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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة
 (شركة مساهمة سعودية)

 
َدة (غير ُمدقَّقة) ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ

 وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
 م٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتْين في لفترتي 

  

 

      الفهرس
 

 الصفحة
  
  

 ١ تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
  

لية الُموَجَزة َدة قائمة الربح أو الخسارة األوَّ  ٢ الُمَوحَّ
  

لية الُموَجَزة َدة قائمة الدخل الشامل األوَّ  ٣ الُمَوحَّ
  

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  ٤ قائمة المركز المالي األوَّ
  

دة  ٥قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
  

دة لية الُموَجَزة الُموحَّ  ٦قائمة التدفقات النقدية األوَّ
  

ِليَّة الُموَجَزة إيضاحات دةحول القوائم المالية األوَّ  ١١ – ٧الُموحَّ
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دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتْين في 
 الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك)(كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف 
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 معلومات عن الشركة .١

لة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية  إنَّ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّ
م). ويبلغ رأسمال الشركة ٢٠٠٥أكتوبر  ١هـ (الموافق ١٤٢٦شعبان  ٢٧وتاريخ  ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤بُِموِجب السجل التجاري رقم 

، م٢٠١٩لایر سعودي. وفي عام  ١٠سهم قيمة كل سهم  ٢١٦٬٤٧٣٬٤٠٠إلى ُمقسَّم ودي لایر سع ٢٬١٦٤٬٧٣٤٬٠٠٠المدفوع 
م ال ١٨وخالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي ُعِقَد بتاريخ  م)، اعتمد ٢٠١٩سبتمبر  ١٧هـ (الموافق ١٤٤١ُمحرَّ

. وزاد عدد األسهم من مائة وستة وتسعين مليونًا عن طريق إصدار أسهم منحة %١٠المساهمون زيادة في رأس المال نسبتها 
ن ألفًا وأربعمائة ي) سهًما إلى مئتين وستة عشر مليونًا وأربعمائة وثالثة وسبع١٩٦٬٧٩٤٬٠٠٠ن ألفًا (يوسبعمائة وأربعة وتسع

 .م٢٠١٩وقد استُكملت أيًضا اإلجراءات النظامية المتعلقة بما ورد أعاله في عام  ،) سهم٢١٦٬٤٧٣٬٤٠٠(

َدة، كما في و ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ُن القوائم المالية األوَّ م، القوائم المالية للشركة والشركتين التابعتين التاليتين ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠تَتََضمَّ
 (الُمَشار إليها معًا بـ "المجموعة"):

 نسبة الملكية الفعلية      

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

 مالحظات:

لة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية  ) أ إنَّ الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ُمسجَّ
 م).٢٠١٢فبراير  ١٩هـ (الموافق ١٤٣٣ربيع األول  ٢٧وتاريخ  ٢٠٥٥٠١٥٣٢٧بموجب السجـل التجاري رقم 

من هذا االستثمار مملوكة باسم جهة ذات عالقة بالنيابة عن الشركة. وقد تنازلت الجهة ذات العالقة عن حصتها  %٥نسبة و 
في القوائم المالية  %١٠٠المتجددة بنسبة فقد أدرجت المجموعة القوائم المالية للشركة المتقدمة للطاقة  ،وعليه ،لصالح الشركة

دة.  األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

لة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية  ب) إنَّ الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي هي شركة مساهم واحد ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّ
ـ (الموافق ١٤٣٣رمضان  ١٢وتاريخ  ٢٠٥٥٠١٧٠٢٤السعودية بموجب السجل التجاري رقم  م) ومملوكة ٢٠١٢أغسطس  ١ه

 للشركة. %١٠٠بنسبة 
 

 ؛جلوبال هولدنج ليمتد دفي شركة أدفانس %١٠٠م استثماًرا بنسبة ٢٠١٤أجَرت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 
ُد القوائم المالية لشركة أدفانست جلوبال هولدنج ليمتد في  لة في لوكسمبورغ. ولم تُوحَّ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّ

َدة لكون مركزها المالي غير هام. ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  هذه القوائم المالية األوَّ

صة لمزاولة إنتاج وبيع البولي بروبلين و البولي سيليكون ومشتق البولي سيليكون التي تشمل الخاليا الضوئية والمجموعة مرخَّ
ومشتق البولي سيليكون األلواح الضوئية وإنشاء وتشغيل واالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة 

ة بالطاقة المتجددة داخل وخارج المملكة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات األساسية والتحويلية والصناعات المتعلق
 العربية السعودية على حد سواء.

 
 أساس اإلعداد وبيان االلتزام .٢

َدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء استثمارات األسهم الُمسجَّ  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لة بالقيمة العادلة أِعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ
الشامل اآلخر التي تُقاُس بالقيمة العادلة. وفيما يتعلق بالتزامات المكافآت الُمحدَّدة للموظفين، يُستخدم حساب القيمة  من خالل الدخل

َدة باللایر السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ عة الوظيفية للمجمو الحالية االكتوارية. وتُعَدُّ هذه القوائم المالية األوَّ
دة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ( ) "التقرير المالي ٣٤وعملة العرض لها. وقد أُِعدَّت هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الُموحَّ

لِ  ن هذه القوائم المالية األوَّ يَّة الُموَجَزة األولي" الُمعتَمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية. وتتضمَّ
َدة، ولكنها ال تتضمن كافة اإلفصاحات الال ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالية األوَّ زمة للقوائم الُمَوحَّ

 المالية السنوية الموحدة.
 

َدة للمجموعة بتا ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  م.٢٠٢٠أكتوبر  ٢٨ريخ اعتُمدت هذه القوائم المالية األوَّ



 وشركاتها التابعة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 (تتمة)م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتْين في 
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 أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة) .٢
 

 أساس التوحيد
دة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  م. وتتحقق ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠تمثل هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر العوائد المتغيرة، أو يكون لها حقوق فيها، نتيجة مشاركتها مع المنشأة المستثَمر فيها 
ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على المنشأة المستثَمر فيها. وال تسيطر المجموعة، على 

 أة المستثمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة:وجه التحديد، على المنش
 

سيطرة على المنشأة المستثَمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستثَمر فيها  - 
 ذات الصلة).

ض لمخاطر العوائد المتغيرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة المستثمر  -   فيها.تعرُّ
 القدرة على استخدام صالحيتها على الشركة المستثمر في التأثير على عوائدها. - 

 

وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة 
أخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة لشركة مستثَمر فيها، ت

 الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سلطة على شركة مستثَمر فيها، بما في ذلك:
 

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

 

وتعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات 
لى السيطرة على على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. ويبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة ع

الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول والمطلوبات واإليرادات 
والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحَوذ عليها أو المبيعة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل ابتداًء من تاريخ حصول 

 على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. المجموعة
 

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

التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحَذف بالكامل كافة األصول والمطلوبات 
وحيد فيما بين المجموعة وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند ت

 القوائم المالية.
 

وتُجَرى المحاسبة عن التغير في حصة ملكية شركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وإذا فقدت المجموعة 
السيطرة على شركة تابعة، فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصة غير المسيطرة 

من عناصر حقوق الملكية، فيما يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. ويُْعتََرُف بأي استثمار وغيرها 
 محتفظ به بالقيمة العادلة.

 

ة .٣  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
 

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

ي فيروس كورونا ("كوفيد م وانتشاره في جميع أنحاء دولة الصين ثّم على الصعيد ٢٠٢٠") المستِجد منذ أوائل عام ١٩-وتسبَّب تفّشِ
العالمي تعطُّال في األعمال والنشاط االقتصادي عالميًا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وإعالن منظمة الصحة العالمية بأن 

ئحة، ما اضطر إدارة المجموعة إلعادة النظر في تقديراتها الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة هذا الفيروس جا
ومع أنَّه م. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وُطرق الحساب والمصادر الرئيسة للتقديرات الُمطبَّقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

ى ومدة تأثيره تجاريًا واقتصاديًا، أجرت إدارة المجموعة تقييًما بشأن التأثير على العمليات من الصعب حاليًا التنبُّؤ بأقصى مد
العامة للمجموعة وجوانبها التجارية، بما في ذلك عوامل مثل سالسل اإلمداد والتوريد والقيود على السفر والتنقل وأسعار النفط 

ِليَّة الُموَجزة، ليس من  والطلب على المنتجات وما إلى ذلك، وَخلَُصت إلى أنه، كما في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية األوَّ
الضروري إجراء أي تغييرات جوهرية على األحكام المحاسبية والتقديرات الرئيسة. غير أنَّه في ظل حالة الغموض، قد ينشأ عن 

وهري على القيم الدفترية لألصول أو المطلوبات أي تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل ج
ر سريعًا في ظل حالة عدم التيقُّن حيال المستقبل، ستستمر  التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلية. وحيث إنَّ الوضع آخذ في التطوُّ

 اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية.
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دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 (تتمة)م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتْين في 
 (كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك)

 

 
- ٩ - 

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة .٤
 

ِليَّة الُموَجَزة  َدة تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ دة السنوية الُمَوحَّ مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الُموحَّ
م. ولم ٢٠٢٠يناير  ١م، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباًرا من ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للمجموعة عن السنة المنتهية في 

ر ألي معيار أو تفسير أو تعديل صدر، لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.  تنفِّذ المجموعة التطبيق المبّكِ
 

ِليَّة الُموَجَزة م، لكن ليس لها تأثير على ا٢٠٢٠وتطبَّق عدة تعديالت وتفسيرات للمرة األولى في عام  دة لقوائم المالية األوَّ الُموحَّ
 للمجموعة.

 
 العناصر األخرى من حقوق الملكية .٥

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠

 ديسمبر ٣١
٢٠١٩ 

 (ُمدقَّقة) (غير ُمدقَّقة)
     

 ٨٣٬١٥٠ ٦٦٬٨٠٤احتياطي القيمة العادلة
 ٥٧٥ )٧٬٦٩٤(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

  
٨٣٬٧٢٥ ٥٩٬١١٠ 

 
 االستثمار في شركة زميلة .٦

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠ 

 ديسمبر ٣١
٢٠١٩ 

 (ُمدقَّقة) (غير ُمدقَّقة)
     

 ٥٧٩٬٠٧٤ ٦٣٧٬٤٨٣ في بداية السنة
 ٧٦٬٥٨٧ ١٠٬٦٥٩حصة في نتائج شركة زميلة

 )١٨٬١٧٨( )٨٬٢٦٩(فروق تحويل من ترجمة استثمار في شركة زميلة
 - )١٧٬٨٧٥(عنها من شركة زميلةتوزيعات أرباح ُمعَلن 

  
 ٦٣٧٬٤٨٣ ٦٢١٬٩٩٨ في نهاية الفترة / السنة

 
لدى المجموعة استثمار في شركة أس كي أدفانسد كومباني ليمتد، ُمَصنَّف كاستثمار في شركة زميلة في هذه القوائم المالية األّوليّة 

دة. وهذه الشركة الزميلة تأسَّست  وفقًا للقانون التجاري لجمهورية كوريا، والمساهمون فيها هم شركة أس كي غاز الُموَجَزة الموحَّ
وشركة الصناعات البتروكيماوية (شركة مساهمة  %٣٠والشركة المتقدمة لالستثمار العالمي بنسبة  %٤٥كومباني ليمتد بنسبة 

 طن متري سنويًا. ٦٠٠٬٠٠٠مية تبلغ ) بطاقة اسPDHوهي تدير مصنع البروبين منزوع الهيدروجين ( ،%٢٥كويتية) بنسبة 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها .٧
 

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين في المجموعة وشركتها الزميلة وِكبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت المسيطر عليها أو 
معامالت مع الجهات  تُجرَ لم والمسيطرة عليها بصورة مشتركة من ِقبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. 

 ذات العالقة خالل الفترة.
 

 مكافأة ِكبار موظفي اإلدارة
لة موظفي اإلدارة كبار فيما يلي تفاصيل مكافآت   خالل الفترة:الُمسجَّ

لفترة التسعة أشهر  
 المنتهية في

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠ 

لفترة التسعة أشهر 
 المنتهية في

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٩ 

 (غير ُمدقَّقة) (غير ُمدقَّقة) 
       

 ١٥٬٥٢٦ ١١٬٧٦٦مكافآت موظفين قصيرة األجل
 ٢٬٧٩٥ ١٬٣٥١مكافآت نهاية الخدمة

 ١٨٬٣٢١ ١٣٬١١٧ 



 وشركاتها التابعة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 (تتمة)م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتْين في 
 (كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك)

 

 
- ١٠ - 

 

 توزيعات األرباح .٨
 

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لایر  ٠٫٦٥م بقيمة ٢٠٢٠م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٩قَرَّ
 مليون لایر سعودي). ١٤٠٫٧سعودي للسهم الواحد (بإجمالي 

 
َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لایر سعودي  ٠٫٦٥بقيمة  م٢٠٢٠عام من توزيع أرباح نقدية أولية عن الربع الثاني  م٢٠٢٠يونيو  ٢٣قَرَّ

 مليون لایر سعودي). ١٤٠٫٧للسهم الواحد (بإجمالي 
 

َر مجلس اإلدارة بتاريخ  لایر سعودي  ٠٫٦٥م بقيمة ٢٠٢٠م توزيع أرباح نقدية أوليَّة عن الربع األول من عام ٢٠٢٠مارس  ٣١قرَّ
 مليون لایر سعودي). ١٤٠٫٧للسهم الواحد (بإجمالي 

 
لایر سعودي للسهم الواحد (بإجمالي  ٠٫٦٥م، توزيع أرباح نقدية ختامية بقيمة ٢٠١٩ديسمبر  ٨اقترح مجلس اإلدارة، بتاريخ 

 ٣١عية العامة ذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ م، وقد اعتمدت الجم٢٠١٩مليون لایر سعودي) عن الربع الرابع من عام  ١٤٠٫٧
 م.٢٠٢٠مارس 

 
 لةااللتزامات الرأسمالية وااللتزامات المحتمَ  .٩

 
م، بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقَد عليها غير المتكبَّدة بعد عن المشروع الجديد لمصنع البروبين ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في 

مليون لایر سعودي فيما يتعلق  ٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٥١٫٧بروبيلين منزوع الهيدروجين ومصنع البولي 
 ببرنامج تملُّك الوحدات السكنية للموظفين).

 
مليون طن سنويًا من البروبلين (منتَج وسيط) استُخدم في إنتاج  ٨٠٬٠٠٠وقد وقَّعت المجموعة اتفاقية مدتها خمس سنوات لشراء 

م بزيادة في ٢٠٢٣يوليو  ٣١م، جرى تمديد هذه االتفاقية حتى تاريخ ٢٠١٧م. وفي عام ٢٠١٤أكتوبر  ١تاريخ  البوليبروبيلين منذ
 مليون طن سنويًا. ١٠٠٬٠٠٠القيمة إلى 

 
 االلتزامات المحتَملة

: ٢٠١٩ر ديسمب ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٠١٫٩٥أصدر البنك الذي تتعامل معه المجموعة بالنيابة عنها ضمانات سداد بقيمة 
 مليون لایر سعودي) لصالح شركة أرامكو السعودية مقابل اتفاقيات توريد بروبين وغاز واتفاقيات أخرى. ٣٠١٬٩٥

 
 المعلومات القطاعية .١٠

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

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

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

 م األداء وتوزيع الموارد.المتعلقة بتقيي
 

وعليه، لم يُْعَرض التحليل  ويُباع جزٌء كبيٌر من مبيعات المجموعة إلى المسوقين، وتتعلق عمليات الشركة بقطاع تشغيلي واحد.
 القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.

 
ع ل األصول التشغيليةوتقع جميع  المبيعات جغرافيًا ما بين مبيعات محلية في المملكة لمجموعة بالمملكة العربية السعودية. وتَُوزَّ

 من إجمالي المبيعات. %٩٦من إجمالي المبيعات، فيما تمثل المبيعات الخارجية أكثر من  %٤بما يمثل نسبة أقل من 
   



 وشركاتها التابعة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 (تتمة)م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتْين في 
 (كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك)

 

 
- ١١ - 

 

 ربحية السهم .١١
 

المجموعة على المتوسط المرجح لعدد تُحتَسب مبالغ ربحية السهم األساس بقسمة ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية في 
 األسهم العادية خالل الفترة.

 
 ويظهر الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في حسابات ربحية السهم األساس والمخفض:

 
لفترة الثالثة  

أشهر المنتهية 
 في

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠ 

لفترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 في
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٩ 

التسعة لفترة 
أشهر المنتهية 

 في
 سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠ 

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 

 في
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٩ 
     

 ٥٦٧٬٣٠٢ ٤١٥٬٧٨١ ٢١٣٬١١٩ ١٥٦٬٤٩٥ الربح العائد لمساهمي المجموعة
ح لعدد األسهم العادية (باآلالف)  ٢١٦٬٤٧٣ ٢١٦٬٤٧٣ ٢١٦٬٤٧٣ ٢١٦٬٤٧٣ المتوسط المرجَّ

 ٢٫٦٢١ ١٫٩٢١ ٠٫٩٨٥ ٠٫٧٢٣ السهم (لایر سعودي):ربحية 
 

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

 الحدث الالحق .١٢
 

م من شأنها أن تؤثِّر تأثيًرا ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠من وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 
َدة. ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  جوهريًا على المركز المالي للمجموعة الُمبيَّن في هذه القوائم المالية األوَّ

 
 أرقام المقارنة .١٣

 
 أِعيد تصنيف بعض أرقام السنة / الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.

 


