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 معلومات حول الشركة وأنشطتها -1

 
مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية    شركة مساهمة سعوديةهي    (" الشركة" )  الشركة الكيميائية السعودية القابضة

. إن الشركة مدرجة في (م1972  مارس28الموافق  )هـ  1392  صفر  12  اريخبت  1010006161تجاري رقم  السجل  البموجب  
 السوق المالية السعودية )تداول(. 

 
 . الواحدلاير سعودي للسهم  10سهم بقيمة  84,320,000يتكون رأس مال الشركة من 

 
 : بما يلي (" المجموعة"  يشار إليها مجتمعين) تها التابعةاوشركللشركة  الرئيسية  نشطةاألتتمثل 

 

وامتالك  اإدارة الشركات التابعة أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها الشركة وتوفير الدعم الالزم له •
 العقارات.

 والمنتجات المتعلقة بها ألغراض االستعمال المدني والعسكري وتقديم خدمات الدعم الفني للتفجير. تصنيع وبيع المتفجرات   •

تصنيع ومزاولة تجارة الجملة والتجزئة في األدوية والمواد والمحاليل الطبية والمستحضرات الصيدلية واألدوات والمعدات  •
 بية وقطع الغيار الخاصة بها والمنظفات والمواد الغذائية. واآلالت الطبية والجراحية ولوازم المستشفيات والمراكز الط

 تصنيع وإنتاج مادة نترات األمونيوم.  •
 

 ، المملكة العربية السعودية. 11461الرياض   2665إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو: ص.ب 
 

 : للشركة ولشركاتها التابعة التالية  القوائم المالية الموجزة موحدةتتضمن هذه القوائم المالية األولية ال
 

  
 نسبة الملكية 

     المباشرة وغير المباشرة % 

 بلد التأسيس  النشاط الرئيسي  الشركة التابعة  
سبتمبر   30

2021 
ديسمبر  31

2020           

 الشركة السعودية العالمية للتجارة  

 % 99 % 99 العربية السعودية المملكة  توزيع األدوية  ( " سيتكوفارما" المحدودة )

شركة السويس العالمية للنترات  
 % 100 %100 جمهورية مصر العربية  إنتاج نترات األمونيوم المسامية  ( " سينكو")

 الشركة الكيميائية لالستثمار

 التجاري المحدودة 
تجارة الجملة والتجزئة في األدوية  

 % 100 %100 السعودية المملكة العربية  والمواد والمعدات الطبية 

 شركة أجا للصناعات الدوائية  

 % 100 %100 المملكة العربية السعودية  إقامة وتملك مصانع األدوية  ( " أجا فارما"المحدودة )

 الشركة الكيميائية السعودية  

 المحدودة 
تصنيع وبيع المتفجرات المدنية  

 % 100 %100 المملكة العربية السعودية  والعسكرية 
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 أسس اإلعداد  -2
 

التقرير المالي األولي"، المعتمد في  ”" (34“)تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  
 المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

ائم المالية األولية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية  ال تشتمل القو
 .  2020ديسمبر  31الكاملة، وعليه يجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

األولية جزءاً ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، لكن نتائج العمليات للفترات األولية قد ال تشير بصورة عادلة إلى نتائج تعتبر الفترة  
 عمليات السنة الكاملة 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 

خالف ذلك. اللاير السعودي هو العملة  ، مالم يذكر  ةسعوديال  ترياالالف  آالب  الموجزةاألولية الموحدة   هذه القوائم المالية  عرض  تم
التابعة هي اللاير السعودي    الوظيفية للمجموعة. باستثناء شركة سينكو والتي تستخدم إن عملة العرض للشركة وجميع شركاتها 

 الدوالر األمريكي كعملة العرض. 

 
   بالبيانات المحاسبية الهامةملخص  2-1

المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية تتماشى السياسات المحاسبية  
.  إن وجدت   ،ريناي  1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من  2020ديسمبر    31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  

 ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول بعد.لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 

، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة 2021يسري مفعول العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام  
 .الموجزة للمجموعة. تم اإلفصاح عن طبيعة وأثر هذه التغيرات أدناه

 (39)ومعيار المحاسبة الدولي    ( 9)المرحلة الثانية: التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي    -ل سعر الفائدة المرجعي  إحال
 . (16)والمعيار الدولي للتقرير المالي ( 4)والمعيار الدولي للتقرير المالي  (7) والمعيار الدولي للتقرير المالي 

إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا تقدم هذه التعديالت  
 تقريبًا من المخاطر. 

 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:  

تطلبها اإلحالل بصورة مباشرة وسيلة عملية تتطلب معاملة التغيرات التعاقدية، أو التغيرات على التدفقات النقدية التي ي •
 باعتبارها تغيرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما 

السماح بإجراء التغيرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك على عمليات تخصيص وتوثيق تغطية المخاطر دون  •
 وقف عالقة تغطية المخاطر 

ت مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحديد بشكل منفصل عند تخصيص أداة ذات أسعار تقديم إعفاءا •
 خالية من المخاطر كأداة لتغطية مخاطر بند ما 

 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. 

 

 واالفتراضات المحاسبيةاألحكام والتقديرات  2-2
من اإلدارة إجراء األحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات   الموجزةيتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة  

 المحاسبية والمبالغ المدرجة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

في تطبيق السياسات المحاسبية   الموجزةن األحكام الهامة التي توصلت لها اإلدارة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة  إ
للشركة والمصادر الرئيسية لحالة عدم التأكد في التقديرات بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر ذاتها المطبقة في القوائم المالية 

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في السنوية للسنة 
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 تنفيذ تحت ال أعمال رأسماليةالمعدات و اآلالت والممتلكات و -3

                  
 : فيما يلي ملخًصا لحركة الممتلكات واآلالت والمعدات

     
 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر 30   
 مراجعة غير مراجعة   

   
بآالف الرياالت 

 السعودية
الرياالت  بآالف 

 السعودية
   ─────── ─────── 

     التكلفة 
     

 862,019 913,363   السنة الرصيد في بداية الفترة/
 18,071 2,027   إضافات  

 ( 2,346) ( 5)    استبعادات 
 35,619 -   تحويالت  

   ─────── ─────── 
 913,363 915,385   الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

   ─────── ─────── 
     اإلستهالك المتراكم 

 395,347 434,580   الرصيد في بداية الفترة/السنة 
 40,762 30,830   المحمل للفترة/السنة 

 ( 1,529) ( 3)   استبعادات 
   ─────── ─────── 

 434,580 465,407   الرصيد في نهاية الفترة/السنة 
   ─────── ─────── 
     

 478,783 449,978   الدفتريةصافي القيمة 
    ══════  ══════ 
 

  345كما بلغت التحويالت مبلغ    ،لاير سعودي   12,288مبلغ   2020سبتمبر    30بلغت اإلضافات خالل التسعة أشهر المنتهية في  
أصواًل بصافي قيمة دفترية    2020سبتمبر    30استبعدت المجموعة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  كما     ألف لاير سعودي.

 .ألف لاير سعودي 36مبلغ بخسائر االستبعادات  نتجت عن هذه .ألف لاير سعودي 117بلغت 
 

 فيما يلي ملخًصا لحركة أعمال رأسمالية تحت التنفيذ: 
     
 2020 ديسمبر 31 2021سبتمبر  30   
 مراجعة غير مراجعة   

   
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
   ─────── ─────── 

 205,167 423,884   الرصيد بداية الفترة / السنة 
 254,336 133,519   إضافات 

 ( 35,619) -   تحويالت  
   ─────── ─────── 

 423,884 557,403   الرصيد نهاية الفترة / السنة 
    ══════  ══════ 
 

  1,319مبلغ    2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في    ةالمدرجة في تكلفة األصول خالل فترة التسعالمؤهلة  بلغت تكاليف التمويل  
 ألف لاير سعودي(. 1,868: 2020سبتمبر  30ألف لاير سعودي )
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 )تتمة(  رأسمالية تحت التنفيذالممتلكات واآلالت والمعدات وأعمال  -3
 

بشكل رئيسي في التكاليف المتكبدة لبناء مصنع األدوية في مدينة    2021سبتمبر  30تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في 
اللوائح األمنية. حائل الصناعية ومصنع المتفجرات الجديد في مدينة الرياض وجميع األعمال األخرى التي يتم تنفيذها لتتفق مع  

 المشروعين من المتوقع اكتمال    بخصوص االرتباطات الرأسمالية المتعلقة بهذه األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.  2-11راجع إيضاح  
 . 2022خالل الربع الثاني من العام 

 
مباني وآالت وسيارات وجميع  بالرياض الخاصة بالمجموعة بما فيه من    الجديد إن مصنع األدوية في حائل ومصنع المتفجرات  

 األصول ذات الصلة مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي كضمان مقابل القروض ذات الصلة. 
 
 ذمم مدينة تجارية  -4
 
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 مراجعة غير مراجعة 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
 ───────── ───────── 

 1,138,000 1,583,000 حكومية  -ذمم مدينة 
 682,107 729,075 مؤسسات خاصة -ذمم مدينة 
 ( 132,480) ( 154,392) في الذمم المدينة الهبوطمخصص 

 ───────── ───────── 
 1,687,627 2,157,683 المجموع

  ════════  ════════ 
 
 
سبتمبر   30كما في  من إجمالي الذمم المدينة التجارية    % 73من مؤسسات حكومية سعودية ما نسبته  المستحقة    الذمم التجاريةمثل  ت

(. تتمتع هذه المؤسسات بتصنيف ائتماني قوي في السوق من إجمالي الذمم المدينة التجارية  %67:  2020ديسمبر    31)  2021
 السعودي. 

  
لاير سعودي  ألف   743,722بمبلغ حكومي مبيعات لعميل واحد  2021سبتمبر  30تتضمن اإليرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية 

نسبته   ما  )  % 28أي  اإليرادات  إجمالي  نسبته    ألف  722,119:  2020  سبتمبر  30من  ما  أي  سعودي  إجمالي    % 29لاير  من 
 اإليرادات(.

 
سبتمبر   30قامت المجموعة باالعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة للذمم المدينة التجارية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 لاير سعودي(.  ألف 11,715: 2020سبتمبر  30لاير سعودي ) ألف  22,000بمبلغ  2021
 

 فيما يلي تحليل بأعمار الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها: 
 
 ولم تنخفض قيمتها رة السداد متأخ   
  

 اإلجمالي  
بآالف الرياالت  

 السعودية 

السداد  غير متأخرة 
 ولم تنخفض قيمتها 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 يوما   90اقل من 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 يوما   90-180
بآالف الرياالت  

 السعودية 

180-360  
 يوما  

بآالف الرياالت  
 السعودية 

من   أكثر
 يوما    360

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

 330,588 145,318 87,899 194,361 1,399,517 2,157,683 2021سبتمبر  30

 232,672 106,995 60,088 141,640 1,146,232 1,687,627 2020ديسمبر  31

 
 رأس المال   -5
 

لاير   843,200,000  :2020ديسمبر    31لاير سعودي )  843,200,000  مبلغ  2021سبتمبر    30بلغ رأس مال الشركة كما في  
 لاير سعودي.  10قيمة كل سهم  (سهم 84,320,000 :2020ديسمبر  31)سهم  84,320,000( مكون من سعودي
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        التمويل  -6
 
  صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويل   6-1

تمويل   وقعت احدى شركات المجموعة )شركة آجا فارما( اتفاقية تمويل طويل األجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لغرض
 30لاير سعودي حتى    مليون  157,5مليون لاير سعودي، بلغ المستلم منها    157,5الرأسمالية للمصنع في حائل، بقيمة  النفقات  
إن المبالغ المستلمة من الصندوق خفضت باألصل برسوم إدارية    مليون لاير سعودي(.   157,5:  2020ديسمبر    31)  2021سبتمبر
مليون لاير سعودي  6,2مليون لاير سعودي، وبالتالي فإن الرصيد يظهر بالصافي من تكلفة المعاملة المطفأة والبالغة  11,8بمبلغ 

التمويل السداد بعد فترة سماح على خمسة   إجماليستحق  ي  مليون لاير سعودي(.  7:  2020ديسمبر    31)  2021سبتمبر    30كما في  
تستحق الدفعات التالية في شهري   ، م2021يناير    28الموافق    1442جمادى الثاني    15عشر قسط نصف سنوية متتالية بدًءا من  

هذه التسهيالت  م. إن  2027سبتمبر    16هـ الموافق  1449ربيع الثاني    15وأخر دفعة بتاريخ    . من كل عامربيع الثاني وشوال  
 سبتمبر  30كما في    مضمونة بسند ألمر ورهن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة التابعة كما تتضمن االتفاقية بعض التعهدات المالية. 

مع صندوق التنمية الصناعية السعودي إلعادة جدولة القرض ولم تسدد الدفعات المستحقة في  بالتفاهم  ، قامت الشركة التابعة  2021
 . من المتوقع االنتهاء من توثيق اتفاقية إعادة الجدولة خالل الربع الرابع م.2021مايو  27و 2021يناير  28

 
شركة الكيميائية السعودية المحدودة( اتفاقية تمويل طويل األجل مع صندوق التنمية الصناعية الكما وقعت احدى شركات المجموعة )

مليون لاير سعودي، بلغ المستلم منها   299مصنع الجديد في مدينة الرياض، بقيمة  السعودي لغرض تمويل النفقات الرأسمالية لل
التمويل    إجمالييستحق    .(مليون لاير سعودي  183,2  :2020ديسمبر    31)  2021رسبتمب  30مليون لاير سعودي حتى    183,2

م. 2022نوفمبر    9الموافق    1444ربيع الثاني    15السداد بعد فترة سماح على خمسة عشر قسط نصف سنوية متتالية بدًءا من  
م. إن هذه التسهيالت مضمونة بسند ألمر ورهن ممتلكات وآالت 2029فبراير    28هـ الموافق  1450شوال    15وأخر دفعة بتاريخ  

 ضمن االتفاقية بعض التعهدات المالية.ومعدات الشركة التابعة كما تت
 

 فيما يلي ملخًصا بمعلومات تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي:
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30  
 مراجعة غير مراجعة  

  
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
  ────────── ───────── 

 386,500 386,500  سقف التمويل
    

 340,700 340,700  مسحوبات 
 ( 21,201) ( 19,891)  يخصم: رسوم إدارية 

  ────────── ───────── 
  320,809 319,499 
   ════════  ════════ 

    منها: 
 298,899 291,409  الجزء غير المتداول

 20,600 29,400  الجزء المتداول 
  ────────── ───────── 
  320,809 319,499 
   ════════  ════════ 
  
 إسالمي قصير األجل تمويل 6-2

. تحمل هذه التسهيالت تكاليف تمويل بسعر اإلقراض والرأسمالية  تستخدم المجموعة التمويل اإلسالمي لتمويل عملياتها التشغيلية
التسهيالت مضمونة بسندات ألمر. تتضمن اتفاقيات التسهيالت بين البنوك السعودية )"سايبور"( باإلضافة إلى هامش ثابت. إن هذه  

بعض التعهدات المالية والتي تتطلب الحفاظ على مستوى بعض المؤشرات المالية، كما إن إحداها تتضمن تنازل مؤكد عن متحصالت 
 تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي لصالح البنك المقرض.
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 )تتمة( التمويل  -6
  
 )تتمة( إسالمي قصير األجل تمويل 6-2
 

 فيما يلي ملخًصا بمعلومات التمويل اإلسالمي قصير األجل: 
 المبالغ المستخدمة على شكل  

 مسحوبات  سقف التمويل  

اعتمادات  
 مستندية 

 2-11إيضاح 
 خطابات ضمان 

 1-11إيضاح 
المبالغ غير  
 المستخدمة 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

      )غير مراجعة(  2021سبتمبر  30كما في 
 282,779 14,321 - 92,625 389,725 الشركة السعودية الكيمائية القابضة 

 1,235,730 214,605 288,791 1,320,874 3,060,000  الشركة السعودية العالمية للتجارة
التجاري   لالستثمارالشركة الكيميائية 

 55,700 - - 9,300 65,000 المحدودة 
 57,315 - - 65,685 123,000 شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة   

 158,127 12,363 1,514 188,718 360,722 الشركة الكيميائية السعودية المحدودة 

 1,789,651 241,289 290,305 1,677,202 3,998,447 المجموع 

 
 المبالغ المستخدمة على شكل  

 مسحوبات  سقف التمويل  
 اعتمادات مستندية

 2-11إيضاح 
 خطابات ضمان 

 1-11إيضاح 
المبالغ غير 
 المستخدمة 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

      )مراجعة( 2020ديسمبر  31كما في 
 203,679 14,321 - 171,725 389,725 الشركة السعودية الكيمائية القابضة 
 1,671,912 252,046 296,894 988,848 3,209,700 الشركة السعودية العالمية للتجارة 

الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري  
 المحدودة 

65,000 35,662 9,117 - 20,221 

 36,020 - 4,551 82,429 123,000 شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة   
 219,154 574 - 120,994 340,722 الشركة الكيميائية السعودية المحدودة 

 2,150,986 266,941 310,562 1,399,658 4,128,147 المجموع 

 

 زكاة وضريبة دخل   -7
 

 29,922بمبلغ    2021سبتمبر    30باالعتراف بمخصص زكاة وضريبة دخل لفترة التسعة األشهر المنتهية في    المجموعة  قامت
 لاير سعودي(. ألف 20,230: 2020سبتمبر  30لاير سعودي ) ألف

 
والشركة   الدوائية،  للصناعات  أجا  التجاري، شركة  لالستثمار  الكيميائية  الشركة  فارما،  التابعة، سيتكو  الشركة وشركاتها  قدمت 

 .2020قرارات الزكوية حتى سنة الشهادات واإلالكيميائية السعودية المحدودة 
 

حصلت المجموعة على موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتقديم اقرارات زكوية موحدة للشركة القابضة والشركات التابعة 
. 2020، والشركة الكيميائية لالستثمار التجاري بدءاً من العام  للصناعات الدوائيةأجا  التالية: الشركة الكيميائية السعودية المحدودة،  

 . شركة سيتكو فارما اقرارا زكوياً منفصالً باإلضافة، تقدم 
 

من    2018إلى    2014للسنوات من    ةنهائيال  ةزكويال  روبوطال، حصلت الشركة على  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
 ، في المخصص  ةمضمن  لاير سعودي،  10.227.611هناك مبالغ مستحقه بقيمة    أن، والذي أظهر  الزكاة والضريبة والجماركهيئة  

 جراءات ذات الصلة. إلمن قبل الشركة وفقًا ل وجاري االعتراض عليها
 

ة  ويالزك  فارما والشركة الكيميائية لالستثمار التجاري على الربوط، حصل كل من سيتكو  2019ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
 .من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2017 سنةالنهائية للسنوات حتى 
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 ربح السهم األساسي والمخفض -8
 

يتم احتساب ربح السهم بناء على صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  
 لربح األساسي للسهم ألن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة. للسهم هو نفس اخالل الفترة. إن الربح المخفض  

  
 األدوات المالية  -9
 

 :الموجزةفيما يلي فئات األصول وااللتزامات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة 
 
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 مراجعة غير مراجعة 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
 ───────── ───────── 

   أصول مالية بالتكلفة المطفأة 
 1,687,627 2,157,683 ذمم مدينة تجارية

 35,990 36,397 أصول أخرى 
 150,326 62,930 نقد ونقد مماثل

 ───────── ───────── 
 1,873,943 2,257,010 مجموع األصول المالية بالتكلفة المطفأة 

  ════════  ════════ 
   التزامات مالية بالتكلفة المطفأة 

 319,499 320,809 الصناعية السعوديتمويل صندوق التنمية 
 10,335 8,316 ايجار  عقود التزامات

 1,399,658 1,677,202 تمويل إسالمي قصير األجل
 1,236,123 1,100,133 ذمم دائنة تجارية  

 ───────── ───────── 
 2,965,615 3,106,460 مجموع االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة 

  ════════  ════════ 
 

القيمة العادلة ألن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات المالية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة.   إفصاحاتلم تعرض المجموعة  
  

 الرأسمالية االلتزامات المحتملة واالرتباطات -10
 

 التزامات محتملة  10-1
 

ديسمبر  31لاير سعودي )  ألف  241,289بمبلغ    2021سبتمبر    30لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية قائمة كما في   (أ
 لاير سعودي( تم إصدارها في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة.  ألف 266,941: 2020

 
لدي المجموعة التزامات محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها، بما في ذلك مطالبات من وضد   ( ب

االلتزامات   هذه  نشأت  القضايا. حيث  من  متنوعة  على مجموعة  تنطوي  تحكيم  وإجراءات  قضائية  ودعاوى  المقاولين 
من غير المتوقع تكبد أي التزامات انه    ،شارة مستشارها القانونيوبإست  ،تعتقد اإلدارةالمحتملة في السياق العادي لألعمال.  

 هامة من هذه المطالبات المحتملة.إضافية 
 

   ارتباطات رأسمالية   10-2
 

المجموعة   قائمةلدى  :  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  ألف   290,305بمبلغ    2021سبتمبر    30كما في    اعتمادات مستندية 
تتعلق بأعمال رأسمالية تحت التنفيذ بقيمة    2021سبتمبر    30وارتباطات رأسمالية قائمة كما في  لاير سعودي(  ألف    310,562
 .مليون لاير سعودي( 194,012: 2020ديسمبر  31لاير سعودي ) ألف 151,843
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 التشغيليةالمعلومات القطاعية   -11
 

يتم التقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التقرير الداخلي المقدم لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس. تقوم المجموعة  
االدوية  المتفجرات،  في  التشغيلية  المجموعة  عمليات  تتمثل  العمليات.  من  الخسارة  أو  الربح  على  بناء  القطاعات  أداء  بتقييم 

األمونيوم نترات  وإنتاج  الطبية  القابضة.    ،والمستلزمات  الشركة  عمليات  الرئيس  المركز  يتضمن  لبعض فيما  ملخًصا  يلي  فيما 
المعلومات المالية المختارة لقطاعات األعمال المذكورة أعاله. فيما عدا المعلومات المتعلقة بقطاع نترات االمونيوم المتواجد في 

فإ العربية،  السعودية.جمهورية مصر  العربية  المملكة  داخل  أعمال  بقطاعات  تتعلق  األخرى  المعلومات  كافة   ن جميع  تم حذف 
 .المعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها بشكل مالئم

 

 
قطاع  

 المتفجرات

قطاع األدوية 
والمستلزمات 

 الطبية

قطاع إنتاج 
نترات 

 األمونيوم 

المركز 
 الرئيس 

 المجموع

 

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

      
)غير  2021سبتمبر  30كما في 
 مراجعة(

 
 

   

 4,973,001 493,682 85,639 3,554,904 838,776 أصول القطاع

 3,301,220 139,868 3,941 2,703,347 454,064 التزامات القطاع

 
      )مراجعة( 2020ديسمبر  31كما في 

 4,791,937 509,735 87,668 3,442,372 752,162 أصول القطاع

 3,154,442 220,578 1,775 2,577,882 354,207 التزامات القطاع
 

 

قطاع  

 المتفجرات 

األدوية  قطاع 

والمستلزمات  

 الطبية 

قطاع إنتاج  

 نترات األمونيوم 

 المركز الرئيس 

 المجموع 

 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية 

      

  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   )غير مراجعة(   2021سبتمبر  

   

 811,736 - 16,187 736,298 59,251 اإليرادات  

 (26,478) - (12,419) (14,059) - اإليرادات بين القطاعات 

 785,258 - 3,768 722,239 59,251 صافي اإليرادات 

      

 8,020 ( 7,980) ( 830) 14,502 2,328 للقطاع   الشامل صافي )الخسارة( الدخل 

 

      

  30أشهر المنتهية في   التسعة لفترة 

   )غير مراجعة(   2021سبتمبر  

   

 2,722,522 - 46,058 2,468,251 208,213 اإليرادات  

 (67,897) - (29,574) (38,323) - اإليرادات بين القطاعات 

 2,654,625 - 16,484 2,429,928 208,213 صافي اإليرادات 

      

 76,870 ( 19,280) ( 1,589) 66,434 31,305 للقطاع   الشامل صافي الدخل )الخسارة( 

 
 
 
 
 



 الشركة الكيميائية السعودية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 2021سبتمبر  30

14 

  
 )تتمة( المعلومات القطاعية التشغيلية  -11

 
قطاع  

 المتفجرات 

قطاع األدوية  
والمستلزمات  

 الطبية 
قطاع إنتاج  

 نترات األمونيوم 

 المركز الرئيس 

 المجموع 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

      
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   )غير مراجعة(   2020سبتمبر 
   

 830,979 - 15,390 752,243 63,346 اإليرادات  
 (19,629) - (9,809) (9,820) - القطاعات اإليرادات بين 

 811,350 - 5,581 742,423 63,346 صافي اإليرادات 
      

 19,141 ( 6,697) 1,348 13,828 10,662 الدخل الشامل للقطاع صافي 

 
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

   )غير مراجعة(  2020سبتمبر 
   

 2,532,157 - 43,375 2,293,789 194,993 اإليرادات  
 (62,505) - (33,145) (29,360) - اإليرادات بين القطاعات 

 2,469,652 - 10,230 2,264,429 194,993 صافي اإليرادات 
      

 98,025 (15,216) 218 76,194 36,829 الدخل الشامل للقطاع صافي 

 

 توزيعات األرباح -12
 على توصية مجلس اإلدارة   (م2021مايو    26الموافق  )  هـ 1442  شوال  14بتاريخ  المنعقد    العامة في اجتماعها  وافقت الجمعية
 2020ديسمبر    31لاير سعودي عن كل سهم( للسنة المنتهية في    0,50)لاير سعودي    42,160,000بقيمة    نقدية  بتوزيع أرباح

 .(م2021يونيو  14الموافق ) هـ1442ذو القعدة  4والتي دفعت في 
 

 أرقام المقارنة  -13
 . الحاليةالفترة السابقة لتتوافق مع عرض  للفترةم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة ت

 
 ةالالحق األحداث  -14

إدارة المجموعة أنه لم تحدث أي أحداث جوهرية بعد نهاية الفترة التي قد تتطلب التعديل على أو اإلفصاح في هذه القوائم  تعتقد  
 .وجزةالمالية األولية الموحدة الم

 
 "( 19- آثار انتشار فيروس كورونا المستجد )"كوفيد  -15

ثم أعلنت منظمة الصحة العالمية    ، 2019"( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-)"كوفيدساللة جديدة من فيروس كورونا  تم تحديد  
. ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في  2020الحقا تصنيف الفيروس بالجائحة في مارس  

مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية    ، ي المدنمما أدى إلى قيود على السفر وحظر التجول ف  ،ذلك المملكة العربية السعودية
 وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. 

 
إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من العوامل  

معدل انتقال مكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية. تشمل هذه العوامل  والتي قد ال تت  ،والتطورات المستقبلية
وتأثير تلك اإلجراءات  ،واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء  ،ومدة التفشي ،الفيروس

 . على النشاط االقتصادي
 فايروس  لم تتأثر عمليات المجموعة تأثًرا كبيًرا بتفشي ،هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةوحتى اآلن وكما بتاريخ اعتماد  

 وسوف تستمر المجموعة في تقييم طبيعة ومدى تأثير الفايروس على أعمالها ونتائجها المالية.  19-كوفيد
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة   -16
  3 )الموافق هـ1443األول  ربيع 28 بتاريخمن قبل مجلس إدارة الشركة  الموجزةالموحدة األولية القوائم المالية   الموافقة علىم ت

 . ) م2021 نوفمبر


