحية كما 2016ديسمبر  31م و 2016سبتمبر  30م و 2016

 30الخسارة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  م في قائمة الربح أو2016م، وُعدِّل التأثير المتعلق بعام 2016يناير  1في 
 م.2016ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2016سبتمبر 

 
 و( الخسائر غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع

األرباح أو  نوفقًا للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تُقاُس االستثمارات الُمصنَّفة كاستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة، ويُْفَصُح ع
معايير لالخسائر غير المحققة كبند مستقل من حقـوق المساهمين حتى يتوقف االعتراف باالستثمار أو يتحدَّد بأنه منخفض القيمة. ووفقًا ل

تَرف بها في عالدولية للتقرير المالي، تُقاُس االستثمارات المالية المتاحة للبيع الحقًا بالقيمة العادلة مع األرباح أو الخسائر غير المحققة الم
م 2016يناير  1 الدخل الشامل اآلخر، وقيدها على حساب االحتياطي المتاح للبيع. وبناًء على ذلك، يُعاد تصنيف الخسائر غير المحققة في

 م من خسائر غير محققة من االستثمارات المتاحة للبيع إلى الدخل الشامل اآلخر.2016ديسمبر  31م و 2016سبتمبر  30و 
  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك(
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( .5

 
د 2016سبتمبر  30مالحظات حول تسوية حقوق الملكية كما في  4-5 َدة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة م والربح الُموحَّ أو الخسارة الُمَوحَّ

 م )تتمة(2016سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في 
 

 ز( االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
اب الربح سوفًقا للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ال ُيْعَتَرُف بالخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع في ح

تكاليف لوالخسارة إال عندما تستوفي هذه االستثمارات معايير "االنخفاض الهام والطويل األمد" في القيم السوقية لهذه االستثمارات مقابل ا
(، ينبغي تسجيل الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة االستثمارات 39الخاصة بها. غير أنه، ووفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

المتاحة للبيع في حساب الربح والخسارة عندما يستوفي انخفاض سعر السوق أحد هذه المعايير، بمعنى أن يؤدي "االنخفاض الهام أو 
لى وعليه فقد أجرت المجموعة تعديال ع ؛للمعايير الدولية للتقرير الماليمد" إلى تجنيب مخصص لالنخفاض في القيمة وفًقا الطويل األ

ل تأثير التعديل المتعلق بعرض 2016ديسمبر  31م و 2016سبتمبر  30م و 2016يناير  1االستثمار المتاح للبيع كما في  م. وقد ُحم 
ل التأثير المتعلق الفترات السابقة على األر باح المبقاة االفتتاحية لهذه االستثمارات المتاحة للبيع وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، وُعد 

 31م والسنة المنتهية في 2016سبتمبر  30م في قائمة الربح أو الخسارة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 2016بعام 
 م.2016ديسمبر 

 
 حـ( إعادة تحويل االستثمارات في شركة زميلة

( "تأثيرات التغيُّرات في أسعار الصرف األجنبي"، فإنَّ العملية األجنبية هي منشأة ُتَعدُّ شركة تابعة 21وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
ة للقوائم المالية والتي يكون مقر أعمالها أو ُتجري أعمالها في  عملة بلد أو بأو شركة زميلة أو اتفاقية مشتركة أو فرًعا من المنشأة الُمِعدَّ

ة للقوائم المالية. ووفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) (، ينبغي تحويل نتائج العملية األجنبية ومركزها المالي 21بخالف تلك المنشأة الُمِعدَّ
ل األصول والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي معروضة )أي بما في ذ ( لك أرقام المقارنةإلى عملة العرض حسب اإلجراءات التالية: )أ( ُتحوَّ

ل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة دخل شامل أو قائمة دخل مستقلة معروضة )أي  حسب سعر اإلقفال بتاريخ كل قوائم مالية، )ب( وُتحوَّ
قائمة  يبما في ذلك أرقام المقارنة( حسب أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت، )جـ( وُيْعَتَرُف بجميع فروق الصرف الناتجة ف

ُل تعديالت التحويل كما بتاريخ التحول في  م. 2016يناير  1الدخل الشامل اآلخر. غير أنَّ المجموعة استخدمت اإلعفاء؛ وعليه فلم ُتَسجَّ
لت المجموعة فروق تحويل العمالت األجنبية كما في  م في الدخل 2016ديسمبر  31م و 2016سبتمبر  30باإلضافة إلى ذلك، فقد سجَّ

 ل اآلخر.الشام
 

 ط( قائمة التدفقات النقدية
ل من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي تأثيًرا جوهرًيا على قائمة  لتدفقات النقدية ا لم يؤثر التحوُّ

دة.  الُموحَّ
 
 العناصر األخرى من حقوق الملكية .6

سبتمبر  30  
2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 

  )ُمدقَّقة(  )غير مُدقَّقة(  
      

  240.325  159.238  أرباح قيمة عادلة غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
  (13.534)  8.269  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

       
 167.507  226.791  

 
  



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 )شركة سعودية مساهمة( 

 
َدة )تتمة( لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 )غير مدققة( م2017سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 االستثمار في شركة زميلة .7

 سبتمبر 30  
2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 

  )ُمدقَّقة(  مُدقَّقة( )غير  
      

  421.239  432.301  في بداية الفترة / السنة
  44.463  -  إضافات خالل الفترة / السنة

  (67.040)  -  استبعادات خالل الفترة / السنة
  47.223  49.551  حصة في نتائج الفترة / السنة

  (13.534)  21.803  فروق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية
  (50)  -  التعديالت األخرى

      
  432.301  503.655  في نهاية الفترة / السنة

 
 ثليمتد )"شركة مشروع مشترك"(، حي يَُمثُِّل هذا البند استثماًرا في مصنع بروبين منزوع الهيدروجين مع شركة أس كي أدفانست كومباني

م، باعت الشركة المتقدمة 2016م. وخالل عام 2017سبتمبر 30كما في  %30تملك الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي فيه حصة بنسبة 
في شركة المشروع المشترك إلى شركة الصناعات البتروكيماوية؛ وعليه فإنَّ الملكية الجديدة في  %5لالستثمار العالمي حصة ملكيتها بنسبة 

لشركة  %25للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي، ونسبة  %30مملوكة ألس كي جاس، ونسبة  %45وع المشترك تمثل نسبة شركة المشر
لِيَّة الُموَجَزة المُ  لت المجموعة ربًحا في قائمة الربح أو الخسارة األوَّ َدة بقيالصناعات البتروكيماوية. ونتيجة لهذه المعاملة فقد سجَّ  16.04مة َوحَّ

 م.2016لاير سعودي، وقُبضت إيرادات المبيعات بالكامل خالل عام  مليون
 

 األصول غير المتداولة األخرى .8
 سبتمبر 30  

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
 

  )ُمدقَّقة(  )غير مُدقَّقة(  
      

  161.589  151.929  برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين )مالحظة "أ"(
  792  417  أخرى

      
  152.346  162.381  

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

التوظيف  م، ُوزعت الوحدات السكنية المكتملة على الموظفين السعوديين الُمعيَّنين من خالل2016م. وفي شهر مايو 2013في عام 
من راتبه األساسي الشهري باإلضافة إلى بدل السكن الخاص به  %17المباشر بُِموِجب اتفاقية سداد طويل األجل. ويدفع الموظف نسبة 

والذي يُستخَدم كسداد للقرض / قسط حتى يُسدَّد بالكامل إجمالي قرض برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين. وكما بتاريخ القوائم 
 مليون لاير سعودي جزًءا متداواًل. 12.03مليون لاير سعودي جزًءا غير متداول، ويَُمثُِّل مبلغ بقيمة  151.93ية، يَُمثُِّل مبلغ بقيمة المال

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها .9
 

بها والمنشآت المسيطر عليها أو المسيطرة عليها تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين في المجموعة وشركتها الزميلة وِكبار موظفي اإلدارة 
 بصورة مشتركة من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها.

 
( حول القوائم 1لم تُجر خالل الفترة أي معامالت هامة مع الجهات ذات العالقة نشأ عنها أرصدة خالف تلك الُمْفَصح عنها في اإليضاح )

َدة.المالية األ لِيَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  وَّ
 

 مكافأة ِكبار موظفي اإلدارة
لفترة التسعة أشهر   

 30المنتهية في 
 2017سبتمبر 

لفترة التسعة أشهر  
 30المنتهية في 

 2016سبتمبر 
     

 9.316  7.704  مكافآت موظفين قصيرة األجل
 3.233  1.782  مكافآت نهاية الخدمة

  9.486  12.549 



 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
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 توزيعات األرباح .10

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لاير سعودي للسهم  0.70م بقيمة 2017م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع الثالث من عام 2017أكتوبر  4قَرَّ
 مليون لاير سعودي(. 138الواحد )بإجمالي 

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لاير سعودي للسهم الواحد  0.70م بقيمة 2017الربع الثاني من عام م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن 2017مايو  16قَرَّ
 مليون لاير سعودي(. 138)بإجمالي 

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لاير سعودي للسهم الواحد  0.70م بقيمة 2017م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع األول من عام 2017مارس  7قرَّ
 مليون لاير سعودي(. 138)بإجمالي 

مليون لاير  138لاير سعودي للسهم الواحد )بإجمالي  0.70م توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة 2016ترح مجلس اإلدارة، في نوفمبر اق
 م.2017مارس  7م. وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2016سعودي( عن الربع الرابع من عام 

 
 االلتزامات .11

 
 131.9: 2016ديسمبر  31م )2017سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في  41الرأسمالية المتعاقَد عليها غير المتكبدة بلغت االلتزامات 

 مليون لاير سعودي( فيما يتعلق ببرنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين.
 

 االلتزامات المحتملة .12
 

 302.19: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 302.01د بقيمة أصدر البنك الذي تتعامل معه المجموعة بالنيابة عنها ضمانات سدا
 مليون لاير سعودي( لصالح شركة أرامكو السعودية مقابل اتفاقيات توريد بروبين وغاز واتفاقيات أخرى.

 
 المعلومات القطاعية .13

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

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

 
تشغيلي واحد فيما يتعلق بتقييم األداء وتوزيع ومن وجهة نظرا إدارة المجموعة، فإن كافة نشاطات المجموعة وعملياتها تتألف من قطاع 

 الموارد.
 

ويُباع جزء كبير من مبيعات المجموعة للمسوقين، فضاًل عن أن عمليات المجموعة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد هو قطاع البتروكيماويات. 
 وعليه لم يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.

 
ع المبيعات جغرافيًا بين مبيعات محلية في المملكة وتقع جميع أصول ا نسبة مثل تما بلمجموعة التشغيلية تقع بالمملكة العربية السعودية. وتَُوزَّ

 إجمالي المبيعات.من  %91نسبة أكثر من مثل تمبيعات خارجية بما و المبيعاتمن إجمالي  %9أقل من 
 

 ربحية السهم .14
 

ح لعدد األتُحتَسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة صافي ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية في المجمو سهم عة على المتوسط المرجَّ
 العادية خالل الفترة.

 
 %20م، اعتمد المساهمون زيادة في رأس المال نسبتها 2016يوليو  28وخالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي ُعقَِد بتاريخ 

لت الزيادة المقترحة في رأس المال من  حساب األرباح المبقاة بتوزيع سهم منحة واحد لكل خمسة أسهم عن طريق إصدار أسهم منحة. وقد ُموِّ
( سهم 163.995.000مملوكة للمساهمين الحاليين. وزاد عدد األسهم الُمصَدرة من مئة وثالثة وستين مليونًا وتسعمئة وخمسة وتسعين ألف )

جرَي تعديل ربحية السهم للفترة المقارنة بأثر رجعي ( سهم. وأُ 196.794.000إلى مئة وستة وتسعين مليونًا وسبعمئة وأربعة وتسعين ألف )
 بهدف إظهار الزيادة في رأس المال وفقًا لمقتضى المعيار المحاسبي ذي الصلة.
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 )تتمة(ربحية السهم  014

 
 ويظهر الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم:

 
  

لفترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

سبتمبر  30في 
2017  

لفترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

سبتمبر  30في 
2016 

  
لفترة التسعة 

أشهر المنتهية 
سبتمبر  30في 

2017 

  
لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 

سبتمبر  30في 
2016 

         
 

 صافي الربح المتعلق بمساهمي المجموعة
 

208.411  189.102 
  

284.527 
  

524.070 
ح لعدد األسهم العادية )باآلالف(  196.794  196.794  196.794  196.794  المتوسط المرجَّ

 2.663  2.679  0.961  1.059  ربحية السهم
 

 لم يكن هناك أي بند مخفض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.


