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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .1معلومات حول الشركة
وجب
إن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّلة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بِ ُم ِ
السجل التجاري رقم  2050049604وتاريخ  27شعبان 1426هـ (الموافق  1أكتوبر 2005م) .ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع
 2,164,734,000ريـال سعودي مقسم إلى  216,473,400سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي .وخالل اجتماع الجمعية العامة غير
حرم 1441هــ (الموافق  17سبتمبر 2019م) ،اعتمد المساهمون زيادة في رأس المال نسبتها
العادية للشركة الذي ُ
ع ِق َد بتاريخ ُ 18م َّ
 %10عن طريق إصدار أسهم منحة .وقد ُم ِولت الزيادة في رأس المال من حساب األرباح المبقاة بتوزيع سهم لكل عشر أسهم مملوكة
للمساهمين الحاليين .وزاد عدد األسهم من  000،794،196سه ًما إلى  400،473،216سهم ،وهو ما يمثل زيادة بواقع 19,679,400
سهم .تم تعديل ربحية السهم (إيضاح  )27للسنة المقارنة بأثر رجعي إلظهار معالجة تأثير إصدار أسهم منحة وقفًا للمعيار المحاسبي ذي
العالقة.
ض َّمنُ القوائم المالية الموحَّدة ،كما في  31ديسمبر  ،2019القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية ("ال ُمشار إليها معا بـ
تَت َ َ
"المجموعة"):
نسبة الملكية الفعلية
%100
%100

الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة  -مالحظة (أ)
الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي  -مالحظة (ب)
مالحظات:
أ)

إن الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ُمسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية
بموجب السجـل التجاري رقم  2055015327وتاريخ  27ربيع األول 1433هـ (الموافق  19فبراير 2012م).
َّ
إن نسبة  %5من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن الشركة .وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن حصتها لصالح
الشركة وعليه فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة بنسبة  %100في القوائم المالية الموحَّدة.

ب) إن الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ُمسجَّلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية
بموجب السجـل التجاري رقم  2055017024وتاريخ  12رمضان 1433هـ (الموافق  1أغسطس 2012م).
َّ
إن نسبة  %5من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن الشركة .وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن حصتها لصالح
الشركة وعليه فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة  %100في القوائم المالية الموحَّدة.
استثمارا بنسبة  %100في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد ،وهي شركة
أجرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 2014
ً
َ
ذات مسؤولية محدودة مسجلة في لوكسمبورغ .لم تُو َّح ُد القوائم المالية لشركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد في هذه القوائم المالية الموحَّدة
لكون مركزها المالي غير هام.
والمجموعة مرخصة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين والبولي سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية ومشتق
البولي سيليكون األلواح الضوئية واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية
والصناعات االساسية والتحويلية والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وانشاء وتشغيل وامتالك المشاريع الصناعية داخل وخارج المملكة
العربية السعوديةـ على حد سواء.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام
أساس اإلعداد
أ ُ ِع َّد القوائم المالية الموحَّدة الخاصة بالمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعت َمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (ال ُمشَار إليها م ًعا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعت َمدة بالمملكة العربية
السعودية").
تُعَ ُّد هذه القوائم المالية الموحَّدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء استثمارات األسهم ال ُمسجَّلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قاس بالقيمة العادلة .وفيما يتعلق بالتزامات المنافع المحددة للموظفين ،يُستخدم حساب القيمة الحالية االكتوارية .ت ُ ْع َرض هذه القوائم المالية
التي ت ُ ُ
قرب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف
الموحَّدة باللاير السعودي ،الذي هو أيضًا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعة .وت ُ َّ
ذلك.
أساس التوحيد
تتعرض المجموعة ،أو
تمثل القوائم المالية الموحَّدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر  .2019تتحقق السيطرة عندما َّ
يكون لها حقوق في ،العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل
سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .وال تسيطر المجموعة ،على وجه التحديد ،على الشركة المستثمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة:
-

سيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات الشركة المستثمر فيها ذات
الصلة)،
تعرض أو حق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها،
َّ
قدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

وعلى وجه العموم ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة .ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من
أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما
إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:
-

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

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال ،إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على عنصر
واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .تُد َْر ُج األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها
أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحَّدة ابتدا ًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة
على الشركة التابعة.
ي َّ
ُوزع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساهمي المجموعة وحسب الحصص غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك
وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة .وعند الضرورة ،تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها
المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة .وتُحذَف بالكامل كافة األصول والمطلوبات فيما بين المجموعة وكذلك حقوق الملكية
والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية.
سبُ عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة،
يُحا َ
فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصة غير المسيطرة وغيرها من مكونات حقوق الملكية ،بينما
ف بأي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
ف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة .ويُ ْعت ََر ُ
يُ ْعت ََر ُ
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 .3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
استثمار في شركة زميلة
الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة نفوذًا ها ًّما عليها .والنفوذ الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة
المستثمر فيها ،لكنه ال يعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات .إن االعتبارات المرعية عند تحديد النفوذ الهام مماثلة لتلك االعتبارات
سبُ عن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية.
الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة .يُحا َ
ف باالستثمار في شركة زميلة مبدئيًا بالتكلفة .وتُعدَّل القيمة الدفترية لالستثمار بغرض االعتراف بالتغيُّرات في
ووفقًا لطريقة حقوق الملكية ،يُ ْعت ََر ُ
ُ
حصة المجموعة من صافي أصول الشركة الزميلة منذ تاريخ االستحواذ .تد َْر ُج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال
تُ ْ
طفَأ ُ أو تُخت َبر بشكل فردي لتحديد االنخفاض في القيمة.
وتُظ ِهر قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .ويُظ َهر أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لهذه الشركات
ً
فضال عن ذلك ،فإنه عندما يوجد تغيِر ُم ْعت ََرف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة،
المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة.
تعترف المجموعة بحصتها من أي تغيرات ،حسبما يكون مناسبا ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحَّدة .وتُحذف األرباح والخسائر غير
المحققة الناشئة عن المعامالت فيما بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود حصتها في الشركة الزميلة.
ويُظ َهر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة خارج الربح التشغيلي ،وهو يُ َمثِ ُل الربح
أو الخسارة بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة .وتُع ُّد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية
صح عنها للمجموعة .وعند الضرورة ،تُجرى تعديالت على السياسات المحاسبية كي تتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قِبل المجموعة.
ال ُم ْف َ
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة فيما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة استثمارها في
شركتها الزميلة .وكما بكل تاريخ قوائم مالية ،تحدِد المجموعة فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت
قيمته .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة حسب الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة
وقيمتها الدفترية ،ثم تعترف بالخسارة كـ "حصة في نتائج شركة زميلة" في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة.
ُعترف بأي فرق بين القيمة
وعند فقدان النفوذ الهام على الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة وتعترف به .وي َ
الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصلة من االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة
الموحَّدة.
تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
تظ ِهر المجموعة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحَّدة بنا ًء على تصنيفها متداولة  /غير متداولة" .وتُع َد األصول متداولة وذلك
عندما:
 يُتوقَّع تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية، االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،ْ
صح عنها،
 يتوقع بيعها خالل االثني عشرً
شهرا الالحقة للفترة المالية ال ُمف َ
شهرا بعد
 تكون في صورة نقد وما في حكمه ،ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشرً
صح عنها.
الفترة المالية ال ُم ْف َ
ف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.
صنَّ ُ
وت ُ َ
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 .3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة (تتمة)
وتُعَ ُّد المطلوبات متداولة وذلك عندما:
 يُتوقع سدادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية، االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،ْ
صح عنها،
ف
م
ال
المالية
للفترة
الالحقة
شهرا
 استحقاق سدادها خالل االثني عشرً
ُ َ
ْ
صح عنها.
 عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشرً
شهرا بعد الفترة المالية ال ُمف َ
ف األصول وااللتزامات الضريبية المؤجَّلة كأصول غير متداولة
ص َّن ُ
تُصنف المجموعة كافة االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة .وت ُ َ
ومطلوبات غير متداولة.
قياس القيم العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية واألصول غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.
تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
يستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما:
 في السوق الرئيسي لألصول أو المطلوبات، في ظل عدم وجود السوق الرئيسية ،في أكثر األسواق منفعة لألصول أو المطلوبات.ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.
قاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو المطلوبات
وت ُ ُ
وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية .ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في
السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل
على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
وتستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم االستفادة من المدخالت القابلة للمالحظة
ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
صح عنها في القوائم المالية الموحَّدة ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ال ُمبيَّن
وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات ،التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُف َ
أدناه ،على أساس مدخالت المستوى األدنى والها َّمة لقياس القيمة العادلة ككل:
درجة (بدون تعديل) في سوق نشط ألصول ومطلوبات مماثلة
المستوى ( : )1األسعار ال ُم َ
المستوى ( : )2طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
المستوى ( : )3طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.
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قياس القيم العادلة (تتمة)
وفيما يتعلق باألصول والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحَّدة على نحو متكرر ،تحدد المجموعة فيما لو أجريت التحويالت بين مستويات
صح عنها.
التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية ُم ْف َ
ويشارك مقيمون خارجيون في تقييم األصول الهامة ،إذا لزم األمر .وتقرر المجموعة مشاركة المقيمين الخارجيين بعد قيام لجنة المراجعة بالمجموعة
بمناقشة ذلك واعتماده .وتشمل معايير االختيار معرفة السوق والسمعة واالستقاللية ومدى مراعاة المعايير المهنية .تقرر المجموعة ،بعد المناقشة
مع المقيمين الخارجيين للمجموعة ،أي من أساليب التقييم والمدخالت التي يتعين استخدامها لكل حالة.
في كل تاريخ قوائم مالية ،تحلل المجموعة التغيرات في قيم األصول والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقًا للسياسات المحاسبية
الخاصة بالمجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات في
حساب التقييم مع العقود والوثائق األخرى ذات الصلة .كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل ومطلوب مع المصادر الخارجية
ذات الصلة لتحديد مدى منطقية التغيير.
وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول والمطلوبات
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المبيَّنة أعاله.
االعتراف باإليرادات

مبيعات البضائع
المكونة من خمس
تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنتقل السيطرة على المنتجات المبيعة إلى العميل ،على أن يُراعى ذلك في إطار اتباع الطريقة
َّ
خطوات المذكورة سابقًا وتطبيق شروط التسعير المعمول بها.
وتُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المست َحق القبض ،مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها تعاقديا واستثناء الضرائب أو
لتقر َر ما إذا كانت تقوم بدور األصيل أو الوكيل.
الرسوم .وتقيِم المجموعة ما لديها من اتفاقيات إيرادات وفقًا لمعايير ُمحدَّدة ِ
مسوقي المجموعة بموجب اتفاقيات شراء إنتاج .وتُس َّج ُل المبيعات عند تسليم المنتجات إلى
جرى كافة المبيعات إلى
وفيما يتعلق باألسواق الدولية ،ت ُ َ
ِ
ُ
المسوقان من جهات أخرى ،بعد حسم تكاليف الشحن
المس ِوقين بأسعار بيع أولية ،حيث تعدَّل فيما بعد حسب أسعار البيع الفعليـة التي يتسلمها
ِ
س َّج ُل تعديالت األسعار عندما تصبح معلومة لدى المجموعة.
والتوزيع والتسويق .وت ُ َ

التسعير المتغير  -التسعير المبدئي
يجوز بيع بعض المنتجات في أسواق معينة من خالل ترتيبات أسعار متغيرة .وتنص هذه الترتيبات على أن يُ َح َّم ُل السعر المبدئي على العميل عند
تحويل السيطرة على المنتجات بينما ال يمكن تحديد السعر النهائي للمنتجات إال بالرجوع إلى الفترة الزمنية التي تنتهي بعد ذلك الوقت .وفي مثل هذه
س َّج ُل اإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات بمبلغ يُ َم ِث ُل
الحاالت ،وبغض النظر عن المعادلة المستخدمة لتحديد األسعار األولية والنهائية ،ت ُ َ
المبلغ النهائي المتوقع للعِوض الذي تحصل عليه المجموعة.
س َّج ُل كإيرادات حتى يُ َح َّد ُد السعر
عندما تسجل المجموعة "حسابات مدينة" بالسعر المبدئي ،فإن التغيرات الالحقة في السعر النهائي المتوقع ال ت ُ َ
النهائي الفعلي في هذه النقطة الزمنية (طالما أن هذه التغييرات ناتجة عن التغييرات في سعر السوق  /مؤشر سعر السوق للمنتجات) .ومع ذلكَّ ،
فإن
ذلك قد يُعتَبر إعادة قياس الحق كأصل تمويلي بالقيمة العادلة .ويجوز أن تُسجَّل حاالت إعادة القياس كإيرادات منفصلة.
ض ْمن أصل العقد أو مطلوب العقد .ويتوقف
س َّج ُل جميع التحديثات األخرى على السعر المبدئي مقابل اإليرادات مع تسجيل المبلغ اإلضافي المدين ِ
وت ُ َ
االعتراف بأصل العقد أو مطلوب العقد مقابل الحساب المدين في النقطة الزمنية التي يُ َح َّد ُد فيها السعر النهائي الفعلي.
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توزيعات أرباح
ف بتوزيعات األرباح عند نشوء حق المجموعة في استالمها ،وذلك عادة عندما يعتمد المساهمون توزيعات األرباح.
يُ ْعت ََر ُ

إيرادات تمويل

س َّج ُل إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلية .ويمثل معدل الفائدة الفعلية المعدل الذي
بالنسبة لكافة األدوات المالية ال ُمقاسة بالتكلفة المطفأة ،ت ُ َ
يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر ،حيثما كان ذلك مالئما ،إلى صافي القيمة الدفترية
لألصول المالية .وتُد َْر ُج إيرادات الفوائد ضمن إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة.
ف باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق.
ويُ ْعت ََر ُ
مصاريف
ُ
َّ
ف تكاليف اإلنتاج والمصاريف المباشرة كتكلفة مبيعات.
ن
ص
ت
و
.
التاريخية
التكلفة
أساس
على
التشغيلية
بالتكاليف
ف
َ ُ
يُ ْعت ََر ُ
ف كافة المصاريف األخرى ،باستثناء تكلفة
ص َّن ُ
تتألف مصاريف البيع والتوزيع بصفة رئيسية من التكاليف المتكبدة على توزيع وبيع المنتجات .ت ُ َ
المبيعات وتكاليف التمويل ،كمصاريف عمومية وإدارية.
ض َّمنُ المصاريف العمومية واإلدارية تكاليف مباشرة وغير مباشرة ليست ،على وجه التحديد ،جزءا من تكاليف اإلنتاج .وتوزع المصاريف على
وتَت َ َ
أساس ثابت فيما بين مصاريف عمومية وإدارية وتكاليف إنتاج ،إذا لزم األمر.
زكاة وضريبة دخل

زكاة وضريبة حالية

يُ َج َّنبُ مخصص زكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") بالمملكة العربية السعودية .وفقا لمعيار الزكاة المعدل الصادر من قِبل الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين ،يُ َح َّم ُل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة؛ حيث إن معيار المحاسبة الدولي (" )12ضرائب
الدخل" ال يقدم أي توجيهات استرشادية بشأن المعالجة المحاسبية للزكاة .يخضع المساهم غير السعودي في المجموعة لضريبة الدخل في المملكة
العربية السعودية.
قاس أصول والتزامات ضريبة الدخل الحالية للفترات الحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع استرداده من السلطات الضريبية أو دفعه لها .إن معدالت
تُ ُ
ف بضريبة
الضريبة وأنظمة الضريبة المستخدمة عند احتساب المبلغ هي تلك المطبقة أو المطبقة بصورة جوهرية بتاريخ القوائم المالية .ويُ ْعت ََر ُ
الدخل الحالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة .تقوم اإلدارة دوريا بتقييم المراكز المتخذة في اإلقرارات الضريبية الخاصة بالمجموعة فيما يتعلق
بالحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المطبقة للتفسير وتجنب مخصصات ،حيثما كان ذلك مالئ ًما.

ضريبة دخل مؤجَّلة

يُ َج َّنبُ مخصص لضريبة الدخل المؤجَّلة باستخدام طريقة االلتزام فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول والمطلوبات وقيمها
ف
ف بااللتزامات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة .ويُ ْعت ََر ُ
الدفترية ألغراض التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية .يُ ْعت ََر ُ
باألصول الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للحسم واألرصدة الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة
المرحلة فقط في حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة لالستفادة من هذه األصول.
جرى مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجَّلة في كل تاريخ قوائم مالية وتُخفَّض إلى الحد الذي ال يكون من المحتمل عنده توفر ربح
وت ُ َ
خاضع للضريبة كاف بما يسمح باالستفادة من األصول  /االلتزامات الضريبية المؤجلة كليًا أو جزئيًا .ويُعاد تقييم األصول الضريبية المؤجَّلة غير
ف بها إلى الحد الذي يصبح من المحتمل عنده أن تسمح األرباح الضريبية المستقبلية باسترداد األصول
المعترف بها في كل تاريخ قوائم مالية ،ويُ ْعت ََر ُ
الضريبية المؤجَّلة.
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ضريبة دخل مؤجَّلة (تتمة)

ُجرى فيها تسييل األصل أو تسوية
وت ُ َقاس األصول والمطلوبات الضريبة ال ُمؤجَّلة حسب المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في السنة التي ي َ
االلتزام بنا ًء على المعدالت الضريبية (والقوانين الضريبية) الصادرة أو الصادرة فعليًا في تاريخ القوائم المالية.

ف ببنود ضريبة الدخل المؤجلة
ف خارج الربح أو الخسارة بالضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود ال ُم ْعت ََرف بها خارج الربح أو الخسارة .ويُ ْعت ََر ُ
يُ ْعت ََر ُ
بالرجوع إلى المعاملة األساسية إما في الدخل الشامل اآلخر أو في حقوق الملكية مباشرة.
تتم مقاصة األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني ملزم لتسوية األصول الضريبية الحالية مقابل
االلتزامات الضريبية الحالية وربط الضرائب المؤجلة لنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.

ضريبة استقطاع

جرى مع جهات غير مقيمة بالمملكة العربية السعودية ،بما في ذلك توزيعات األرباح
تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المعامالت التي ت ُ َ
المدفوعة إلى المساهمين غير المقيمين ،حسبما يستلزمه نظام ضريبة الدخل السعودي.

ضريبة القيمة المضافة
ف بالمصاريف واألصول بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
يُ ْعت ََر ُ
-

ف في
عندما تكون ضريبة القيمة المضافة ال ُمت َ َكبَّ َدة على شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من مصلحة الضرائب ،حيث يُ ْعت ََر ُ
هذه الحالة بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من بند المصاريف ،حسب مقتضى الحال.
عندما تُد َْر ُج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة .يُد َْر ُج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد
من أو المستحقة الدفع إلى السلطة الضريبية كجزء من الحسابات المدينة أو الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي الموحَّدة.

عمالت أجنبية
ت ُ ْع َرض القوائم المالية الموحَّدة للمجموعة باللاير السعودي ،الذي هو أيضًا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعة .وفيما يتعلق بكل منشأة،
تحدد المجموعة العملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام هذه العملة الوظيفية .تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة
للتوحيد ،وعند بيع عملية أجنبية ،فإن الربح أو الخسارة ال ُمعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة يُظهر المبلغ الذي ينشأ من استخدام
هذه الطريقة.

معامالت وأرصدة

س َّج ُل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لالعتراف
تُ َ
ترجم أرصدة األصول والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بسعر التحويل الفوري للعملة الوظيفية السائد بتاريخ القوائم
المبدئي .وت ُ ْ
المالية.
ف بالفروق الناتجة عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من التحوط
ويُ ْعت ََر ُ
ف بذلك في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى أن يُستب َعد صافي االستثمار ،وعندئذ يُعاد تصنيف
َر
ت
ع
ي
و
.
أجنبية
عملية
في
المجموعة
استثمار
لصافي
ُ
ْ
َ ُ
ُ
ُ
س َّجل المصاريف الضريبية واألرصدة العائدة إلى فروقات التحويل من تلك البنود النقدية
المبلغ المتراكم إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة .كما ت َ
في الدخل الشامل اآلخر.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عمالت أجنبية (تتمة)

معامالت وأرصدة

قاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في تواريخ المعامالت المبدئية .وتُترجم
وتُترجم البنود غير النقدية التي ت ُ ُ
ُ
َّ
ُ
ُحا
ي
و
.
العادلة
القيمة
فيه
د
د
ح
ت
الذي
التاريخ
في
السائدة
التحويل
أسعار
باستخدام
أجنبية
بعملة
العادلة
قاس بالقيمة
سبُ
البنود غير النقدية التي ت ُ ُ
َ
َ
ُ
قاس بالقيمة العادلة بما يتماشى مع االعتراف بالربح الناتج أو الخسارة
ت
التي
النقدية
غير
البنود
ترجمة
عن
الناتجة
عن الربح الناتج أو الخسارة
ُ
ف بربح أو خسارة القيمة العادلة الخاصة بها
الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي أن فروقات الترجمة الناشئة من البنود التي يُ ْعت ََر ُ
ف بها أيضًا ضمن الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة
ضمن الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة ،يُ ْعت ََر ُ
الموحَّدة ،على التوالي).

شركات المجموعة

عند توحيد القوائم المالية ،تُترجم أصول ومطلوبات العمليات الخارجية لرياالت سعودية بسعر التحويل السائد بتاريخ القوائم المالية ،وتُترجم
ف بفروقات التحويل الناتجة عن ترجمة العمالت
قوائم الربح أو الخسارة الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت .ويُ ْعت ََر ُ
ألغراض التوحيد في الدخل الشامل اآلخر .وعند استبعاد عملية أجنبية ،يُعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية
في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة.
سبُ عن أي شهرة ناتجة عن االستحواذ على عملية أجنبية ،وكذلك تعديالت القيمة العادلة على القيمة الدفترية لألصول والمطلوبات
ويُحا َ
الناتجة عن االستحواذ ،كأصول ومطلوبات خاصة بالعملية األجنبية وتُترجم بسعر التحويل الفوري السائد بتاريخ القوائم المالية.
توزيع أرباح نقدية وغير نقدية على مساهمي المجموعة
تعترف المجموعة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مساهمي المجموعة عندما يكون التوزيع معتمدًا ولم َي ُعد
ف بهذا
وفقًا لتقدير المجموعة .ووفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،ي َّ
ُصرح بالتوزيع عند اعتماده من قبل المساهمين .ويُ ْعت ََر ُ
المبلغ مباشرة في حقوق الملكية.
ممتلكات ومصانع ومعدات
تُد َْر ُج الممتلكات والمصانع والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ،بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن
االنخفاض في القيمةْ ،
إن ُو ِج َدت .وتتض َّمن تلك التكاليف تكلفة استبدال قِطع غيار الممتلكات والمصانع والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة
بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل (األصول المؤهلة) في حال استيفاء معايير االعتراف.
وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمصانع والمعدات على فترات ،تعترف المجموعة بهذه األجزاء كأصول ذات أعمار
ُعترف بتكلفته ضمن القيمة الدفترية للمصانع والمعدات كجزء
ُجرى فحص رئيسي ،ي َ
إنتاجية محددة ،وتُست َهلك وفقا لذلك .وبالمثل ،عندما ي َ
ُعترف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة عند
مستبدل في حالة استيفاء معايير االعتراف .وي َ
تكبُّدِها .عالوة على ذلك ،رسملت المجموعة قِطع الغيار التي تزيد قيمتها عن  50,000لاير سعودي وتفي بمعايير الرسملة واستهلكتها على
مدى عمر المصانع.
ويُحت َسب االستهالك من تاريخ إتاحة بند الممتلكات والمصانع والمعدات لالستخدام المخصص له أو من التاريخ الذي تصبح فيه هذه األصول
مكتملة وجاهزة لالستخدام المستهدف منها بالنسبة لألصول المنشأة ذاتيًا.

- 18 -

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)
ويُحت َسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي:
مصانع ومكائن ومعدات
قِطع غيار رأسمالية
مبان وتحسينات على عقارات مستأجرة
أثاث وتركيبات وتجهيزات مكتبية
كتاليست (مواد محفزة)
معدات مختبر ومعدات سالمة
سيارات وشاحنات

السنوات
25 - 10
20 - 10
33 - 10
8-3
8-2
5
10 - 4

وال ت ُ ْست َ ْهلَكُ األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ غير الجاهزة للغرض المستهدف لها.
يتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام ُم ْعت ََرف به مبدئيًا عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع
مستقبلية متوقعة من استخدامه أو بيعه .ويُد َْر ُج أي ربح ناشئ أو خسارة ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي
إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة في السنة التي يتوقف االعتراف خاللها باألصل.
جرى في نهاية كل سنة مالية مراجعة على القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك ،وتُعدَّل بأثر مستقبلي متى كان ذلك
تُ َ
مناسبًا.
تُؤجل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها وتُطفأ على مدى فترة تمتد حتى موعد الصيانة الدورية القادمة المخطط لها .وفي حال حدوث
فورا
صيانة دورية غير متوقعة قبل الموعد المخطط للصيانة الدورية القادمة ،فإن التكاليف الصيانة الدورية غير المطفَأة سابقًا على تحمل ً
على المصاريف ،بينما تؤجل وتطفأ تكاليف الصيانة الدورية الجديدة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بتلك التكاليف.
أصول غير ملموسة
ُ
درج األصول
تُقَاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها .وبعد االعتراف المبدئي بها ،ت َ
صا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة ،إن ُوجدت .وال ت ُ َر ْس َم ُل األصول غير
غير الملموسة بالتكلفة ناق ً
َ
ف بالمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة عند تكبدها.
َر
ت
ع
ي
و
ة،
ل
م
س
ر
م
ال
التطوير
تكاليف
باستثناء
الملموسة المنتجة داخليًا،
ُ
ْ
ْ
َ ُ
َُ َ
وتُصنَّف األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة .وت ُ ْ
طفَأ ُ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على
مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي ،ويجرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس.
سبُ عن
وتُجرى مراجعة فترة وطريقة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل سنة مالية .ويُحا َ
التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها األصل بتعديل فترة أو طريقة
ُعترف بمصروف إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار
اإلطفاء ،حسبما يكون مالئ ًما ،ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية .وي َ
المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة ضمن فئة المصاريف تماشيًا مع وظيفة األصول غير الملموسة.
يُراجع بانتظام العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس الذي له عمر محدد لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على استمرارية دعم تقييم عمره
الحالي .وإذا لم يكن كذلك ،يتم إجراء التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي على أساس مستقبلي .وال ت ُ ْ
طفَأ ُ األصول غير الملموسة ذات األعمار
اإلنتاجية غير المحددة ،ولكن يتم اختبارها سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة ال ُمد َِّرة للنقد ككل.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أصول غير ملموسة (تتمة)
قاس األرباح أو الخسائر الناشئة عن توقف االعتراف بأصل غير ملموس بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويُعترف بها في
تُ ُ
قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة عند توقف االعتراف باألصل.
انخفاض قيمة األصول غير المتداولة
تُجري المجموعة بكل تاريخ قوائم مالية ،تقيي ًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما .وفي حال وجود هذا
المؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي ،تقدِر المجموعة قيمة األصول القابلة لالسترداد .وتمثل القيمة القابلة لالسترداد
صا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام ،أيهما أعلى ،وتحدَّد ألصل بعينه ،ما لم يحقق األصل
لألصل القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد ناق ً
تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة من األصل اآلخر أو مجموعة األصول .وفي حال تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة ال ُمد َِّرة
للنقد قيمته  /قيمتها القابلة لالسترداد ،يُعتَبر األصل أو الوحدة ال ُمد َِّرة للنقد منخفضي القيمة ،ويُخفضَّان إلى قيمتهما القابلة لالسترداد.
وعند تقدير القيمة قيد االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس
تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.
ويستند حسابات المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة ،التي تُعَ ُّد بصورةٍ مستقل ٍة عن كل وحدة من الوحدات
المدرة للنقد للمجموعة المخصص لها األصول .وتغطي حسابات الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات .وفيما يتعلق بالفترات األطول،
يُحتسب ُمعدَّل النمو طويل األمد ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة الموازنة.
ف بخسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة ،بما في ذلك االنخفاض في قيمة رأس المال العامل ،إِ ْن ُو ِج َد ،في قائمة الربح أو الخسارة
ويُ ْعت ََر ُ
الموحَّدة ضمن فئات هذه المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
وفيما يتعلق باألصول غير الشهرة ،يجرى التقييم في كل نهاية سنة مالية للتأكد من وجود أي مؤشر يدل على أن خسائر االنخفاض المعترف بها
سابقًا لم تعد موجودة أو نقصت .وفي حال وجود هذا المؤشر ،تُقدِر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة المدرة للنقد .وال يُعكَس قيد
المعترف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ
الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة
َ
االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة .ويُ َع ُّد عكس القيد هذا محدودًا بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية التي
ف
ُعترف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة خالل السنوات السابقة .ويُ ْعت ََر ُ
كان من المفترض تحديدها ،بالصافي بعد حسم االستهالك ،فيما لو لم ي َ
بعكس القيد في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة.
تكاليف اقتراض
ت ُ َر ْس َم ُل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت ليصبح جاهزا لالستخدام
أو البيع المستهدف منه كجزء من تكلفة األصل .وتُح َّمل جميع تكاليف االقتراض األخرى على المصاريف في الفترة التي تحدث فيها .وتتألف تكاليف
صم إيرادات االستثمارات المح َّققة من االستثمار
االقتراض من تكاليف الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة على اقتراض األموال .وتُخ َ
المؤقت للقروض ال ُمحدَّدة المعلقة على مصاريفها المتكبَّدة على األصول المؤ َّهلة من تكاليف القروض المؤ َّهلة للرسملة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األصول المالية والمطلوبات المالية
إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
أصول مالية

االعتراف المبدئي والقياس

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

يعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص بالمجموعة
إلدارة هذه األصول المالية .وباستثناء الحسابات المدينة التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها المجموعة وسيلة عملية،
تقيس المجموعة مبدئيًا األصل المالي بقيمته العادلة زائدًا تكاليف المعامالت في حال األصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
قاس الحسابات المدينة التجارية ،التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها المجموعة وسيلة عملية ،بسعر
أو الخسارة .وت ُ ُ
المعاملة المحدد وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)15يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية لالطالع على "االعتراف باإليرادات".
لتصنيف وقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل
فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم .ويشار إلى هذا التقييم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة"،
ويُجرى على مستوى األداة المالية.
يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة أصولها المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .ويُحدَّد نموذج العمل
ما ْ
إن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كليْهما.
ف بعمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في
ويُ ْعت ََر ُ
السوق (المعامالت االعتيادية) بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

القياس الالحق
ف األصول المالية ،ألغراض القياس الالحق ،إلى أربع فئات وهي:
صنَّ ُ
تُ َ


درجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دين)
أصول مالية ُم َ



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



درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف
أصول مالية ُم َ
عن االعتراف (أدوات حقوق الملكية)



درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أصول مالية ُم َ
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األصول المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
أصول مالية (تتمة)

القياس الالحق (تتمة)
أصول مالية ُمد َرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دين)

هذه الفئة هي األكثر أهمية للمجموعة .وتقيس المجموعة األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطيْن التالييْن:

• اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء األصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و
• أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة تدفقات ،نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على
المبلغ األصلي القائم.
قاس األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الح ًقا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة.
تُ ُ
ف باألرباح والخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
َر
ويُ ْعت َ ُ
درجة بالتكلفة ال ُم ْ
طفَأَة الحسابات المدينة التجارية والحسابات المدينة األخرى.
تَت َ َ
ض َّمنُ األصول المالية لدى المجموعة ال ُم َ

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الديْن)
تقيس المجموعة أدوات الديْن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشرطيْن التالييْن:
يهدف إلى امتالك األصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقديَّة التعاقديَّة وبيعها،
• اقتناء األصل المالي ضمن نموذج أعمال
ُ
• أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة تدفقات ،نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على
المبلغ األصلي القائم.
ف بإيرادات الفائدة وإعادة تقييم الصرف األجنبي والخسائر
وفيما يخص أدوات الديْن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يُ ْعت ََر ُ
ُ
ُ
قاس
ت
التي
ذاتها
بالطريقة
َسب
ت
ح
ت
و
َّدة،
ح
المو
الخسارة
أو
الناشئة عن االنخفاض في القيمة أو عكس قيد المخصصات في قائمة الربح
ُ
ُعترف بالتغيُّرات المتبقية في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن
وفقًا لها األصول المالية بالتكلفة المطفَأة .وي َ
االعتراف ،يُعَاد توزيع التغيُّر التراكمي في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر على الربح أو الخسارة.

- 22 -

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 03ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األصول المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
أصول مالية (تتمة)

القياس الالحق (تتمة)
أصول مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)
عند االعتراف المبدئي ،يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثمارات األسهم تصنيفًا نهائيًا كأدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تفي بتعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي (" )32األدوات المالية" :العرض
وليست محتفظ بها بغرض ال ُمتا َجرة .ويُ َح َّد ُد التصنيف على أساس كل أداة على حدة .ال يُعاد تدوير األرباح والخسائر من هذه األصول
ف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة عند نشوء الحق لدفعها،
المالية إلى الربح أو الخسارة .يُ ْعت ََر ُ
س َّج ُل هذه األرباح ضمن الدخل
باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي ،حيث ت ُ َ
الشامل اآلخر في هذه الحالة .وال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض
في القيمة.

أصول مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة واألصول
تَت َ َ
ض َّمنُ األصول المالية ال ُم َ
المالية المصنَّفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالية المطلوب إلزا ًما قياسها بالقيمة
ف
صنَّ ُ
صنَّ ُ
ف األصول المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم شراءها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب .وت ُ َ
العادلة .ت ُ َ
أيضا باألدوات المالية المشتقة بما في ذلك األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة ،كأدوات محتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص
ف األصول المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة
صنَّ ُ
كأدوات تحوط فعالة .ت ُ َ
من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال .وعلى الرغم من المعايير المتعلقة بتصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،كما هو مبين أعاله ،يمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك يعمل على إزالة أو تقليص عدم التماثل المحاسبي بشكل كبير.
درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحَّدة بالقيمة العادلة مع االعتراف
وتُد َْر ُج األصول المالية ال ُم َ
بصافي التغيُّرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة.
اختيارا نهائيًا
درجة في السوق المالية التي لم تختارها المجموعة
ً
وتَت َ َ
ض َّمنُ هذه الفئة األدوات المالية المشتقة واستثمارات األسهم ال ُم َ
درجة في السوق
لتصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ويُ ْعت ََر ُ
ف أيضًا بتوزيعات األرباح من استثمارات األسهم ال ُم َ
المالية كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة عند نشوء الحق في دفعها.

التوقف عن االعتراف
يتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متي يكون منطبقًا ،جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة)
(أي المستبعدة مِ ن قائمة المركز المالي الموحَّدة للمجموعة) بصورةٍ رئيس ٍة عند:
-

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

-

تحويل المجموعة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو ت َح ُّملها االلتزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى
طرف آخر دون تأخير جوهري بموجب "ترتيبات فورية" ،وذلك عند:
(أ) تحويل المجموعة بصورة جوهرية ،كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ،أو
حولت السيطرة على
حول المجموعة أو تحتفظ ،بصورة جوهرية ،بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها َّ
(ب) لم ت ُ ِ
األصل.

 03ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
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أصول مالية (تتمة)

التوقف عن االعتراف (تتمة)
وعند تحويل المجموعة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو قيامها بإبرام ترتيبات فورية ،فإنها تُقيِم فيما لو ومدى
حو ُل سيطرتها
حو ُل مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال تحتفظ بها أو ت ُ ِ
احتفاظها بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية .عندما ال ت ُ ِ
حول بشرط استمراريتها في التعامل به .وفي هذه الحالة ،تعترف المجموعة
على األصل ،فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل ال ُم َّ
حول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها
أيضًا بااللتزام المرتبط بذلك .ي ُ
ُقاس األصل ال ُم َّ
المجموعة.
حول وتقاس بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي
إن استمرارية التعامل تمتد بشكل الضمانة على األصل ال ُم َّ
قد تطالب المجموعة بسدادها ،أيهما أقل.

انخفاض في قيمة أصول مالية
تعترف المجموعة بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وتحدد خسائر االئتمان المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التعاقدية
التي تتوقع المجموعة استالمها ،مخصومة بما يقارب معدل الفائدة الفعلي .وتشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من
بيع الضمانات الرهنية المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جز ًءا ال يتجزأ من شروط العقد.
ف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين .بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها
يُ ْعت ََر ُ
بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي بها ،يُ َجنَّبُ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر
شهرا) .أما حاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي تزداد
شهرا التالية (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
المحتملة خالل الـ 12
ً
ً
مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي بها ،فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة
على مدى العمر المتبقي للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر).
بالنسبة للحسابات التجارية المدينة وأصول العقود ،تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .وعليه ،ال
تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك باالعتراف بمخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى العمر بكل تاريخ قوائم مالية .وقد أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان،
والتي ت ُعدَّل حسب العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
وتقيم
وفيما يخص أدوات الديْن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،تطبِق المجموعة تبسيط المخاطر االئتمانية المنخفضةِ .
المجموعة في كل تاريخ قوائم مالية ،ما ْ
إن كانت أداة ديْن تُعت َبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضة باستخدام جميع المعلومات المعقولة
مبررين .وعند إجراء ذلك التقييم ،تعيد المجموعة تقييم التصنيف االئتماني
غير
جهود
بذل
والداعمة المتاحة دون تح ُّمل تكاليف أو
َّ
الداخلي ألداة الديْن .فضال عن ذلك ،تأخذ المجموعة بعيْن االعتبار ما ْ
إن كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية عندما تزيد
مدة التأ ُّخر عن سداد المدفوعات التعاقدية عن  30يو ًما.
وتنظر المجموعة في حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي  90يو ًما .ومع ذلكَّ ،
فإن المجموعة،
ضا أنه هناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير
في بعض الحاالت ،قد تعتبر أي ً
المرجَّح للمجموعة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير ال ُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ
بها المجموعة .ويُش َ
طب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 .3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
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االعتراف المبدئي والقياس
ف المطلوبات المالية ،عند االعتراف المبدئي ،كمطلوبات مالية حسب القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض
ص َّن ُ
تُ َ
والحسابات الدائنة أو كمشتقات أدوات مالية مخصصة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعَّالة ،حسبما يكون مناسبًا.
ف بجميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ،وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة ،فيتم إظهارها بالصافي بعد حسم تكاليف
ويُ ْعت ََر ُ
المعامالت المتعلقة بها مباشرة.
ض َّمنُ المطلوبات المالية لدى المجموعة الحسابات الدائنة التجارية والحسابات الدائنة األخرى والقروض بما في ذلك الحسابات البنكية
تَت َ َ
المكشوفة واألدوات المالية المشتقة.

القياس الالحق
يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:

مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ض َّمنُ المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة
تَت َ َ
والمطلوبات المالية المصنفة عند االعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ض َّمنُ هذه الفئة أيضًا
صنَّ ُ
ف المطلوبات المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريب .تَت َ َ
تُ َ
األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل المجموعة والتي لم تُخصص كأدوات تحوط في عالقات التحوط كما هو منصوص عليه في
ف أيضا األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص
صنَّ ُ
المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9وت ُ َ
كأدوات تحوط فعالة.
ف باألرباح أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة .تُصنَّف المطلوبات
ويُ ْعت ََر ُ
المالية ،عند االعتراف المبدئي بها ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف المبدئي ،شريطة استيفاء ذلك لمعيار
االعتراف وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)9ولم تُصنِف المجموعة أي مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة.
القروض
ً
ُ
قاس القروض التي تحمل فائدة الحقا بالتكلفة ال ُمطفَأة باستخدام طريقة
هذه الفئة هي األكثر أهمية للمجموعة .وبعد االعتراف المبدئي ،ت ُ
ف باألرباح والخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية
معدل الفائدة الفعلية .ويُ ْعت ََر ُ
إطفاء معدل الفائدة الفعلي.
وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جز ًءا ال يتجزأ من
معدل الفائدة الفعلي .ويُد َْر ُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة .وتنطبق هذه الفئة عموما
على القروض التي تحمل فائدة.
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التوقف عن االعتراف
يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام ال ُمست َحق ضمن المطلوبات أو الغائه أو انتهاء مدته .وعند استبدال التزام مالي حالي
بآخر من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا ،يُعتبر هذا التغيير أو
ف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو
التعديل على أنه توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد .ويُ ْعت ََر ُ
الخسارة الموحَّدة.
مقاصة األدوات المالية
صح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الموحَّدة عند وجود حق نافذ قانونًا
جرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية ،ويُف َ
تُ َ
عترف بها ،وهناك نية إ َّما بتسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول وسداد المطلوبات في آن واحد.
م
ال
المبالغ
مقاصة
إجراء
في
ُ َ
مخزون
ُقاس المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .تُحتسب تكلفة المخزون بشكل رئيسي على أساس مبدأ المتوسط المرجح،
ي ُ
ض َّمنُ المصاريف ال ُمت َ َكبَّ َدة شراء المخزون أو تكاليف االنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى ال ُمت َ َكبَّ َدة للوصول بها إلى موقعها الحالي
وتَت َ َ
نُ
َ
َ
ض َّم حصة مناسبة من تكاليف االنتاج غير المباشرة
وحالتها الراهنة .وبالنسبة للبضاعة التامة الصنع والبضاعة قيد التصنيع ،فإن التكلفة تت َ
حسب الطاقة التشغيلية االعتيادية.
صا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف المتوقعة الالزمة
ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي ،ناق ً
إلتمام عملية البيع.
نقد وما في حكمه
يتألف النقد وما في حكمه من النقدية لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع القصيرة األجل والودائع ألجل واالستثمارات عالية السيولة
التي تكون تواريخ استحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل ،بالصافي بعد حسم الحسابات البنكية المكشوفة التي تخضع لمخاطر غير
جوهرية فيما يتعلق بالتغيرات في القيمة .ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحَّدة ،يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة
لدى البنوك والودائع القصيرة األجل التي تكون تواريخ استحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل.
مخصصات
ف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية (نظامية أو ضمنية) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،ومن المحتمل أن يتطلب
يُ ْعت ََر ُ
األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام ،وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة .وفي الحاالت التي
ف بالمبالغ المستردة كأصل
تتوقع فيها إدارة المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يُ ْعت ََر ُ
ُعرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الربح أو الخسارة المو َّحدة،
مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً .وي َ
بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستردة .وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة
ف بالزيادة في المخصص
الحالي والذي يعكس ،عندما يكون ذلك مالئ ًما ،المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام .وعند استخدام الخصم ،يُ ْعت ََر ُ
نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
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عقد مثقل بااللتزامات
ف بمخصص للعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون المنافع المتوقع أن تحققها المجموعة من العقد أقل من التكلفة التي ال يمكن تجنبها
يُ ْعت ََر ُ
للوفاء بالتزامها بموجب العقد.

مخصص لتقادم مخزون

ُجرى هذا التقدير على أساس كل
عندما يصبح المخزون قدي ًما أو كاسدًا ،تُقدَّر صافي قيمته القابلة للتحقق .وبالنسبة للمبالغ الهامة بحد ذاتها ،ي َ
ُجرى تقديرها م ًعا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب
مبلغ على حدة .أما المبالغ غير الهامة بحد ذاتها ولكنها تتعلق بمخزون قديم أو كاسد ،ي َ
ُقاس المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة
نوعية المخزون وبالنظر إلى درجة تقادمه أو كساده على أساس أسعار البيع المتوقعة .ي ُ
للتحقق ،أيهما أقل.
منافع إنهاء خدمة ومنافع أخرى للموظفين

منافع إنهاء خدمة للموظفين

ف كالتزام منافع محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي
ص َّن ُ
تستخدم المجموعة برنام ًجا غير ممول لمنافع إنهاء خدمة للموظفين ،والذي يُ َ
( )19المعني بمنافع الموظفين .ويُع ُّد برامج المنافع المحددة برنام ًجا مختلفًا عن برنامج المساهمات المحددة .إن صافي االلتزام ال ُم ْعت ََرف به
صح
في قائمة المركز المالي الموحَّدة والمتعلق ببرنامج المنافع المحددة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في نهاية الفترة المالية ال ُم ْف َ
صا القيمة العادلة ألصول البرنامج في ذلك التاريخ .ويحتسب التزام المنافع ال ُمحدَّدة من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة
عنها ناق ً
الوحدة اإلضافية المقدرة .وت ُ َح َّد ُد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في
صح عنها لسندات الشركات ذات الجودة العالية والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة ال ُمقَد ََّرة اللتزامات منافع ما
نهاية الفترة المالية ال ُم ْف َ
ف بها
بعد الخدمة .إن األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية والتعديالت القائمة على الخبرة يُ ْعت ََر ُ
ضمن حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل الشامل الموحَّدة في الفترة التي تنشأ فيها.

برنامج ادخار للموظفين

تدير المجموعة برنامج ادخار للموظفين السعوديين .وتُو َدع مساهمات الموظفين المشتركين في حساب بنكي مستقل ،ويُجنب مخصص
لمساهمات المجموعة .وتُحمل مساهمة المجموعة بموجب خطة االدخار على قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة.

برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين

تُد َْر ُج الوحدات السكنية غير ال ُمباعة والتي أنشئت بغرض البيع النهائي للموظفين المؤهلين ضمن األراضي والمباني وتُستهلك على مدى
ض ْمن األصول غير المتداولة األخرى.
صنَّ ُ
ف الوحدات السكنية ذات الصلة ِ
 33سنة .عند توقيع عقد البيع مع الموظفين المؤهلين ،ت ُ َ
احتياطي نظامي
طبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على المجموعة أن تحول  %10من دخلها الموحد للسنة (بعد حسم الخسائر المرحلة في كل
سنة) لتكوين احتياطي يُعادل  %30من رأس المال .ويجوز للمجموعة أن تقرر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي
 %30من رأس المال .واالحتياطي غير قابل للتوزيع.
التزامات محتملة
ص ُح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد المتضمنة منافع اقتصادية
ال يُ ْعت ََر ُ
ف بااللتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي الموحَّدة .وال يُ ْف ِ
ف باألصل
ض ْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع" .وال يُ ْعت ََر ُ
س َّج ُل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي الموحَّدة ِ
مستبعدًا .وت ُ َ
ص ُح عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية.
المحتمل في قائمة المركز المالي الموحَّدة بل يُ ْف ِ
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 .4التغيُّرات في السياسات المحاسبية
المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدَّلة
طبَّقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار" ألول مرة .ويرد فيما يلي طبيعة التغييرات وتأثيرها نتيجة تطبيق هذا
المعيار المحاسبي الجديد.
ويُطبَّق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في عام  ،2019إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحَّدة
صد َِرت ولم تصبح سارية حتى اآلن.
للمجموعة .ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أ ُ ْ
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار"
يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16معيار المحاسبة الدولي (" )17عقود اإليجار" والتفسير رقم ( )4الصادر عن لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقرير المالي" :التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" والتفسير رقم ( )15الصادر عن لجنة التفسيرات
الدائمة " -عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز التشجيعية" والتفسير رقم ( )27الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة" :تقييم جوهر المعامالت
المتضمنة الشكل القانوني لعقد اإليجار" .يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من
المستأجرين المحاسبة عن معظم عقود اإليجار بموجب نموذج واحد للبنود المعروضة في قائمة المركز المالي.
وتظل المحاسبة عن المؤجر وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16بال تغير جوهري عن معيار المحاسبة الدولي ( .)17وسيواصل
المؤجرون تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي وفقًا لمبادئ مشابهة كما في معيار المحاسبة الدولي (.)17
وبنا ًء على ذلك ،لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16تأثير على عقود اإليجار حيث إن المجموعة هي المؤجر.
وقد طبقت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي ُمعدَّل ،والتي تتطلب االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
( )16مبدئيًا على األرباح المبقاة في  1يناير  2019وعدم تعديل السنوات السابقة .وحيث إن المجموعة قد اعترفت بأصول حق االستخدام
بالمبلغ المعادل اللتزامات عقود اإليجارُ ،معدَّلةً حسب مبلغ أي دفعات إيجار مدفوعة مقد ًما فيما يتعلق بعقد اإليجار ال ُم ْعت ََرف به في قائمة
المركز المالي الموحَّدة كما في  31ديسمبر  ،2018ومن ث َّم لم يكن هناك تأثير على األرباح المبقاة بتاريخ التطبيق المبدئي.
للتحول والتي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي ُح ِد َدت ساب ًقا كعقود إيجار بتطبيق
اختارت المجموعة استخدام الطريقة العملية
ُّ
معيار المحاسبة الدولي ( )17والتفسير رقم ( )4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التطبيق المبدئي .وقد
شهرا أو أقل وال تتضمن خيار شراء
اختارت المجموعة أيضًا استخدام إعفاءات االعتراف الخاصة بعقود اإليجار ذات فترة إيجار مدتها ً 12
("عقود اإليجار القصيرة األجل") في تاريخ بدء اإليجار وعقود اإليجار التي يكون أصلها األساسي منخفض القيمة ("األصول منخفضة
القيمة").
فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16كما في  1يناير ( 2019الزيادة (النقص)):
 1يناير 2019
األصول
أصول حق استخدام
مبالغ مدفوعة مقد ًما

13,983
615

إجمالي األصول

14,598

المطلوبات
التزامات عقود إيجار

13,983

إجمالي المطلوبات

13,983
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .4التغيُّرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار" (تتمة)

طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
وأراض مقام عليها المصانع ومبنى المكتب .وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (،)16
أراض بالميناء
لدى المجموعة عقود إيجار
ٍ
ٍ
صنفت المجموعة كل عقد من عقود اإليجار الخاصة بها (كمستأجر) في تاريخ بدء اإليجار إما كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.
ف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي إذا تحولت فعليًا كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المؤجر إلى المجموعة ،وإال
صنَّ ُ
وكان يُ َ
ُ
ِف كعقد إيجار تشغيلي .وكانت ت َر ْس َم ُل عقود اإليجار التمويلي عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة في تاريخ بدء إيجار العين المؤ َّجرة
ُ
صن َ
أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من دُفعات اإليجارْ ،
إن كانت أقل من القيمة العادلة.
وكانت َّ
توزع دفعات اإليجار بين فائدة ( ُم ْعت ََرف بها كتكاليف تمويل) وانخفاض في التزام اإليجار .وفي عقد اإليجار التشغيلي ،كانت ال
ً
ف بدفعات عقود اإليجار كمصروف إيجار ضمن الربح أو الخسارة وفقا لطريقة القسط الثابت على
ت ُ َر ْس َم ُل األراضي المستأجرة وكان يُ ْعت ََر ُ
ف بأي إيجار مدفوع مقد ًما وأي إيجار مستحق الدفع ضمن بند "مبالغ مدفوعة مقد ًما" وبند "حسابات دائنة
مدى فترة عقد اإليجار .وكان يُ ْعت ََر ُ
تجارية وحسابات دائنة أخرى" ،على التوالي.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16طبقت المجموعة طريقة اعتراف وقياس واحدة لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار
تحول محددة ووسائل عملية ،وقد طبقتها المجموعة.
قصيرة األجل وعقود اإليجار الخاصة باألصول منخفضة القيمة .ويقدم المعيار متطلبات ُّ

سب عنها ساب ًقا كعقود إيجار تشغيلي
عقود إيجار ُمحا َ

صنَّفَة سابقًا كعقود إيجار تشغيلي ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة
اعترفت المجموعة بأصول حق استخدام والتزامات إيجار لتلك العقود ال ُم َ
ف بأصول حق االستخدام استنادًا إلى المبلغ المعادل اللتزامات اإليجار ُمعدَّلة
األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة .وكان يُ ْعت ََر ُ
ُ
ً
ُ
ف بالتزامات عقود اإليجار على أساس القيمة
ر
ت
ع
ا
وقد
.
ا
ق
ساب
بها
ف
َر
ت
ع
م
ومستحقة
للمحاسبة عن أي دفعات إيجار ذات عالقة مدفوعة مقد ًما
ْ
ْ
ُ َ
ِ َ
الحالية لدفعات اإليجار المتبقية ،مخصومةً باستخدام معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ التطبيق المبدئي.
طبقت المجموعة أيضًا الوسائل العملية المتاحة حيث:
• استخدمت معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول،
• اعتمدت على تقييمها لما إذا كانت عقود اإليجار مثقلة بااللتزامات قبل تاريخ التطبيق المبدئي مباشرة.
شهرا في تاريخ التطبيق المبدئي.
• طبَّقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12
ً
• استبعدت التكاليف المباشرة المبدئية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي.
المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار الذي يتض َّمن خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه.
• استخدمت اإلدراك
ِ
يمكن تسوية التزامات اإليجار في  1يناير  2019مع التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر  2018على النحو التالي:
التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في  31ديسمبر 2018
تأثير خصم إجمالي التزام اإليجار

18,149
()4,166

التزام اإليجار كما في  1يناير 2019

13,983

ص َم إجمالي التزامات عقود إيجار في  1يناير  2019باستخدام المتوسط المرجح ل ُمعدَّل االقتراض اإلضافي بنسبة .%4.19
ُخ ِ
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .4التغيُّرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار" (تتمة)

ملخص بالسياسات المحاسبية الجديدة

َي ِر ُد فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة الخاصة بالمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16والذي ُ
ط ِبقَ منذ تاريخ التطبيق
المبدئي:

أصول حق استخدام
تعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متا ًحا لالستخدام).
صا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة ،و ُمعدَّلة للمحاسبة عن إعادة
وتُقَاس أصول حق االستخدام بالتكلفة ناق ً
عترف بها والتكاليف المباشرة المبدئية
قياس التزامات عقد إليجار .وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار ال ُم َ
صا أي حوافز إيجار مستلَمة .وما لم تكن المجموعة متيقنة بصورة
المتكبَّدة ومدفوعات اإليجار ال ُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار ،ناق ً
َ
ُ
كُ
َ
عترف بها وفقًا لطريقة
م
ال
االستخدام
حق
أصول
ل
ه
ت
س
ت
اإليجار،
معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المستأ َجر في نهاية مدة عقد
ْ
ْ
ُ َ
القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار ،أيُّهما أقصر .وتخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.

التزامات عقود إيجار

تعترف المجموعة ،عند بدء عقد اإليجار ،بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي ت ُ َدفع على مدى فترة عقد اإليجار.
صا أي حوافز إيجار ُمست َحقة القبض ودفعات اإليجار
وتشتمل دفعات اإليجار على الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلية) ناق ً
المتغيِرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .وتتض َّمن أيضًا دفعات اإليجار سعر ممارسة
خيار الشراء المؤ َّكد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومبالغ الغرامات المدفوعة إلنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة
المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل كمصروف في الفترة التي يتسبب خاللها
ف بدفعات اإليجار
المجموعة خيار إنهاء العقد .ويُ ْعت ََر ُ
ِ
الحدث أو الظرف في إجراء السداد.
وعند حساب القيمة الحالية لدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة
المنصوص عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر .وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،يُزَ اد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس إطفاء
ً
فضال عن ذلك ،يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير
الفائدة ويُخفَّض حسب دُفعات اإليجار ال ُمسدَّدة.
في ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة

تُطبِق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمعدات (أي عقود اإليجار التي تبلغ
شهرا أو أقل من تاريخ بدء عقد اإليجار وال تتض َّمن خيار شراء) .وتُطبِق أيضًا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول
مدتها 12
ً
منخفضة القيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة (أي التي تقل عن  18.750لاير سعودي) .ويُ ْعت ََرف
بدُفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط
الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

دفعات اإليجار المتغيرة
ف بهذه الدفعات في قائمة الربح أو الخسارة
تتضمن بعض عقود اإليجار دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام  /أداء األصل المستأجر .ويُ ْعت ََر ُ
والدخل الشامل الموحَّدة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .4التغيُّرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار" (تتمة)

ملخص بالسياسات المحاسبية الجديدة (تتمة)
األحكام المحاسبية الهامة لتحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد
تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار ،إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار
إذا كان من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار ،أو إنهاء عقد اإليجار إذا من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار
إنهاء العقد ألي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار.
وبموجب بعض عقود اإليجار ،لدى المجموعة خيار تجديد عقود اإليجار في نهاية مدة عقد اإليجار .تطبِ ُق المجموعة األحكام المحاسبية
عند تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيار التجديد .وهذا يعني أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي
ً
حافزا اقتصاديًا لممارسة التجديد .وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير
تخلق
هام في الظروف التي تقع في نطاق سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (فعلى سبيل المثال،
التغير في استراتيجية العمل).

المبالغ ال ُم ْعتَ َرف بها في قائمة المركز المالي الموحَّدة وقائمة الربح أو الخسارة

يَ ِر ُد فيما يلي القيم الدفترية ألصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار الخاصة بالمجموعة والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة:
أصول حق استخدام

التزامات عقود إيجار

كما في  1يناير 2019
استهالك متراكم
مصروف فائدة
مبالغ مدفوعة

14,598
()1,201
-

13,983
560
()1,015

جزء متداول من التزام عقد إيجار
كما في  31ديسمبر 2019

13,397

()1,190
12,338

يُفصح عن تحليل تاريخ االستحقاق اللتزامات عقود اإليجار في اإليضاح (.)28
فيما يلي المبالغ ال ُم ْعت ََرف بها في الربح أو الخسارة خالل الفترة:
2019
مصروف استهالك أصول حق استخدام ( ُمد َْرج ضمن تكلفة المبيعات)
مصروف استهالك أصول حق استخدام ( ُمد َْرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية)
مصروف فائدة مستحق على التزامات عقود إيجار
مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل ( ُمد َْرج ضمن تكلفة المبيعات)
مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل ( ُمد َْرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية)
إجمالي المبلغ ال ُم ْعت َ َرف به في الربح أو الخسارة

1,009
192
560
608
961
3,330

كان لدى المجموعة إجمالي تدفقات نقدية خارجية لعقود إيجار قدرها  2.58مليون لاير سعودي في عام  2.22 :2018( 2019مليون
لاير سعودي).
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)

 .4التغيُّرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
التفسير رقم ( )23الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  -عدم التأكد بشأن معالجة ضريبة الدخل
يتناول التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على حالة عدم تيقن تؤثِر على تطبيق معيار المحاسبة
الدولي (" )12ضرائب الدخل" .وال يُطبَّق على الضرائب خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي ( ،)12وال يتض َّمن تحديدًا المتطلبات
المتعلقة بالفوائد والغرامات المتعلقة بالمعامالت الضريبية غير المؤ َّكدة .ويتناول التفسير على وجه الخصوص ما يلي:
• ما إذا كانت المنشأة تتعامل مع المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصل،
• االفتراضات التي تضعها المنشأة بشأن فحص المعالجات الضريبية من قِ َبل السلطات الضريبية،
• الطريقة التي تحدِد المنشأة من خاللها الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير
المستخ َدمة واالعتمادات الضريبية غير المستخ َدمة والمعدالت الضريبية،
• كيفية مراعاة المنشأة للتغييرات في الوقائع والظروف.
تحدد المجموعة ما إذا كانت تتعامل مع كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدة أو مع إحدى المعالجة الضريبية غير المؤكدة أو أكثر
وتستخدم الطريقة التي تتنبأ من خاللها بصورة أفضل بقرار عدم التأكد.
تطبق المجموعة حك ًما ها ًما في تحديد أوجه عدم التيقن حول معالجات ضريبة الدخل .وحيث إن المجموعة تعمل في بيئة معقدة متعددة
الجنسيات ،فقد قيَّمت ما إذا كان للتفسير تأثير على القوائم المالية الموحَّدة.
وعند تطبيق التفسير ،أخذت المجموعة في االعتبار فيما إذا كان لديها أي مواقف ضريبية غير مؤكدة ،خاصة تلك المتعلقة بتسعير
التحويل .وحددت المجموعة ،بنا ًء على التزامها الضريبي ودراسة تسعير التحويل ،أنه من المحتمل أن تُقبل معامالتها الضريبية (بما في
تأثيرا جوهريًا على القوائم المالية الموحَّدة للمجموعة.
ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة) من قبل السلطات الضريبية .ولم يكن للتفسير
ً
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)9خصائص الدفع مقد ًما بالعوض السلبي
وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
شريطة أن تمثل التدفقات النقدية التعاقدية "فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على أصل المبلغ غير ال ُمسدَّد" (معيار "فقط دفعات من
وتوضح التعديالت على المعيار الدولي
المبلغ األصلي والفائدة") وأن يُحتفَظ باألداة في إطار نموذج األعمال المالئم لذلك التصنيف.
ِ
للتقرير المالي (َّ )9
أن األصل المالي يجب أن يجتاز معيار "فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة" على أصل المبلغ غير ال ُمسدَّد،
بصرف النظر عن األحداث أو الظروف التي تؤدي إلى اإلنهاء المبكِر للعقد وبغض النظر عن أي طرف يدفع أو يقبض الع َِوض المعقول
مقابل اإلنهاء المبكِر للعقد .وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّدة الخاصة بالمجموعة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)19تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته
تتناول التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي ( )19المحاسبة عندما يحدث تعديل للبرنامج أو تقليصه أو تسويته خالل الفترة المالية
صح عنها .وتنص التعديالت على أنه عندما يحدث تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته خالل الفترة المالية السنوية ال ُمفصح عنها،
ال ُم ْف َ
يتعين على المنشأة تحديد تكلفة الخدمة الحالية للمتبقي من الفترة بعد تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته ،وذلك باستخدام االفتراضات
االكتوارية المستخدمة إلعادة قياس صافي التزام (أصل) المنافع المحددة إلظهار المنافع المقدمة بموجب البرنامج وأصول البرنامج بعد
ذلك الحدث .تلتزم المنشأة أيضا بتحديد صافي الفائدة للمتبقي من الفترة بعد تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته ،وذلك باستخدام :صافي
التزام المنافع المحددة (األصل) إلظهار المنافع المقدمة بموجب البرنامج وأصول البرنامج بعد ذلك الحدث ومعدل الخصم المستخدم
إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة (األصل).
تأثيرا على القوائم المالية الموحَّدة الخاصة بالمجموعة ألنه لم يكن لديها أي تعديالت على البرنامج أو تقليصه أو تسويته
لم يكن للتعديالت
ً
خالل الفترة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .4التغيُّرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)28الحصص الطويلة األجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
توضح التعديالت أن المنشأة تُطبَّق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9على الحصص الطويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك
والتي ال تُطبَّق عليها طريقة حقوق الملكية ،ولكنها تُشكلُ ،في جوهرها ،جز ًءا من صافي االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك
(الحصص الطويل األجل) .وهذا التوضيح مناسب ألنه يشير إلى أن نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة حسب المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )9ينطبق على مثل هذه الحصص الطويلة األجل.
أوضحت التعديالت أيضًا أنه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9ال تأخذ المنشأة في االعتبار أي خسائر للشركة الزميلة أو
ف بها كتعديالت على صافي االستثمار
المشروع المشترك ،أو أي خسائر ناشئة عن االنخفاض في قيمة صافي االستثمار ،حيث يُ ْعت ََر ُ
في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك والتي تنشأ من تطبيق معيار المحاسبة الدولي (" )28االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع
مشتركة".
ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّدة حيث إن المجموعة ليس لديها حصص طويلة األجل في شركتها الزميلة
ومشروعها المشترك.
دورة التحسينات السنوية لألعوام 2017-2015
• المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3عمليات تجميع المنشآت"
توضح التعديالت أنه عندما تحصل المنشأة على السيطرة على أعمال تمثل عملية مشتركة ،فإنها تطبق متطلبات عملية تجميع المنشآت
التي تُجرى على مراحل ،بما في ذلك إعادة قياس الحصص المملوكة سابقًا في أصول ومطلوبات العملية المشتركة بالقيمة العادلة .وعند
القيام بذلك ،يقوم المستحوذ بإعادة قياس كامل حصته المملوكة سابقًا في العملية المشتركة.
تطبق المنشأة تلك التعديالت على عمليات تجميع المنشآت التي يكون تاريخ االستحواذ الخاص بها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية
صح عنها التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
األولى ال ُم ْف َ
وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّدة الخاصة بالمجموعة حيث ال توجد معامل ُحصل من خاللها على سيطرة
مشتركة.
• المعيار الدولي للتقرير المالي (" )11االتفاقيات المشتركة"
يجوز للمنشأة التي تشارك في عملية مشتركة ولكن ليس لديها سيطرة مشتركة أن تحصل على سيطرة مشتركة على العملية المشتركة
ً
عمال تجاريًا على النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)3وتوضح التعديالت أن
التي يمثل فيها نشاط العملية المشتركة
الحصص المملوكة سابقًا في هذه العملية المشتركة ال يُعاد قياسها.
تطبق المنشأة تلك التعديالت على المعامالت التي تحصل فيها على سيطرة مشتركة على أو بعد بداية الفترة المالية السنوية األولى
صح عنها التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
ال ُم ْف َ
وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّدة الخاصة بالمجموعة حيث ال توجد معامل ُحصل من خاللها على سيطرة
مشتركة.
• معيار المحاسبة الدولي (" )12ضرائب الدخل"
توضح التعديالت أن نتائج ضرائب الدخل المتعلقة بتوزيعات األرباح ترتبط مباشرة أكثر بالمعامالت أو باألحداث السابقة التي حققت
ِ
أربا ًحا قابلة للتوزيع بخالف التوزيعات على المالكين .وعليه ،تعترف المنشأة بنتائج ضرائب الدخل المتعلقة بتوزيعات األرباح ضمن
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية حسبما اعترفت المنشأة في األساس بتلك المعامالت أو األحداث السابقة .وتُطبِق
صح عنها ابتدا ًء من تاريخ  1يناير  2019أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بالتطبيق
المنشأة التعديالت على الفترات المالية السنوية ال ُم ْف َ
عترف
المبكِر لها .وعندما تُطبِق المنشأة تلك التعديالت للمرة األولى ،فإنها تطبقها على نتائج ضرائب الدخل المتعلقة بتوزيعات األرباح ال ُم َ
ونظرا ألن اإلجراءات الحالية للمجموعة تتماشى مع هذه التعديالت ،فليس لهذه التعديالت أي
بها في أو بعد بداية فترة المقارنة السابقة.
ً
تأثير على القوائم المالية الموحَّدة الخاصة بالمجموعة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .4التغيُّرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
• معيار المحاسبة الدولي (" )23تكاليف االقتراض"
ُ
توضح التعديالت أن تتعامل المنشأة كجزءٍ من القروض العامة التي اقترضت في األساس بهدف تطوير أصل مؤ َّهل عند استكمال فعليًا
ِ
جميع األنشطة الالزمة إلعداد ذلك األصل لالستخدام المسته َدف منه أو بيعه .وتُطبِق المنشأة التعديالت على تكاليف االقتراض ال ُمت َ َكبَّ َدة
طبق المنشأة تلك التعديالت
طبق المنشأة خاللها تلك التعديالت للمرة األولى .وت ُ ِ
صح عنها والتي ت ُ ِ
في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية ال ُم ْف َ
ونظرا
صح عنها ابتدا ًء من تاريخ  1يناير  2019أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بالتطبيق المبكِر لها.
ً
على الفترات المالية السنوية ال ُم ْف َ
ألن اإلجراءات الحالية للمجموعة تتماشى مع هذه التعديالت ،فليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحَّدة الخاصة
بالمجموعة.
 .5األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلبُ إعداد هذه القوائم المالية الموحَّدة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها من
األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال
االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.
إن المعلومات التي تتعلق بالنقاط الجوهرية للتقديرات وعدم دقتها وكذلك التقديرات الهامة المستخ َدمة في تطبيق السياسات المحاسبية (التي
ض َّمنُ على وجه الخصوص ،ما يلي:
تؤثر
ً
تأثيرا جوهريًا للغاية على المبلغ ال ُم ْعت ََرف به في القوائم المالية الموحَّدة) تَت َ َ
أصول  /التزامات ضريبية مؤجَّلة
تحدد اإلدارة التأثير الضريبي ال ُمقَدَّر للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة
ألغراض الضريبة .ومن الضروري إجراء تقدير محاسبي لتحديد أي الترتيبات تعتبر ضريبة على الدخل ً
بدال من تكلفة تشغيلية .ويلزم
أيضًا إجراء تقدير محاسبي لتحديد فيما لو كانت األصول الضريبية المؤجَّلة ُم ْعت ََرف بها في قائمة المركز المالي الموحَّدة .تتطلب األصول
الضريبية المؤجَّلة ،بما في ذلك تلك الناتجة عن الخسائر الضريبية غير المستخدمة ،قيام اإلدارة بتقييم احتمال تحقيق المجموعة أربا ًحا
ضريبية كافية في الفترات المستقبلية من أجل استخدام األصول الضريبية المؤجَّلة ال ُم ْعت ََرف بها .تعتمد االفتراضات بشأن تحقيق أرباح
ضريبية مستقبلية على تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية .وتستند هذه التقديرات للدخل الخاضع للضريبة المستقبلي على التدفقات
النقدية المتوقعة من العمليات وإجراء تقدير بشأن تطبيق القوانين الضريبية القائمة في كل منطقة.
االنخفاض في قيمة المخزون
يُقيَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قدي ًما أو كاسدًا ،تُقدَّر صافي قيمته القابلة للتحقق.
ُجرى هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حدة .أما المبالغ غير الهامة بحد ذاتها ولكنها تتعلق بمخزون
وبالنسبة للمبالغ الهامة بحد ذاتها ،ي َ
ُجرى تقديرها معًا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب نوعية المخزون وبالنظر إلى درجة تقادمه أو كساده على أساس
قديم أو كاسد ،ي َ
أسعار البيع المتوقعة.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية ال ُمقَد ََّرة لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها وأصولها غير الملموسة بغرض حساب االستهالك .ويُحدَّد هذا التقدير
بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االهتراء المادي له .وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية
ويُعدَّل االستهالك المحمل المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
اختبار االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمته القابلة لالسترداد ،والتي تمثل قيمته العادلة
صا تكاليف االستبعاد بنا ًء على البيانات المتاحة من
صا تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام ،أيهما أعلى .وتحتسب القيمة العادلة ناق ً
ناق ً
معامالت البيع الملزمة ،التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة ،ألصول مماثلة أو أسعار السوق
صا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل .وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة.
القابلة للمالحظة ناق ً
َ
َ
ض َّمنُ أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو
ت
ت
وال
الالحقة،
سنوات
للخمس
الموازنة
من
النقدية
وتتحقق التدفقات
َ
ُ
ُّ
االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة ال ُمد َِّرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة .وتعَد القيمة القابلة
لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية
المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في التوقعات.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .5األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
مخصصات
تعتمد المخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف ،بما في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات
النقدية الخارجية .وتستند تقديرات اإلدارة بشأن مخصصات المسائل البيئية على طبيعة التلوث ومدى خطورته فضال عن التقنية الالزمة
ألعمال التطهير .وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعين االعتبار ،المشورة القانونية وغيرها من
المعلومات المتاحة حاليا .كما تتضمن المخصصات الخاصة بمنافع إنهاء الخدمة وتكاليف المغادرة ،إن وجدت ،أحكام اإلدارة في تقدير
التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع منافع إنهاء الخدمة وأغالق الموقع أو أي تكاليف أخرى .وتتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات
غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الخارجية.
تقييم التزامات المنافع المحددة
ت ُ َح َّد ُد تكلفة برنامج المنافع المحددة لمعاش التقاعد والمنافع الطبية األخرى بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معاش التقاعد باستخدام
التقييمات االكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .ويشمل ذلك تحديد معدل
ونظرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل ،فإن التزام
الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى.
ً
المنافع المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات .وتتم مراجعة جميع االفتراضات في كل تاريخ قوائم مالية ولم يكن هناك 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
بعمالت تتفق مع عمالت التزام منافع ما بعد التوظيف بتصنيف "أأ" على األقل أو أعلى منه ،كما تحددها وكالة تصنيف معتمدة دوليا ،وتُقدَّر
استقرائيًا ،عند الحاجة ،على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة .ويتم إجراء مراجعة إضافية للسندات
األساسية لتحقيق الجودة .تُستَبعَد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان زائدة من تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم ،على أساس
أنها ال ت ُ َمثِ ُل سندات شركات ذات جودة عالية.
 .6المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير السارية المفعول بعد
فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحَّدة للمجموعة.
وتنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،متى كان ذلك مناسبا ،عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )17عقود التأمين"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر مايو  2017المعيار الدولي للتقرير المالي (" )17عقود التأمين"؛ وهو معيار محاسبي جديد
شامل لعقود التأمين حيث يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح .وبمجرد سريانه ،سيحِ ُّل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17مح َّل
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )4عقود التأمين" الذي صدر في عام  .2005وسيُطبَّق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17على جميع
أنواع عقود التأمين (مثل عقود التأمين على الحياة والتأمينات العا َّمة والتأمين وإعادة التأمين المباشرين) ،بصرف النظر عن نوع المنشآت
ُطبق المعيار ِبضع االستثناءات في نطاق
التي تصدرها وعلى بعض الضمانات واألدوات المالية ذات خصائص المشاركة التقديرية .وسي ِ
ُّ
ضيق .ويتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين الذي يُعَد أكثر فائدة واتساقا
حد كبير على السياسات
لشركات التأمين .وبخالف المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )4الذي يستند إلى ٍ
ً
شامال لعقود التأمين يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات
المحاسبية المحلية السابقة القديمة ،يُقدِم المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17نموذ ًجا
الصلة .ويتمثل محور المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17في النموذج العام المكتَمل بـ:
• تكيُّف ُمحدَّد للعقود ذات خصائص المشاركة المباشرة (طريقة األتعاب المتغيرة).
• طريقة ُمبسَّطة (طريق توزيع أقساط التأمين) التي تتعلق بصف ٍة رئيس ٍة بالعقود قصيرة األمد.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .6المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير السارية المفعول بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )17عقود التأمين" (تتمة)
ويسري المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17على فترات القوائم المالية التي تبدأ في تاريخ  1يناير  2021أو بعده ،مع ضرورة إدراج أرقام
المقارنة .ويُس َمح بالتطبيق المبكِر ،شريطة ْ
أن تُطبِق المنشأة أيضًا المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )15في
تاريخ تطبيقها للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17أو قبله .وال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)3تعريف المنشأة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر  2018تعديالت على تعريف المنشأة في المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3عمليات تجميع
المستحوذ عليها تمثل منشأة أم ال .وتوضح هذه التعديالت
المنشآت" لمساعدة المنشآت في تحديد ما إذا كانت مجموعة من العمليات واألصول
َ
الحد األدنى من متطلبات المنشأة وتلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر مفقودة وتضيف توجيهات لمساعدة
وتضيق نطاق تعريفات المنشأة والمخرجات وتُدخل اختبار تركز القيمة
مستحوذ عليها تعتبر جوهرية
المنشآت على تقييم ما إذا كانت عملية
ِ
َ
العادلة االختياري .وقد قُدِمت أمثلة توضيحية جديدة مع التعديالت.
ونظرا ألن التعديالت تنطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث في أو بعد تاريخ التطبيق األول ،فلن تتأثر المجموعة
ً
التحول.
تاريخ
في
التعديالت
بهذه
ُّ
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف المادة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر أكتوبر  2018تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (" )1عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة
الدولي (" )8السياسات المحاسبية والتغيُّرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" كي تتماشى مع تعريف "المادة" من خالل المعايير وتوضيح
جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا توقع حذفها أو تحريفها أو حجبها ْ
حد معقول
تؤثر إلى ٍ
أن ِ
على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام بنا ًء على تلك القوائم المالية التي توفر معلومات مالية بشأن
منشأة معينة ُم ِعدَّة للقوائم المالية".
تأثيرا جوهريًا على القوائم المالية الموحَّدة الخاصة بالمجموعة.
جريَت على تعريف المادة
ً
وليس من المتوقع أن تؤثر التعديالت التي أ ُ ِ
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
.7

ممتلكات ومصانع ومعدات

مصانع

قِطع غيار
رأسمالية

مبان وتحسينات
على عقارات
مستأجرة

أثاث وتركيبات
وتجهيزات
مكتبية
مكائن ومعدات

كتاليست
(مواد
محفزة)

معدات مختبر
ومعدات سالمة

سيارات
وشاحنات

أعمال
رأسمالية قيد
التنفيذ

اإلجمالي
2019

التكلفة:
في  1يناير 2019
إضافات
تحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تحويالت من مخزون (إيضاح )13
استبعادات
في  31ديسمبر 2019

3,016,564
3,270
()7,672
3,012,162

162,872
4,128
25,357
()1,116
191,241

124,392
53,734
178,126

92,806
3,025
1,632
97,463

10,521
88
()107
10,502

19,557 230,758
1,737
()869
()315
20,425 230,443

5,315
508
()826
4,997

3,826,817
164,032
80,847
73,098
()128,082( )188,455
25,357
()10,905
3,794,034
48,675

في  1يناير 2019
ُمحمل للسنة
استبعادات
في  31ديسمبر 2019

1,471,191
166,984
()5,297
1,632,878

37,755
9,102
()361
46,496

35,364
7,126
42,490

48,239
9,354
57,593

8,499
472
()107
8,864

16,043 187,475
1,337
18,672
()868
16,512 206,147

3,846
1,064
()826
4,084

-

1,808,412
214,111
()7,459
2,015,064

في  31ديسمبر 2019

1,379,284

135,636 144,745

39,870

1,638

913

48,675

1,778,970

االستهالك:

صافي القيمة الدفترية:
24,296

3,913

تمثِل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة على الصيانة الدورية (المواد والكتاليست (المواد المحفزة) والمشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع الهيدروجين ومصنع البولي بروبيلين .ولم تُرسمل
المجموعة خالل السنة أي تكاليف تمويل ( :2018ال شيء لاير سعودي) .وقد َح َّولت المجموعة خالل السنة مبلغًا بقيمة  128.1مليون لاير سعودي من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ إلى أصول غير متداولة
أخرى عند استكمال المرحلة الثانية من برنامج تمليك الوحدات السكنية.
إن مباني ومنشآت مصنع المجموعة مقامة على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل إيجار رمزي سنوي لمدة  30سنة هجرية تنتهي في عام 1456هــ.

- 37 -

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
.7

ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)

مصانع

قِطع غيار
رأسمالية

مبان وتحسينات
على عقارات
مستأجرة

مكائن ومعدات

أثاث
وتركيبات
وتجهيزات
مكتبية

كتاليست
(مواد
محفزة)

معدات مختبر
ومعدات
سالمة

أعمال
رأسمالية قيد
التنفيذ

سيارات
وشاحنات

اإلجمالي
2018

التكلفة:
في  1يناير 2018
إضافات
تحويالت
استبعادات
في  31ديسمبر 2018

2,813,636
202,928
3,016,564

102,691
60,181
162,872

121,206
3,186
124,392

65,704
397
26,772
()67
92,806

9,670
964
()113
10,521

175,691
55,067
230,758

19,126
431
19,557

5,509
161
()355
5,315

246,512
205,904
()288,384
164,032

3,559,745
267,607
()535
3,826,817

االستهالك:
في  1يناير 2018
ُمحمل للسنة
استبعادات
في  31ديسمبر 2018

1,308,355
162,836
1,471,191

30,026
7,729
37,755

28,791
6,573
35,364

39,946
8,360
()67
48,239

8,097
446
()44
8,499

168,963
18,512
187,475

14,901
1,142
16,043

3,299
902
()355
3,846

-

1,602,378
206,500
()466
1,808,412

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018

1,545,373

125,117

89,028

44,567

ي َُو َّزع االستهالك ال ُمحمل للسنة على النحو التالي:

2,022

43,283

3,514

1,469

164,032

2019
203,451
10,615
45
214,111

تكلفة مبيعات (إيضاح )24
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )25
مصاريف بيع وتوزيع
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2,018,405

2018
197,023
9,433
44
206,500

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .8أصول غير ملموسة
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

في بداية السنة
إضافات
إطفاء

2,439
792
()1,139

3,334
348
()1,243

في نهاية السنة

2,092

2,439

 .9استثمار في شركة زميلة
صنَّف كاستثمار في شركة زميلة في هذه القوائم المالية الموحَّدة .وهذه
لدى المجموعة استثمار في شركة أس كي أدفانسد كوماني ليمتدُ ،م َ
الشركة الزميلة تأسست وفقًا للقانون التجاري لجمهورية كوريا ،والمساهمون فيها هم شركة أس كي غاز ليمتد بنسبة  %45والشركة
المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة  %30وشركة الصناعات البتروكيماوية (شركة مساهمة كويتية) بنسبة  .%25وهي تدير مصنع البروبين
ملخص بالمركز المالي للشركة الزميلة ونتائجها
منزوع الهيدروجين ( )PDHبطاقة اسمية تبلغ  600,000طن متري سنويًا .وفيما يلي
ٌ
التشغيلية:

األصول المتداولة
أصول غير متداولة
المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق الملكية
القيمة الدفترية لالستثمار الخاص بالمجموعة

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

542,307
2,730,649
381,055
865,519
2,026,382
637,483

1,065,691
2,758,154
1,255,141
737,307
1,831,397
579,074

2019

2018

مبيعات
تكاليف مبيعات
مصاريف بيعية وعمومية وإدارية
إيرادات ومصاريف أخرى
الربح قبل حساب الضريبة
مصروف ضريبة دخل

2,524,979
()2,187,735
()32,388
()21,361
283,495
()33,871

2,924,848
()2,548,919
()35,323
()37,696
302,910
()70,945

ربح السنة

249,624

231,965

حصة المجموعة في ربح السنة

76,587

66,878

-39 -

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .9استثمار في شركة زميلة (تتمة)
فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة زميلة:
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

في بداية السنة
حصة في نتائج السنة
فروق تحويل من ترجمة عمليات أجنبية

579,074
76,587
()18,178

534,382
66,878
()22,186

في نهاية السنة

637,483

579,074

 .10استثمار في شركة تابعة غير موحدة
نسبة الملكية الفعلية
2018
2019
%100 %100

شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

376

376

استثمارا بنسبة  %100في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد ،وهي شركة ذات
أجرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي في عام 2014
ً
َ
مسؤولية محدودة مسجلة في لوكسمبورغ .اُحتُفِظ بمساهمة رأس المال في شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد بحسابها البنكي ،ولم تكن هناك
أصول أو مطلوبات أخرى متضمنة االلتزامات المحتملة بتاريخ قائمة المركز المالي .علما ً بأن ليس لدى شركة أدفانسد جلوبال هولدنج ليمتد
أي عمليات للسنة ال ُمبلَّغ عنها.
 .11استثمار أسهم ُمسجَّل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

في بداية السنة
إضافات

470,913
28,385

470,913
-

في نهاية السنة

499,298

470,913

التكلفة:

التعديالت الناشئة عن التقييم:
في بداية السنة
صافي الحركة خالل السنة

138,286
()55,136

189,859
()51,573

في نهاية السنة

83,150

138,286

صافي القيمة الدفترية

582,448

609,199
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .11استثمار أسهم ُمسجَّل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة)
كما في  31ديسمبر  ،2019تمثل استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات استراتيجية في منشآت
درجة بالقيمة العادلة .وجميع استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
مدرجة في السوق المالية (تصنيع وأرامكو) ،وهي ُم َ
اآلخر ُمسجَّلة باللاير السعودي وتقع داخل المملكة العربية السعودية.
 .12أصول غير متداولة أخرى

برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين (مالحظة ( أ ))
أخرى

أ)

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

254,452
5,501

138,586
5,501

259,953

144,087

يُمثِ ُل هذا البند األرصدة المتعلقة ببرنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين .بدأت المجموعة في إنشاء وحدات سكنية لموظفيها في
ع ،في شهر مايو  ،2016الوحدات السكنية ال ُمن َجزة على الموظفين السعوديين ال ُمعيَّنين من خالل التوظيف المباشر
عام  .2013وقد ُو ِز َ
ع في يوليو  2019وحدات سكنية ُمنجزة إضافية في
وجب اتفاقية سداد طويل األجل في المرحلة األولى .عالوة على ذلكُ ،و ِز َ
بِ ُم ِ
المرحلة الثانية .ويدفع الموظف  %17من راتبه الشهري األساسي باإلضافة إلى بدل السكن الخاص به والذي يُستخ َدم كسداد للقرض
 /قسط حتى يُسدَّد بالكامل إجمالي قرض برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين .يُ َمثِ ُل مبلغ بقيمة  254.45مليون لاير سعودي،
ً
متداوال.
كما في تاريخ القوائم المالية ،جز ًءا غير متداول ،ويُ َمثِ ُل مبلغ بقيمة  17.48مليون لاير سعودي جز ًءا

 .13مخزون
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

قِطع غيار
تحويل إلى قِطع غيار رأسمالية (إيضاح )7

114,008
()25,357
88,651

103,947
103,947

بضاعة تامة الصنع
بضاعة شبه تامة الصنع
كتاليست (مواد محفزة)
أخرى

2,137
20,616
15,611
12,610
139,625
()7,636
131,989

16,005
15,442
6,549
13,080
155,023
()3,000
152,023

صا :مخصص بنود بطيئة الحركة
ناق ً

يتعلق مخزون قطع الغيار بصفة رئيسية بالصيانة الدورية للمصانع والمكائن؛ وعليه فمن المتوقع أن يُستخدم على مدى فترة تتجاوز سنة
واحدة.
وقد َح َّولت المجموعة خالل السنة مبلغًا بقيمة  25.4مليون لاير سعودي من مخزون قِطع غيار إلى قِطع غيار رأسمالية.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .14مدينون تجاريون

مدينون تجاريون
صا :مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها
ناق ً

 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2019

311,135
()79

276,660
()79

311,056

276,581

ال تحمل الحسابات المدينة التجارية فائدة وتتراوح فتراتها عمو ًما ما بين  30إلى  45يو ًما .كما في  31ديسمبر  ،2019انخفضت قيمة
حسابات مدينة تجارية تبلغ قيمتها االسمية  0.08مليون لاير سعودي ( 0.08 :2018مليون لاير سعودي) و ُجنِب مخصص لها .وتُستبعد
نظرا لعدم ارتباطها بسلوك الدفع للعمالء .يُرجى االطالع أدناه على الحركة في مخصصات الديون المشكوك
الحسابات المدينة األخرى ً
في تحصيلها:
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

في بداية السنة
ُمستخ َدم خالل السنة

79
-

79
-

في نهاية السنة

79

79

فيما يلي تحليل ألعمار الحسابات المدينة التجارية:
متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة
بآالف الرياالت السعودية

اإلجمالي

غير متأخرة
السداد وال
منخفضة القيمة

60 – 30
يو ًما

أقل 30
يو ًما

120 – 90
يو ًما

90 – 60
يو ًما

أكثر من
120
يو ًما

 31ديسمبر 2019

311,056

303,277

7,390

-

-

-

389

 31ديسمبر 2018

276,581

275,358

481

20

-

200

522

انظر إيضاح  28للحصول على معلومات حول مخاطر االئتمان المتعلقة بالحسابات المدينة التجارية؛ حيث يناقش هذا اإليضاح كيف
تقوم المجموعة بإدارة وقياس جودة االئتمان للحسابات التجارية المدينة غير متأخرة السداد وال منخفضة القيمة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
.15

مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

مبالغ مدفوعة مقد ًما
صافي ضريبة القيمة المضافة ُمست َحقة االسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل
جزء متداول من مبالغ مستحقة القبض من موظفين بموجب برنامج تمليك الوحدات السكنية
(إيضاح )12
تأمينات نقدية
دُفعات مقدمة إلى موردين
إيرادات عمولة مستحقة
أخرى

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

12,408
5,294

15,662
23,692

17,479
17
1,608
119
36,925

12,026
2,375
3,162
4,006
521
61,444

 .16استثمارات قصيرة األجل
تتألف االستثمارات القصيرة األجل من ودائع مرابحة مودِعة لدى بنوك إقليمية لمدة تزيد عن  90يو ًما حتى سنة واحدة من تاريخ اإليداع
األصلي ومسجلة باللاير السعودي والدوالر األمريكي .تحقق هذه الودائع ألجل عائدًا ماليًا بمتوسط يتراوح من  %2.48إلى  %2.72سنويًا
( 31ديسمبر  %2.90 :2018إلى  %3.47سنويًا) .ال توجد استثمارات قصيرة األجل قائمة كما في  31ديسمبر  ،2019حيث استُخدِمت
في سداد الصكوك.
 .17نقد وما في حكمه

أرصدة لدى البنوك ونقدية
استثمارات مرابحة قصيرة األجل

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

47,899
-

106,470
86,250

47,899

192,720

إن استثمارات المرابحة القصيرة األجل محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية ،وهي مسجلة باللاير السعودي والدوالر األمريكي .وقد جرى
ستخدِمت لسداد الصكوك .ال توجد استثمارات مرابحة قصيرة األجل
تسييل جميع استثمارات المرابحة قصيرة األجل في نوفمبر  2019وا ُ
قائمة كما في  31ديسمبر .2019
 .18رأس المال

صرح بها
أسهم ُم َّ

أسهم عادية قيمة كل منها  10لاير سعودي

ص َدرة ومدفوعة بالكامل (انظر إيضاح )1
أسهم ُم ْ
أسهم عادية قيمة كل منها  10لاير سعودي

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

2,164,734

1,967,940

2,164,734

1,967,940

 .19تسهيل بنكي
أبرمت المجموعة خالل السنة اتفاقية تسهيل مرابحة ("االتفاقية") مع بنك تجاري محلي بقيمة  250مليون لاير سعودي يحمل معدل
عمولة حسب سعر العمولة للتعامل بين البنوك السعودية ("سايبور") زائدًا هامش ربح محدد .ولم يُستخدم التسهيل بالكامل في  31ديسمبر
.2019
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .20صكوك

صكوك
صا :خصم القيمة الحالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
ناق ً

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

-

1,000,000
()702
999,298

دفعت المجموعة خالل السنة قيمة االستحقاق الكاملة لصكوكها البالغة  1مليار لاير سعودي في تاريخ استحقاقها في  17نوفمبر .2019
 .21منافع إنهاء خدمة ومنافع أخرى للموظفين
يُ َم ِث ُل الجدول التالي مكونات التزامات المنافع المحددة وااللتزامات األخرى:

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

القيمة الحالية اللتزام منافع محددة
صا :القيمة العادلة ألصول البرنامج
ناق ً

99,752
-

89,056
-

صافي التزام محدد (إيضاح )21.2
منافع طويلة األجل أخرى (أي برنامج االدخار للموظفين) (إيضاح )21.1

99,752
10,809

89,056
12,634

منافع إنهاء خدمة ومنافع أخرى للموظفين

110,561

101,690

إيضاح  21.1كانت الحركة في برنامج االدخار للموظفين على النحو التالي:

في بداية السنة
مخصص خالل السنة
المدفوع خالل السنة
في نهاية السنة
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 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

12,635
3,289
()5,115
10,809

9,612
3,254
()231
12,635

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .21منافع إنهاء خدمة ومنافع أخرى للموظفين (تتمة)
المعترف بها والحركة في صافي التزام المنافع المحددة على مدى السنة:
إيضاح  21.2فيما يلي المبالغ
َ
في  1يناير 2018
تكلفة خدمات
تكلفة فائدة
منافع مدفوعة
خسائر اكتوارية من إعادة قياس صافي التزام منافع محددة

92,135
13,176
3,522
()1,074
()18,703

في  31ديسمبر 2018
تكلفة خدمات
تكلفة فائدة
منافع مدفوعة
أرباح اكتوارية من إعادة قياس صافي التزام منافع محددة

89,056
11,339
4,792
()11,445
6,010

في  31ديسمبر 2019

99,752

ت ُ َح َّد ُد منافع إنهاء الخدمة للموظفين حسب تقييمات اكتوارية باستخدام طريقة تعتمد على رواتب نهاية الخدمة المتوقعة ("طريقة ائتمان
الوحدة المتوقعة") .وتُطبَّق االفتراضات المناسبة المتعلقة بمعدالت الوفيات ودوران الموظفين وأسعار الفائدة لتحديد التزام المجموعة
الخاص بالمنافع المتوقعة عن منافع الموظفين الطويلة األجل.
ف باألرباح والخسائر االكتوارية مباشرة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ال ُم َو َّح َدة كبند من بنود من حقوق ملكية المساهمين.
ويُ ْعت ََر ُ
ترف بتكاليف الخدمة السابقة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة ال ُموحَّدة في فترة القوائم المالية عند تكبِدها.
ويُع َ
وفيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسة المستخ َدمة في تقييم التزامات التقاعد (بالنسب المئوية):

معدل الخصم
ُمعدَّل زيادة الراتب للعاميْن األوليْن
ُمعدَّل زيادة الراتب على المدى الطويل

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

%3.20
%3.00
%3.20

%5.15
%4.00
%5.15

يؤدي التغيُّر في االفتراضات االكتوارية الها َّمة إلى التأثيرات التالية على التزام المنافع المحدَّدة:
 31ديسمبر
2019
معدل الخصم:
زيادة بواقع  %0.5نقطة
نقص بواقع  %0.5نقطة
ُمعدَّل زيادة الراتب على المدى الطويل:
زيادة بواقع  %0.5نقطة
نقص بواقع  %0.5نقطة

 31ديسمبر
2018

()7,558
8,410

()6,272
6,977

6,187
()5,705

5,136
()4,731

ُحدِد تحليل الحساسية المذكور أعاله بنا ًء على طريقة تستقرئ التأثير على التزام المنافع المحدَّدة كنتيجة لتغيُّرات معقولة في االفتراضات
صح عنها.
الرئيسة وقعت في نهاية الفترة المالية ال ُم ْف َ
 .21منافع إنهاء خدمة ومنافع أخرى للموظفين (تتمة)
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
ويعتمد تحليل الحساسية على تغيُّر في افتراض هام ،مع ثبات كافة االفتراضات األخرى .وقد ال يمثل تحليل الحساسية تغي ًُّرا فعليًا في
التزام المنافع المحددة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّح أن تنشأ التغيُّرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.
يُتوقَّع أن تكون المدفوعات التالية مقابل التزام المنافع المحدَّدة في السنوات المستقبلية:
 31ديسمبر
2019
صح عنها)
خالل فترة االثني عشر
ً
شهرا التالية (الفترة المالية السنوية التالية ال ُم ْف َ
ما بين سنتين وخمس سنوات
بعد خمس سنوات لغاية  10سنوات

2,626
15,682
24,212
42,520

 31ديسمبر
2018
3,235
12,227
22,262
37,724

إن متوسط مدة التزام برنامج المنافع المحدَّدة في  31ديسمبر  2019يبلغ  15.96سنة ( 14.83 :2018سنة).
 .22مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
 31ديسمبر
2019
206,644
1,631
208,275

مشتريات ومصاريف مستحقة
أخرى

 31ديسمبر
2018
194,920
4,419
199,339

صح
إن مخاطر العمالت والسيولة المتعلقة بالحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى التي َّ
تتعرض لها المجموعة ُمف َ
عنها في اإليضاح (.)28
 .23زكاة وضريبة دخل
فيما يلي المكونات الرئيسة لمصروف الزكاة وضريبة الدخل:
2019

2018

زكاة ُمحملة
مصروف ضريبة دخل حالية

28,310
1,276
29,586

27,640
963
28,603

متعلقة بنشوء فروق مؤقتة وعكس قيدها

()277
29,309

()201
28,402

في  1يناير
مخصص السنة الحالية
المدفوع خالل السنة

2019
24,156
29,586
()28,309

2018
21,237
28,603
()25,684

في  31ديسمبر

25,433

24,156

زكاة وضريبة دخل حالية:

ضريبة مؤجَّلة:

كانت الحركة في التزام الزكاة وضريبة الدخل للسنة على النحو التالي:
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .23زكاة وضريبة دخل (تتمة)
زكاة

ُمح ّمل للسنة

تتألف الزكاة المحملة مما يلي:

2019

2018

مخصص السنة الحالية
تعديل عائد لسنوات سابقة
ُمحمل للسنة

24,144
4,166
28,310

24,127
3,513
27,640

2019
3,274,719
123,915
3,224,322
773,324
553,270

2018
3,353,580
102,983
3,113,441
749,752
551,304

فيما يلي العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة:
أصول غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق ملكية المساهمين في بداية السنة
دخل خاضع للزكاة
توزيعات أرباح مدفوعة

إن الفروق بين النتائج وفقا للقوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات غير المسموح بحسمها
في احتساب النتائج الخاضعة للزكاة.
ضريبة دخل

ُمح ّمل للسنة

تتألف ضريبة الدخل المحملة مما يلي:
مخصص السنة الحالية
تعديل عائد لسنوات سابقة
ُمحمل للسنة

2019

2018

1,285
()9
1,276

963
963

نظرا لعدم وجود بنود تسوية
جر أي تسويات للربح الخاضع للزكاة والربح المحاسبي فيما يتعلق بمخصص الضريبة ال ُمجنَّب؛ ً
لم ت ُ َ
ها َّمة يستلزم اإلفصاح عنها.

موقف الربوط
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ("الشركة")
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية السنوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") عن السنوات من  2005حتى .2018
وتسلَّمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل رب ً
طا مؤقتًا يغطي الفترات ما بين  2005حتى  .2013غير أن ذلك حاليًا قيد
المناقشة  /االعتراض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وقد ارتأت اإلدارة بأنه لن ينشأ أي التزام جوهري حالما يُص َدر الربط النهائي.
الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة
قدمت الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة إقراراتها الزكوية والضريبية السنوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من 2013
حتى  .2018غير أنه لم يتم استالم أي ربط من الهيئة حتى اآلن عن هذه السنوات.
 .23زكاة وضريبة دخل (تتمة)
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)

موقف الربوط (تتمة)
الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي
قدمت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي إقراراتها الزكوية والضريبية السنوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من
 2013حتى  .2018غير أنه لم يتم استالم أي ربط من الهيئة حتى اآلن عن هذه السنوات.
احتسبت الوعاء الزكوي والضريبي بنا ًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوية والضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتخضع األنظمة الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة .وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن
اإلقرارات المقدمة من الشركة وشركاتها التابعة.
ضريبة مؤجَّلة
تتألف الضريبة المؤجَّلة من فروق التوقيت المتعلقة بـ:
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

أصل ضريبي مؤجَّل
143

مخصصات مسموح بها على أساس نقدي

124

التزام ضريبي مؤجَّل
()1,159
1,016

فروق استهالك معجَّلة لألغراض الضريبية
االلتزامات الضريبة المؤجَّلة ،بالصافي

()1,417
1,293

كانت تسوية االلتزامات الضريبة المؤجَّلة ،بالصافي على النحو التالي:
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

في  1يناير
مصروف ضريبي معكوس قيده ضمن الربح أو الخسارة خالل السنة

1,293
()277

1,494
()201

في  31ديسمبر

1,016

1,293

 .24تكلفة مبيعات

مواد خام ومنافع خدمية ومستهلكات وتغيُّر في المخزون
رواتب ومنافع ذات عالقة
استهالك (إيضاح )7
استهالك أصول حق استخدام (إيضاح )4
أخرى
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2019

2018

1,344,877
90,202
203,451
1,009
55,774

1,600,996
80,772
197,023
41,843

1,695,313

1,920,634

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .25مصاريف عمومية وإدارية

رواتب ومنافع ذات عالقة
استهالك (إيضاح )7
خدمات تعاقدية
أتعاب قانونية ومهنية
مكافأة عضو مجلس إدارة وبدالته ومصاريفه
ُرخص برامج إلكترونية ورسومها
استهالك أصول حق استخدام (إيضاح )4
اتصاالت
دعاية وإعالن وترويج
إيجار
أخرى

2019

2018

91,186
10,615
7,330
4,166
4,351
2,523
192
877
737
977
17,641
140,595

70,234
9,433
7,340
3,100
2,421
1,987
1,433
847
1,199
9,409
107,403

 .26المعلومات القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات (قطاع األعمال) ،أو تقديم منتجات
أو خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة (القطاع الجغرافي) على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع
القطاعات األخرى.
ومن وجهة نظر إدارة المجموعة ،فإن كافة نشاطات المجموعة وعملياتها تتألف من قطاع تشغيلي واحد لغرض اتخاذ القرارات
المتعلقة بتقييم األداء وتوزيع الموارد.
ً
فضال عن أن عمليات المجموعة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد .وعليه ،لم يُ ْع َرض
يُباع جزء كبير من مبيعات المجموعة للمسوقين،
التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.
إن جميع أصول المجموعة التشغيلية تقع في المملكة العربية السعودية .وت ُ َو َّزع المبيعات جغرافيًا ما بين مبيعات محلية في المملكة بما
يُ َمثِ ُل نسبة تزيد عن  %5من إجمالي المبيعات ،فيما ت ُ َمثِ ُل المبيعات الخارجية أقل من  %95من إجمالي المبيعات.
 .27ربحية السهم
تُحت َسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة ربح السنة العائد لحاملي األسهم العادية في المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية خالل السنة.
تم تعديل ربحية السهم للفترة المقارنة بأثر رجعي كما هو مبين في إيضاح (.)1
يعكس الجدول التالي الدخل وبيانات األسهم المستخدمة في احتساب ربح السهم األساس والمخفف:
2019
759,308
216,473
3.508

صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللوف)
ربحية السهم (لاير سعودي)
لم يكن هناك أي بند تخفيف يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
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2018
716,960
216,473
3.312

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .28إدارة المخاطر
نظرة عامة
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها األدوات المالية:
َّ





مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل

تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها المتعلقة
يقدِم هذا اإليضاح معلومات بشأن ُّ
درج في هذه القوائم المالية الموحَّدة إفصاحات كمية إضافية.
بقياس المخاطر وإدارتها وإدارة المجموعة لرأس المال .و ُم َ
إطار إدارة المخاطر
يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية العامة عن وضع إطار إدارة المخاطر لدى المجموعة واإلشراف عليه .تتولى أيضًا اللجنة التنفيذية
التابعة للمجلس المسؤولية عن وضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ومراقبتها .وتقدم اللجنة تقارير بصورة منتظمة إلى مجلس
اإلدارة عن أنشطتها.
تُوضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة بغرض وضع الحدود والضوابط
المناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود .ويُجرى مراجعة دورية لسياسات وأنظمة إدارة المخاطر بغرض عكس التغيُّرات
في أحوال السوق وأنشطة المجموعة .وتهدف المجموعة من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات اإلدارية ،إلى خلق بيئة رقابية
انضباطية يفهم من خاللها جميع الموظفين واجباتهم والتزاماتهم.
وتراقب لجنة المراجعة كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة وتراجع كفاية إطار إدارة
المخاطر التي تواجهها المجموعة .ويساعد قسم المراجعة الداخلية لجنة المراجعة في دورها اإلشرافي .ويُجري قسم المراجعة الداخلية
مراجعات دورية ومخصصة على ضوابط وإجراءات إدارة المخاطر وتُبلَّغ لجنة المراجعة بنتائجها.
وتتض َّمن األدوات المالية بصف ٍة رئيس ٍة النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والحسابات المدينة التجارية واستثمارات األسهم
درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والحسابات الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى وتوزيعات األرباح
ال ُم َ
المستحقة الدفع والصكوك والمطلوبات غير المتداولة األخرى.
مخاطر االئتمان
َّ
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية التي تلحق بالمجموعة إذا ما تخلف عميل أو طرف آخر في أداة مالية عن الوفاء
درجة بالقيمة العادلة
بالتزاماته التعاقدية ،وتنشأ بصف ٍة رئيس ٍة من الحسابات المدينة المست َحقة للمجموعة من العمالء واستثمارات األسهم ال ُم َ
من خالل الدخل الشامل اآلخر.

حسابات مدينة تجارية
تتعرض لها المجموعة بصف ٍة رئيس ٍة بخصائص كل وكيل تسويقي على حِ دة ،يعمل كوكيل المبيعات الحصري
تتأثر مخاطر االئتمان التي ُّ
َّ
وتغطي الحسابات المدينة التجارية ال ُمست َحقة من الوكالء التسويقيين من خالل اعتماد مستندي احتياطي صادر عن مؤسسات مالية
للمنت َج.
ذات جدارة ائتمانية .وكما في  31ديسمبر  ،2019كان لدى المجموعة أربعة وكالء تسويقيين مست َحق منهم أكثر  281مليون لاير
سعودي ،و ُحوسِب عن نسبة  %90تقريبًا من كافة الحسابات المدينة المستحقة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .28إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)

حسابات مدينة تجارية (تتمة)
ال تتاجر المجموعة إال مع جهات أخرى معترف بها وذات جدارة ائتمانية .وتكمن سياسة المجموعة بأن يخضع كافة العمالء المباشرين
الراغبين في التعامل مع الشركة بشروط ائتمانية إلجراءات تحقق من مالءتهم االئتمانية .تقيَّم جودة ائتمان العميل بنا ًء على بطاقة تقييم
ائتماني شاملة .إضافة إلى ذلك ،تُراقب أرصدة الحسابات المدينة بصورة مستمرة لجعل تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير
جوهري.
ضع حدود ائتمانية للعمالء كافة بنا ًء على معيار التصنيف الداخلي والخارجي .تقيَّم جودة ائتمان العميل بنا ًء على بطاقة تقييم ائتماني
وتُو َ
ُ
َ
شاملة .وتراقب حسابات العمالء المدينة غير ال ُمسدَّدة بصورة دورية.
وقد وضعت المجموعة سياسة ائتمان تُحلَّ ُل بموجبها كل عميل جديد على حدة للوقوف على جدارتها االئتمانية قبل عرض الشروط
واألحكام القياسية الخاصة بالدفع والتسليم لدى المجموعة .وتشتمل مراجعة المجموعة على التصنيفات الخارجية ،عند توفرها ،والمراجع
ضع حدود للمشتريات لكل عميل ،حيث إنها تمثِل الحد األقصى من المبلغ المفتوح دون الحاجة إلى الموافقة
البنكية في بعض الحاالت .وتُو َ
من اللجنة التنفيذية ،وتخضع هذه الحدود إلى المراجعة كل ربع سنة .ويجوز للعمالء ممن ال يستوفون الجدارة االئتمانية القياسية لدى
المجموعة أن يجروا معامالت معها على أساس الدفع المقدَّم فقط.
صا لالنخفاض في القيمة يُ َمثِ ُل تقديرها للخسائر ال ُمت َ َكبَّ َدة بشأن الحسابات المدينة التجارية والحسابات المدينة
وتجنِب المجموعة مخص ً
األخرى واالستثمارات .وتتمثل البنود الرئيسية من هذا المخصص في بند الخسارة ال ُمحدَّدة الذي يتعلق بالمخاطر الها َّمة كل على حدة
وبند الخسارة الجماعية الذي يُوضع لمجموعة األصول المشابهة للخسائر المتكبَّدة لكنها لم تُحدَّد بعد .يُ َح َّد ُد مخصص الخسارة الجماعي
بنا ًء على البيانات التاريخية إلحصائيات الدفع لألصول المالية المماثلة.

استثمار أسهم ُمسجَّل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الحد من تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق عدم االستثمار إال في األوراق المالية السائلة مع أطراف أخرى
تعمل المجموعة على
ِ
ونظرا ألن
معت َمدة وضمن نطاق الحد االئتماني الذي تحدِده لجنة االستثمار لكل طرف .وتراقب اإلدارة بفاعلية التصنيفات االئتمانية،
ً
المجموعة قد استثمرت فقط في أوراق مالية ذات تصنيفات ائتمانية عالية ،فال تتوقع اإلدارة عدم وفاء أي طرف آخر بالتزاماته.

أدوات مالية وودائع نقدية

تُدار مخاطر االئتمان الناشئة من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قِ َبل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقًا لسياسة المجموعة .ال
يُجرى استثمار فائض األموال إال مع أطراف أخرى معتمدة وضمن حدود االئتمان مخصصة لكل طرف آخر .ويراجع مجلس إدارة
المجموعة حدود ائتمان األطراف األخرى سنويًا ،ويمكن تحديثها على مدار السنة شريطة موافقة لجنة االستثمار بالمجموعة .وتُوضع
حدود لتقليل تركيز المخاطر ،ومن ث َّم تخفيف الخسار المالية التي قد تنشأ من اإلخفاق المحتمل للطرف اآلخر في السداد.
ويتمث ُل ا لحد األقصى من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق ببنود قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019
و  2018في القيم الدفترية كما هو ُمبيَّن في اإليضاح ( ،)14باستثناء الضمانات المالية.
مخاطر السيولة
ُ
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تسدَّد عن طريق تسليم نقدية
أو أصل مالي آخر .وتتمثل منهجية المجموعة في إدارة السيولة في أنها تضمن ،قدر اإلمكان ،أن يتوفر لديها دو ًما سيولة نقدية كافية
تضر
لديها للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،في ظل الظروف العادية أو الصعبة ،دون أن تتكبِد خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر
ُّ
بسمعة المجموعة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .28إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
وتتأكد المجموعة بأن لديها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة لمدة  90يو ًما ،بما في ذلك خدمة االلتزامات
المالية ،وال يشمل ذلك التأثير المحتمل للظروف الصعبة التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث الطبيعية .فضال عن ذلك،
َّ
شهرا مع المقرضين الحاليين إلى تاريخ استحقاق
فإن الحصول على مصادر التمويل متاح ،ويمكن ترحيل الديْن المست َحق خالل 12
ً
أبعد ،عند اللزوم.

زيادة تركز المخاطر
ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو لديها
خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف االقتصادية أو
السياسية أو غيرها من الظروف .ويشير تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثِر على صناعة
معينة.
ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر ،تشتمل سياسات المجموعة وإجراءاتها على توجيهات محددة بغرض التركيز على المحافظة على
محفظة متنوعة .ويُراقب ويُدار تركيز المخاطر ال ُمحدَّد وفقًا لذلك .وتُستخ َدم التحوطات االنتقائية داخل المجموعة من أجل إدارة مخاطر
التركز على مستوى العالقات ومستوى الصناعة.
ويلخص الجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات المجموعة المالية بنا ًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية.
ِ

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
قروض تحمل فائدة:
التزامات إيجار
صكوك
حسابات دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح مستحقة الدفع

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
قروض تحمل فائدة:
التزامات إيجار
صكوك
حسابات دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح مستحقة الدفع

عند الطلب
لاير سعودي
(باأللوف)

أقل من  3 3إلى 12
شه ًرا
أشهر
لاير سعودي لاير سعودي
(باأللوف) (باأللوف)

 1إلى 5
سنوات
لاير سعودي
(باأللوف)

أكثر من 5
سنوات
لاير سعودي
(باأللوف)

اإلجمالي
لاير سعودي
(باأللوف)

295
112,321
5,414

169,124
-

895
1,571

2,897
5,854
-

9,845
7,435
-

13,932
296,305
5,414

118,030

2,466 169,124

8,751

17,280

315,651

عند الطلب
لاير سعودي
(باأللوف)
143,623
4,709
148,332

أقل من  3 3إلى 12
شهرا
أشهر
ً
لاير سعودي لاير سعودي
(باأللوف) (باأللوف)
183,631
183,631

- 52 -

1,000,000
6,193
1,006,193

 1إلى 5
سنوات
لاير سعودي
(باأللوف)

أكثر من 5
سنوات
لاير سعودي
(باأللوف)

-

-

3,421
3,421

4,012
4,012

اإلجمالي
لاير سعودي
(باأللوف)
1,000,000
340,880
4,709
1,345,589

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .28إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في التغيُّرات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعر األسهم التي
التعرض لمخاطر السوق
تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية .ويتمثل الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة
ُّ
والسيطرة عليها ضمن المعطيات المقبولة مع تحسين العائد.

مخاطر العمالت
وتتعرض
تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
ُّ
المجموعة لمخاطر العمالت على المبيعات والمشتريات والقروض ال ُمسجَّلة بعملة غير العمالت الوظيفية لمنشآت المجموعة؛ التي تتمثل
بصف ٍة رئيس ٍة في الدوالر األمريكي .وال تتعرض المجموعة ،بصورة جوهرية ،للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق
أعمالها العادي؛ حيث أنها لم تجر خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل
اللاير السعودي.

مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في
تتعرض لها المجموعة .وتتعلق مخاطر التغيُّرات في
أسعار الفائدة في السوق .وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي َّ
تعرضها لمخاطر
والتي
بالمجموعة
الخاصة
األجل
تتعرض لها المجموعة بصف ٍة رئيس ٍة بالقروض الطويلة
أسعار الفائدة في السوق التي
َّ
ِ
أسعار فائدة التدفقات النقدية.
درجة بالتكلفة ال ُمطفَأة لمخاطر أسعار الفائدة كما هو
وال
َّ
تتعرض الحسابات المدينة للمجموعة وقروضها ذات أسعار الفائدة الثابتة ال ُم َ
منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي ()7؛ وذلك َّ
جراء
ألن القيمة الدفترية وال التدفقات النقدية المستقبلية لن تتعرض لتقلبات َّ
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة القيمة العادلة.
تغيُّر في أسعار الفائدة في السوق .ومن ث َّم فال َّ
تعرض قروض المجموعة للتغيُّرات في أسعار الفائدة وتواريخ إعادة التسعير التعاقدية للقروض ذات أسعار الفائدة الثابتة
وفيما يلي مخاطر ُّ
في نهاية الفترة المالية المفصح عنها:

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

قروض ذات أسعار فائدة متغيِر  -تواريخ إعادة التسعير  6أشهر أو أقل

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

-

1,000,000

تحليل حساسية أسعار الفائدة

تُعَ ُّد عناصر الربح أو الخسارة وحقوق الملكية حساسة لمصروف الفائدة األعلى  /األقل من القروض الطويلة األجل نتيجة التغيُّرات في
أسعار الفائدة .وقد تأثر ربح المجموعة قبل حساب الضريبة على النحو التالي:
 31ديسمبر
2019
-

سعر الفائدة  -زيادة بواقع  100نقطة أساس
سعر الفائدة  -نقص بواقع  100نقطة أساس

 31ديسمبر
2018
()10,139
10,139

مخاطر السلع
تتعرض المجموعة لتأثير التقلبات في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج ،بما في ذلك البروبين والبروبلين والغاز الطبيعي والكهرباء .وتدير
َّ
المجموعة من حين إلى آخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام العقود ذات األسعار الثابتة.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
 .28إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر أسعار األسهم
إن األوراق المالية المدرجة ألسهم المجموعة عرضه لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية لألوراق المالية
االستثمارية .وتدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنوع ووضع قيود على أدوات األسهم الفردية واإلجمالية .وتُقدَّم تقارير
بصفة دورية حول محفظة األسهم لإلدارة العليا للمجموعة .ويراجع مجلس إدارة المجموعة جميع قرارات استثمارات األسهم ويعتمدها.
وكما بتاريخ القوائم المالية ،فقد بلغت قيمة المخاطر التي تتعرض لها األوراق المالية المتداولة ال ُمدر َجة بالقيمة العادلة في السوق المالية
السعودية  582.4مليون لاير سعودي .وبما أن التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات األسهم المحتفظ بها ترتبط ارتباطا قويا بتغيرات
مؤشر السوق المالية السعودية ،فقد حددت المجموعة أن انخفاض بنسبة  %20حسب مؤشر السوق المالية السعودية يمكن أن يكون له
تأثير قيمته  116.5مليون لاير سعودي تقريبًا على الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية العائدة للمجموعة ،ويتوقف ذلك على ما إذا
كان االنخفاض ها ًما أو طويل األمد .إن الزيادة بنسبة  %20في قيمة األوراق المالية المدرجة في السوق المالية لن تؤثر إال على حقوق
الملكية ،ولكن لن يكون لها تأثير على قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة.

التغير في سعر
السهم
%
استثمار أسهم ُمسجَّل بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

التأثير على حقوق الملكية  /الدخل
الشامل اآلخر
2019
116,480

20 -/+

2018
121,840

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



المحافظة على قدرتها على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية بحيث تتم َّكن من االستمرار لتحقيق عائدات للمساهمين ومنافع
لغيرهم من مالكي األسهم
المحافظة على هيكل رأسمال مثالي لتقليل تكلفة رأس المال

ولغرض المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تجري المجموعة تعديال على مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو
ً
أصوال لتقليل الدين.
تعيد رأس المال إلى المساهمين أو تصدر أسه ًما جديدة أو تبيع
وتماشيًا مع نظرائها في مجال الصناعة ،تراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة الرفع المالي التالية:
كانت نسب الرفع المالي كما في نهاية السنة على النحو التالي:
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

قرض طويل األجل
إجمالي حقوق الملكية
رأس المال وديْن طويل األجل

3,350,331
3,350,331

999,298
3,224,322
4,223,620

ُمعدَّل الديْن إلى حقوق الملكية

0

0.310

ولم يجر أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو اإلجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر
 2019و .2018
.28

إدارة المخاطر (تتمة)
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)

القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي تتم على أساسه مبادلة أصل ما أو سداد التزام ما بين أطراف مدركة وراغبة وعلى أساس السعر الفوري
ونظرا إلعداد القوائم المالية الموحَّدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،فمن الممكن أن تنشأ فروقات
للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة.
ً
بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .وترى اإلدارة أنه ال يوجد فرق جوهري بين القيم العادلة لألصول والمطلوبات المالية وقِيمها
الدفترية.
صنَّفت المجموعة أصولها ومطلوباتها المالية ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،وذلك بنا ًء على طبيعة المدخالت
درجة في األسواق النشطة ألصول أو مطلوبات
المستخدمة في تحديد القيمة العادلة .يعطي التسلسل الهرمي أعلى أولوية لألسعار ال ُم َ
مماثلة (المستوى ( ))1وأدنى أولوية للمدخالت غير القابلة للمالحظة (المستوى (.))3
وفيما يلي وصف لكل فئة في فئات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة واألصول والمطلوبات المالية للمجموعة المدرجة في كل فئة في 31
ديسمبر .2019




المستوى ( :)1األصول والمطلوبات المالية التي تستند قيمها إلى أسعار مدرجة غير معدلة ألصول أو مطلوبات مماثلة في
سوق نشط.
المستوى ( :)2األصول والطلوبات المالية التي تستند قيمها إلى األسعار المدرجة في األسواق غير النشطة أو مدخالت النماذج
القابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بصورة جوهرية للفترة الكاملة لألصل أو االلتزام.
المستوى ( :)3األصول والمطلوبات المالية التي تستند قيمها إلى األسعار أو أساليب التقييم التي تتطلب مدخالت ال يمكن
مالحظتها وهامة لقياس القيمة العادلة بشكل عام .وتعكس هذه المدخالت افتراضات اإلدارة حول االفتراضات التي قد يستخدمها
أحد المشاركين في السوق لتسعير األصل أو االلتزام.

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

لاير سعودي
(باأللوف)

المستوى
()1
لاير سعودي
(باأللوف)

المستوى
()2
لاير سعودي
(باأللوف)

المستوى
()3
لاير سعودي
(باأللوف)

أصول ُمقاسة بالقيمة العادلة
استثمار أسهم ُمسجَّل بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

582,448

582,448

-

-

لاير سعودي
(باأللوف)

المستوى
()1
لاير سعودي
(باأللوف)

المستوى
()2
لاير سعودي
(باأللوف)

المستوى
()3
لاير سعودي
(باأللوف)

أصول ُمقاسة بالقيمة العادلة
استثمار أسهم ُمسجَّل بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

609,199

609,199

-

-

لم تفصح المجموعة عن القيم العادلة لألدوات المالية مثل النقد وما في حكمه والحسابات المدينة التجارية والحسابات الدائنة
نظرا ألن قيمها الدفترية تعتبر تقريب منطقي للقيمة العادلة
التجارية والمبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى؛ ً
وذلك يعود إلى حد كبير إلى تواريخ االستحقاق القصيرة األجل لهذه األدوات.
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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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(جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يُذكر خالف ذلك)
.28

إدارة المخاطر (تتمة)
درجة بالتكلفة المطفأة في القوائم
وفيما يلي مقارنة ،حسب الفئة ،للقيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة ،ال ُم َ
المالية الموحَّدة كما في  31ديسمبر :2019

القيمة الدفترية

القيم العادلة

مطلوبات مالية
13,528

التزامات عقود إيجار

13,528

درج القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي على أساسه يمكن مبادلة األداة المالية في معاملة حالية بين أطراف راغبة،
تُ َ
بخالف معاملة بيع إجباري أو بيع تصفية .استُخدمت الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيم العادلة:


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



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



صل عليها من البنوك والمديونيات المالية األخرى والمطلوبات المالية غير المتداولة األخرى
تُقدَّر القيمة العادلة للقروض المتح َّ
عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام األسعار المتاحة حاليًا للدين أو شروط مماثلة وتواريخ استحقاق متبقية.

 .29ارتباطات والتزامات محتملة
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعا َقد عليها غير المتكبدة عن المشروع الجديد لمصنع البروبين منزوع
الهيدروجين ومصنع البولي بروبيلين  20.4مليون لاير سعودي ( 8.0 :2018مليون لاير سعودي عن برنامج تملك الوحدات السكنية
للموظفين).
وقعت المجموعة اتفاقية مدتها خمس سنوات لشراء  80,000طن متري سنويا ً من البروبلين (المنتج الوسيط) المستخدم في إنتاج البولي
بروبلين منذ  1أكتوبر  .2014وفي عام  ،2017جرى تمديد هذه االتفاقية حتى تاريخ  31يوليو  2023بزيادة في القيمة إلى 100,000
مليون طن سنويًا.

التزامات محتملة
أصدر البنك الذي تتعامل معه المجموعة بالنيابة عنها ضمانات سداد بقيمة  301.95مليون لاير سعودي ( 301,95 :2018مليون لاير
سعودي) لصالح شركة أرامكو السعودية مقابل اتفاقيات توريد بروبين وغاز واتفاقيات أخرى.
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 .30توزيعات أرباح
اقترح مجلس اإلدارة ،بتاريخ  8ديسمبر  ،2019توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة  0.65لاير سعودي للسهم الواحد (بإجمالي 140.7
مليون لاير سعودي) عن الربع الرابع لعام  ،2019على أن تُدفَع خالل عام  2020بعد موافقة الجمعية العامة عليها في اجتماعها التالي
المقرر انعقاده في مارس .2020
َّ
َق َّر َر مجلس اإلدارة بتاريخ  13أكتوبر  2019توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع الثالث لعام  2019بقيمة  0.65لاير سعودي للسهم
الواحد (بإجمالي  140.7مليون لاير سعودي).
قَ َّر َر مجلس اإلدارة بتاريخ  23مايو  2019توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع الثاني لعام  2019بقيمة  0.70لاير سعودي للسهم الواحد
(بإجمالي  137.8مليون لاير سعودي).
قرر مجلس اإلدارة بتاريخ  19مارس  2019توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع األول لعام  2019بقيمة  0.70لاير سعودي للسهم
الواحد (بإجمالي  137.8مليون لاير سعودي).
اقترح مجلس اإلدارة ،بتاريخ  18ديسمبر  ،2018توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة  0.70لاير سعودي للسهم الواحد (بإجمالي 137.8
مليون لاير سعودي) عن الربع الرابع لعام  ،2018وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد في  19مارس .2019
وكما في  31ديسمبر  ،2019فإن توزيعات أرباح قدرها  5.4مليون لاير سعودي ( 4.7 :2018مليون لاير سعودي) غير مسددة وهي
درجة ضمن المطلوبات المتداولة.
ُم َ
 .31المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثِل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في الشركة والشركة الزميلة للشركة والشركات التابعة لها وكِبار موظفي الشركة
طر عليها أو المسي َ
والمنشآت ال ُمسي َ
طر عليها بصورة مشتركة من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذًا ها ًّما عليها.
صح عنها في اإليضاح ( )1حول القوائم
لم تُجر خالل السنة معامالت هامة مع الجهات ذات العالقة نتج عنها أرصدة خالف تلك ال ُم ْف َ
المالية الموحَّدة.
رواتب ومكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين
رواتب وبدالت
منافع قصيرة األجل ومنافع أخرى

2019

2018

10,458
23,519
33,977

10,224
5,857
16,081

صح عنها فيما يتعلق بموظفي اإلدارة
عترف بها كمصروف خالل السنة المالية ال ُم ْف َ
تمثل المبالغ ال ُمف َ
صح عنها في الجدول المبالغ ال ُم َ
الرئيسيين.
وال يقبض أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين مستحقات التقاعد من المجموعة .وقد دفعت المجموعة مبلغًا قدره  2.78مليون لاير
سعودي ( 2.42 :2018مليون لاير سعودي) كمكافآت وبدالت ومصاريف أعضاء مجلس إدارة خالل السنة.
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 .32حدث الحق
حسب وجهة نظر اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019والتي قد يكون لها تأثير جوهري
على المركز المالي للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية الموحَّدة.
 .33أرقام المقارنة
باستثناء التغير في ربحية السهم المشار إليه في اإليضاح ( ،)26لم تُجر أي تغييرات أخرى على أرقام المقارنة.
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