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ل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون  لایر سعودي مدفوع بالكام ) ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰(كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، رأس مالھ 
نجلیزیة محدودة بضمان. جمیع الحقوق محفوظةقانونیون". و ھي عضو غیر شریك في الشبكة العالمیة لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودة، شركة ا  

Commercial Registration of the headquarters in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤. 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساھمي شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 

 مقدمة 

والبتروكیماویات م لشركة رابغ للتكریر  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة المختصرة المرفقة كما في  
 ("الشركة") المكونة من:

 م؛۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰قائمة الربح أو الخسارة المختصرة لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في  •
 م؛ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰قائمة الدخل الشامل اآلخر المختصرة لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في  •
 م؛ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في قائمة المركز المالي المختصرة كما  •
 م؛ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  •
 م؛ و ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰قائمة التدفقات النقدیة المختصرة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  •
م ۲۰۲۲سبتمبر     ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في  اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة لفترتي الثالثة   •

)۳٤إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي (
المالیة    "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم

 فحصنا. إلى  األولیة المختصرة استناداً 

 نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد ) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ۲٤۱۰الفحص ( للمعیار الدولي الرتباطات وفقا
المعتمد للمنشأة"،  المستقل  فحص   العربیة المملكة  في الحسابات  ویتكون  توجیھ  السعودیة.  من  األولیة  المالیة  القوائم 

المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات   المسؤولین عن األمور  استفسارات بشكل أساسي لألشخاص 
فحص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا طبقا للمعاییر الدولیة للمراجعة  

مملكة العربیة السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي المعتمدة في ال
 یمكن التعرف علیھا خالل عملیة المراجعة. وعلیھ، فإننا لن نبدي رأي مراجعة. 

 االستنتاج

سبتمبر    ۳۰یة األولیة المختصرة المرفقة كما في  استنادا إلى فحصنا، لم یلفت انتباھنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المال
غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقا لمعیار المحاسبة الدولي   لشركة رابغ للتكریر والبتروكیماویاتم  ۲۰۲۲

 "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ۳٤

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن 

 ۳۸۲رقم الترخیص 
 م  ۲۰۲۲أكتوبر  ۳۱جدة، في 
ھـ ۱٤٤٤ ربیع الثاني ٦الموافق 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۷ 

 معلومات عامة   ۱

أو   ("الشركة"  والبتروكیماویات  للتكریر  رابغ  بموجب  شركة  السعودیة  العربیة  بالمملكة  "بترورابغ") ھي شركة مسجلة 
رقم   التجاري  بتاریخ    ٤٦۰۲۰۰۲۱٦۱السجل  جدة  بمدینة  واالستثمار  التجارة  وزارة  ھـ  ۱٤۲٦شعبان    ۱٥الصادر عن 

ھـ  ۱٤۲۸  شوال  ۲۲م) والمعدل الحقا من قبل وزارة التجارة واالستثمار بمدینة الریاض بتاریخ  ۲۰۰٥سبتمبر    ۱۹(الموافق  
 م). ۲۰۰۷نوفمبر  ۳(الموافق 

 
تتمثل أغراض الشركة في تطویر وإنشاء وتشغیل مجمع متكامل للتكریر والبتروكیماویات (المجمع)، بما في ذلك صناعة  

 وبیع المنتجات المكررة والبتروكیماویة. 
 

 ، المملكة العربیة السعودیة. ۲۱۹۱۱، رابغ ۱۰۱العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب 
  

 أساس اإلعداد   .۲
 

"التقاریر المالیة األولیة" كما تم   ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة للشركة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي  
األخرى   واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة  العربیة  المملكة  في  والمحاسبین  للمراجعین  السعودیة  الھیئة  قبل  من  اعتماده 

 یئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. الصادرة عن الھ
 

ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة جمیع المعلومات، وكذلك المعاییر والتصریحات األخرى الصادرة عن الھیئة  
جنباً إلى جنب مع  السعودیة للمراجعین والمحاسبین، واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب أن تتم قراءتھا  

وعلى الرغم من ذلك، تم إدراج إیضاحات    م.۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱القوائم المالیة السنویة األخیرة للشركة للسنة المنتھیة في  
تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي للشركة وأداءھا منذ آخر قوائم مالیة 

ة األولیة جزء ال یتجزأ من السنة المالیة بأكملھا، وبرغم ذلك فإن نتائج العملیات للفترات األولیة قد ال  سنویة. وتعد الفتر
 تكون مؤشراً عادالً على النتائج الفعلیة لكامل عملیات السنة. 

 
 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت  ۲-۱
 

 تطبق بعد المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم 
 

فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة المختصرة.  
 تعتزم الشركة تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت، عندما یكون ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة المفعول.

 الوصف المعیار / التفسیر 
الفترات التي ساري اعتباراً من 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي 
   

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة   ۱معیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ )۱(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعدیل -تعریف التقدیر المحاسبي  ۸معیار المحاسبة الدولي 
ضریبة مؤجلة متعلقة بموجودات ومطلوبات   ۱۲معیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ ناشئة من معاملة منفردة 
والمعاییر  ۱معیار المحاسبة الدولي 

 الدولیة للتقریر المالي 
 ۲بیان الممارسة 

 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ المحاسبیةاإلفصاح عن السیاسات 

  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 

بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر  
وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 
(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 

 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰المالي 

تاریخ  /متاح للتطبیق االختیاري 
السریان مؤجل إلى أجل غیر  

 مسمى 

 
 تقوم الشركة بتقییم آثار المعاییر المذكورة أعاله والتعدیالت والتفسیرات على القوائم المالیة للشركة عند التطبیق. 
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۸ 

 أساس اإلعداد   .۲
 
  (یتبع) التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ۲-۲

األولیة المختصرة للشركة استخدام اإلدارة أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر في تطبیق السیاسات  یتطلب إعداد القوائم المالیة  
من الممكن أن تؤدي   المحاسبیة والمبالغ المدرجة لإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة.

إلى نتائج قد تتطلب تعدی الدفتریة لألصل أو االلتزام  الشكوك حول ھذه االفتراضات والتقدیرات  القیم  الت جوھریة على 
 المتأثر في الفترات المستقبلیة.

 
أقامت الشركة افتراضاتھا وتقدیراتھا على المعاییر المتوافرة عندما تم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة. مع ذلك، قد  

لیة نظرا للتغیرات في السوق أو الظروف الخارجة عن  یحدث تغیر في الظروف واالفتراضات الحالیة والتقدیرات المستقب
 . ۱٤سیطرة الشركة. إن مثل ھذه التغیرات تنعكس على االفتراضات عند وقوعھا. انظر أیضا اإلیضاح 

 
األحكام الھامة المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفسھا 

 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م وصفھا في آخر قوائم مالیة سنویة للسنة المنتھیة في التي ت
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

تتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل الشركة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك المتبعة في 
ینایر   ۱م، باستثناء تطبیق التعدیالت التالیة اعتبارا من  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  إعداد القوائم المالیة السنویة للسنة  

 م ولیس لھا تأثیر مادي على ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة:.۲۰۲۲
 

 الوصف المعیار / التفسیر 
 تكلفة تنفیذ عقد -عقود غیر مجدیة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۰ –م ۲۰۱۸دورة   -التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  الدولیة للتقریر المالي المعاییر 
 الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصیالت قبل االستخدام المقصود  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 

 إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 المعلومات القطاعیة  ٤
 
 القطاعات التشغیلیة ۱-٤
 

تقوم الشركة بتشغیل مجمع متكامل لتكریر النفط والمنتجات البتروكیماویة. ویستند الشكل األساسي لتقاریر القطاعات إلى  
عة المسئول  قطاعات التشغیل ویتم تحدیده على أساس ھیكل التقاریر الداخلیة لدى اإلدارة. تقوم لجنة اإلدارة (تعتبر مجتم

الرئیسي عن صنع القرارات التشغیلیة) بمراقبة النتائج التشغیلیة لقطاعاتھا التشغیلیة لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص  
 الموارد وتقییم األداء. إن قیاس ربح قطاع الشركة التشغیلي ھو الربح (الخسارة) من العملیات.

 
ررة والمنتجات البتروكیماویة. فیما یلي تلخیص للمعلومات حتى فترتي  تتكون قطاعات التشغیل للشركة من المنتجات المك

 سبتمبر: ۳۰الثالثة والتسعة أشھر المنتھیة في 
 

 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 اإلجمالي  بتروكیماویات  منتجات مكررة  اإلجمالي  بتروكیماویات  منتجات مكررة  

      م (غیر مراجعة)۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
       

 ٤٥٬۱٤٦٬٤۹۰ ۱۳٬۰۲٤٬۲۲٥ ۳۲٬۱۲۲٬۲٦٥ ۱۲٬٦٤٤٬۸٥۹ ۳٬۹۹۱٬۲۷٦ ۸٬٦٥۳٬٥۸۳ عمالء خارجیین -مبیعات 
 ۲٬۲۷۱٬٦۲۹ ۱٬۸٥٥٬٦۱۲ ٤۱٦٬۰۱۷ ۷٥۹٬۲٦۷ ٦۲۰٬۲۲۷ ۱۳۹٬۰٤۰ استھالك وإطفاء 

 ۱٬٤۷۷٬۹۸۱ ۱٬۹٦۰ ۱٬٤۷٦٬۰۲۱ ) ۱٬۱٤٦٬٦۱۹( ) ۷۹٥٬۲۳۳( ) ۳٥۱٬۳۸٦( (خسارة) ربح تشغیلي
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۹ 

 (یتبع)  المعلومات القطاعیة ٤
 
 (یتبع)  القطاعات التشغیلیة ۱-٤
 
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 اإلجمالي  بتروكیماویات منتجات مكررة  اإلجمالي  بتروكیماویات منتجات مكررة  

      م (غیر مراجعة) ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
       

 ۳۲٬٥۲۱٬۷۸۱ ۱۲٬۸٥٤٬۷۸٦ ۱۹٬٦٦٦٬۹۹٥ ۱۱٬۲۷٦٬۹۸۱ ٤٬۳٥۱٬٦۱۷ ٦٬۹۲٥٬۳٦٤ عمالء خارجیین -مبیعات 
 ۲٬٤۲٦٬۷۸۹ ۱٬۹٦٥٬۷۰۰ ٤٦۱٬۰۸۹ ۷٦۱٬۸۱۸ ٦۱۷٬۰۷٤ ۱٤٤٬۷٤٤ استھالك وإطفاء 

 ۲٬٤٥۲٬۱۱۹ ۳٬۱٦۷٬٦۷۸ ) ۷۱٥٬٥٥۹( ٤۹۱٬۹۲۸ ۷٤۳٬۷۰۰ ) ۲٥۱٬۷۷۲( (خسارة) ربح تشغیلي
 

 بتروكیماویات منتجات مكررة  م (غیر مراجعة)۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
البنود غیر  
 اإلجمالي المخصصة

     
 ۷۰٬۲٥۱٬۳٦۲ ٤٬٤۸۱٬۳۸۳ ٤٤٬۱٥۸٬۳۷۱ ۲۱٬٦۱۱٬٦۰۸ إجمالي الموجودات 
 ٥۳٬۳۲٥٬۱٦۰ ۲۸٬۷۸٦ ۳٤٬٦۲۷٬٥۹٥ ۱۸٬٦٦۸٬۷۷۹ إجمالي المطلوبات

 ٤٦۳٬٦۸۱ - ۳۹۰٬٥۱۲ ۷۳٬۱٦۹ نفقات رأسمالیة 
     
 

 بتروكیماویات  منتجات مكررة  م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
البنود غیر 
 اإلجمالي المخصصة 

     
 ۷۳٬۳٦۲٬۰۲۳ ٤٬۱٤۰٬۱۱۲ ٤٦٬۰۱۱٬۷٤۷ ۲۳٬۲۱۰٬۱٦٤ إجمالي الموجودات 
 ٦٥٬۰٥٦٬۱۱۲ ۷۱٥٬۷٦۹ ٤۲٬۷٤٤٬۹۱۳ ۲۱٬٥۹٥٬٤۳۰ إجمالي المطلوبات

 ٤۷۸٬۲٦۲ - ۳٤۲٬۲۸٥ ۱۳٥٬۹۷۷ نفقات رأسمالیة 
 

  



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۰ 

 المعلومات القطاعیة (یتبع)  ٤
 

خارجیین   من عمالء  الشركة  إیرادات  (  ٤٤٬٦٤۷تبلغ  ملیون لایر    ۳۱٬۷۳۱م:  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي 
 عمالء). ٦م: ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰م (۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰عمالء خالل الفترة المنتھیة في  ٥سعودي) تم تحقیقھا من 

 
 سبتمبر: ۳۰الجغرافیة لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في فیما یلي المعلومات 

 
 ۳۰فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 م (غیر مراجعة) ۲۰۲۲سبتمبر 
 

 الشرق األوسط
آسیا والمحیط 

 الھادئ 
 

 أخرى 
 

 اإلجمالي
     

     عمالء خارجیین -مبیعات 
 ۸٬٦٥۳٬٥۸۳ - ۱٬۰٤٦٬۷۲۷ ۷٬٦۰٦٬۸٥٦ منتجات مكررة   
 ۳٬۹۹۱٬۲۷٦ ۷٦٬٦۳۱ ۲٬۸۰۸٬۹۲۷ ۱٬۱۰٥٬۷۱۸ بتروكیماویات   

 ۱۲٬٦٤٤٬۸٥۹ ۷٦٬٦۳۱ ۳٬۸٥٥٬٦٥٤ ۸٬۷۱۲٬٥۷٤ اإلجمالي
 

 ۳۰فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 الشرق األوسط م (غیر مراجعة) ۲۰۲۰سبتمبر 

آسیا والمحیط 
 الھادئ 

 
 أخرى 

 
 اإلجمالي

     
     عمالء خارجیین -مبیعات 

 ۳۲٬۱۲۲٬۲٦٥ ۱۲٬۱۰۳ ۳٬۳٤۲٬۰۷۸ ۲۸٬۷٦۸٬۰۸٤ منتجات مكررة   
 ۱۳٬۰۲٤٬۲۲٥ ۳۳۲٬٥٦٦ ۹٬۳٦٦٬۸۳٤ ۳٬۳۲٤٬۸۲٥ بتروكیماویات   

 ٤٥٬۱٤٦٬٤۹۰ ۳٤٤٬٦٦۹ ۱۲٬۷۰۸٬۹۱۲ ۳۲٬۰۹۲٬۹۰۹ اإلجمالي
 

 ۳۰فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 الشرق األوسط م (غیر مراجعة) ۲۰۲۱سبتمبر 

آسیا والمحیط 
 الھادئ 

 
 أخرى 

 
 اإلجمالي

     
     عمالء خارجیین -مبیعات 

 ٦٬۹۲٥٬۳٦٤ - - ٦٬۹۲٥٬۳٦٤ منتجات مكررة   
 ٤٬۳٥۱٬٦۱۷ ۱٦۰٬۸۹۲ ۳٬۷٦۲٬٥٥۷ ٤۲۸٬۱٦۸ بتروكیماویات   

 ۱۱٬۲۷٦٬۹۸۱ ۱٦۰٬۸۹۲ ۳٬۷٦۲٬٥٥۷ ۷٬۳٥۳٬٥۳۲ اإلجمالي
 

 ۳۰فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 الشرق األوسط مراجعة) م (غیر ۲۰۲۱سبتمبر 

آسیا والمحیط 
 الھادئ 

 
 أخرى 

 
 اإلجمالي

     
     عمالء خارجیین -مبیعات 

 ۱۹٬٦٦٦٬۹۹٥ ۱۲٬۳۸٤ ۱٬۱٤٥٬٥۲۸ ۱۸٬٥۰۹٬۰۸۳ منتجات مكررة   
 ۱۲٬۸٥٤٬۷۸٦ ۳٦۱٬۹٥۰ ۱۱٬۳۷۰٬۸۱٦ ۱٬۱۲۲٬۰۲۰ بتروكیماویات   

 ۳۲٬٥۲۱٬۷۸۱ ۳۷٤٬۳۳٤ ۱۲٬٥۱٦٬۳٤٤ ۱۹٬٦۳۱٬۱۰۳ اإلجمالي
 

الھادئ من   والمحیط  آسیا  أسواق  تتألف  بینما  السعودیة  العربیة  المملكة  من  بشكل رئیسي  األوسط  الشرق  أسواق  تتكون 
 سنغافورة والصین.

 
 التعدیالت  ۲-٤
 

وبعض الموجودات ال یتم توزیع األعباء المالیة واإلیرادات المالیة والزكاة والضریبة والنقد وما في حكمھ والقروض والسلف  
 والمطلوبات ال یتم تخصیصھا للقطاعات التشغیلیة حیث أنھا تدار على مستوى الشركة ككل. 

 
 تتكون المصروفات الرأسمالیة من إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غیر ملموسة.  

 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۱ 

 المعلومات القطاعیة (یتبع)  ٤
 
 تسویة صافي (الخسارة) الربح  ۳-٤
 الثالثة أشھر فترة   

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 فترة التسعة أشھر

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲  
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
      

 ۲٬٤٥۲٬۱۱۹ ۱٬٤۷۷٬۹۸۱ ٤۹۱٬۹۲۸ ) ۱٬۱٤٦٬٦۱۹(  (خسارة) ربح تشغیلي
 ) ۸۲۱٬۰۳۱( ) ۹۱۰٬۹۰۷( ) ۲٦۳٬۰۲٥( ) ۳۷۳٬٦۰۸(  أعباء تمویلیة 

 ۱۳۳٬٥۳٤ ۲٦٥٬۹۳٦ ٤۲٬۸٦۰ ۲۳٬۲۰۷  إیرادات تمویلیة
صافي (الخسارة) الربح قبل الزكاة  

 ۲۷۱٬۷٦۳ ) ۱٬٤۹۷٬۰۲۰(  والضریبة
 

۸۳۳٬۰۱۰ 
 

۱٬۷٦٤٬٦۲۲ 
 ) ۱۰٬۱۰۲( ) ۱٦٬۷۳٥( ) ٥٬۸۲۳( ۲۲٬۲۰٦  الزكاة

 ) ۱٦٦٬۷٥۷( ) ۱۲۰٬۲۳٤( ) ٤٤٬٤۹۳( ٦۱٬۳٦٦  الضریبة 
صافي (الخسارة) الربح بعد الزكاة  

 ۱٬٥۸۷٬۷٦۳ ٦۹٦٬۰٤۱ ۲۲۱٬٤٤۷ ) ۱٬٤۱۳٬٤٤۸(  والضریبة
 اإلیرادات التمویلیة  .٥
  

 فترة الثالثة أشھر   
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 فترة التسعة أشھر
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲  
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) مراجعة)(غیر   

الفائدة على القروض ورسوم إعادة 
التمویل من شركة رابغ العربیة للمیاه 

 والكھرباء (راوك) 
 

- ٤۲٬۸٥۸ ۲۳٦٬۲٥۰ ۱۳۳٬٥۰٥ 
 ۲۹ ۲۹٬٦۸٦ ۲ ۲۳٬۲۰۷  فائدة على ودائع ألجل

  ۲۳٬۲۰۷ ٤۲٬۸٦۰ ۲٦٥٬۹۳٦ ۱۳۳٬٥۳٤ 
 
اتفاقیات وھي اتفاقیة تحویل الطاقة والمیاه (ویكا)، واتفاقیة مساھمي شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء  أبرمت الشركة عدة   

م وذلك مع شركة راوك  ۲۰۱۱أكتوبر    ۳۱م والمعدلة في  ۲۰۰٥أغسطس    ۷(راوك) ("اتفاقیات المرحلة األولى") بتاریخ  
تاج المیاه المحالة والبخار والطاقة الكھربائیة للشركة واالتفاقیة إلنشاء محطة إلنتاج المیاه وبھدف بناء وتملك وتشغیل إلن

 ۹م كما تم تعدیلھا الحقا في ۲۰۰٦مارس  ۲۸المعدلة والمعاد صیاغتھا ("اتفاقیة مشروع توسعة المرحلة الثانیة")، بتاریخ 
تطلبات مشروع توسعة المرحلة م مع راوك لتوسیع مرافق المیاه والبخار والطاقة المستقلة الحالیة لتلبیة م۲۰۱٥مارس  

بقیمة   لراوك  قروًضا  الشركة  قدمت  االتفاقیات،  ھذه  وبموجب  بفائدة    ۳٫۹الثانیة.  األولى)  (المرحلة  سعودي  ملیار لایر 
٪ سنویًا. وتمت تسویة القروض على  ٥٫۷ملیار لایر سعودي (مشروع توسعة المرحلة الثانیة) بفائدة    ۳٫۳٪ سنویًا و  ٥٫۷٦

 یة مقابل مدفوعات الطاقة االستیعابیة. وھذه القروض كانت مضمونة بموجودات شركة راوك. شكل أقساط شھر
 
م،  ۲۰۲۲ینایر    ۱۱أبرمت الشركة وشركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء (راوك) في مذكرة تفاھم تم توقیعھا رسمیاً في   

المتاحة لشركة التمویل  القرض    حیث تعتزم راوك االقتراض بموجب تسھیالت إعادة  لدفع  راوك من خالل بنك تجاري 
بالكامل مقدماً وتكلفة الفائدة المرتبطة بھ المستحقة على مبلغ القرض للشركة. عالوة على ذلك، وفقاً لشروط وأحكام مذكرة 

ملیون لایر سعودي   ۲۳٦٫۲٥التفاھم، ستدفع شركة راوك أیضاً للشركة رسوم إعادة تمویل ("رسوم إعادة التمویل") تبلغ  
لتقاسم المنافع المستقبلیة إلعادة التمویل في معرض وبطریقة عادلة، مع مراعاة فسح جمیع ضمانات موجودات شركة راوك  

م، سددت شركة راوك كامل القرض المستحق للشركة وفقاً  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۰("األوراق المالیة") من قبل الشركة. وفي  
ركة األوراق المالیة لموجودات شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء  م، أصدرت الش۲۰۲۲یونیو    ۲۲لمذكرة التفاھم. وفي  

م. وبناًء علیھ،  ۲۰۲۲یولیو    ۷ملیون لایر سعودي في    ۲۳٦٫۲٥(راوك)، بینما دفعت األخیرة رسوم إعادة التمویل البالغة  
 سجلت الشركة رسوم إعادة التمویل في ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۲ 

 (خسارة) ربحیة السھم  .٦
 

یتم احتساب (خسارة) ربحیة السھم األساسیة بقسمة صافي (خسارة) ربح الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  
 القائمة خالل الفترات. 

 
العاد المرجح لعدد األسھم  المتوسط  الربح على  المخفضة بقسمة صافي (الخسارة)  السھم  یة  یتم احتساب (خسارة) ربحیة 

القائمة خالل الفترات إضافة إلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیع األسھم العادیة  
 المخفضة المحتملة إلى أسھم عادیة.

 
  تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي للفترات السابقة لیعكس عنصر إصدار حقوق األولویة كما ھو مطلوب 

 ، "ربحیة السھم" على النحو التالي: ۳۳بموجب معیار المحاسبة الدولي  
 

 فترة الثالثة أشھر   
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 فترة التسعة أشھر
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲  
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
      

 ۸۷٦٬۰۰۰ ۸۷٦٬۰۰۰ ۸۷٦٬۰۰۰ ۸۷٦٬۰۰۰  ینایر ۱العادیة المصدرة في  األسھم 
 ۲۷٥٬۲۱٥ ٤۳۸٬۹٥۷ ۲۷٥٬۲۱٥ ۷٦۱٬۱۰۱  تعدیل إصدار الحقوق

 ۱٬۱٥۱٬۲۱٥ ۱٬۳۱٤٬۹٥۷ ۱٬۱٥۱٬۲۱٥ ۱٬٦۳۷٬۱۰۱  المتوسط المرجح لعدد األسھم (باآلالف)
 

، وھو نسبة السعر السابق النظري بدون  ۱٫۳۱باستخدام عامل تعدیل  تم حساب المتوسط المرجح لعدد األسھم للفترة السابقة  
م ھو آخر یوم ۲۰۲۲یونیو    ۱۳لایر سعودي للسھم في    ۲۰٫۱۰لایر سعودي وسعر اإلغالق للسھم الواحد    ۱٥٫۲۹حق من  

 تم فیھ تداول األسھم قبل إصدار حقوق األولویة.
 

 والمخفضة على النحو التالي: یتم احتساب ربحیة السھم (الخسارة) األساسیة 
 

 فترة الثالثة أشھر  
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 فترة التسعة أشھر
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

(خسارة) ربح الفترة للربحیة األساسیة 
 ۱٬٥۸۷٬۷٦۳ ٦۹٦٬۰٤۱ ۲۲۱٬٤٤۷ ) ۱٬٤۱۳٬٤٤۸( والمخفضة للسھم 

     
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

 ۱٬۱٥۱٬۲۱٥ ۱٬۳۱٤٬۹٥۷ ۱٬۱٥۱٬۲۱٥ ۱٬٦۳۷٬۱۰۱ الفترة (عدد األسھم باآلالف) 
     

تعدیل تأثیر تخفیض المتوسط المرجح لعدد  
األسھم القائمة خالل الفترة نتیجة لبرنامج تملك 

 ۲۱٤ ۳۳۷ ۲۱٤ ۳۳۷ الموظفین (عدد األسھم باآلالف) أسھم 
     

(خسارة) / ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  
 ۱٫۳۸ ۰٫٥۳ ۰٫۱۹ ) ۰٫۸٦( (باللایر سعودي) 

 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۳ 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  .۷
 

 
مباني وبنیة  

 تحتیة
آالت وماكینات  
 ومعدات تشغیل 

 سیارات 
ومعدات ذات  

 صلة 

أثاث ومعدات  
تقنیة 

 معلومات 

مشاریع  
رأسمالیة تحت  

 اإلجمالي التنفیذ 
       التكلفة 

 ۷۰٬۸۲۳٬۳٥۸ ۱٬۰۰۲٬۰۲۲ ٦۰۰٬۸۹٦ ٤٦٬۹۷۰ ٥۸٬۰٤۹٬۰۷٤ ۱۱٬۱۲٤٬۳۹٦ م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 ٤٦۳٬٦۸۱ ۲۹٥٬۹۳۸ - - ۱٦۷٬۷٤۳ - إضافات 
 - ) ۱٦۲٬۳۲۸( ۱۰٬٤۹۷ ٤۰ ۱۲٤٬۳٥۰ ۲۷٬٤٤۱ تحویالت

 ) ٥٬٦٥٤( - ) ۳٬٦۹٤( ) ٤۰۸( ) ۱٬٥٥۲( - استبعادات
 ۷۱٬۲۸۱٬۳۸٥ ۱٬۱۳٥٬٦۳۲ ٦۰۷٬٦۹۹ ٤٦٬٦۰۲ ٥۸٬۳۳۹٬٦۱٥ ۱۱٬۱٥۱٬۸۳۷ م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

       
       االستھالك المتراكم 

 ۲٦٬۷۳۳٬۱۲٦ - ۳۱۹٬۷۲۸ ۳۷٬۳٤۷ ۲۳٬۲۸۲٬۱۸۳ ۳٬۰۹۳٬۸٦۸ م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 ۱٬٦۷٦٬۹۰۳ - ۳٤٬٦۲۰ ۱٬۱۱۱ ۱٬٤٥۹٬۲۰۰ ۱۸۱٬۹۷۲ المحمل للفترة 

صادر عند عملیات  
 ) ٥٬٤٦۹( - ) ۳٬٦۷۹( ) ٤۰۸( ) ۱٬۳۸۲( - االستبعادات

 ۲۸٬٤۰٤٬٥٦۰ - ۳٥۰٬٦٦۹ ۳۸٬۰٥۰ ۲٤٬۷٤۰٬۰۰۱ ۳٬۲۷٥٬۸٤۰ م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
       

       القیمة الدفتریة 
م  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰في 

 ٤۲٬۸۷٦٬۸۲٥ ۱٬۱۳٥٬٦۳۲ ۲٥۷٬۰۳۰ ۸٬٥٥۲ ۳۳٬٥۹۹٬٦۱٤ ۷٬۸۷٥٬۹۹۷ (غیر مراجعة) 
م  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 (مراجعة) 
 

۸٬۰۳۰٬٥۲۸ 
 

۳٤٬۷٦٦٬۸۹۱ 
 

۹٬٦۲۳ 
 

۲۸۱٬۱٦۸ 
 

۱٬۰۰۲٬۰۲۲ 
 

٤٤٬۰۹۰٬۲۳۲ 
 

  



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱٤ 

 عقود اإلیجار  .۸
 

 موجودات حق االستخدام ۸-۱
األرض والمباني  

 والبنیة التحتیة
 

 اإلجمالي سیارات آالت وماكینات
     التكلفة 

 ۱۳٬۰۳۱٬۰۸٥ ۱۰۹٬٤۳٤ ۱۱٬٦٦۰٬۸۳۸ ۱٬۲٦۰٬۸۱۳ م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 ) ۱٬۹۷۲( ) ۱٬۹۷۲( - - إلغاء اإلثبات 

 ۱۳٬۰۲۹٬۱۱۳ ۱۰۷٬٤٦۲ ۱۱٬٦٦۰٬۸۳۸ ۱٬۲٦۰٬۸۱۳ م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
     

     االستھالك المتراكم 
 ۲٬۳٦۲٬۱۲۷ ۷۳٬۲۷۲ ۲٬۰۲۲٬۸٦۸ ۲٦٥٬۹۸۷ م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ٥۳۲٬۱۰۲ ۱٥٬۷۱٤ ٤۸۹٬۷۳٥ ۲٦٬٦٥۳ المحمل للفترة
 ) ۱٬۲٦٥( ) ۱٬۲٦٥( - - المحرر عند إلغاء اإلثبات 

 ۲٬۸۹۲٬۹٦٤ ۸۷٬۷۲۱ ۲٬٥۱۲٬٦۰۳ ۲۹۲٬٦٤۰ م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
     

     القیمة الدفتریة
 ۱۰٬۱۳٦٬۱٤۹ ۱۹٬۷٤۱ ۹٬۱٤۸٬۲۳٥ ۹٦۸٬۱۷۳ م (غیر مراجعة)۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 
 ۱۰٬٦٦۸٬۹٥۸ ۳٦٬۱٦۲ ۹٬٦۳۷٬۹۷۰ ۹۹٤٬۸۲٦ م (مراجعة)۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
 مطلوبات عقود اإلیجار  ۸-۲
 

 م: ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰فیما یلي مطلوبات عقود اإلیجار كما في 
 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 

الحد األدنى  
لمدفوعات  

 الفائدة  اإلیجار 

القیمة الحالیة 
للحد األدنى 
لمدفوعات  

 اإلیجار 

 
القیمة الحالیة للحد  
األدنى لمدفوعات  

 اإلیجار
 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

     
 ۱٬۱۱۳٬۳۳۱ ۱٬۱۰۰٬۱۹۸ ۱٬٥٤٥٬۷۰۹ ۲٬٦٤٥٬۹۰۷ األرض والمباني والبنیة التحتیة

 ۱۰٬۰۸۲٬٦۹٥ ۹٬٦۷۹٬٦٦۱ ۲٬٦۹۱٬۷۹۲ ۱۲٬۳۷۱٬٤٥۳ آالت وماكینات 
 ۳۷٬٦۰٦ ۲۰٬۷٤۳ ٥٥۲ ۲۱٬۲۹٥ سیارات

 ۱٥٬۰۳۸٤٬ ٬٦٥٥۲۳۸٬۰٥۳ ۱۰٬۸۰۰٬٦۰۲ ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ 
 

 یتم عرض مطلوبات عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي األولي المختصر على النحو التالي: 
 

 سبتمبر ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٥۸۸٬٤٤٥ ٦۰۲٬۲٦۳ الجزء المتداول 
 ۱۰٬٦٤٥٬۱۸۷ ۱۰٬۱۹۸٬۳۳۹ الجزء غیر المتداول

 ۱۰٬۸۰۰٬٦۰۲ ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱٥ 

 (یتبع)  عقود اإلیجار .۸
 
 (یتبع)  مطلوبات عقود اإلیجار ۸-۲
 

 م: ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰فیما یلي الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار بالقیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار كما في  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 

الحد األدنى  
 لمدفوعات اإلیجار 

القیمة الحالیة 
للحد األدنى 
لمدفوعات  

 اإلیجار 

الحد األدنى  
لمدفوعات 

 اإلیجار

القیمة الحالیة  
للحد األدنى  
لمدفوعات 

 اإلیجار
 (مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ٥۸۸٬٤٤٥ ۹٦٥٬٦٥۹ ٦۰۲٬۲٦۳ ۹٦۰٬۳۲۳ خالل اثني عشر شھر 
 ۲٬٤٥۸٬۱۲۸ ۳٬۷۷۸٬۲۳۰ ۲٬٥۰۰٬۱۹٤ ۳٬۷٥۸٬٥٦۷ إلى خمسة سنوات سنة 

 ۸٬۱۸۷٬۰٥۹ ۱۱٬۰۱۳٬٦۳۸ ۷٬٦۹۸٬۱٤٥ ۱۰٬۳۱۹٬۷٦٥ أكثر من خمس سنوات 
 ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ ۱٥٬۷٥۷٬٥۲۷ ۱۰٬۸۰۰٬٦۰۲ ۱٥٬۰۳۸٬٦٥٥ إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار 

 - )٤٬٥۲۳٬۸۹٥( - ) ٤٬۲۳۸٬۰٥۳( یخصم: أعباء تمویلیة
 ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ ۱۰٬۸۰۰٬٦۰۲ ۱۰٬۸۰۰٬٦۰۲ القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار 

  
في   ۸-۳ المنتھیة  الفترة  األجل  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰خالل  قصیرة  اإلیجار  بعقود  المتعلقة  الشركة  تبلغ مصروفات  م، 

  ۱٬٦۰٥ألف لایر سعودي) و    ۳٤۱م:  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰ألف لایر سعودي (  ۲٬۳۰۳والموجودات منخفضة القیمة  
 ألف لایر سعودي)، على التوالي.  ۱٬۷۹٤م: ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ألف لایر سعودي (

 
 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة .۹

 
 الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة  ۹-۱

سبتمبر  ۳۰  القروض طویلة األجل:
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) اإلیضاحات 
    

 ۱۸٤٬۳۲٤ ۲٤۷٬۱۹۱ ۱-۱-۹ قروض للموظفین
 ) ٥٬۲۲۳( ) ۸٬۱۲۱(  یخصم: الجزء المتداول من القروض طویلة األجل 

 ۱۷۹٬۱۰۱ ۲۳۹٬۰۷۰  الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل 
    

 ۸٬۲٥۷٬۱۲۱ ٥٬۹۱٤٬٤٤۹ ۲-۱-۹ ذمم مدینة تجاریة
 

یمنح موظفو الشركة المؤھلون قروضا بموجب برنامج تملك البیوت. تقّدم تكلفة األرض للموظف بدون فوائد بشرط  ۹-۱-۱
أن یعمل الموظف لدى الشركة لمدة ال تقل عن أربع سنوات بینما تكلفة بناء المنزل یتم إطفاؤھا ویتم سدادھا فقط  

المتبقیة على فترة    ٪ ۱۰ا بدون فوائد. یتم إطفاء نسبة  من مبلغ القرض للشركة خالل مدة سبعة عشر عام  ٪۹۰بنسبة  
الوحدة  السكنیة ذات الصلة. یتم نقل ملكیة  الوحدات  القروض برھن  القرض (سبعة عشر عاما). یتم ضمان ھذه 

 السكنیة للموظف عند سداده مبلغ القرض بالكامل. 
 
 
 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱٦ 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  .۹
 
 فیما یلي الذمم المدینة التجاریة للشركة: ۹-۱-۲
 

سبتمبر  ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۸٬۲۰۱٬۲٦٤ ٥٬۸۹۳٬۱۱٦ أطراف ذات عالقة  –ذمم مدینة تجاریة 
 ٥٥٬۸٥۷ ۲۱٬۳۳۳ أخرى  -ذمم مدینة تجاریة 

 ٥٬۹۱٤٬٤٤۹ ۸٬۲٥۷٬۱۲۱ 
 

 تستخدمھا الشركة لتحلیل الذمم المدینة التجاریة: فیما یلي مصفوفة األعمار التي 
 

 اإلجمالي 

 غیر متجاوز  
 لالستحقاق وال  
 منخفض القیمة 

  متجاوز لالستحقاق ولكن غیر منخفض القیمة

  ٦أقل من 
 شھور

 ۱۲إلى  ٦
 شھر

إلى  ۱۲
 شھر ۱۸

إلى  ۱۸
 شھر ۲٤

أكثر من  
۲٤ 
 شھر

أكثر من  
شھرا  ۲٤

منخفضة 
 القیمة

         
م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 ۱٬۰۳۲ ۱۳٦ - ٦٦٬۲٦٥ ۲۲۷٬۳٦۱ ٥٬٦۱۹٬٦٥٥ ٥٬۹۱٤٬٤٤۹ (غیر مراجعة)
 
- 

م  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۱٬۱٥۰ - ۱۳٦ ٤٬۳۹۸ ۱٤۸٬٦٥۹ ۸٬۱۰۲٬۷۷۸ ۸٬۲٥۷٬۱۲۱ (مراجعة)

 
- 

 
ملیون    ۳٬۹۷۲م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤٬٤۲٦تشمل الموجودات المالیة أیًضا النقد وما في حكمھ البالغ  

ملیون لایر سعودي) المقاسة بالتكلفة   ۹۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۸۱لایر سعودي) والذمم المدینة البالغة  
 المطفأة.

 
 الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ۹-۲
 

سبتمبر  ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) مراجعة)(غیر  
 

 استثمار في شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء 
 

۱٦٬٤۱۲ 
 

۱٦٬٤۱۲ 
 

 من حصص رأس مال شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء (راوك)، شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة.   ٪ ۱تملك الشركة  
  



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۷ 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  .۹
 
 المطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة  ۹-۳

  
  قروض وسلف ومطلوبات أخرى 

 اإلیضاحات 
سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۲۳٬۱۷۹٬۲٥٤ ۲۰٬۷۳۹٬٤٥۲ ۱-۳-۹ قروض من بنوك ومؤسسات مالیة
 ۳٬۲٤۳٬٤۲٦ ۳٬۲۲۷٬۸۲۸ ۲-۳-۹ قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 

 ۱۲٬۱٥۷٬۸۷۲ ۲٬۲۰۲٬٦٤٥ ۳-۳-۹ قروض وتسھیالت من مساھمین مؤسسین وشركاتھم الشقیقة
 ۱۱۱٬٤٥۸ - ٤-۳-۹ تسھیالت أخرى

 ۳٦٬٦۱۸ - ٥-۳-۹ مطلوبات طویلة األجل أخرى 
  ۲٦٬۱٦۹٬۹۲٥ ۳۸٬۷۲۸٬٦۲۸ 

 ) ۱۸٬۸۹۸٬٤۲۸( ) ۱۳٬۲٦٥٬۹۸۳(  یخصم: الجزء المتداول 
 ۱۹٬۸۳۰٬۲۰۰ ۱۲٬۹۰۳٬۹٤۲  المتداولالجزء غیر 

    
 ۱۲٬۳۹۷٬۹۷۸ ۱٤٬٤۲٥٬۹۲۳ ٦-۳-۹ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 
 قروض من بنوك ومؤسسات مالیة ۹-۳-۱
 

أبرمت الشركة اتفاقیات قروض لالئتالف مع بنوك تجاریة ومؤسسات مالیة مختلفة بغرض تطویر وتصمیم وإنشاء مجمع  
والبتروكیماویات. وتم استخدام التسھیالت المتاحة بموجب اتفاقیات قروض االئتالف بالكامل بحلول یولیو  متكامل للتكریر  

 م، وتم سداده بالكامل.۲۰۲۱م إلى دیسمبر  ۲۰۱۱م. وكان القرض مستحق السداد على أقساط نصف سنویة من یونیو  ۲۰۰۸
 

في   المنتھیة  السنة  أیضا۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱خالل  الشركة  دخلت  التجاریة    م،  البنوك  مع  لالئتالف  قروض  اتفاقیات  في 
ملیون    ۳۰٬٦۳۰والمؤسسات المالیة لمشروع توسعة المرحلة الثانیة. تبلغ التسھیالت المتوفرة بموجب اتفاقیات القروض ھذه  

ل أقساط  ملیون لایر سعودي على شك ۱۹٬۳۸۰لایر سعودي تم استخدامھا بالكامل من قبل الشركة. یتم سداد القرض البالغ 
م، تم سداد  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م. وخالل السنة المنتھیة في  ۲۰۳۱وتستمر حتى یونیو    ۲۰۱۹نصف سنویة تبدأ من یونیو  

القرض بمبلغ   السعودي (انظر    ۳٬۳۱۲جزء من  التنمیة الصناعیة  القرض من صندوق  ملیون لایر سعودي من حصیلة 
م، تم سداد القرض التجسیري لرأس المال المتعھد بھ من قبل  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰). وخالل الفترة المنتھیة في  ۲-۳-۹إیضاح  

ملیون لایر سعودي من عائدات إصدار    ۱٬۹٤۰٫٤۹ملیون لایر سعودي جزئیاً بمبلغ    ۱۱٬۲٥۰المساھمین المؤسسین والبالغ  
تم تأجیلھ خالل  م، والذي  ۲۰۱۹یولیو    ۱). وكان أجل القرض التجسیري لألسھم مبدئیًا في  ۱۰حقوق األولویة (اإلیضاح  

 م. ۲۰۲۳مارس  ۲۰م مع خیار تمدیده حتى ۲۰۲۲دیسمبر  ۲۰م، إلى ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰الفترة المنتھیة في 
 

القروض المذكورة أعاله بالدوالر األمریكي واللایر السعودي وتحمل نفقات تمویل بناء على أسعار السوق السائدة. تتضمن  
لتي تتطلب، من بین شروط أخرى، الحفاظ على بعض النسب المالیة المعینة. اتفاقیات القرض تعھدات مالیة وتشغیلیة، وا

ملیون    ٤۲٬۸۷۷ھذه القروض مضمونة برھن الممتلكات واآلالت والمعدات والنقد وما في حكمھ للشركة بقیم دفتریة تبلغ  
 ملیون لایر سعودي، على التوالي.  ٤٬٤۲٦لایر سعودي و 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۸ 

 المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) الموجودات  .۹
 
 قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي ۹-۳-۲
 

في   المنتھیة  السنة  السعودي  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱خالل  الصناعیة  التنمیة  اتفاقیة قرض مع صندوق  في  الشركة  دخلت  م، 
). تبلغ التسھیالت المتوفرة بموجب  ۱-۳- ۹إلحالل جزء من القروض لمشروع توسعة المرحلة الثانیة (انظر أیضاً اإلیضاح  

م. ویسدد القرض على أقساط  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي ویتم استخدامھا كما في    ۳٬٦۰۰اتفاقیة القروض ھذه  
ھـ (الموافق ینایر ۱٤٥۳م) حتى شوال  ۲۰۲۱(الموافق نوفمبر    ۱٤٤۳نصف سنویة غیر متساویة اعتباراً من ربیع الثاني  

ملیون لایر سعودي وقت استالم القرض ویتم إطفاؤھا على مدى    ۲۸۸الرسوم المدفوعة مقدما البالغة  م). یتم خصم۲۰۳۲
مدة القرض. القرض أیًضا محمل برسوم متابعة یتم دفعھا على أساس نصف سنوي. یتضمن القرض بعض الضمانات والتي  

مون برھن على ممتلكات وآالت ومعدات  تشمل، من بین ضمانات أخرى، الحفاظ على بعض النسب المالیة. والقرض مض
 ملیون لایر سعودي. ۷٬۲۰۰الشركة بمبلغ 

 
 القروض والتسھیالت من مساھمین مؤسسین وشركاتھم الشقیقة ۹-۳-۳
 

تمویل.  )أ( نفقات  وتحمل  االئتمانیة  التسھیالت  اتفاقیة  من  كجزء  المؤسسین  المساھمین  قروض  من  االستفادة  تم 
ر من الشركة لصالح كل مساھم ومساٍو لقیمة المبالغ المسحوبة. كجزء من والقروض مضمونة بسند ألمر صاد

)، تم تسویة القروض من المساھمین المؤسسین والفوائد ۱۰عملیة إعادة ھیكلة حقوق ملكیة الشركة (اإلیضاح  
والفائدة   الدین  أصل  رسملة  طریق  عن  أولویة  حقوق  إصدار  حصیلة  صافي  خالل  من  الصلة  ذات  المتراكمة 

والبالغة  الم التسھیل    ٥٬۹٦۲٫٥ستحقة  اتفاقیة  بموجب  المؤسسین  للمساھمین  مستحقة  سعودي  لایر  ملیون 
ملیون لایر سعودي إلى    ٤٥٫۱م والبالغة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰االئتماني.وتم تحویل الفوائد المتراكمة المتبقیة كما في  

 ).٦-۳-۹ذمم دائنة أخرى (اإلیضاح 

 

 م: ۲۰۲۰أبرمت الشركة االتفاقیات التالیة في سنة  ) ب(

مملوكة  - تابعة  شركة  وھي  المحدودة،  للتمویل  سومیكا  وشركة  السعودیة  أرامكو  مع  متجددة  شركات  تسھیالت 
بالكامل لشركة سومیتومو كیمیكال، بناًء على أسعار السوق السائدة. تبلغ التسھیالت المتاحة بموجب كل من ھذه 

(مجموعھا    ۲٬۸۱۲٫٥االتفاقیات   حدود   ٥٬٦۲٥ملیون لایر سعودي  في  استخدامھا  ویتم  ملیون لایر سعودي) 
م. ھذه التسھیالت مضمونة بسندات إذنیة صادرة من قبل ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۲٬۱۷٥

 الشركة لصالح كل مقرض. 

ملیون لایر   ۱٬۸۷٥لتسھیالت المتوفرة بموجب ھذه االتفاقیة اتفاقیة تسھیالت شركات مع أرامكو السعودیة. تبلغ ا -
في   كما  استخدامھا  ویتم  السوق ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰سعودي  ألسعار  وفقا  تمویلیة  بأتعاب  التسھیالت  وتحمل  م. 

 السائدة. التسھیالت مضمونة بسند ألمر صادر عن الشركة لصالح أرامكو السعودیة إلى حد السحب المكون.

 

سبتمبر  ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۲٬۲۸۷٬٥۰۰ - شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة)
 ۲٬۲۸۷٬٥۰۰ - شركة سومیتومو كیمیكال المحدودة (سومیتومو كیمیكال) 

   الفوائد المتراكمة: 
 ٦۹٥٬۷۳۷ - أرامكو السعودیة

 ٦۹٥٬۷۳۷ - سومیتومو كیمیكال 
 - ٥٬۹٦٦٬٤۷٤ 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۹ 

 ت المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) الموجودا .۹
 
 التسھیالت األخرى  ٤-۹-۳
 

ملیون لایر سعودي مع بنوك تجاریة محلیة بأسعار السوق   ۱٬۸۷٥لدى الشركة تسھیالت رأس مال عامل بمبلغ   )أ(
ومدفوعات بقیمة م، قامت الشركة بعمل سحوبات  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰السائدة. وخالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  

ملیون لایر سعودي على التوالي برصید إقفال قدره ال شيء لایر   ۱٬۷۸۲٫٥ملیون لایر سعودي و    ۱٬۷۸۲٫٥
 م: ال شيء).۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م (۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰سعودي كما في 

 
ائتمانیة بمبلغ   ) ب( الشركة تسھیالت  المحلیة بأسعا  ۳۷٥لدى  التجاریة  البنوك  ر السوق ملیون لایر سعودي مع أحد 

م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱م، بلغت التسھیالت غیر المستخدمة من قبل الشركة (۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰السائدة. كما في  
 ملیون لایر سعودي).  ۱۱۱

 
 المطلوبات طویلة األجل األخرى ٥-۹-۳
 

عل المدفوعة  غیر  المتبقیة  المتراكمة  الفوائد  على  استقطاع  األخرى ضریبة  األجل  طویلة  المطلوبات  من  تمثل  قرض  ى 
أ) وفقا ألنظمة ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة. وتم تحویل الرصید   ۳-۳-۹سومیتومو كیمیكال (انظر اإلیضاح  

 ).٦-۳-۹ملیون لایر سعودي إلى ذمم دائنة أخرى (اإلیضاح  ۱٫۲م والبالغة ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 
 
 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  ٦-۹-۳

 
ترتبط الذمم الدائنة األخرى بشكل أساسي بدفعات مقدمة من الشركاء المؤسسین بالنیابة عن الشركة فیما یتعلق بالموظفین 

 أ). ۳-۳-۹المعارین ونفقات أخرى والفوائد المتراكمة المتبقیة على قروض المساھمین (اإلیضاح 
 

  

سبتمبر  ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   الذمم الدائنة التجاریة: 

 ۱۰٬۹۷۸٬٤۷۹ ۱۳٬۱۱٥٬٦٦۹ أطراف ذات عالقة  -
 ۱٬۳۲٥٬٥۹٥ ۱٬۲۱۱٬۸٤۹ أخرى  -
 ۱٤٬۳۲۷٬٥۱۸ ۱۲٬۳۰٤٬۰۷٤ 

 ۹۳٬۹۰٤ ۹۸٬٤۰٥ أطراف ذات عالقة (انظر أدناه) -ذمم دائنة أخرى 
 ۱٤٬٤۲٥٬۹۲۳ ۱۲٬۳۹۷٬۹۷۸ 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲۰ 

 رأس المال  .۱۰
 

الشركة   مال  والمصدر من  یتكون رأس  بھ  منھا    ۱٬٦۷۱المصرح  قیمة كل  (  ۱۰ملیون سھم  دیسمبر   ۳۱لایر سعودي 
لایر سعودي). المساھمون المؤسسون للشركة ھم أرامكو السعودیة وسومیتومو    ۱۰ملیون سھم قیمة كل منھا    ۸۷٦م:  ۲۰۲۱

 من الحصص.  ٪۳۷٫٥كیمیكال وكل منھما یمتلك 
 

م، وافق مساھمو الشركة على زیادة رأس مال الشركة من خالل إصدار حقوق أولویة بقیمة إجمالیة ۲۰۲۲یونیو    ۸في  
ملیون لایر سعودي على النحو الذي اقترحھ مجلس إدارة الشركة. وبموجب إصدار حقوق األولویة، زادت    ۷٬۹٥۰قدرھا  

ملیون لایر سعودي. وتم استخدام صافي عائدات الطرح  ۱٦٬۷۱۰ملیون لایر سعودي إلى   ۸٬۷٦۰الشركة رأس مالھا من  
-۹لسداد القروض والفوائد المتراكمة ذات الصلة من المساھمین المؤسسین بموجب اتفاقیة التسھیالت االئتمانیة (اإلیضاح  

ئي لقروض  أ) عن طریق رسملة المبالغ المستحقة للمساھمین المؤسسین بموجب ھذه االتفاقیة وبموجب السداد الجز  ۳-۳
 ).  ۱-۳-۹تجسیر حقوق الملكیة (اإلیضاح  

 
 االحتیاطي النظامي  .۱۱

 
من صافي الدخل، بعد    ٪۱۰وفقا ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یجب على الشركة أن تقوم بتحویل  

ل الشركة. ھذا االحتیاطي غیر  من رأس ما  ٪٥۰تحمل العجز المتراكم، إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ ھذه االحتیاطي  
 متاح للتوزیع على المساھمین.

 
 الزكاة والضریبة  .۱۲

 
 (الدخل) المحمل للفترة  ۱۲-۱

 
 سبتمبر: ۳۰فیما الزكاة والضریبة لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 

 فترة الثالثة أشھر   
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 فترة التسعة أشھر
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲  
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
      

 ۱۰٬۱۰۲ ۱٦٬۷۳٥ ٥٬۸۲۳ ) ۲۲٬۲۰٦(  الزكاة للفترة
 ٥٬۱۱۳ ۱۲٬۰٥۲ ) ۸٬۳۸۸( ) ۷۲٬۲۱٦(  ضریبة الدخل للفترة 

 ۱٦۱٬٦٤٤ ۱۰۸٬۱۸۲ ٥۲٬۸۸۱ ۱۰٬۸٥۰  مصروفات ضریبة مؤجلة للفترة 
  )۸۳٬٥۷۲ ( ٥۰٬۳۱٦ ۱۳٦٬۹٦۹ ۱۷٦٬۸٥۹ 
 

 سبتمبر على النحو التالي:  ۳۰تم إثبات ضریبة الدخل والضریبة المؤجلة لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

 فترة الثالثة أشھر   
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 فترة التسعة أشھر
 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲  
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
      

      قائمة الربح أو الخسارة األولیة المختصرة:
 ٥٬۱۱۳ ۱۲٬۰٥۲ ) ۸٬۳۸۸( ) ۷۲٬۲۱٦(  ضریبة الدخل  -
 ۱٦۱٬٦٤٤ ۱۰۸٬۱۸۲ ٥۲٬۸۸۱ ۱۰٬۸٥۰  مصروفات ضریبة مؤجلة  -
  )٦۱٬۳٤٤٬٤ ) ٦٦۹۳ ۱۲۰٬۲۳٤ ۱٦٦٬۷٥۷ 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 مساھمة سعودیة) (شركة 
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۲۱ 

 (یتبع) الزكاة والضریبة  .۱۲
 

 موقف الربوط  ۱۲-۲
 

م.  ۲۰۲۱قامت الشركة بتقدیم إقرار الزكاة وضریبة الدخل إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") حتى السنة المالیة  
المالیة   السنة  الھیئة حتى  قبل  للشركة من  والضریبیة  الزكویة  الربوط  االنتھاء من  ولسنة  ۲۰۰۸تم  م حتى سنة  ۲۰۱۱م 

 م.  ۲۰۱٦
 

ملیون    ٤۳٫۳م من خالل رفع مطالبة إضافیة بالزكاة والضریبة بمبلغ  ۲۰۱۰م و  ۲۰۰۹أصدرت الھیئة ربوطا للسنوات  
م إلى اللجنة  ۲۰۱۰م و  ۲۰۰۹ملیون لایر سعودي، على التوالي. وقدمت الشركة استئنافا للسنتین    ۰٫۲لایر سعودي ومبلغ  

یون لایر سعودي. وخالل السنة المنتھیة في مل  ٤۳٫٥االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة وقدمت ضمانًا بنكیًا بمبلغ  
الزكاة ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ مطالبات  بتخفیض  قرارھا  الضریبیة  والمنازعات  للمخالفات  االستئنافیة  اللجنة  أصدرت  م، 

ملیون لایر سعودي وال شيء لایر سعودي على التوالي، وأحالت بعض األمور إلى لجان حل الخالفات    ۳۱٫٤والضریبة إلى  
الضریبیة إلعادة التحكیم.وطلبت الشركة من اللجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة إعادة النظر في    والنزاعات

قرارھا وقدمت أیًضا طلبھا إلى اللجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة لألمور المحالة إلیھا من قبل لجان حل  
قرارات "قرارات لجان حل الخالفات والنزاعات الضریبیة و اللجنة االستئنافیة   الخالفات والنزاعات الضریبیة. وال تزال

 للمخالفات والمنازعات الضریبیة قید االنتظار.
 

  ۱۰۰٫۷م من خالل رفع مطالبة إضافیة بالزكاة والضریبة بمبلغ  ۲۰۱۸م و  ۲۰۱۷أصدرت الھیئة ربوطا معدلة للسنوات  
 سعودي، على التوالي. قامت الشركة بتقدیم استئناف ضد الربط المعدل المذكور ملیون لایر  ۱۰٫٥ملیون لایر سعودي ومبلغ  

م، عقدت الھیئة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰أعاله لدى لجان حل الخالفات والنزاعات الضریبیة. خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  
ملیون لایر   ۹٤٫۷لضرائب إلى  م وأصدرت قرارھا بتخفیض مطلوبات الزكاة وا۲۰۱۸م و  ۲۰۱۷جلسة االستماع لسنتي  

ملیون لایر سعودي على التوالي. قدمت الشركة استئنافا ضد قرار لجان حل الخالفات والنزاعات الضریبیة    ۰٫٥سعودي و  
م، أصدرت الھیئة أیضاً  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱أمام اللجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة. خالل السنة المنتھیة في  

ملیون لایر سعودي. وقدمت الشركة   ۷۳٫۸م من خالل إصدار التزام زكوي إضافي بمبلغ  ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹لسنتین  ربوطاً ل
ملیون لایر سعودي عن المطلوبات قید االعتراض. ورفضت الھیئة   ۳٦٫۹اعتراضا إلى الھیئة وقدمت ضمانات بنكیة بمبلغ  

 یئة المنقح أمام لجان حل الخالفات والنزاعات الضریبیة.   اعتراض الشركة وقامت الشركة "بتسجیل استئناف ضد تقییم الھ
 

تتوقع اإلدارة أن تكون النتیجة لصالحھا فیما یتعلق بالطلبات اإلضافیة المذكورة أعاله. وإذا نشأت أي مطالبة زكویة وضریبة  
  ۰٫۷ملیون لایر سعودي و    ٥٦٫۲إضافیة عند االنتھاء من المطالبات اإلضافیة السابق ذكرھا، یمكن استردادھا في حدود  

 ملیون لایر سعودي للزكاة والضرائب على التوالي من المساھمین المؤسسین للشركة. 
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .۱۳
 

تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین المؤسسین للشركة، وھم شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) 
تومو كیمیكال المحدودة (سومیتومو كیمیكال) وشركاتھما التابعة والزمیلة وشركات أخرى ذات إدارة مشتركة  وشركة سومی

 وتتمتع بتأثیر جوھري على شركات أخرى وموظفي اإلدارة العلیا.
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 (یتبع) معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .۱۳
 

 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  ۱۳-۱
 

والبتروكیماویات   المكررة  المنتجات  ومبیعات  مشتریات  من  رئیسي  بشكل  العالقة  ذات  األطراف  مع  المعامالت  تنشأ 
والتسھیالت االئتمانیة واإلعارات والعدید من اتفاقیات اإلیجار، ویتم تنفیذھا بموجب شروط تعاقدیة متفق علیھا. فیما یلي  

 سبتمبر: ۳۰مة للفترة المنتھیة في معامالت األطراف ذات العالقة الھا
 
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲  
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  

    أرامكو السعودیة وشركاتھا الزمیلة
 ۲٥٬۳۷۷٬۳۳۲ ۳۸٬۷۹۲٬٤۲۷  شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال  

 ۲٥٬٥۱٥٬٥۱۹ ۳۸٬٦۷٦٬٤٥۷  بیع منتجات مكررة ومنتجات بتروكیماویة 
 ۱۳۱٬۷۷٤ ۱۰۸٬۲۱۲  أعباء تمویلیة 

 ۱٦٬۲٦۱ ۱۷٬٤۱٦  إیجارات
 ۱۳٬٦٥٤ ۱۰٬۲٤٤  تكالیف موظفین معارین 

 ۱۰٬۷٥۸ ۲۱٬۰٤۱  رسوم الخدمة والتكالیف األخرى، بالصافي 
    

    شركة سومیتومو كیمیكال وشركاتھا الزمیلة 
 ۱٥۸٬۹۹۲ ٦۲٬۸۰۹  شراء بضائع

 ٥٬٦۹٦٬۰۲۹ ٥٬۳۹۸٬۲۸۹  بیع منتجات بتروكیماویة
 ٦٤٬۷٦۷ ٦۲٬۰۹۳  أعباء تمویلیة 

 ۲۱٦ -  إیجارات
 ۱٤٬۱۹۲ ٥٬۳٥۰  تكالیف موظفین معارین  

 ٥٬۷۷٤ ۱۲٬۰۸۳  رسوم الخدمة والتكالیف األخرى، بالصافي 
 

 أرصدة لدى األطراف ذات العالقة ۱۳-۲
 

والقروض والتسھیالت من المساھمین المؤسسین وشركاتھم الزمیلة )  ۲-۱-۹باإلضافة إلى الذمم المدینة التجاریة (اإلیضاح  
)، فقد نتج عن المعامالت أعاله أرصدة ذمم مدینة  ٦-۳-۹) والذمم الدائنة التجاریة واألخرى (اإلیضاح  ۳-۳-۹(اإلیضاح  

المختصرة   المالي األولیة  المركز  المدینة تجاریة وذمم دائنة مع أطراف ذات عالقة كما ھي مدرجة في قائمة  الذمم  في 
م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٦۲٫٦التجاریة غیر التجاریة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بمبلغ  

ملیون لایر سعودي)، على    ۲٦۷٫۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۳۷٫٥ملیون لایر سعودي) و    ۳۹٫۱
 التوالي. 

 
 ارة العلیا المعامالت مع موظفي اإلد ۱۳-۳

 
م:  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لایر سعودي ( ۱۰٫۹بلغت قیمة المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا في حساب المنافع قصیرة األجل  

ملیون لایر سعودي) مدرجة في    ٥٫۷م:  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي (  ٥٫۷ملیون لایر سعودي) منھا    ۱۰٫۱
سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي (  ۱٫۰٥عویض المدفوع ألعضاء مجلس اإلدارة  تكالیف الموظفین المعارین أعاله. وبلغ الت

 ملیون لایر سعودي). ۱٫۰٥م:  ۲۰۲۱
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۲۳ 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۱٤
 
اإلیضاحات   )۱( في  عنھا  المفصح  المبالغ  إلى  المصرفیة   ۲-۱۲و    ۳-۳-۹باإلضافة  الضمانات  بلغت  التوالي،  على 

 ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۸٤٥٫۸م مبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰االعتماد الصادرة نیابة عن الشركة كما في  وخطابات  
 ملیون لایر سعودي). ۱٬٥٤٥م: ۲۰۲۱دیسمبر 

 
، بلغت االلتزامات الرأسمالیة المتعاقد علیھا ولكن لم یتم تكبدھا ۲-۸باإلضافة إلى المبالغ المفصح عنھا في اإلیضاح   )۲(

 ملیون لایر سعودي).  ٦٦٫۳م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۰۹٫٥م ما قیمتھ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في  
 
م، رفعت الشركة السعودیة للكھرباء دعوى ضد الشركة تزعم أن الشركة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في   )۳(

میجاوات المنصوص    ۱۳۰ألدنى البالغ  أخلت باتفاقیة إمداد الطاقة ("االتفاقیة") من خالل استیراد طاقة تزید عن الحد ا
ملیون لایر سعودي، فإن المبلغ المتبقي المتنازع    ٥٦٫٤علیھ في االتفاقیة. وبعد دفع المبلغ الذي ال خالف علیھ وقدره  

م ورسوم  ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي والذي یتكون من غرامة على رسوم استخدام الشبكة لسنة    ۳۱۷٫۹۸علیھ ھو  
بالحد المنصوص علیھ بموجب االتفاقیة. وتم تقدیم األمر ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹ة لسنتي  أعلى الستخدام الشبك م مقارنةً 

مبدئیاً للمراجعة من قبل لجنة الفصل في النزاعات ("اللجنة") التابعة لھیئة تنظیم المیاه والكھرباء. باإلضافة إلى ما  
ملیون لایر سعودي من خالل إضافة    ۳٦٥٫۷ى  سبق، قامت الشركة السعودیة للكھرباء بزیادة المبلغ المطالب بھ إل

م والتي كانت موضوع اتفاقیة جدیدة الستخدام الشبكة  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي كرسوم استخدام الشبكة لسنة  ٤۷٫۷
أعاله. وفي   النزاع  ولیس جزًءا من  للكھرباء،  السعودیة  والشركة  الشركة  قبل  علیھا من  التفاوض  دیسمبر   ۱۹تم 

  ۳٦٥٫۷لشركة السعودیة للكھرباء مبلغ المطالبة وقدره  ل  الشركة جنة قراراً إداریاً یقضي بدفعم، أصدرت الل۲۰۲۱
ملیون لایر سعودي. وتعتقد إدارة الشركة أن قرار اللجنة معیب ألسباب مختلفة ویمثل انتھاكاً لقوانین المملكة ولوائحھا 

ى قرار اللجنة ألسباب عدیدة أمام المحكمة اإلداریة بجدة و / أو قوانین الشریعة اإلسالمیة. وقدمت الشركة استئنافا عل
في دیوان المظالم. وقد نقلت المحكمة اإلداریة بجدة اختصاص القضیة إلى المحكمة اإلداریة بالریاض بناًء على طلب  

اإلداریة   االستئناف  محكمة  أمام  استئنافًا  وقدمت  الشركة  علیھ  اعترضت  والذي  للكھرباء  السعودیة  بجدة.  الشركة 
وأعادت محكمة االستئناف اإلداریة بجدة القضیة إلى المحكمة اإلداریة بجدة للفصل فیھا. إال أن محكمة جدة اإلداریة  
رفضت قضیة الشركة ضد الشركة السعودیة للكھرباء على أساس أن الشركة السعودیة للكھرباء ال ینبغي أن تكون 

ن تكون القضیة ضد لجنة ھیئة تنظیم المیاه والكھرباء. وقد رفضت  المدعى علیھ في القضیة؛ وبدالً من ذلك، یجب أ
اإلیجابیة  النتیجة  من  واثقة  الشركة  وإدارة  بجدة.  اإلداریة  االستئناف  محكمة  إلى  استئنافًا  وقدمت  الحكم  الشركة 

 لالستئناف؛ لذلك، لم یتم تكوین أي مخصص في ھذا الصدد في ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.
 

 الموافقة واالعتماد لإلصدار .۱٥
 

تمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة والتصریح بإصدارھا من قبل لجنة المراجعة، المفوضة من مجلس  
 م). ۲۰۲۲أكتوبر  ۳۱ھـ (۱٤٤٤ربیع الثاني  ٦إدارة الشركة، بتاریخ 
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