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  نطاق المراجعة
ديســمبر  31كمــا فــي ،  ")شــركة مســاهمة ســعودية"( لشــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات لي لقــد راجعنــا قائمــة المركــز المــال

 1،  وااليضـاحات مـن رقـم ذلـك التـاريخ منتهيـة فـي للسـنة ال ات النقديـةـوالتدفقـ مسـاهمينوحقـوق الالـدخل  وقوائـم 2010
مـــن نظـــام الشـــركات  123وفقـــا لـــنص المـــادة المعتبـــرة جـــزءا مـــن هـــذه القـــوائم الماليـــة المعـــدة مـــن قبـــل الشـــركة  20الـــى 

لية ادارة الشـــركة وأن و والمقدمـــة لنـــا مـــع كافـــة المعلومـــات والبيانـــات التـــى طلبناهـــا .  ان هـــذه القـــوائم الماليـــة هـــي مســـؤ 
    ؤوليتنا هي ابداء رأينا على هذه القوائم المالية بناء على المراجعة التي أجريناها .مس

لقــد قمنــا بمراجعتنــا وفقــا لمعــايير المراجعــة المتعــارف عليهــا ،  وتتطلــب تلــك المعــايير أن نقــوم بتخطــيط وتنفيــذ مراجعتنــا 
ة مــن أيــة أخطــاء جوهريــة .  تشــتمل اجــراءات للحصــول علــى درجــة معقولــة مــن القناعــة فيمــا يتعلــق بخلــو القــوائم الماليــ

، كمــا تشــتمل علــى  القــوائم الماليــة تحتويهــاالمراجعــة علــى فحــص اختبــاري للمســتندات المؤيــدة للمبــالغ والمعلومــات التــي 
  المحاســبية المتبعــة والتقــديرات الهامــة التــي اســتعملتها االدارة وعلــى تقيــيم عــرض القــوائم الماليــة ككــل . تقيــيم المعــايير

    وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند عليه في ابداء رأينا .
  غير متحفظرأي 

ديسـمبر  31فـي كمـا  دل ،  مـن كافـة النـواحي الجوهريـة ،  المركـز المـالي للشـركةـر بعــتظهـ ةـم الماليــبرأينا ،  ان القوائ
 ر المحاسبة المتعارف ييوفقا لمعاذلك التاريخ المنتهية في ة سنالنقدية لل هاوتدفقاتأعمالها ونتائج  2010

 ، كما تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام االساسي للشركة فيما يتعلق باعداد عليها المالئمة لظروف الشركة 
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  للبتروكيماويات الشركة المتقدمة

  ( شركة مساهمة سعودية )
  

  قائمة المركز المالي
  2010ديسمبر  31كما في 

  
  

 2009 2010  ايضاح 

 ( بالرياالت السعودية )   

     الموجودات

     موجودات متداولة

 296.254.452  456.614.085   3 ما في حكمهنقد و 

 12.306.572  -         استثمارات قصيرة االجل

 271.896.345  174.190.284      ذمم مدينة تجارية

 31.522.862  23.253.918   4 ذمم مدينة اخرى وسلف ومدفوعات مقدمة

 221.185.620  165.909.731    5  مخزون

 833.165.851  819.968.018    مجموع الموجودات المتداولة
 

        متداولةغير موجودات 
 2.497.900.480  2.418.666.920   6 ع ومعداتممتلكات ومصان

 82.735.690  110.873.143   7 موجودات غير ملموسة

  -      15.000.000    8  ذمم مدينة طويلة االجل
 2.580.636.170  2.544.540.063    المتداولة غير مجموع الموجودات

 3.413.802.021  3.364.508.081    مجموع الموجودات 
 

     المساهمينالمطلوبات وحقوق 

     مطلوبات متداولة

 261.434.464  276.869.894   9 مطلوبات اخرىذمم دائنة و 

 140.000.000  165.000.000   10  الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

 93.750.000  93.750.000   10 قرض قصير االجل

 872.539  1.571.518    توزيعات ارباح مستحقة

 496.057.003  537.191.412    المتداولة طلوباتمجموع الم
 

        متداولةغير مطلوبات 
 1.240.000.000  1.005.000.000   10 قروض طويلة االجل

 7.361.837  11.007.957   11 تعويض نهاية الخدمة

 1.247.361.837  1.016.007.957    المتداولةغير  طلوباتمجموع الم
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

  ( شركة مساهمة سعودية )
  

  (تتمة) قائمة المركز المالي
  2010ديسمبر  31كما في 

  
  

 2009 2010  ايضاح 

 ( بالرياالت السعودية )   

        المساهمينحقوق 
 1.413.750.000  1.413.750.000   1  رأس المال

 34.117.989  66.949.704   16 تياطي نظامياح

 222.515.192  330.609.008   1 ارباح مستبقاه

 1.670.383.181  1.811.308.712    المساهمينمجموع حقوق 

   3.413.802.021  3.364.508.081    المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 
  
  
              

     

  فهد بن عبدالرحمن المسحل  القرعاويعبداهللا  خليفة بن عبداللطيف الملحم
 للمالية والتسويق نائب الرئيس الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل 
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  خل الدقائمة 

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
 2009 2010ايضاح 

 ( بالرياالت السعودية )  
 

 1.466.827.746  2.030.960.607    مبيعات

 )1.262.451.367( )1.635.461.298(   تكلفة المبيعات

    204.376.379  395.499.309    اجمالي الربح

 16.733.279  18.900.136  13  مصاريف بيع وتوزيع

 14.705.019  18.427.213  14  مصاريف ادارية وعمومية

    172.938.081  358.171.960    الربح من العمليات

 )47.829.357( )32.233.221(   مصاريف مالية

 2.015.189  2.378.409    ايرادات اخرى

    127.123.913  328.317.148    صافي الربح

    )17ربحية السهم (ايضاح 

    0.90  2.32   من صافي الربحربحية السهم 

    0.89  2.30   ربحية السهم من العمليات الرئيسية المستمرة

 0.01  0.02    ربحية السهم من العمليات االخرى

 141.375.000  141.375.000    متوسط عدد االسهم المرجح

  
  
  
          

     

  فهد بن عبدالرحمن المسحل عبداهللا القرعاوي  خليفة بن عبداللطيف الملحم
                               للمالية والتسويق نائب الرئيس الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

  االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل 
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  ياتالشركة المتقدمة للبتروكيماو 
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  المساهمينقائمة حقوق 

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
     ارباح  احتياطي       
 المجموع  مستبقاه نظامي  رأس المال ايضاح 

 ( بالرياالت السعودية )   

 1.617.445.869   182.290.271   21.405.598  1.413.750.000  1 2009يناير  1

 127.123.913   127.123.913   -        -         ي الربح للسنةصاف

 -        )12.712.391(  12.712.391  -        16 المحول الى احتياطي نظامي

 )70.687.500(  )70.687.500(  -        -        1  توزيعات ارباح

  )3.499.101(   )3.499.101(  -        -        12  زكاة وضريبة الدخل للسنة

 1.670.383.181   222.515.192   34.117.989  1.413.750.000   2009ديسمبر  31
    

 328.317.148   328.317.148   -        -         صافي الربح للسنة

 -        )32.831.715(  32.831.715  -        16 المحول الى احتياطي نظامي

 )176.718.750(  )176.718.750(  -        -         1  توزيعات ارباح

  )10.672.867(   )10.672.867(  -        -        12  زكاة وضريبة الدخل للسنة

 1.811.308.712   330.609.008   66.949.704  1.413.750.000   2010ديسمبر  31

  
  
  
 
 
         

 ة بن عبداللطيف الملحمخليف  عبداهللا القرعاوي    فهد بن عبدالرحمن المسحل

                                              رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي   للمالية والتسويق نائب الرئيس
  االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل 
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ةقائمة التدفقات النقدي
  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
  

  2010    2009  
 ( بالرياالت السعودية ) 

       التشغيل  عملياتالتدفقات النقدية من 
          127.123.913     328.317.148   صافي الربح 

        تعديالت عن :
  184.081.795     211.426.326   استهالكات واطفاءات

  47.829.357     32.233.221   مصاريف مالية
  2.820.745     4.675.353   تعويض نهاية الخدمة

          -        11.096   خسارة من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات
        التغيرات في :

        ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى وسلف ومدفوعات مقدمة
  61.400.418     90.975.005   وذمم مدينة طويلة االجل   

  )26.533.385(    14.275.889   مخزون
  87.492.652     16.634.423   ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

          484.215.495     698.548.461   عمليات التشغيل من النقد 
  )826.424(    )1.029.233(  تعويض نهاية الخدمة مدفوع

  )47.829.357(    )33.396.910(  مصاريف مالية مدفوعة
  )1.236.507(    )10.708.171(  زكاة وضريبة دخل مدفوعة

          434.323.207     653.414.147   صافي النقد من عمليات التشغيل 
        االستثمارالتدفقات النقدية من عمليات 

  )12.306.572(    12.306.572   استثمارات قصيرة االجل
  )10.757.018(    )40.388.085(  اضافات الى ممتلكات ومصانع ومعدات

  )22.807.573(    )78.958.230(  ةملموسالغير الموجودات زيادة في ال
  -        5.000   المتحصل من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات
          )45.871.163(    )107.034.743(  صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ه )( تتم قائمة التدفقات النقدية

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
  2010    2009  
 ( بالرياالت السعودية ) 

        لتمويلالتدفقات النقدية من عمليات ا
  -        93.750.000   سحوبات من قرض قصير االجل

  )93.750.000(    )93.750.000(  تسديد قرض قصير االجل
  )145.000.000(    )210.000.000(  تسديد قروض طويلة االجل

  )69.814.961(    )176.019.771(  توزيعات ارباح مدفوعة
  )308.564.961(    )386.019.771(  لتمويلعمليات االمستخدم في  صافي النقد

        
  79.887.083     160.359.633   صافي التغير في نقد وما في حكمه

  216.367.369     296.254.452   ، اول السنة ما في حكمهنقد و 
  296.254.452     456.614.085   ديسمبر 31،   حكمهما في نقد و 

  
        معـامالت غير نقدية:

        مواد حافزة ذات طبيعة ثابتة محوله من     
  -        )41.000.000(  مخزون الى ممتلكات ومصانع ومعدات        

  
  
  
  
  
 

          

 الملحم خليفة بن عبداللطيف  عبداهللا القرعاوي     فهد بن عبدالرحمن المسحل

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي    للمالية والتسويق نائب الرئيس

  
  
  
             

  االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل 
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ايضاحات حول القوائم المالية

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
  نظيم والعملياتالت  -  1

هــي شــركة مســاهمة البــولي بــروبلين المتقدمــة )  شــركة( ســابقا  الشــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات ("الشــركة")
) 2005اكتـوبر  1( 1426شـعبان  27 تـاريخ 2050049604 رقمتحت السجل التجاري  سجلت فيسعودية 

ســـهم ،  القيمـــة  141,375,000لایر ســـعودي وهـــو مقســـم الـــى  1,413,750,000يبلـــغ رأســـمال الشـــركة .  
لایر ســعودي .  تقــع مكاتــب الشــركة الرئيســية المســجلة فــي مدينــة الــدمام ،  المملكــة  10االســمية لكــل ســهم 
  العربية السعودية .

  
 مليــون لایر ســعودي والتــي تمــت 70,7، اقتــرح مجلــس االدارة توزيــع اربــاح نهائيــة بمبلــغ  2009فــي ديســمبر 

  . 2010مارس  9الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 
  

مليـون  70.7مليـون لایر سـعودي (  106،  قـرر مجلـس االدارة توزيـع اربـاح مرحليـة بمبلـغ  2010في يونيـو 
قـــرر مجلـــس  ، 2010. فـــي ديســـمبر  2010) حيـــث تـــم بـــدء الـــدفع فـــي أغســـطس  2009لایر ســـعودي عـــام 

االدارة االقتــراح علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة القــادم توزيــع اربــاح عــن النصــف الثــاني مــن 
) . بهـــذا يصـــبح  2009مليـــون لایر ســـعودي عـــام  70.6مليـــون لایر ســـعودي (  141.4بمبلبـــغ  2010العـــام 

مليــون لایر ســعودي عــام  141.2 مليــون لایر ســعودي ( 247.4مبلــغ  2010مجمــوع توزيعــات االربــاح للعــام 
2009 . (  

  
  يتمثـل النشاط الرئيسـي للشركـة في انتـاج البـولي بروبلين .

  
  المحاسبية هم السياساتألملخص     - 2

عن الهيئة السـعودية للمحاسـبين القـانويين . ان المحاسبية الصادرة ر ييمعالاعدت القوائم المالية المرفقة وفقا ل
    :الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو اآلتي  السياسات المحاسبية
  العرف المحاسبي

                                                                تم اعداد القوائم المالية وفقا لعرف التكلفة التاريخية .
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية

  2010ديسمبر  31نة المنتهية في للس
    

  استخدام التقديرات
يتطلب اعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على 
مبالغ الموجودات والمطلوبات واالفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما بتاريخ القوائم المالية ،  

ك مبالغ االيرادات والمصاريف خالل تلك الفترة .  بالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على افضل ما وكذل
توفر لالدارة من معلومات عن االحداث واالجراءات الحالية ،  فانه من الممكن ان تختلف النتائج الفعلية 

  في النهاية عن هذه التقديرات .
  

  تحقق االيرادات
امــا االســواق المحليــة ( المملكــة ودول مســوقين ،  ســواق العالميــة عــن طريــق اللــى االيــتم بيــع كــل المنتجــات ا

الخلـــيج ) فيـــتم عـــن طريـــق الشـــركة .  عنـــد تســـليم المنتجـــات للمســـوقين ،  تســـجل المبيعـــات بســـعر المبيعـــات 
فيدة المبــدئي والــذي يــتم تعديلــه الحقــا بنــاءا علــى اســعار البيــع المســتلمة مــن قبــل المســوقين مــن اطــراف مســت

اخرى ،  بعد طرح تكـاليف الشـحن ورسـوم التسـويق .. الـخ .  يـتم عمـل التسـويات عنـدما تصـبح متـوفرة لـدى 
  يتم االعتراف بالمبيعات الى االسواق المحلية عند تسليم المنتجات الى العمالء .  .الشركة 

  
  المصاريف

زيـع وبيـع منتجـات الشـركة . تصـنف تتألف مصـاريف البيـع والتوزيـع بشـكل اساسـي مـن التكـاليف المتكبـدة لتو 
جميــع المصــاريف االخــرى كمصــاريف اداريــة وعموميــة . تتضــمن المصــاريف االداريــة والعموميــة المصــاريف 
المباشــرة وغيــر المباشــرة والتــي ال تتعلــق بشــكل مباشــر بتكــاليف االنتــاج وفقــا للمعــايير المحاســبية المتعــارف 

حاجة لذلك ، بين مصاريف اداريـة وعموميـة وتكلفـة االنتـاج علـى عليها . يتم توزيع المصاريف ، اذا دعت ال
  اساس ثابت .

  
  مخزون

 لتنفيـذا قيـديظهر المخزون بسعر التكلفة او صـافي القيمـة القابلـة للتحقيـق ايهمـا اقـل .  تحـدد تكلفـة االعمـال 
معينـــة مـــن  والبضـــاعة الجـــاهزة علـــى اســـاس المتوســـط المـــرجح وتشـــمل تكلفـــة المـــواد الخـــام والعمالـــة وحصـــة

  المصاريف المباشرة .  تحدد تكلفة االصناف االخرى على اساس المتوسط المرجح .
  

  استثمارات قصيرة االجل
تتمثــل اســتثمارات قصــيرة االجــل باســتثمارات اســالمية بتــواريخ اســتحقاق اقــل مــن اثنــا عشــر شــهر مــن تــاريخ 

                              المركز المالي .
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  وكيماوياتالشركة المتقدمة للبتر 
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
  ممتلكات ومصانع ومعدات

ــــل االســــتهالكات المتراكمــــة .  تالمعــــدات بالالمصــــانع و تظهــــر الممتلكــــات و  ــــة بعــــد تنزي ــــر مصــــاريف كلف تعتب
ويجــــري امــــا مصــــاريف التحســــينات فتعتبــــر مصــــاريفا رأســــمالية .  االصــــالح والصــــيانة مصــــاريفا ايراديــــة ،  

ان   احتساب االستهالكات عليها على اسـاس حياتهـا العمليـة المقـدرة وذلـك باسـتعمال طريقـة القسـط الثابـت .
  الحياة العملية المقدرة للممتلكات والمصانع والمعدات هي كاالتي :

  السنوات  
  20  مصانع

  20  قطع غيار رأسمالية
  33  بانيم

  10 آالت ومعدات
  8 - 4 اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

  8 - 2  مواد حافزة
  5  مختبر ومعدات سالمة

  4  سيارات
  10  تحسينات على المأجور

  
  قطع غيار رأسمالية
نع ،  ضـــمن ااالساســـية التـــي تعتبـــر مهمـــة لضـــمان اســـتمرارية عمـــل المصـــ الرأســـمالية تصـــنف قطـــع الغيـــار

نع والمعدات وتستهلك باستخدام طريقة القسط الثابت بما يتوافق مع النسب المطبقـة .  يـتم االممتلكات والمص
 لتجهيزهـا رسملة قطع الغيار في حال عدم جهوزيتها في السوق او عدم توفرها ويتطلب تصـنيعها وقتـا طـويال

.  
  

  موجودات غير ملموسة
والمصـاريف التـى تمـت قبـل بـدء االنتـاج  تتمثل الموجودات غيـر الملموسـة فـي مصـاريف التأسـيس واالكتتـاب

ص ـوالتــى مــن المتوقــع ان يكــون لهــا فائــدة فــي المســتقبل . تتضــمن هــذه التكــاليف ايضــا تكــاليف فحــ تجــاريال
م ـمطـــابق للمواصـــفات خـــالل مرحلـــة االختبـــار .  سيتـــغيـــر االداء والتشـــغيل واي متحصـــالت مـــن بيـــع انتـــاج 

  فترة ال تزيد عن سبع سنوات . الموجودات غير الملموسة خاللهذه اطفاء 
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

  ( شركة مساهمة سعودية )
  

  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية
  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    
حلـة الصـيانة التاليـة إن تكاليف الصيانة الدورية المقررة تؤجل وتطفأ على مدى الفترة حتى التاريخ المقـرر لمر 

لخطـة ، فـإن وفقـا لدث اقفال غير متوقـع للمصـنع مـن اجـل الصـيانة قبـل تـاريخ الصـيانة المقـررة ـاما اذا ح . 
النفقات المؤجلة السابقة التي لم يتم اطفاؤها بعد ، تحمل فورا على حسـاب المصـاريف وتؤجـل وتطفـأ تكـاليف 

  الصيانة الدورية الجديدة على مدى الفترة التي يمكن خاللها االنتفاع من تلك التكاليف .
  

  االنخفاض في قيمة األصول 
واصـــولها الغيـــر  الممتلكـــات والمصـــانع والمعـــداتمراجعـــة قـــيم تقـــوم الشـــركة بتـــاريخ كـــل قائمـــة مركـــز مـــالي ب

للتأكــد مــن عــدم وجـــود مؤشــر يــدل علــى انخفــاض فــي قيمــة تلــك االصــول ، وفــي حالــة وجــود هــذا  ملموســة
المؤشـر ، يـتم تحديـد القيمــة المقـدرة لالسـترداد لتلــك االصـول للتوصـل الـى قيمــة االنخفـاض فـي االصــول (ان 

درة الشركة على تقدير القيمة القابلة لالسترداد لقيم احـدى االصـول ، تقـوم الشـركة وجدت) ، وفي حالة عدم ق
  بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكامل الوحدة االنتاجية التي يعود اليها ذلك االصل .

  
تم تخفـيض وعندما تقدر القيمة القابلة لالسترداد لالصل ( او للوحدة االنتاجية ) باقل من قيمتها الدفترية ،  يـ

القيمة الدفترية لالصل ( او الوحدة االنتاجية ) لتساوي قيمتها القابلة لالسترداد .  وتقيد الخسائر الناتجـة عـن 
  االنخفاض في قيمة االصل كمصروف في الحال .

  
عنــد عكــس قيمــة االنخفــاض فــي قيمــة االصــل فــي الفتــرة الالحقــة ،  تعــدل القيمــة الدفتريــة للموجــودات ( أو 

االنتاجيــة ) بزيادتهــا الــى القيمــة المقــدرة المعدلــة القابلــة لالســترداد بشــرط أال تتعــدى هــذه الزيــادة القيمــة  الوحــدة
الدفتريــة فيمــا لــو لــم يــتم تخفــيض قيمــة االصــل ( أو الوحــدة االنتاجيــة ) فــي الســنوات الســابقة . ويــتم اثبــات 

  حال .عكس الخسائر الناتجة عن االنخفاض في قيمة االصل كايراد في ال
  

  . 2010ديسمبر  31لم يتم تحقيق أي خسائر انخفاض للفترة منذ التأسيس ولغاية 
  

  الخدمة  نهايةتعويض 
نظام العمل والعمـال السـعودي لوفقا الذي يستحق للموظفين الخدمة  نهايةفي القوائم المالية لتعويض  دركتسي

  على اساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الشركة .
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
  تحويل العمالت األجنبية

معاملـة . اجنبية الى اللایر السعودي باسـعار التحويـل السـائدة عنـد اجـراء ال تبعمالالتى تتم  تحول المعامالت
بعمــالت اجنبيــة كمــا فــي تــاريخ قائمــة المركــز المــالي الــى الــلایر  النقديــة القائمــة تحــول الموجــودات والمطلوبــات

. ان االربــــاح والخســــائر الناتجــــة عــــن التســــديدات او تحويــــل ذلــــك التــــاريخ الســــعودي باألســــعار الســــائدة فــــي 
  .قائمة الدخل  مشمولة فيالعمالت االجنبية 

  
  لدخلزكاة وضريبة ا
وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية  النظمةتخضع الشركة 

أســاس االســتحقاق وتقيــد فــي حســاب االربــاح المســتبقاه .  تحتســب الزكــاة علــى حصــة الجانــب الســعودي مــن 
افي الربح المعـدل .  تقيـد ايـة وعاء الزكاة ،  اما ضريبة الدخل فتحتسب على حصة الجانب االجنبي من ص
  . لمخصصفروقات في التقديرات عن الربط النهائي عند الموافقة عليه وعندها يتم اقفال ا

  
  عقود االيجار

تصــنف عقــود االيجــار كعقــود ايجــار رأســمالية اذا ترتــب علــى عقــد االيجــار تحويــل جــوهري لمنــافع ومخــاطر 
لمســـتأجر . وتصـــنف عقـــود االيجـــار االخـــرى كعقـــود ايجـــار الملكيـــة المتعلقــــة باالصـــل موضـــوع العقـــد الـــى ا

تشغيلية . يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلي على قائمة الـدخل خـالل فتـرة عقـد 
  االيجار التشغلي وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت .

  
  تكاليف اقتراض

ع قيــد االنشــاء ،  الــى تكلفــة ذلــك االصــل ،  حتــى ريتــراض التــى تعــود مباشــرة الــى مشــاتضــاف تكــاليف االق
.  بالنســبة اليــرادات االســتثمار المتحققــة مــن اســتثمار مبــالغ مقترضــة محــددة  ســتخدام المعــدلال ةصــبح جــاهز ت

  االنشاء ،  فتخصم من تكاليف االقتراض التى يتم رسملتها . قيد عير ابانتطار صرفها على مش
  
  نقد وما في حكمه    - 3

الطلـب واسـتثمارات يمكـن تحويلهـا الـى تحـت وودائـع وارصـدة لـدى البنـوك نقـد ، لنقد ومـا فـي حكمـه ايتضمن 
،  تمثل نقد وما في حكمه بالكامل في 2009و 2010ديسمبر  31كما في   نقد خالل ثالثة شهور او أقل .

ليـون لایر سـعودي م 186مليـون لایر سـعودي ( 283 تاستثمارات اسالمية بلغ كذلكنقد وارصدة لدى البنوك و 
                  ) . 2009عام 
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
  ةمقدم اتمدفوعو  سلفذمم مدينة اخرى و     - 4

  
 2010 2009 
 (بـالرياالت السعودية) 

 15.906.037 3.540.510  ات مقدمة الى مورديندفع

 7.865.475 8.153.573 مدفوعات مقدما

 2.433.323 6.123.199 ودائع

 5.318.027 5.436.636 اخرى

 23.253.918 31.522.862 
  
  مخزون    - 5

  
 2010 2009 
 (بـالرياالت السعودية) 

 108.678.931 70.826.291 بضاعة جاهزة

 6.473.956 15.861.758  جاهزة بضاعة شبه

 40.415.121 52.723.280 قطع غيار

 52.143.481 17.485.515  مواد حافزة

 13.474.131 9.012.887 اخرى

 165.909.731 221.185.620 

  
خـالل سـتخدم يمـن المتوقـع ان بالتـالي فانـه ، و المصـانع والمعـدات قطع الغيـار بشـكل رئيسـي  يخص مخزون
  سنة واحدة مدة تزيد عن
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

  ( شركة مساهمة سعودية )
  

  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية
  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
  
    ومعداتومصانع ممتلكات   - 6

    تحسينات                      

   على    مختبر  مواد   ثاث وتركيباتا  آالت    قطع غيار   

 المجموع  المأجور  سيارات  ومعدات سالمة  حافزة  ومعدات مكتبية  ومعدات   مباني  رأسمالية  مصانع 

  ( بالرياالت السعودية ) التكلفة
 2.758.258.159   232.492  3.268.712  14.323.077  39.774.531   6.559.924   12.685.349  50.141.306  33.984.636  2.597.288.132 2010يناير  1

  81.388.085   -       741.000   384.524    42.244.654    105.290    4.250.708   5.084.187   1.412.709  27.165.013 اضافات

  )25.385(  -      -      -      -       -       )25.385(  -      -      -     استبعادات

 2.839.620.859   232.492  4.009.712  14.707.601  82.019.185   6.665.214  16.910.672  55.225.493  35.397.345  2.624.453.145 2010ديسمبر  31

                    االستهالك

 260.357.679   64.776  1.053.357  5.339.716  27.733.843   1.698.459   2.277.905  3.166.884  2.761.675  216.261.064  2010يناير  1

 160.605.549   23.959  737.183  3.636.674  17.980.247   1.088.722   2.716.134  2.123.265  1.769.715  130.529.650 المحمل على السنة

  )9.289(  -      -      -      -       -      )9.289(  -      -      -     استبعادات

 420.953.939   88.735  1.790.540  8.976.390  45.714.090   2.787.181   4.984.750  5.290.149  4.531.390  346.790.714 2010ديسمبر  31

                    صافي القيمة الدفترية

 2.418.666.920   143.757  2.219.172  5.731.211  36.305.095   3.878.033   11.925.922  49.935.344  30.865.955  2.277.662.431 2010ديسمبر  31

 2.497.900.480   167.716  2.215.355  8.983.361  12.040.688   4.861.465  10.407.444  46.974.422  31.222.961  2.381.027.068  2009ديسمبر  31
  

) وهـو  2005يونيـو  16(  1426جمـادى االولـى  9سـنة ابتـداءا مـن  30لمـدة  هـو االيجـاران ر رمـزي .  قامت الشركة باسـتئجار ارض للمصـانع والمبـاني مـن الهيئـة الملكيـة للجبيـل وينبـع بايجـا
                  متفق عليها .البنود الشروط و نفس المماثلة تحت  ةقابل للتجديد لمد

-14-  





 

  
  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

  ( شركة مساهمة سعودية )
  

  ه )( تتم ايضاحات حول القوائم المالية
  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
  
  موجودات غير ملموسة    - 7

 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

 97.463.140 120.270.713  2010يناير  1

 22.807.573 78.958.230 اضافات

       120.270.713 199.228.943 2010ديسمبر  31
      االطفاء

  9.282.204  37.535.023  2010يناير  1
  28.252.819  50.820.777  المحمل على السنة

       37.535.023 88.355.800 2010ديسمبر  31
      صافي القيمة الدفترية

  82.735.690  110.873.143  2010ديسمبر  31
  
  ذمم مدينة طويلة االجل    - 8

ن المـؤهلين ضـمن برنـامج تمليـك يمثل الرصيد جزء من تكلفة شراء االسهم والتى سيتم استعادتها من المـوظفي
االســهم للمــوظفين خــالل مــدة زمنيــة محــددة .  لــم يــتم االنتهــاء مــن السياســات النظاميــة للبرنــامج .  لــن تكــون 

  لهذه االسهم . نظاميالشركة في أي وقت المالك ال
  
  ذمم دائنة ومطلوبات اخرى    - 9

 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

 117.559.129 127.318.760 ذمم دائنة

  131.768.163  132.978.447  مصاريف مستحقة
  -       5.013.778  دفعات مقدمة من عمالء

 11.493.563 11.458.259  ) 12مخصص زكاة وضريبة دخل ( ايضاح 

  613.609  100.650  حجوزات مطلوبة
 276.869.894 261.434.464                                                   
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  المتقدمة للبتروكيماوياتالشركة 

  ( شركة مساهمة سعودية )
  

  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية
  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
  

  تسهيالت بنكية    - 10
 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية)  قرض قصير االجل

    

 93.750.000 93.750.000  قرض قصير االجل

  
تـورق مـن بنـك محلـي بقيمـة  -رأس المـال العامـل  صير االجل لتمويـلصول على تسهيل ققامت الشركة بالح

مليـون  187.5( مليـون لایر سـعودي 187.5 )2009مليون دوالر امريكي عـام  50( مليون دوالر امريكي 50
  ) والذي يخضع لهامش ربح وهو قابل للتجديد سنويا .2009لایر سعودي عام 

  
  قروض طويلة االجل 

 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

 380.000.000 295.000.000  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 15.000.000 40.000.000  ينزل : الجزء المتداول

  255.000.000 365.000.000 

 1.000.000.000 875.000.000  مرابحة مع بنك الخليج الدولي

  125.000.000  125.000.000  ينزل :  الجزء المتداول
  750.000.000  875.000.000  

                                                                   1.240.000.000 1.005.000.000 ديسمبر 31
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

  ( شركة مساهمة سعودية )
  

  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية
  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
  

ان هــذا القــرض   ،مليــون لایر ســعودي  400صــندوق التنميــة الصــناعية الســعودي قــرض للشــركة بمبلــغ مــنح 
مضـــمون بضـــمانات مشـــتركة وشخصـــية لـــبعض الشـــركاء الرئيســـيين وبـــرهن كافـــة موجـــودات الشـــركة الحاليـــة 

(  ـهـ1431شـعبان  15دفعة نصف سنوية غير متسـاوية ابتـداءا مـن  13والمستقبلية .  يستحق القرض على 
العقد علـى شـروط المحافظـة علـى نسـب ماليـة وقيـود علـى المصـاريف اتفاقية  ضمنتت) .   2010يوليو  27

الرأســـمالية خـــالل فتـــرة القـــرض .  تـــم رسملــــة االتعـــاب المقدمـــة لقـــرض صـــندوق التنميـــة الصـــناعية الســـعودي 
  مليون لایر سعودي . 28والبالغة 

  
بنـك الخلـيج (تسـهيالت تجاريـة حيـث وافـق وكيـل االسـتثمارات  ، دخلت الشـركة فـي اتفاقيـة 2007عام خالل 
 22التســهيالت لتمويــل شــراء الســلع مــن المــوردين المرشــحين . فــي  )شــركةال(علــى اعطــاء المشــتري  )الــدولي
ان تـــم تحويـــل االتفاقيـــة الـــى اتفاقيـــة مرابحـــة لتكـــون التســـهيالت متوافقـــة مـــع احكـــام الشـــريعة .   2007مـــايو 

وتتكــون مــن اجمــالي مليــون لایر ســعودي )  1.238( مليــون دوالر أمريكــي 330المرابحــة هــو مجمـــوع اتفاقيــة 
 30 اجمـالي تسـهيالت قائمـة بقيمـةو مليـون لایر سـعودي)  1.125(مليون دوالر أمريكي  300 تسهيالت بقيمة

أول  قسط نصـف سـنوي متسـاوية بحيـث يكـون تـاريخ 18 علىمليون دوالر أمريكي . سيتم تسديد التسهيالت 
  شهر من التاريخ المقرر الكتمال المشروع . 18اشهر من تـاريخ اكتمال المشروع أو بعد  6سداد بعد 

  
  تعويض نهاية الخدمة    - 11

 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

  5.367.516   7.361.837  الرصيد االفتتاحي
  2.820.745   4.675.353   المخصص للسنة 

  )826.424(  )1.029.233(  المدفوع من المخصص
  7.361.837   11.007.957   ديسمبر  31
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
  زكاة وضريبة الدخل    - 12

  لوعاء الزكاة ما يلي :تضم العناصر الرئيسية 
 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

  2.580.636.170  2.544.540.063   موجودات غير متداولة
  1.247.361.837  1.016.007.957   مطلوبات غير متداولة

  1.413.750.000  1.413.750.000   رأس المال 
  127.123.913  328.317.148   صافي الربح

  69.814.961  176.019.771   دفوعةتوزيعات ارباح م
  40.415.121  52.723.280   قطع غيار

  
  . سنةيتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى الزكاة المحملة لل

  
  ان الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي :

 2010 2009 
 (بالرياالت السعودية) 

      زكاة
  9.230.969   11.493.563   الرصيد االفتتاحي
  3.318.594   11.109.510   مخصص السنة

  -      )785.392(  زيادة المخصص في السنة السابقة
  )1.056.000(  )10.708.171(  المدفوع خالل السنة

  11.493.563   11.109.510   ديسمبر 31
  

 2010 2009 
 (بالرياالت السعودية) 

      ضريبة الدخل
  -      348.749   المخصص للسنة

  180.507   -      نقص المخصص في السنة السابقة
  )180.507(  -      المدفوع خالل السنة

                    -      348.749  ديسمبر 31
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 
  ان الزكاة وضريبة الدخل المحملة للسنة هي كما يلي :

 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

  3.318.594  11.109.510  زكاة للسنة الحالية
  -      348.749   ضريبة دخل للسنة الحالية

  -      )785.392(  سابقة ةزيادة مخصص الزكاة في سن
  180.507  -      نقص مخصص ضريبة دخل في سنة سابقة

  3.499.101  10.672.867   المحمل على االرباح المستبقاه
  

  ربوط قائمة
ودفعــت الضــرائب /  2009ديســمبر  31حتــى العــام المنتهــي فــي  ةوالضــريبي ةالزكويــ اتقــدمت الشــركة االقــرار 
  وحصلت على الشهادات المطلوبة وسندات االستالم الرسمية . اتالزكاة بموجب االقرار 

  
  صاريف بيع وتوزيعم    - 13

 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

  16.731.590  18.555.690 مصاريف تحميل وتنزيل
  1.689  344.446  اخرى

  18.900.136  16.733.279  
  

  مصاريف ادارية وعمومية    - 14
 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

  8.223.725  12.753.148  رواتب ومزايا متعلقة بها
  4.188.143  2.044.418  اتعاب مهنية

  288.241  662.677  استهالك
  169.404  175.979 مصاريف ايجارات

  1.835.506  2.790.991  اخرى
  18.427.213  14.705.019                                          
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ( تتمه ) يةايضاحات حول القوائم المال

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
  عقود ايجار تشغيلية    - 15

قامت الشركة باستئجار ارض مـن الهيئـة الملكيـة للجبيـل وينبـع لبنـاء المصـنع وملحقـات اخـرى بايجـار سـنوي 
    هـ مع امكانية التجديد . 1456مليون لایر سعودي .  ينتهي االيجار في سنة  0.6يبلغ 

  الحد االدنى للدفعات بموجب عقود ايجار تشغيلية غير قابلة لاللغاء : فيما يلي
  

 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

  650.335   650.335 اقل من سنة
  650.335   650.335  السنة الثانية
  650.335   650.335  السنة الثالثة
  650.335   650.335  السنة الرابعة

  650.335   650.335  السنة الخامسة
  14.307.360   13.657.025  اكثر من خمس سنوات

  17.559.035   16.908.700  صافي الحد االدنى لدفعات االيجار
  
  إحتياطي نظامي    - 16

احتيــاطًي نظــامًي بتكــوين الشــركة تقــوم ،   تمشــيا مــع متطلبــات نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ــــل  ــــى أن ربح مــــن صــــافي الــــ 0/0 10بتحوي ــــغ االحتيــــاطي يالســــنوي ال هــــذا ان مــــن رأس المــــال .   0/0 50بل

  االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح .
  

  ربحية السهم    - 17
يتم احتساب ربح السهم بقسمة صافي ربح السنة على المتوسـط المـرجح لعـدد االسـهم القائمـة خـالل السـنة المنتهيـة فـي   

  ) . 2009مليون سهم عام  141.4مليون سهم (  141.4والبالغ عـددها  2010ديسمبر  31
  
يتم احتساب ربح السهم من العمليـات الرئيسـية المسـتمرة بقسـمة الـربح مـن العمليـات للسـنة علـى المتوسـط المـرجح لعـدد   

  االسهم القائمة .
  
عــدد االســهم يــتم احتســاب ربــح الســهم مــن العمليــات االخــرى بقســمة االيــرادات االخــرى للســنة علــى المتوســط المــرجح ل  

  القائمة .
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  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
  ( شركة مساهمة سعودية )

  
  ( تتمه ) ايضاحات حول القوائم المالية

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  
  ارتباطات    -18

 2010 2009 

 (بـالرياالت السعودية) 

      ارتباطات
ح ارامكــو الســعودية التفاقيــات خطابــات ضــمان ( لصــال

  )اخرىو تمويل مبيعات البروبان والغاز 
  

325.387.500  
  

325.387.500  
  
  القيمة العادلة    -19

  . الدفترية القيمة تقارب المالية الشركة ومطلوبات لموجودات العادلة القيمة ان
  
  ارقام المقارنة  - 20

  . الحالي للعام المالية القوائم ضعر  مع لتتفق 2009 عام ارقام بعض تبويب اعادة جرى
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