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 لوبریف  -لزیوت األساس  شركة أرامكو السعودیة 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة)

 
  القوائم المالیة لغرض خاص 

 ۲۰۲۲یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 وتقریر المراجع المستقل 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   القوائم المالیة لغرض خاص
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 
 الصفحة  المحتویات 

  
  

 ٤ - ۲ تقریر المراجع المستقل 
  

 ٥ قائمة المركز المالي 
  

 ٦ قائمة الدخل الشامل 
  

 ۷ التغیرات في حقوق الملكیة قائمة 
  

 ۸   قائمة التدفقات النقدیة 
  

 ۲٥ - ۹ إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
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 ،۲٥برایس وترھاوس كوبرز، ترخیص رقم 

 ، المملكة العربیة السعودیة۲۱٤٦٤، جدة ۱٦٤۱٥سكویر، ص.ب. جمیل 
 east-www.pwc.com/middle،+۹٦٦ )۱۲(  ٦۱۰  - ٤٤۰۰، فاكس: +۹٦٦ )۱۲( ٦۱۰ - ٤٤۰۰ ھاتف:

 
 

السعودیة أرامكو  شركة  شركاء  السادة  إلى  المستقل  المراجع  األساس    تقریر    – لزیوت 
   المحترمین لوبریف

 
  تقریر حول مراجعة القوائم المالیة لغرض خاص   

   رأینا
في رأینا، أن القوائم المالیة لغرض خاص تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي لشركة  

 وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة لفترة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لوبریف ("الشركة") كما في   -  لزیوت األساس أرامكو السعودیة  
اییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمع  الستة أشھر

 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.
 

 ما قمنا بمراجعتھ
 تتألف القوائم المالیة لغرض خاص للشركة مما یلي: 

 
 . ۲۰۲۲یونیو   ۳۰قائمة المركز المالي كما في   •
 قائمة الدخل الشامل للفترة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة للفترة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 قائمة التدفقات النقدیة للفترة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
ا • والمعلومات  الھامة  المحاسبیة  السیاسات  تتضمن  التي  خاص،  لغرض  المالیة  القوائم  حول  لتفسیریة إیضاحات 

   األخرى. 
 

  أساس الرأي 
لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر  

   .مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة لغرض خاصتم توضیحھا في تقریرنا بالتفصیل ضمن قسم 
 

  الحصول علیھا كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم 
 

 االستقالل
 
إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة المتعلقة بمراجعتنا للقوائم 

 المالیة لغرض خاص، كما التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذه القواعد. 
 

 لفت انتباه 
 نود لفت االنتباه إلى:

 
رقم  أن   ● لغرض خاص    ۱-۲اإلیضاح  المالیة  القوائم  أن  والذي یوضح  المرفقة  المالیة لغرض خاص  القوائم  حول 

قد تم إعدادھا إلدراجھا في طلب االكتتاب العام   ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المرفقة كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في  
   ال ینبغي استخدامھا ألي غرض آخر.األولي للشركة لتقدیمھ إلى ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة، و

 
والتي توضح الحكم المحاسبي حول القوائم المالیة لغرض خاص المرفقة    ۳۲واإلیضاح رقم    ۷-۳اإلیضاح رقم  أن   ●

المنتھیة في وأسسھا  فیما یتعلق بإثبات اإلیرادات  الرئیسي   للسنوات  للشركة  المالیة  القوائم  الناتج من تعدیل               واألثر 
. بناًء على تقییم الشركة لمعاییر إثبات اإلیرادات لبیع منتجات معینة إلى شریك  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹یسمبر  د  ۳۱

األغلبیة، قررت الشركة أن بعض المبیعات التي تم حسمھا سابقًا مقابل تكلفة اإلیرادات یجب أن یتم عرضھا اآلن  
 تاریخ.  كإیرادات في قائمة الدخل الشامل للسنوات المنتھیة بذلك ال

 
  إن رأینا غیر معّدل فیما یتعلق باألمور أعاله.
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۳ 

 
 
 

السعودیة   أرامكو  شركة  شركاء  السادة  إلى  المستقل  المراجع  األساستقریر    –   لزیوت 
 المحترمین (تتمة) لوبریف

 
  مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة حول القوائم المالیة لغرض خاص

اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة لغرض خاص وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة إن اإلدارة مسؤولة عن  
في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین، وعن  

لتتمك اإلدارة ضروریاً  تراه  الذي  الداخلیة  الرقابة  التحریفات نظام  من  خالیة  خاص  لغرض  مالیة  قوائم  إعداد  من  ن 
   الجوھریة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

 
عند إعداد القوائم المالیة لغرض خاص، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا واإلفصاح  

لم تنو اإلدارة تصفیة  عن األمور المتعلقة باالستمراریة، واس  -عند الضرورة    - تخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما 
  الشركة أو وقف عملیاتھا أو عدم وجود بدیل حقیقي بخالف ذلك.

 
 إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للشركة. 

 
  مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة لغرض خاص 

 
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة لغرض خاص ككل خالیة من التحریفات 
الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. یُعد التأكید المعقول مستوى  

ة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة عال من التأكید، ولكنھ ال یضمن أن عملیة المراجع
العربیة السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري عند وجوده. یمكن أن تنتج التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد 

االقتصادیة التي یتخذھا   جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات
 المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة لغرض خاص. 

 
وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس  

 المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: الحكم المھني ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة 

تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة لغرض خاص، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ،   ●
وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة ھذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء 

شاف أي تحریفات جوھریة ناتجة عن الغش تُعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حیث  رأینا. إن مخاطر عدم اكت
   قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

إجراءات   ● تصمیم  لغرض  المراجعة  بعملیة  المتعلقة  الداخلیة  الرقابة  ألنظمة  فھم  على  مالئمة الحصول  مراجعة 
 للظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة للشركة. 

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة   ●
   التي قامت بھا اإلدارة.
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٤ 

 
 
 

شر  شركاء  السادة  إلى  المستقل  المراجع  السعودیة  تقریر  أرامكو  األساسكة    –   لزیوت 
 المحترمین (تتمة) لوبریف

 
  مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة لغرض خاص (تتمة) 

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا،  ●
عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى وجود شك كبیر حول قدرة  تحدید ما إذا كان ھناك  

الشركة على االستمرار في أعمالھا. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا لفت االنتباه في تقریرنا  
ت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة.  إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالیة لغرض خاص، أو تعدیل رأینا إذا كان

تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف  
 المستقبلیة قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالھا. 

اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت    تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة لغرض خاص، بما في ذلك ●
 القوائم المالیة لغرض خاص تمثل المعامالت واألحداث على النحو الذي یضمن العرض العادل. 

 
بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة   -من بین أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة  

  قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفھا خالل مراجعتنا.الجوھریة، بما في ذلك أي أوجھ  
 

 برایس وترھاوس كوبرز 
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي 
 ٤٤۷ترخیص رقم  -محاسب قانوني 

 
 ھـ ۱٤٤٤صفر   ۲۲
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۱۸
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۹ 

 معلومات عامة  ۱
 

لوبریف ("الشركة") ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل    -السعودیة لزیوت األساس  شركة أرامكو  
  ۱۸). بعد فترة الستة أشھر المنتھیة في  ۱۹۷٦أغسطس    ۲۹ھـ (الموافق  ۱۳۹٦رمضان    ۳الصادر في جدة بتاریخ    ٤۰۳۰۰۱۰٤٤۷تجاري رقم  

ھـ (الموافق  ۱٤٤٤محرم    ۲۰بتاریخ    ۱۱۷۳من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة بموجب القرار رقم  ،  تحولت الشركة  ۲۰۲۲أغسطس  
في    إلى ھیئة السوق المالیة, قرر مساھمو الشركة تقدیم طلب طرح عام أولي  ۲۰۲۲خالل عام    ) الصادر عن وزارة التجارة. ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸

 في تداول في المملكة العربیة السعودیة.  لشركةالمملكة العربیة السعودیة إلدراج أسھم ا 
 

. یتمثل غرض الشركة في إنشاء وامتالك وتشغیل مصافي تكریر زیوت  ۱۹۹۸وفي مدینة ینبع في    ۱۹۷۸بدأت الشركة أعمالھا في مدینة جدة في  
زی خلط  ومواد  المضافة  والمواد  التشحیم  زیوت  وتصدیر  واستیراد  وتسویق  ونقل  وبیع  وشراء  األخرى  التشحیم  البترولیة  والمنتجات  التشحیم  وت 

   ومشتقاتھا.
 

 الرئیسي للشركة في العنوان التالي: المقر یقع 
   المنطقة الصناعیة ألرامكو السعودیة

   ۲۱٤۳۲، جدة ٥٥۱۸ص. ب 
 المملكة العربیة السعودیة 

 
شركة في مدینة جدة وفرعھا في مدینة ینبع الصناعیة وأعمالھا في  تشتمل القوائم المالیة لغرض الخاص المرفقة على القوائم المالیة للمركز الرئیسي لل 

. أصدرت حكومة الشارقة باإلمارات  ٤۷۰۰۰۰٤۹٤۱ھیئة المنطقة الحرة بالحمریة، في اإلمارات العربیة المتحدة. رقم السجل التجاري لفرع ینبع ھو  
ربیع    ۲٦مریة كشركة مؤسسة تعمل بالمنطقة الحرة ("المؤسسة") بتاریخ  لممارسة أعمال الشركة في الح  ۱۱۸٥۷العربیة المتحدة شھادة ترخیص رقم  

). تُعامل الشركة المؤسسة على أنھا فرع وتُدرجھا في ھذه القوائم المالیة لغرض خاص على ھذا األساس،  ۲۰۱٤ینایر  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤۳٥األول 
فإن ملكیة أرامكو السعودیة ستخضع للزكاة مما ینتج    , اج الشركة في تداولي حال إدرف ٪ من رأس المال المدفوع للمؤسسة.۱۰۰حیث تمتلك الشركة  

 عنھ عدم وجود ضریبة دخل. 
 

الشركة األم المباشرة والنھائیة للشركة. تخضع الشركة في النھایة لسیطرة  و   شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") ھي شریك األغلبیة
   السعودیة.حكومة المملكة العربیة 

 
 .۲۰۲۲سبتمبر    ۷  الشركة بتاریخأعضاء مجلس إدارة  تمت الموافقة على ھذه البیانات المالیة ذات األغراض الخاصة والموافقة على إصدارھا من قبل  

 
 االلببییئئةة  ووااللممججتتممعع  ووااللححووككممةة   )أ

 
الظروف الطبیعیة. لدى الشركة آلیات شاملة مطبقة تھدف  تتعرض الشركة لخطر الخسارة جراء التغیرات المناخیة واإلصابات البشریة وغیرھا من  

طر  إلى مراقبة وتخفیف تلك المخاطر، بما في ذلك عملیات التفتیش الصحیة المنتظمة وسیاسات التطعیم وأحدث المصافي لوضع حاجز ضد ھذه المخا
رمة للشركة المتعلقة بالمصافي بدرجة عالیة من التخفیف في  . عالوة على ذلك، تسمح اإلجراءات التشغیلیة االحترازیة الصا۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

لطاقة على  مواجھة الظروف المناخیة المعاكسة. تلتزم الشركة بضمان إنشاء مصافیھا وتشغیلھا بطریقة تراعي اآلثار االقتصادیة والراحة والبیئیة وا
 مدى العمر.

 
جین األخضر الذي سیتم تصنیعھ باستخدام التحلیل الكھربائي. سیعمل ھذا المشروع على  أبرمت الشركة مذكرة تفاھم مع مقاول لتقییم إنتاج الھیدرو

 ھب".   تقلیل انبعاثات الكربون وتوفیر الھیدروجین األخضر لیتم استھالكھ في لوبریكانت فالیو بارك "لوب
 

االنبعاثات لتجنب أسوأ العواقب المترتبة عن التغیر المناخي. أدركت  باإلضافة إلى ذلك، تتحمل الشركة مسؤولیة مؤسسیة واضحة تتمثل في خفض  
 اإلدارة أن تكالیف الطاقة یمكن أن تزداد بمرور الوقت وأن التغیر المناخي یمكن أن یجعل بعض المواد نادرة وأكثر تكلفة.

 
أكد من أن موظفیھا یتمتعون ببیئة آمنة وصحیة للعمل فیھا. وترتكز  تعتقد اإلدارة بأن موظفیھا ھم من یجعلون العالمات التجاریة للشركة ناجحة وتود الت

 ائم للمعاییر. االلتزامات البیئیة واالجتماعیة على التزام الشركة "بفعل ما ھو صحیح". خالل تنفیذ اإلجراءات، تواصل الشركة التأكد من امتثالھا الد
 

   االلننززااعع  ببیینن  ررووسسییاا  ووأأووككررااننییاا )ب
 

، ارتفعت أسعار السلع العالمیة لبعض المواد الخام الرئیسیة بسبب النزاع الجاري بین روسیا  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰تھیة في  خالل فترة الستة أشھر المن 
   . وأوكرانیا. تعتمد آلیة تسعیر شراء وبیع المواد الخام على الصیغ التي تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقود المبرمة مع األطراف

 
ي على الطاقة قویَا مما أدى إلى زیادة ثابتة في أسعار النفط الخام. ومع ذلك، أدت الزیادة في أسعار المواد الخام إلى انخفاض  ال یزال الطلب العالم

   إجمالي الھامش والربحیة في األداء المالي للشركة خالل الفترة الحالیة.
  



ق - 147

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۰ 

 أسس اإلعداد  ۲
 

 بیان االلتزام  ۲-۱
 

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى  أعدت ھذه القوائم المالیة لغرض   خاص وفقاً 
   الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

 
راج التدفقات النقدیة من األنشطة  لقد اختارت الشركة أن تعرض قائمة منفردة للدخل الشامل وأن تعرض مصاریفھا حسب وظیفتھا. تقوم الشركة بإد 

 التشغیلیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة.
 

، قرر شركاء الشركة تقدیم طلب اكتتاب عام أولي إلى ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة إلدراج أسھم الشركة في تداول  ۲۰۲۲خالل  
فقط    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ھذه القوائم المالیة لغرض خاص كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في    في المملكة العربیة السعودیة. وفقًا لذلك، تم إعداد

سھم الشركة في  إلدراجھا في طلب االكتتاب العام األولي للشركة الذي سیتم تقدیمھ إلى ھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة من أجل إدراج أ
 .۲۰۲۱یونیو  ۳۰ة. لم تصدر الشركة سابقًا أي قوائم مالیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في تداول في المملكة العربیة السعودی

 
 أسس القیاس  ۲-۲

 
 تم إعداد ھذه القوائم المالیة لغرض خاص على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء ما یلي: 

 
 . المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة التزامات منافع الموظفین، وتثبت بالقیمة الحالیة لاللتزامات  •
 أدوات مالیة مشتقة مقاسة بالقیمة العادلة. •

 
یة لغرض  ھذه القوائم المالیة لغرض خاص معروضة باللایر السعودي، وھو العملة الوظیفیة وكذلك عملة العرض للشركة. وتم تقریب ھذه القوائم المال

 لم ینص على خالف ذلك. خاص إلى أقرب لایر سعودي، ما 
 
 المعاییر والتعدیالت الجدیدة  ۲-۳

 
  ۲۰۲۲ینایر  ۱اعتباًرا من  مطبقةالالجدیدة  والتعدیالت المعاییر

 
ة، وعلیھ، لم  تم تطبیق بعض التعدیالت على المعاییر الراھنة لفترة التقریر الحالیة. لم یكن للتعدیالت أي أثر على القوائم المالیة لغرض خاص للشرك

   یكن على الشركة تغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي.
 

 بعد تصبح ساریة المفعول المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الصادرة والتي لم 
 

ولم یتم تطبیقھا سابقاً بشكل    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لقد تم إصدار بعض المعاییر وتفسیرات المعاییر المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لفترة التقریر  
 مبكر من قبل الشركة. تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الصادرة ذات الصلة بالشركة والتي لم یتم تطبیقھا بعد. 

 
 تاریخ السریان المتطلبات الرئیسیة  العنوان

   
المطلوبات  تصنیف 
غیر  أو  متداولة  باعتبارھا 

على    -متداولة   تعدیالت 
معیار المحاسبة الدولي رقم  

۱ 

"عرض القوائم المالیة" أن المطلوبات    ۱توضح التعدیالت ضیقة النطاق على معیار المحاسبة الدولي رقم  
مصنفة على أنھا متداولة أو غیر متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نھایة فترة التقریر. ال یتأثر 

المنشأة أو األحداث بعد تاریخ التقریر (على سبیل المثال، استالم تنازل أو خرق للعھد).  التصنیف بتوقعات  
 عندما یشیر إلى "تسویة" التزام. ۱توضح التعدیالت أیًضا ما یعنیھ معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   
السیاسات   عن  اإلفصاح 

على    -المحاسبیة   تعدیالت 
الدولي رقم  معیار المحاسبة  

رقم    ۱ الممارسة    ۲وبیان 
الدولیة   المعاییر  ضوء  في 

 للتقریر المالي 
 
 
 

لمطالبة المنشآت باإلفصاح عن   ۱قام مجلس معاییر المحاسبة الدولي بتعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم  
التعدیال تحدد  الھامة.  المحاسبة  السیاسات  عن  بدالً  النسبیة  األھمیة  ذات  المحاسبة  ماھیة السیاسات  ت 

السیاسة   معلومات  المحاسبیة" وتشرح كیفیة تحدید متى تكون  السیاسة  "معلومات ذات أھمیة نسبیة عن 
السیاسة  عن  نسبیة  أھمیة  ذات  لیست  التي  المعلومات  أن  كذلك  وتوضح  نسبیة.  أھمیة  ذات  المحاسبیة 

إخف یجب  فال  عنھا،  اإلفصاح  تم  إذا  عنھا.  اإلفصاح  إلى  تحتاج  ال  المحاسبیة المحاسبیة  المعلومات  اء 
 الجوھریة. 

لدعم ھذا التعدیل، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولي أیضاً بتعدیل بیان ممارسة المعیار الدولي للتقریر  
بشأن إصدار أحكام النسبیة لتوفیر إرشادات حول كیفیة تطبیق مفھوم األھمیة النسبیة على   ۲المالي رقم  

 ة.اإلفصاحات عن السیاسات المحاسبی

 ۲۰۲٤ینایر  ۱

  



ق - 148

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۱ 

 (تتمة)  أسس اإلعداد ۲
 
 المعاییر والتعدیالت الجدیدة  ۲-۳
 

   
المحاسبیة  التقدیرات  تعریف 

معیار    - على  تعدیالت 
 ۸المحاسبة الدولي رقم 

 
 

السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة   ۸یوضح التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم  
في   والتغییرات  المحاسبیة  السیاسات  في  التغییرات  بین  التمییز  الشركات  على  یجب  كیف  واألخطاء، 
التقدیرات المحاسبیة، وھذا التمییز مھم ألن التغییرات في التقدیرات المحاسبیة یتم تطبیقھا بأثر مستقبلي 

تطبیق   یتم  ولكن  األخرى،  المستقبلیة  واألحداث  المستقبلیة  المعامالت  السیاسات  على  في  التغییرات 
 المحاسبیة بشكل عام بأثر رجعي على المعامالت السابقة واألحداث الماضیة األخرى وكذلك الفترة الحالیة.

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   
المتعلقة   المؤجلة  الضریبة 
والمطلوبات   بالموجودات 

  - الناشئة من معاملة واحدة  
معیار   على  تعدیالت 

 ۱۲المحاسبة الدولي رقم 

ضرائب الدخل من الشركات إثبات الضریبة المؤجلة    ۱۲تتطلب التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
على المعامالت التي، عند اإلثبات المبدئي، تؤدي إلى مبالغ متساویة من الفروقات المؤقتة الخاضعة للخصم 

المس إیجار  عقود  مثل  المعامالت  على  عادةً  ستنطبق  للضریبة.  التفكیك  والخاضعة  والتزامات  تأجرین 
 وستتطلب إثبات موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة اإلضافیة.

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

 
   تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳

 
لإلیرادات والتكالیف  خاص أن تطلق اإلدارة أحكاماً وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة  الغرض  ذات الالقوائم المالیة  ھذه  یتطلب إعداد  

لى  والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاریخ التقریر. ومع ذلك، فقد تؤدي الشكوك حول ھذه االفتراضات والتقدیرات إ 
   نتائج قد تتطلب تعدیال جوھریا على القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام الذي سیتأثر في الفترة المستقبلیة.

 
ودات  ھذه التقدیرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف وتستخدم للحكم على القیم الدفتریة للموج  تستند

والمطلوبات التي یصعب الحصول علیھا من مصادر أخرى بشكل مباشر. یتم فحص التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل متواصل. یتم إثبات  
ت المتغیرة تؤثر  یالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرا تعد

 على الفترات الحالیة والمستقبلیة. 
 

للتقدیرات غیر المؤكدة بتاریخ قائمة المركز المالي، والتي لھا مخاطر  تشتمل االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى  
 جوھریة تؤدي الى إحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة، على ما یلي: 

 
 استھالك الممتلكات والمعدات  ۳-۱

 
یتم استھالك  إن تقدیر األعمار اإلنتاجیة لبنود الممتلكات   بالموجودات المماثلة.  المتعلقة  بناًء على الخبرة  والمصنع والمعدات ھو أمر یتعلق بالحكم 

أو التجاري  المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في الموجودات بشكل أساسي من خالل االستخدام. ومع ذلك، فإن عوامل أخرى، مثل التقادم الفني  
تؤدي إلى تضاؤل المنافع االقتصادیة المتضمنة في الموجودات. تقوم اإلدارة بتقییم األعمار اإلنتاجیة المتبقیة وفقًا للشروط    والبلي والتلف، غالباً ما

التا  األساسیة  العوامل  تؤخذ  للمجموعة.  منافع  الموجودات  أن تجني خاللھا  المتوقع  التي من  المقدرة  والفترة  للموجودات  الحالیة  لیة في عین  التقنیة 
فني أو التجاري  عتبار: (أ) االستخدام المتوقع للموجودات؛ (ب) التلف المادي المتوقع، والذي یعتمد على العوامل التشغیلیة والمصنع، و(ج) التقادم الاال

 الناشئ عن التغیرات في ظروف السوق.
 

للتأكد من توافق االستھالك مع النمط المتوقع من المنافع    تفحص اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك بشكل دوري
القسط الثابت على مدى أعمارھا   االقتصادیة للموجودات. یتم استھالك موجودات الشركة، المصنفة ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات، على أساس 

 اإلنتاجیة االقتصادیة التقدیریة. 
 

٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى  ۱۰ي المقدر للممتلكات والمصنع والمعدات أو انخفض بنسبة ، إذا ما زاد العمر اإلنتاج۲۰۲۲یونیو   ۳۰كما في 
ملیون لایر سعودي (فترة الستة    ۱۸٬۱۲ملیون لایر سعودي أو ارتفع بمقدار    ۱۳٬۲٥ثابتة، النخفض مجموع الدخل الشامل للفترة المنتھیة بمقدار  

 ملیون لایر سعودي)، على التوالي.  ۱۷٬۸۲ملیون لایر سعودي أو ارتفع بمقدار  ۱٤٬۲۳مقدار : النخفض ب۲۰۲۱یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
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 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۲ 

 (تتمة) تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳
 
 موجودات حق االستخدام ومطلوبات إیجاریة  ۳-۲

 
التمدید، فقد طبقت الشركة حكًما   التي تحتوي على خیارات  اإلیجابالنسبة لبعض عقود اإلیجار  التمدید  ر واعتبرت  لتحدید مدة    تحدید مدة في  فترة 

لى مبلغ  اإلیجار. إن تقییم ما إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة ھذه الخیارات یؤثر على مدة عقد اإلیجار، مما یؤثر بشكل جوھري ع
   المطلوبات اإلیجاریة وموجودات حق االستخدام المثبتة.

 
المطلوبات اإلیجاریة بالقیمة المخصومة لمدفوعات اإلیجار، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي حیث ال یمكن تحدید معدل الفائدة الضمني  یتم قیاس  

كة  في عقد اإلیجار بسھولة، وھو ما ینطبق عموًما على عقود اإلیجار في الشركة. معدل االقتراض اإلضافي ھو المعدل الذي یجب أن تسدده الشر
راض المبالغ الضروریة للحصول على موجودات ذات قیمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة بأحكام وضمان وشروط  القت

 مماثلة. 
 
  لتحدید معدل االقتراض اإلضافي، تستخدم الشركة عروض تمویلیة حدیثة من طرف خارجي حصلت علیھا الشركة كنقطة بدایة، ویتم تعدیلھا لتعكس 

 . ٦التغیرات في شروط التمویل. لمزید من التفاصیل راجع اإلیضاح رقم 
 

نقطة أساس،    ۲۰۰، إذا ما زاد معدل االقتراض اإلضافي المستخدم لتحدید القیمة الحالیة المخصومة للمطلوبات اإلیجاریة بمقدار  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  
مقدار  بملیون لایر سعودي وارتفع   ۰٬۰۳ قدارقد انخفض بم مل للفترة المنتھیة سیكونفإن إجمالي الدخل الشامع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، 

ملیون    ۰٫۲۳بمقدار  ع  املیون لایر سعودي أو ارتف  ۰٬۰۱بمقدار  ض  اخفان :  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي (فترة الستة أشھر المنتھیة في    ۰٬۱٤
 لایر سعودي)، على التوالي. 

 
   متقادممخصص مخزون   ۳-۳

 
استخدامھا.  تحّدد الشركة مخصص تقادم المخزون الخاص بھا بناًء على الخبرة السابقة والوضع الحالي والتوقعات الحالیّة والمستقبلیّة فیما یتعلق ب 

 مخزون.یمكن لتقدیرات مخصص الشركة عن تقادم المخزون أن یتغیر من فترة ألخر. وقد یعود ذلك إلى تقییم االستخدام المستقبلي لل
 

٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سینخفض / یرتفع مجموع  ۱۰، إذا ما زادت الخصومات الكمیة أو نقصت بنسبة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في   
ملیون    ۱٬٤٥  : ینخفض / یرتفع بمبلغ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في    ۱٬٥۳الدخل الشامل للفترة المنتھیة بذلك التاریخ بمبلغ  

 لایر سعودي). 
 

 التزامات منافع الموظفین ٤-۳
 

تضمن التقییم االكتواري  تتمثل تكلفة منافع ما بعد الخدمة المحددة في القیمة الحالیة لاللتزامات ذات العالقة كما ھو محدد باستخدام التقییمات االكتواریة. ی 
المستقبلیة الفعلیة. وتشتمل على تحدید معّدل الخصم والزیادات المستقبلیة في الراتب وترك الوظیفة  القیام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات  

محدداً للمنافع  قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفیات وغیرھا. ونظراً لتعقید التقییم، تعتبر االفتراضات وطبیعتھا طویلة األجل التزاماً  
 ھذه االفتراضات. یتم فحص جمیع االفتراضات في كل تاریخ تقریر. حیث یتأثر بالتغیرات في 

 
على النحو    إن المعیار األكثر عرضة للتغییر ھو معدل الخصم. وفیما یتعلق بتحدید معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالیة الجودة، 

حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة.    استقراؤھاالمحدد من قبل وكالة تصنیف معترف بھا دولیا، یتم  
 لمزید من التفاصیل.  ۱۸یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ٥-۳

 
ر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة  تقوم اإلدارة بتقییم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة عندما تشی

واألوضاع  لالسترداد. تشتمل العوامل التي قد تحفز عملیة تقییم لخسائر االنخفاض على أدلة داخلیة وخارجیة متعلقة بالتغیرات في التقنیة والسوق  
   في أسعار الفائدة السوقیة واألداء االقتصادي للموجودات. النظامیة أو االقتصادیة حیث تعمل المنشأة والتغیرات
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۳ 

 (تتمة) تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳
 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة  ٦-۳

 

تستخدم الشركة معلومات مس  البیانات.  التحدید ونماذج ومدخالت  المتوقعة عبارة عن تقدیر ھام یتضمن منھجیة  االئتمانیة  تقبلیة  إن قیاس الخسارة 
رقم   اإلیضاح  المتوقعة في  االئتمانیة  الخسارة  قیاس  منھجیة  تفاصیل  اإلفصاح عن  تم  وقد  المتوقعة.  االئتمانیة  الخسارة  لقیاس  إن  ۲-۲۹مدعومة   .

الخسارة بافتراض التخلف عن السداد، باإلضافة  و المكونات التي لھا أثر جوھري على مخصص الخسارة االئتمانیة ھي احتمالیة التخلف عن السداد  
ن تقدیرات  إلى نماذج لسیناریوھات االقتصاد الكلي. تقوم الشركة بفحص النماذج ومدخالت النماذج والتحقق منھا بشكل منتظم للحد من الفروق بی

   الخسارة االئتمانیة المتوقعة والخبرة الفعلیة في مجال الخسارة االئتمانیة.
 

٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سینخفض /  ۱۰، إذا ما زاد مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة أو نقص بنسبة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  
ملیون   ۰٬٥٤: ینخفض / یرتفع بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في    ۱٬۲  یرتفع مجموع الدخل الشامل للفترة المنتھیة بمبلغ

 لایر سعودي). 
 

 إثبات اإلیرادات  -الحكم المحاسبي الرئیسي  ۳-۷
 

  السعودیة  أرامكو  إلى  الثانویة  المنتجات  بعض  ولتورید  وینبع  جدة  في  الشركة  لمصافي  الخام  المواد  لشراء  السعودیة  أرامكو  مع  اتفاقیات  الشركة  لدي
  بشكل  المعامالت  ھذه  عن  بالمحاسبة   الشركة   تقوم ).  ۲۲  رقم   إیضاح  أنظر(  اآلخرین  لعمالئھا  للبیع   األساسي   الزیت  واستخراج   الخام  المواد   معالجة   بعد

  أساس   على  وذلك .  المعالجة  خدمات  تقدیم  من  بدالً   السعودیة،   أرامكو  لشركة  الثانویة  المنتجات  ومبیعات  الخام  المواد  من  مشتریات  أنھا  على  منفصل
  التي  المنتجة  المنتجات  ومزیج  ة المستخدم  الخام   بالمواد  المتعلقة  القرارات  واتخاذ   كبیرة  اقتصادیة  منافع   على  والحصول  السیطرة  على  الشركة  قدرة

 . ؤھاشرا تم  التي الخام  المواد عن جوھریًا  اختالفًا تختلف
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

ات بشكٍل ثابت  إن السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد ھذه القوائم المالیة لغرض خاص مبینة أدناه. لقد تم تطبیق ھذه السیاس
 على كافة الفترات المعروضة، ما لم یُذكر خالفاً لذلك. 

 
  العمالت األجنبیة ۱-٤

 
 الوظیفیة وعملة العرض العملة  ) ۱(

 
معنیة (العملة  یتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة لغرض خاص للشركة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المنشأة ال

 الوظیفیة). تم عرض القوائم المالیة لغرض خاص باللایر السعودي وھو العملة الوظیفیة للشركة. 
 

  وأرصدة  معامالت ))  ۲۲((
 
خ الذي تتأھل فیھ  یتم تسجیل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبیة مبدئیاً من قبل الشركة بالعملة الوظیفیة وفقاً لسعر الصرف الفوري السائد في التاری

العملة الوظیفیة وفقاً لسعر الصرف الفوري  المعاملة إلثباتھا ألول مرة. ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة إلى  
 السائد في تاریخ التقریر. 

 
ھا وفقاً للتكلفة التاریخیة  یتم إثبات الفروقات الناتجة عن تسویة أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الدخل الشامل. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاس

العادلة لعملة أجنبیة  بالعملة األجنبیة باستخدام أسعار الصرف   بالقیمة  یتم قیاسھا  التي  النقدیة  البنود غیر  المعامالت األولیة. یتم تحویل  في تواریخ 
 باستخدام أسعار الصرف بتاریخ تحدید القیمة العادلة. 

 
عربیة المتحدة. إن الفترة المشمولة  تتضمن القوائم المالیة لغرض خاص القوائم المالیة لفرع الشركة في ھیئة المنطقة الحرة بالحمریة، اإلمارات ال

   دیسمبر. تمت معامالت فروع الشركة بشكل أساسي بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي. ۳۱بالتقریر لفرع الشركة ھي نفسھا فترة الشركة أي 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱٤ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 
 التصنیف المتداول مقابل غیر المتداول  ۲-٤

 
الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنیف المتداول/ غیر المتداول. تعتبر الموجودات متداولة في إحدى  تعرض  

   الحاالت التالیة:
 

   عندما یتوقع تحقیقھا أو یقصد بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل العادیة.  •
   رة.عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاج •
   عندما یتوقع تحقیقھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر. •
د  عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما یماثلھ ما لم یكن ممنوعاً استبدالھا أو استخدامھا لتسویة التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بع •

   فترة التقریر.
 

 تداولة. تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالیة:تصنف الشركة جمیع الموجودات األخرى باعتبارھا غیر م
  
   عندما یتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة.  •
   عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة. •
   عندما یُستحق تسویتھا خالل اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر. •
   االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر.في حال عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة   •

 
 تصنف الشركة جمیع المطلوبات األخرى على أنھا مطلوبات غیر متداولة. 

 
 ممتلكات ومصنع ومعدات  ۳-٤

 
 اإلثبات المبدئي 

 
المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالممتلكات والمصنع  یتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات كموجودات فقط عندما یكون من المحتمل أن تتدفق  

فة. تشتمل التكلفة  والمعدات إلى الشركة، وإذا أمكن تحدید تكلفة األصل بشكل یعتمد علیھ. یتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات وقیاسھا مبدئیًا بالتكل
في من الخصومات وخصومات الكمیة) وأي تكالیف عائدة لھ مباشرةً، مثل تكالیف تجھیز  على القیمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء األصل (بالصا

الذي یتم عنده   الموقع وتكالیف التوصیل والتركیب واألتعاب المھنیة ذات العالقة والتكلفة المتوقعة لفك األصل وترحیلھ وإعادتھ إلى الموقع (إلى الحد 
 إثبات ھذه التكالیف كمخصص). 

 
أجزاء الممتلكات والمصنع والمعدات ذات تكلفة جوھریة مقارنة بمجموع تكالیف البند وكانت ھذه األجزاء ذات عمر إنتاجي مختلف    في حال كانت

 عن األجزاء األخرى، تقوم الشركة بإثبات ھذه األجزاء كموجودات فردیة ویتم استھالكھا وفقاً لذلك. 
 

تلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن یتم استخدامھا خالل أكثر من سنة. یتم التحویل  إن قطع الغیار الرئیسیة مؤھلة إلثباتھا ضمن المم
 إلى فئة الموجودات التشغیلیة ذات الصلة عندما تكون ھذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
الدوریة المخطط لھا الالحقة. وفي حال حدوث صیانة دوریة  تؤجل تكالیف الصیانة الدوریة المخطط لھا وتستھلك على مدار الفترة حتى تاریخ الصیانة  

الصیانة   غیر متوقعة قبل الموعد المخطط لھا، یتم تحمیل التكالیف المؤجلة سابقا وغیر المستھلكة على المصاریف على الفور ومن ثم تستھلك تكالیف
 التكالیف.  الدوریة الجدیدة على مدار الفترة التي من المحتمل االستفادة فیھا من ھذه

 
 القیاس الالحق 

 
صنع والمعدات  تقوم الشركة بتطبیق نموذج التكلفة لقیاس كامل فئة الممتلكات والمصنع والمعدات. بعد إثبات األصل، یتم االحتفاظ ببند الممتلكات والم 

 بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱٥ 

 (تتمة)یة الھامة السیاسات المحاسب ٤
 

 النفقات الالحقة 
 

تمل أن  تدرج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة للموجودات أو یتم إثباتھا كموجودات منفصلة، إن لزم األمر، وذلك فقط عندما یكون من المح
 لیھ. تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بھا ومن الممكن قیاس تكلفتھا بشكٍل یعتمد ع

 
 استھالك 

 
الفني والتجاري والق  المتوقع والتقادم  المادي  للموجودات والبلي والتلف  المتوقع  األعمار اإلنتاجیة على أساس االستخدام  النظامیة  تحدد اإلدارة  یود 

واألعمال اإلنتاجیة للموجودات، وتعدیلھا عند الضرورة،  والقیود المماثلة على استخدام الموجودات والعوامل األخرى المشابھة. یتم فحص القیم المتبقیة  
لألصل أكبر من في نھایة كل فترة تقریر. كما یتم تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات مباشرة إلى القیمة القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة  

 القیمة القابلة لالسترداد المقدرة. 
 

   أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التالیة ویتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل على النحو التالي:یتم احتساب االستھالك على  
 

  -العمر اإلنتاجي  الفئة 
 بالسنوات 

  
 ۱۰ - ٥۰ مرافق تصنیع 

 ۲۰ - ۳۰ مبان وتحسینات على عقار مستأجر 
 ٤ - ۱۰ أثاث وتجھیزات 

 ۲ - ۱٥ آالت ومعدات أخرى 
 ٤ سیارات 

 
 لدى الشركة سیاسة الستھالك تكالیف الصیانة الدوریة للمصفاة على مدى خمس سنوات. 

 
 إلغاء اإلثبات 

 
قتصادیة مستقبلیة.  یتم إلغاء إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات عندما یتم استبعادھا أو عندما ال یتوقع أن ینتج عن استخدامھا أو استبعادھا أي منافع ا 

 البند.   تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة. وتدرج في قائمة الدخل الشامل عند إلغاء إثباتیتم 
 

 أعمال رأسمالیة قید التنفیذ 
 

ومصنع ومعدات. یتم تحویل الموجودات قید    تتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر ضمن حساب األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ ضمن ممتلكات 
ة لالستخدام  اإلنشاء أو التطویر إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات وذلك عند إیصال الموجودات إلى موقعھا و/ أو حالتھا الالزم

 على الوجھ المقصود منھا من قبل اإلدارة.
  

قید   الرأسمالیة  األعمال  بند  تكلفة  أو  تتمثل  اإلنشاء  بتكالیف  مباشرة  تكالیف أخرى مرتبطة  وأیة  التطویر   / اإلنشاء  وتكلفة  التنفیذ من سعر شرائھا 
 االستحواذ على بند ما على النحو المقصود منھ من قبل اإلدارة. 

 
األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ لالستھالك. یبدأ االستھالك  یتم قیاس األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القیمة مثبت. ال تتعرض  

 فقط عندما یمكن استخدام الموجودات على النحو المقصود منھا من قبل اإلدارة، ویتم عندھا تحویلھا إلى فئة الموجودات المناسبة. 
 

 تكالیف االقتراض 
  

موجودات الممتلكات والمصنع والمعدات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة للتحضیر  إن تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرة بحیازة و / أو بناء  
ف االقتراض  الستخدامھا المقصود وحصة متناسبة من االقتراضات العامة، یتم رسملتھا لتكلفة تلك الممتلكات والمصنع والمعدات. یتم إدراج جمیع تكالی 

 ف التمویل. األخرى عند تكبدھا ویتم إثباتھا في تكالی
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱٦ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 
   عقود اإلیجار ٤-٤

 
 یتم إثبات عقود اإلیجار كموجودات حق استخدام ومطلوبات مقابلة في تاریخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قِبل الشركة.

 
القیمة الحالیة. تتضمن المطلوبات اإلیجاریة صافي القیمة الحالیة لمدفوعات  یتم مبدئیاً قیاس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإلیجار على أساس  

 اإلیجار التالیة: 
 

 المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوھریاً) ناقصاً أي حوافز إیجار مستحقة القبض.  •
 المتبقیة. المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القیمة   •
 سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة ھذا الخیار.  •
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخیار.  •

 

ار. إذا كان ھذا المعدل ال یمكن تحدیده بسھولة، عندھا یتم استخدام معدل  یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیج
االقتراض اإلضافي للمستأجر، حیث یمثل المعدل الذي یجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضروریة للحصول على موجودات ذات قیمة  

 مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بأحكام وشروط مماثلة. 
 

 وجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي: یتم قیاس م
 

 مبلغ القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار.  •
 أي مدفوعات إیجار تم سدادھا في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مقبوضة.  •
 أي تكالیف مباشرة مبدئیة وتكالیف التجدید.  •

 

دات والسیارات قصیرة األجل وجمیع عقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة على أساس القسط الثابت  یتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إیجار المع
 شھراً أو أقل. ۱۲كمصروف في الربح أو الخسارة. عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار ذات فترة إیجار مدتھا 

 

الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم ممارسة خیار  عند تحدید مدة اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع  
 كداً بشكل معقول. اإلنھاء. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في مدة اإلیجار إذا كان تمدید اإلیجار (أو عدم إنھائھ) مؤ

 
 ااسستتھھالالكك  ممووججووددااتت  ححقق  ااالالسستتخخدداامم  

 

   یتم استھالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإلیجار على أساس القسط الثابت، أیھما أقصر.
 

  االلققییااسس  االلالالححقق  
 

 موجودات حق االستخدام 
 

موجودات حق االستخدام عند إثباتھا المبدئي  تقوم الشركة بتطبیق نموذج التكلفة لقیاس موجودات حق االستخدام. بعد إثباتھا كموجودات، یتم إدراج  
 بمبالغ ناقًصا أي استھالك متراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. 

 

 مطلوبات إیجاریة 
 

 یتم قیاس التزام اإلیجار على النحو التالي:
 

 زیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على التزام االیجار. أ)
 س مدفوعات اإلیجار المقدمة. خفض القیمة الدفتریة لتعك ب)
 إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت اإلیجار، أو لتعكس مدفوعات اإلیجار الثابتة المعدلة جوھریًا.  ج)

 

إدراجھا في المطلوبات اإلیجاریة  عندما تتعرض الشركة لزیادات مستقبلیة محتملة في مدفوعات اإلیجار المتغیرة بناًء على مؤشر أو معدل، ال یتم  
اریة  حتى تصبح ساریة المفعول. عند سریان مفعول التعدیالت على مدفوعات اإلیجار بناًء على مؤشر أو معدل، یتم إعادة تقییم المطلوبات اإلیج 

 وتعدیلھا مقابل موجودات حق االستخدام.
 

ل. یتم تحمیل تكلفة التمویل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإلیجار بحیث یتم  یتم توزیع مدفوعات اإلیجار بین المبلغ األصلي وتكلفة التموی
 تحقیق معدل فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام لكل فترة. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۷ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 موجودات غیر ملموسة  ٥-٤
 

االستحواذ علیھا بشكل منفصل یتم قیاسھا بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، یتم تسجیل الموجودات  الموجودات غیر الملموسة التي یتم  
 غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت. 

 

ى أنھا إما محددة أو غیر محددة. تطفأ الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي  یتم تصنیف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة عل
ل غیر  المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ویتم تقییمھا لمعرفة االنخفاض في قیمتھا عندما یتوفر أي دلیل یشیر إلى احتمال تعّرض األص 

اإلطفاء ألي أصل غیر ملموس لھ عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نھایة كل سنة  الملموس النخفاٍض في قیمتھ. یتم فحص فترة وطریقة  
   مالیة.

 

طریق تعدیل فترة  إن التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك الفوائد االقتصادیة المستقبلیة المصاحبة لألصل یتم احتسابھا عن  
حیثما یكون مالئماً، وتعامل باعتبارھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة  أو طریقة اإلطفاء،  

 ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة المصاریف بما یتوافق مع وظیفة األصل غیر الملموس. 
 

ون من برامج أجھزة حاسب آلي وتراخیص، بالتكلفة، بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض  یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة، التي تتك
 سنوات.  ۱٥إلى  ۳في القیمة، إن وجدت. یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى 

 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ٦-٤
 

وجودات  ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد لالستھالك/ لإلطفاء وعوضا عن ذلك یتم اختبارھا سنویاً من حیث انخفاض القیمة. الم
یة قد تكون لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیر في الظروف إلى أن القیمة الدفتریتم اختبارھا  الخاضعة لالستھالك/ اإلطفاء  

القیمة    .ة لالستردادغیر قابلة لالسترداد. یتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابل
قدیر قیمة االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع  ھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى. ولغرض تالقابلة لالسترداد  

النقدیة    الموجودات عند أدنى مستوى لھا حیث تتواجد تدفقات نقدیة واردة قابلة للتحدید بشكل منفصل والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات
   لنقد).تولید االواردة من موجودات أخرى أو مجموعة موجودات (وحدات 

 

غیر المالیة، بخالف الشھرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قیمتھا بشكل كلي أو جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض    یتم فحص الموجودات
أو كلیاً، وذلك في تاریخ نھایة كل فترة تقریر.   بالقیمة الدفتریة للموجودات المعنیة في حال لم یحدث    ةعكستم  مبلغ  یتم تقییّد أي  في القیمة جزئیاً 

 األصلي في القیمة (أي بعد أخذ االستھالك االعتیادي في االعتبار في حال لم یحدث أي انخفاض في القیمة).االنخفاض 
 

للنقد (مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي على أساس    الوحدات المولدة  یتم توزیع خسائر االنخفاض في القیمة لخفض القیمة الدفتریة لموجودات  
الوحدة (مجموعة الوحدات). یعامل ھذا االنخفاض في القیم الدفتریة كخسائر انخفاض في القیمة لكل من الموجودات  دات  من موجوالقیمة الدفتریة لكل  

 على حده ویتم إثباتھ. 
 

  ذمم مدینة تجاریة  ۷-٤
 

االعتیادیة. یتم إثبات الذمم المدینة التجاریة مبدئیاً بمبلغ  تُعد الذمم المدینة التجاریة مبالغ مستحقة من العمالء للمنتجات التي تم بیعھا في سیاق األعمال 
التجاریة بھد  المدینة  بالذمم  العادلة. تحتفظ الشركة  بالقیمة  إثباتھا  لم تحتوي على مكونات مالیة جوھریة عند  المشروط ما  ف تحصیل  المقابل غیر 

 لبیان سیاسات االنخفاض في القیمة لدى الشركة.  ۲۹أة. راجع اإلیضاح  التدفقات النقدیة التعاقدیة وبالتالي تقیسھا الحقاً بالتكلفة المطف
 
   مخزون ۸-٤

 

ئمة من النفقات غیر  یظھر المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مال
یف إلى البنود الفردیة للمخزون على  المباشرة الثابتة والمتغیرة، وتدرج ھذه األخیرة على أساس الطاقة االستیعابیة التشغیلیة االعتیادیة. یتم إسناد التكال 

للتحقق    أساس المتوسط المرجح للتكلفة. یتم تحدید تكالیف بنود المخزون المشتراة بعد حسم الخصومات وخصومات الكمیة. یمثل صافي القیمة القابلة
 لتكالیف المقدرة الالزمة لتنفیذ عملیة البیع. االعتیادیة، ناقصاً التكالیف المقدرة الستكمال العملیة وا األعمال سعر البیع المقّدر في سیاق 

 

وقع فیھا  یُدرج مبلغ أي انخفاض في قیمة المخزون لصافي القیمة البیعیة القابلة للتحقق وجمیع خسائر المخزون باعتبارھا مصاریف في الفترة التي  
ادة في صافي القیمة القابلة للتحقق كانخفاض في قیمة المخزون انخفاض القیمة أو الخسارة. یتم إثبات مبلغ عكس االنخفاض في المخزون الناتج عن زی

 ویتم إثباتھ كمصروف في الفترة التي یحدث فیھا العكس. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۸ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 األدوات المالیة  ۹-٤
 

  تصنیف الموجودات المالیة 
 

 تصنف الشركة موجوداتھا المالیة ضمن الفئات التالیة: 
 

 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •
 التكلفة المطفأة.  •

 
 تستند ھذه التصنیفات إلى نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة. 

 
أعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصیل التدفقات  تقوم الشركة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة عندما یكون األصل المالي ضمن نموذج  

ة فقط على  النقدیة التعاقدیة، وینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تقتصر على مدفوعات ألصل الدین والفائد
 المبلغ األصلي القائم. 

 
   ل األرباح والخسائر ضمن قائمة الدخل الشامل.بالنسبة للموجودات المقاسة بالقیمة العادلة، سیتم تسجی

 
 القیاس المبدئي 

 
ة المسجلة بالقیمة  عند اإلثبات المبدئي، یتم قیاس الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة بقیمتھا العادلة. تُحتسب تكالیف المعاملة للموجودات المالی

دخل الشامل. وفي حالة الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة  العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاریف في قائمة ال 
صدار األصل المالي  العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فتمثل قیمتھا العادلة زائًدا أو ناقًصا تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ على أو إ

  ثبات المبدئي. أو االلتزام المالي قیمة اإل 
 

 تصنیف المطلوبات المالیة 
 

كبیر أو عدم    تحدد الشركة التزاًما مالیاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى استبعاد أو خفض القیاس أو اإلثبات بشكل
 تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة. التطابق في اإلثبات، أو في حال إدارة مجموعة من المطلوبات المالیة ویتم 

 
   یتم قیاس كافة المطلوبات المالیة األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة 

 
لمالي حیث یكون للشركة حالیاً حق نافذ نظاماً بمقاصة المبالغ  یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في قائمة المركز ا

 المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو بیع األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. 
 

 إعادة التصنیف 
 

موجودات المالیة. على سبیل المثال، عندما تتغیر  یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة عندما تقوم الشركة بتغییر نموذج األعمال الخاص بھا إلدارة ال
 نیة اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصیرة األجل أو طویلة األجل. ال یُعاد تصنیف المطلوبات المالیة. 

 
 القیاس الالحق 

 
 فیما یلي القیاس الالحق للموجودات المالیة: 

 
  أدوات الدین 

 
الموجودات المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث تمثل ھذه التدفقات النقدیة فقط مدفوعات ألصل الدین والفائدة  التكلفة المطفأة: یتم قیاس  

أو  بات أي أرباح  بالتكلفة المطفأة. تدرج إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إث
ة كبند  خسائر ناتجة عن إلغاء اإلثبات مباشرة في قائمة الدخل الشامل وتُعرض في اإلیرادات / (المصاریف) األخرى. یتم عرض خسائر انخفاض القیم

 منفصل في قائمة الدخل الشامل. 
 

طفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یتم قیاس الموجودات التي ال تفي بمعاییر التكلفة الم
بالقیمة العادلة م ن خالل الربح أو  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الدیون الذي یتم قیاسھ الحقاً 

العادلة على األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  الخسارة في قائمة الدخل الشامل ویتم عرضھ كربح / (خسارة) القیمة  
 في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي ینشأ فیھا. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۹ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تتمة) األدوات المالیة  ۹-٤
 

  إلغاء اإلثبات 
 

تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو عندما تحّول كافة مخاطر ومنافع  تلغي الشركة إثبات األصل المالي فقط عندما  
 ملكیة الموجودات المالیة. 

 

الكبیر في شروط أداة الدین  یتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائھ أو انقضائھ. یعتبر التغیر  
 كإطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام مالي جدید. 

 

التز المالي األصلي وإثبات  القائم أو جزء منھ كإطفاء لاللتزام  بالنسبة لشروط االلتزام  التعدیالت الجوھریة  ام جدید. من تأخذ الشركة في االعتبار 
كانت القیمة الحالیة المخصومة من التدفقات النقدیة بموجب الشروط الجدیدة، بما في ذلك أي    المفترض أن تكون الشروط مختلفة بشكل جوھري إذا

٪ عن القیمة الحالیة المخصومة  ۱۰أتعاب مدفوعة صافیة من أي أتعاب مقبوضة أو مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي تختلف على األقل بنسبة  
) القیمة  ۲) القیمة الدفتریة لاللتزام قبل التعدیل؛ و (۱مالي األصلي. إذا لم یكن التعدیل جوھریاً، فإن الفرق بین: (من التدفقات النقدیة المتبقیة لاللتزام ال

 الحالیة للتدفقات النقدیة بعد التعدیل یتم إثباتھ في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة التعدیل ضمن اإلیرادات والمصاریف األخرى. 
 

  لقیمة االئتمانیة موجودات مالیة منخفضة ا 
 

درة لألصل  یتم خفض القیمة االئتمانیة لألصل المالي عندما یقع حدث أو أكثر من األحداث التي لھا أثر مضر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المق
 األحداث التالیة: المالي. تشتمل األدلة على وجود انخفاض في القیمة االئتمانیة لألصل المالي وجود بیانات یمكن رصدھا حول إحدى 

 
 صعوبة مالیة كبیرة تواجھ الجھة المصدرة أو المقترض.  (أ)

 ) أعاله).۲إخالل ببنود العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد (انظر رقم (       (ب) 
بمنح المقترض امتیاز (امتیازات) بأن   -للمقترضألسباب اقتصادیة أو تعاقدیة تتعلق بالصعوبة المالیة  - قیام مقرض (مقرضو) المقترض  (ج) 

 المقرض (المقرضین) لن یأخذوا في االعتبار خالف ذلك. 
 وجود احتمال بدخول المقترض في إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى.  (د)

 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالیة.  (ھـ)
 

  االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
 

تمانیة المتوقعة. بالنسبة  وم الشركة بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بموجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسائر االئتق
طلب إثبات الخسائر المتوقعة على مدى  والذي یت  ۹للذمم المدینة التجاریة، تطبق الشركة النھج المبسط الذي یسمح بھ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

  لمزید من التفاصیل. ۲۹منذ اإلثبات المبدئي للذمم المدینة. انظر اإلیضاح  العمر
 

  أدوات مالیة مشتقة 
 

كموجودات عندما تكون القیمة  یتم إدراج األدوات المالیة المشتقة، بما في ذلك مقایضات أسعار الفائدة بقیمتھا العادلة. یتم إدراج جمیع األدوات المشتقة  
سارة للسنة. ال  العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القیمة العادلة سالبة. تم إدراج التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المشتقة ضمن الربح أو الخ

 تطبق الشركة محاسبة التحوط. 
 

   ودائع قصیرة األجل ۱۰-٤
 

ودائع لدى البنوك واالستثمارات قصیرة األجل األخرى عالیة السیولة التي تستحق في األصل خالل أكثر من ثالثة  تشتمل الودائع قصیرة األجل على  
 أشھر وأقل من اثني عشر شھراً من تاریخ الشراء. 

 
 نقد وما یماثلھ  ۱۱-٤

 
ة والودائع بفترة استحقاق أصلیة تبلغ ثالثة أشھر أو أقل،  لغرض قائمة التدفقات النقدیة، یتكون النقد وما یماثلھ من النقد في الصندوق واألرصدة البنكی

 إن وجدت. 
 

 رأس المال  ۱۲-٤
 

 جدیدة ضمن حقوق الملكیة كخصم من المتحصالت.  أسھم العادیة كحقوق ملكیة. یتم بیان تكالیف المعامالت العائدة مباشرة إلى إصدار    سھم تصنف األ
 

 توزیعات األرباح  ۱۳-٤
 

باح  توزیعات األرباح على شركاء الشركة كالتزام في القوائم المالیة لغرض خاص للشركة في الفترة التي تتم فیھا الموافقة على توزیعات األریتم إثبات  
 من قبل شركاء الشركة. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۲۰ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 احتیاطي نظامي  ۱٤-٤
 

٪ من صافي الدخل للسنة إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ  ۱۰د تأسیس الشركة، یجب تحویل وفقا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة وعق
 ٪ على األقل من رأس المال. ۳۰ھذا االحتیاطي 

 
 قروض  ۱٥-٤

 
فرق بین المتحصالت (صافیة  مبدئیاً بالقیمة العادلة، صافیة من تكالیف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة مع بیان أي    قروضالیتم إثبات  

إثبا یتم  الفعلي.  الفائدة  فترة االقتراض باستخدام طریقة معدل  الشامل على مدى  الدخل  المستردة في قائمة  المعاملة) والقیمة  الرسوم  من تكالیف  ت 
ب بعض أو كل التسھیالت. في ھذه  المدفوعة على تسھیالت القروض كتكالیف معامالت لالقتراض إلى الحد الذي یكون عنده من المحتمل أن یتم سح 

تم رسملة  الحالة، یتم تأجیل ھذه الرسوم حتى یتم سحب ھذه التسھیالت. عندما ال یتوفر دلیل بأنھ من المحتمل أن یتم سحب بعض أو كل التسھیالت، ت
 ق بھا. الرسوم كمبالغ مدفوعة مقدماً مقابل خدمات السیولة، كما یتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھیل المتعل

 
زام المالي  من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء بھ أو إلغائھ. ویتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لاللتقروضالتُستبعد  

مطلوبات المحّملة، في قائمة الدخل الشامل  الذي تم إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فیھ الموجودات غیر النقدیة المحولة أو ال
 كإیرادات أخرى أو تكالیف مالیة. 

 
شھرا على األقل بعد فترة    ۱۲باعتبارھا مطلوبات متداولة إال إذا كان للشركة حق غیر مشروط في تأجیل تسویة المطلوبات لفترة  قروضالیتم تصنیف 

 التقریر. 
 

 منافع الموظفین  ۱٦-٤
 

   الموظفین قصیرة األجلمنافع  
 

 تقاس التزامات منافع الموظفین قصیرة األجل بقیم غیر مخفضة وتحتسب كمصاریف على مدى فترة تقدیم الخدمة. 
 

 التزام ما بعد الخدمة 
 

لسعودیة بعد تقاعد الموظف.  تُدیر الشركة نظام منافع نھایة الخدمة للموظفین لخطة منافع محددة متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربیة ا
كاملة للموظفین  وتستند مدفوعات نھایة الخدمة إلى الرواتب والبداالت األخیرة وعدد سنوات الخدمة التراكمیة للموظف. وتُقدم الشركة أیضاً تغطیة طبیة  

 أو یبلغ الموظف ستون عاماً.  سنة ٥٥سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارھم عن  ۲٥السعودیین وأزواجھم بشرط إكمالھم على األقل 
 

ریقة الوحدة  ال یتم تمویل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، یتم إجراء تقییمات االلتزامات بموجب الخطط من قبل خبیر اكتواري مستقل بناء على ط
ع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل سنة من سنوات  االئتمانیة الُمقّدرة. إن التكالیف المتعلقة بھذه الخطط تتكون أساسا من القیمة الحالیة للمناف

   الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
 

اء االلتزام  طفیتم إثبات تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشامل في حین یتم تسجیل عكس إ 
ات باعتبارھا  بمعدالت الخصم المستخدمة باعتباره تكلفة فائدة. تؤخذ أي تغیرات في صافي االلتزام بسبب التقییمات االكتواریة والتغیرات في االفتراض

 إعادة قیاس في الدخل الشامل اآلخر. 
 

رات في االفتراضات االكتواریة في الفترة التي تحدث فیھا مباشرة في الدخل  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التعدیالت السابقة والتغی
 الشامل اآلخر ویتم تحویلھا الى األرباح المبقاة في الفترة التي تحدث فیھا. 

 
قائمة الدخل الشامل كتكالیف خدمة  یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت أو تقلیصات الخطة على الفور في 

 سابقة. 
 

 مخصصات  ۱۷-٤
 

فقات  یتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام قائم (نظامي أو ضمني) نتیجة لحدث سابق وعندما یكون من المحتمل أن یتطلب األمر تد
باإلمكان تقدیر قیمة االلتزام بشكل موثوق. وال یتم إثبات مخصصات خسائر  صادرة لموارد متضمنة لمنافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، وأن یكون  

 التشغیل المستقبلیة. 
 

الخصم المستخدم    یتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة ألفضل تقدیر لدى اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسویة االلتزام في نھایة فترة التقریر. ویتمثل معدل 
عدل ما قبل الزكاة والضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. تحتسب  لتحدید القیمة الحالیة في م

أي   بدون  الشامل  الدخل  قائمة  في  مخصص  بأي  المرتبطة  المصاریف  یتم عرض  فائدة.  كمصروف  الزمن  لمرور  نتیجة  المخصص  في  الزیادة 
 تعویضات. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۲۱ 

 (تتمة)سبیة الھامة السیاسات المحا  ٤
 

 (تتمة) مخصصات  ۱۷-٤
 

 تكالیف التفكیك 
 

التفكیك إثبات مخصص اللتزام  المطلوب    یتم  التفكیك  ویستند حجم  تأھیل األراضي.  إعادة  أو  الترمیم  أعمال  المسؤولیة عن  الشركة  تتحمل  عندما 
 األنظمة واللوائح الحالیة. للعملیات والتكالیف المرتبطة بھ على االشتراطات المنصوص علیھا في 

 
خصص  وتشمل التكالیف التي یشتمل علیھا المخصص جمیع االلتزامات الخاصة بالتفكیك المتوقع تكبدھا على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. یتم خصم م

استھالكھ كمصروف على مدى العمر  التفكیك إلى قیمتھ الحالیة ورسملتھ كجزء من األصل المدرج ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات ثم یتم قید
 اإلنتاجي المتوقع لذلك األصل. 

 
الھامة والتقدیرات  یعتبر إجراء تعدیالت على المبلغ المقدر وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة الخاصة بإیقاف العملیات حدثاً طبیعیاً في ضوء األحكام  

 لتزام وزیادة مقابلة في األصل ذي العالقة. وفیما یلي العوامل التي تؤثر على تلك التعدیالت: ذات الصلة. وتسجل ھذه التعدیالت باعتبارھا زیادة في اال
 

 التطورات في التقنیة.  •
   المتطلبات التنظیمیة واستراتیجیات اإلدارة البیئیة. •
   التغیرات في الحد المقّدر وتكالیف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم. •
 مة االقتصادیة. التغیرات في االستدا •

 
 ذمم دائنة تجاریة  ۱۸-٤

 
الموردین. یتم    الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمة البضائع أو الخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق األعمال االعتیادیة من 

السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال یتم عرضھا كمطلوبات غیر متداولة.  تصنیف الذمم الدائنة التجاریة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة  
 ویتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  ۱۹-٤

 
لنظام ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة"). یتم تحمیل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الشامل.  تخضع الشركة للزكاة وضریبة الدخل وفقاً  

 تتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافیة مستحقة الدفع، إن وجدت، عند االنتھاء من الربوط النھائیة، عند تحدید ھذه المبالغ. 
 

 راف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة، كما یتطلب نظام ضریبة الدخل السعودي. تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أط
 

المؤقتة  یتم تعدیل ضریبة الدخل على أساس معدل ضریبة الدخل المطبق بالتغیرات في الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة المتعلقة بالفروقات  
مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، باستخدام طریقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناشئة    والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة. ویتم تجنیب

جلة إذا كانت  فیما بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفتریة في القوائم المالیة لغرض خاص. كما ال یتم إثبات ضریبة الدخل المؤ
ل أو التزام في معاملة غیر معامالت تجمیع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر  ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأص

ي یتم  لألغراض المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة. یتم تحدید ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) الت
اً في نھایة فترة التقریر والتي یتوقع سریانھا في حالة بیع األصل ذي الصلة بضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة التزام ضریبة الدخل  سنھا أو المطبقة فعلی

  على أساسھاالمؤجلة. یتم إثبات الموجودات الضریبیة المؤجلة إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضریبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي  
 یمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة. 

 
وعندما  یتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة للموجودات الضریبیة المتداولة  

موجودات والمطلوبات الضریبیة الحالیة عند وجود حق نافذ  تكون أرصدة الضریبة المؤجلة ترتبط بنفس الجھة الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین ال
 نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. 

 
   إثبات اإلیرادات ۲۰-٤

 
عندما یتم نقل السیطرة إلى العمیل بموجب عقود بیع البضائع. یتم تحدید السیطرة على   یتم إثبات اإلیرادات عند استیفاء التزامات األداء، والتي تحدث

نقل المنتج فعلیًا  المنتجات التي سیتم نقلھا إلى العمیل عندما تنتقل ملكیة زیت التشحیم والمنتجات ذات الصلة إلى العمیل، والذي یحدث عادةً عندما یتم 
أخرى. لدى الشركة عقود مع عمالء یكون فیھا تزویدھم بخلیط زیوت التشحیم و/ أو المنتجات الثانویة ذات الصلة  إلى سفینة أو أنبوب أو آلیة تسلیم  

یم البضائع  ھو التزام األداء الوحید. تثبت الشركة اإلیرادات في نقطة زمنیة معینة عند تحویل السیطرة على البضائع إلى العمیل، بشكل عام عند تسل
 ن والخدمات إلى أرامكو السعودیة على مدى فترة زمنیة، عند تقدیم الخدمات. واإلیرادات من الشح

 
حیة  خلصت الشركة إلى أنھا ھي المسؤول الرئیسي في جمیع ترتیبات إیراداتھا لكونھا الملتزم الرئیسي في جمیع ترتیبات اإلیرادات، وتملك صال

 العمیل. تحدید األسعار، وتسیطر على البضائع قبل نقلھا إلى  
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۲۲ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 
 مصاریف  ۲۱-٤

 
البیع والتسویق ھي المصاریف الناتجة من جھود الشركة في التسویق والبیع والتوزیع. تُصنف جمیع المصاریف األخرى، باستثناء   إن مصاریف 

یف  والبیع والتسویق والمصار  اإلیراداتوالنفقات المالیة، كمصاریف عمومیة وإداریة. یتم توزیع المصاریف المشتركة بین تكالیف    اإلیراداتتكالیف  
 العمومیة واإلداریة، إن لزم األمر، بطریقة منتظمة. 

 
 إیرادات مالیة  ۲۲-٤

 
العمر المتوقع  تُقاس اإلیرادات المالیة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى  

 أیھما أنسب، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة. لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، 
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شركة أرامكو السعودیة  
س 

لزیوت األسا
- 

ف 
لوبری

 
(شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 
ص 

ض خا
ضاحات حول القوائم المالیة لغر

إی
 

لفترة
 

الستة 
 

أشھر
 

المنتھیة 
 

في
 

۳۰
 

یونیو
 

۲۰۲۲
 

ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
(جمیع المبالغ بالریاال

 
 

۲۳
 

٥ 
صنع ومعدات 

ممتلكات وم
 

 
(أ)

 
ت: 

صنع والمعدا
ت والم

فیما یلي الحركة في الممتلكا
 

 
صنیع 

مرافق ت
 

مبان وتحسینات على  
عقار مستأجر 

 
أثاث  

 
وتجھیزات 

 
آالت  

 
ومعدات أخرى

 
سیارات 

 
أعمال رأسمالیة قید  

التنفیذ
 

المجموع 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۲
 

۷٬۷۲۳٬۱۳۹٬۲۱۰
 

۳۳۰٬٦۹۹٬۰۱۳
 

۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱
 

۲٤۳٬٥۳٦٬۳۰٥
 

۲٬۳٥٥٬٦۹۸
 

۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥
 

۸٬٥۱۱٬٦۲۹٬٦۹۲
 

ت 
ضافا

إ
 

- 
- 

- 
- 

- 
۲۳٬۸۲٤٬۹۹۱

 
۲۳٬۸۲٤٬۹۹۱

 
ت 

تحویال
 

۸٬٦۷٥٬۱۲۸
 

- 
 

۳٥۲٬۱٤٤
 

 
)

۹٬۰۲۷٬۲۷۲
 ( 

- 
في 

۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۲

 
۷٬۷۳۱٬۸۱٤٬۳۳۸

 
۳۳۰٬٦۹۹٬۰۱۳

 
۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱

 
۲٤۳٬۸۸۸٬٤٤۹

 
۲٬۳٥٥٬٦۹۸

 
۱۹۹٬۳۳۰٬۰٤٤

 
۸٬٥۳٥٬٤٥٤٬٦۸۳

 
  

 
 

 
 

 
 

االستھالك المتراكم 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۲
 

۲٬۸۸۸٬۲۰۷٬۱۱٥
 

۲۷٤٬٦۲۷٬٥۲۲
 

۲٦٬۷٤۹٬۸٦٥
 

۱۹۷٬٥٥۱٬۷٦۰
 

۲٬۰٤۷٬٦۸۸
 

- 
۳٬۳۸۹٬۱۸۳٬۹٥۰

 
المحمل للفترة 

 
۱٥۷٬٥۱۲٬۰۰۰

 
۲٬۹٥٦٬۲۱٥

 
۷٦٬۰۲٥

 
۳٬۸۹۹٬۷۰٤

 
۸۲٬٥۰۰

 
- 

۱٦٤٬٥۲٦٬٤٤٤
 

في 
۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۲

 
۳٬۰٤٥٬۷۱۹٬۱۱٥

 
۲۷۷٬٥۸۳٬۷۳۷

 
۲٦٬۸۲٥٬۸۹۰

 
۲۰۱٬٤٥۱٬٤٦٤

 
۲٬۱۳۰٬۱۸۸

 
- 

۳٬٥٥۳٬۷۱۰٬۳۹٤
 

  
 

 
 

 
 

 
صافي القیمة الدفتریة:

 
 

 
 

 
 

 
 

۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۲

 
٤٬٦۸٦٬۰۹٥٬۲۲۳

 
٥۳٬۱۱٥٬۲۷٦

 
٥٤۱٬۲٥۱

 
٤۲٬٤۳٦٬۹۸٥

 
۲۲٥٬٥۱۰

 
۱۹۹٬۳۳۰٬۰٤٤

 
٤٬۹۸۱٬۷٤٤٬۲۸۹

 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
٤٬۸۳٤٬۹۳۲٬۰۹٥

 
٥٦٬۰۷۱٬٤۹۱

 
٦۱۷٬۲۷٦

 
٤٥٬۹۸٤٬٥٤٥

 
۳۰۸٬۰۱۰

 
۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥

 
٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲

 
  

 
 

 
 

 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 

۷٬٦٤٦٬٥۹۷٬۸۳۰
 

۳۳۰٬٤۰۷٬۲۱۳
 

۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱
 

۲۳۲٬۱۱۰٬۳۷۸
 

٦٬٥٥٤٬۹۲۷
 

۱۹۱٬۹۸٥٬۳۸۸
 

۸٬٤۳٥٬۰۲۲٬۸۷۷
 

ت 
ضافا

إ
 

- 
- 

- 
- 

- 
۸۰٬۸۰٦٬۰٤٤

 
۸۰٬۸۰٦٬۰٤٤

 
ت 

استبعادا
 

- 
- 

- 
- 

)
٤٬۱۹۹٬۲۲۹

 ( 
- 

)
٤٬۱۹۹٬۲۲۹

 ( 
ت 

تحویال
 

۷٦٬٥٤۱٬۳۸۰
 

۲۹۱٬۸۰۰
 

- 
۱۱٬٤۲٥٬۹۲۷

 
- 

)
۸۸٬۲٥۹٬۱۰۷

 ( 
- 

في 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
۷٬۷۲۳٬۱۳۹٬۲۱۰

 
۳۳۰٬٦۹۹٬۰۱۳

 
۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱

 
۲٤۳٬٥۳٦٬۳۰٥

 
۲٬۳٥٥٬٦۹۸

 
۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥

 
۸٬٥۱۱٬٦۲۹٬٦۹۲

 
  

 
 

 
 

 
 

استھالك متراكم 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 

۲٬٥۷۲٬٤۳۹٬٤۹٥
 

۲٦۸٬٦۷۷٬۰۸۳
 

۲٦٬٤۹٥٬۷۱٦
 

۱۸۹٬۷۷۷٬۰۸۱
 

٥٬۸۸۲٬٥۸۷
 

- 
۳٬۰٦۳٬۲۷۱٬۹٦۲

 
المحمل للسنة 

 
۳۱٥٬۷٦۷٬٦۲۰

 
٥٬۹٥۰٬٤۳۹

 
۲٥٤٬۱٤۹

 
۷٬۷۷٤٬٦۷۹

 
۲٦٤٬۸٦۸

 
- 

۳۳۰٬۰۱۱٬۷٥٥
 

ت 
استبعادا

 
- 

- 
- 

- 
)

٤٬۰۹۹٬۷٦۷
 ( 

- 
)

٤٬۰۹۹٬۷٦۷
 ( 

في 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
۲٬۸۸۸٬۲۰۷٬۱۱٥

 
۲۷٤٬٦۲۷٬٥۲۲

 
۲٦٬۷٤۹٬۸٦٥

 
۱۹۷٬٥٥۱٬۷٦۰

 
۲٬۰٤۷٬٦۸۸

 
- 

۳٬۳۸۹٬۱۸۳٬۹٥۰
 

  
 

 
 

 
 

 
صافي القیمة الدفتریة:

 
 

 
 

 
 

 
 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
٤٬۸۳٤٬۹۳۲٬۰۹٥

 
٥٦٬۰۷۱٬٤۹۱

 
٦۱۷٬۲۷٦

 
٤٥٬۹۸٤٬٥٤٥

 
۳۰۸٬۰۱۰

 
۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥

 
٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲

 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۰

 
٥٬۰۷٤٬۱٥۸٬۳۳٥

 
٦۱٬۷۳۰٬۱۳۰

 
۸۷۱٬٤۲٥

 
٤۲٬۳۳۳٬۲۹۷

 
٦۷۲٬۳٤۰

 
۱۹۱٬۹۸٥٬۳۸۸

 
٥٬۳۷۱٬۷٥۰٬۹۱٥
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲٤ 

 
اة  تشتمل مرافق التصنیع على تكالیف الصیانة الدوریة المؤجلة للمصفاة. فیما یلي تحلیل للحركة في تكالیف الصیانة الدوریة المؤجلة للمصف (ب)

 خالل الفترة/السنة المنتھیة: 
 

۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰   
   التكلفة: 
 ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ االفتتاحي الرصید  

 - - إضافة 
 ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ الرصید الختامي

   
   االستھالك المتراكم: 

 ٤۹٬۰۲٦٬۱۱۱ ۷۱٬۸٥۸٬۸۱٥ الرصید االفتتاحي 
 ۲۲٬۸۳۲٬۷۰٤ ۱۱٬۳٥٥٬۰۰۳ اإلطفاء خالل الفترة/ السنة 

 ۷۱٬۸٥۸٬۸۱٥ ۸۳٬۲۱۳٬۸۱۸ الرصید الختامي
   

 ٤۱٬۸۱۳٬۸۹۷ ۳۰٬٤٥۸٬۸۹٤   القیمة الدفتریة
 

األعما (ج)  وتتعلق  ینبع وجدة.  إلى مصفاتي  العادیة  باإلضافات  أساسي  التنفیذ بشكل  قید  الرأسمالیة  األعمال  الفترة في  ل  تتعلق اإلضافات خالل 
جدة وینبع. تتوقع اإلدارة أن یتم االنتھاء من األعمال  بأعمال التطویر والتحسین لمصافي الشركة في    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰الرأسمالیة قید التنفیذ في  

 الرأسمالیة قید التنفیذ في مصفاتي جدة وینبع خالل سنة. 
 

 تم توزیع االستھالك المحمل للفترة على النحو التالي:  (د)
 

 إیضاح  
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱٦۳٬٥۹۲٬۲٦۹ ۱٦٤٬۱۱۷٬٤۲۷ ۲۳ اإلیرادات  تكلفة
 ٤٦۰٬۸۹۳ ٤۰۹٬۰۱۷ ۲٦   مصاریف عمومیة وإداریة

  ۱٦٤٬٥۲٦٬٤٤٤ ۱٦٤٬۰٥۳٬۱٦۲ 
 

 عقود اإلیجار  ٦
 

سنة.    ۳۰إلى    ۱تقوم الشركة بتأجیر مختلف األراضي وخطوط األنابیب والسیارات والمواد المحفزة. وعادة ما تكون عقود اإلیجار لفترات ثابتة من  
التفاوض على شروط اإلیجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي  ویتم  

 تعھدات، ولكن ال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

الستخدام ذي طبیعة متغیرة. تحتوي بعض عقود اإلیجار على خیارات  ، لم یكن لدى الشركة أي عقود إیجار مصنفة كأصل حق ا ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  
عقود إیجار  تمدید تمارسھا الشركة قبل نھایة فترة العقد غیر القابلة لإللغاء. وتسعى الشركة، حیثما كان ذلك عملیًا، إلى تضمین خیارات تمدید في  

بتقدیر ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخیارات. ال تقدم الشركة ضمانات  جدیدة لتوفیر المرونة التشغیلیة. تقوم الشركة عند بدء اإلیجار  
 القیمة المتبقیة فیما یتعلق بأي من عقود اإلیجار الخاصة بھا. 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲٥ 

 (تتمة)عقود اإلیجار  ٦
 

   موجودات حق االستخدام )أ
 

 أراٍض  
خطوط أنابیب 
 المجموع  سیارات  ومواد محفزة 

     
 ۱۰۸٬۸٤۸٬۰٦۹ ٤٬۱۹۰٬۰٤٥ ۷٬۹۲۱٬٥۳۱ ۹٦٬۷۳٦٬٤۹۳ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ) ۷٬۲۳٦٬۹۷۹( ) ۹۳۱٬۱۲۰( ) ۱٬۹۸۰٬۳۸۳( ) ٤٬۳۲٥٬٤۷٦(   استھالك
 ۱۰۱٬٦۱۱٬۰۹۰ ۳٬۲٥۸٬۹۲٥ ٥٬۹٤۱٬۱٤۸ ۹۲٬٤۱۱٬۰۱۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

     
 ) ۳٬٦۱۸٬٤۹۰( ) ٤٦٥٬٥٦۰( ) ۹۹۰٬۱۹۲( ) ۲٬۱٦۲٬۷۳۸(   استھالك

 ۹۷٬۹۹۲٬٦۰۰ ۲٬۷۹۳٬۳٦٥ ٤٬۹٥۰٬۹٥٦ ۹۰٬۲٤۸٬۲۷۹ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 
 

 یُحّمل االستھالك على قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص تكالیفھ على مدى فترة عقد اإلیجار وھي كما یلي: 
 

 الفئة 
  -العمر اإلنتاجي 

 بالسنوات 
  

 ۳۰ أراٍض 
 ۲۷ خطوط أنابیب ومواد محفزة 

 ٥ سیارات 
 

 مطلوبات إیجاریة  )ب
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۱۱۷٬٦٤۰٬٤۸٦ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲  الرصید االفتتاحي 
 ) ۱۰٬۱۷۷٬۳۹٤( ) ٤۹۷٬۷۹٦(  مدفوعات اإلیجار خالل الفترة / السنة 

 ٥٬۳۳۹٬۹۰۰ ۲٬٤۸٥٬٦۲۰  تراكم تكالیف تمویل خالل الفترة / السنة
 ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦  الرصید الختامي

 
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ مطلوبات إیجاریة 

   
 ٥٬۲٦۸٬٤۷٤ ۱٤٬۷۷۱٬٤٥۸ متداولة 

 ۱۰۷٬٥۳٤٬٥۱۸ ۱۰۰٬۰۱۹٬۳٥۸ غیر متداولة 
 ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ 

 
ملیون لایر سعودي (غیر مخصومة) في المطلوبات    ۱۰۹٬۷۳، تم إدراج التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المحتملة بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

ملیون لایر سعودي)، نظًرا ألن الشركة تكبدت     ۱۰۹٬۷۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱اإلیجاریة ألنھ من المؤكد بشكل معقول أنھ سیتم تمدید عقد اإلیجار (
 . ۲۰٤۳نفقات رأسمالیة جوھریة على األرض. طبقت الشركة خیار التمدید حتى السنة المالیة 

 
تمارسھا). ال    تتم إعادة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا تم ممارسة أحد الخیارات بالفعل (أو لم تتم ممارستھا) أو أصبحت الشركة ملزمة بممارستھا (أو لم

والتي تكون ضمن سیطرة    یتم تعدیل تقییم التأكید المعقول إال في حالة حدوث حدث جوھري أو تغییر جوھري في الظروف، التي تؤثر على ھذا التقییم
  المستأجر. خالل الفترة المالیة الحالیة،  لم یحدث تعدیل على شروط اإلیجار بسبب ممارسة خیارات التمدید واإلنھاء. 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲٦ 

 (تتمة)عقود اإلیجار  ٦
 

 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل 
 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٤٬۱۲٤٬٦۱۰ ۳٬٦۱۸٬٤۹۰ تكلفة االستھالك على موجودات حق االستخدام 
 ۱٬۸۷٥٬٤۹۸ ۲٬٤۸٥٬٦۲۰ )۲۷إیضاح رقم  -مصروف الفائدة (مدرج بتكالیف التمویل 

  -یجار قصیرة األجل (مدرجة في مصاریف البیع والتوزیع إ مصاریف مرتبطة بعقود 
 ۳٬۸٤۰٬۱۷۲ ٥٬۰۸۱٬۲۸٤ )۲٥إیضاح رقم 

 
 استھالك موجودات حق االستخدام للفترة على النحو التالي: تم توزیع 

 
  

 إیضاح 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۳٬٤۲۸٬۲٤۹ ۲٬۹۲۲٬۱۲۹ ۲٤ اإلیرادات  تكلفة
 ٦۹٦٬۳٦۱ ٦۹٦٬۳٦۱ ۲٦ مصاریف عمومیة وإداریة 

  ۳٬٦۱۸٬٤۹۰ ٤٬۱۲٤٬٦۱۰ 
 

 خیار التمدید 
 

اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم ممارسة خیار  عند تحدید مدة  
 ل معقول. كداً بشكاإلنھاء. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في مدة اإلیجار إذا كان تمدید اإلیجار (أو عدم إنھائھ) مؤ

 
   بالنسبة لعقود إیجار األرض وخطوط األنابیب، تعتبر العوامل التالیة عادة األكثر صلة: 

 
   اء). إذا كانت ھناك مدفوعات غرامة جوھریة لإلنھاء (أو عدم التمدید)، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمدید (أو عدم اإلنھ •

 
ألي تحسینات على عقار مستأجر قیمة جوھریة متبقیة، فعادة ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمدید  إذا كان من المتوقع أن یكون   •

   (أو عدم اإلنھاء).
 

ال  وما لم یرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في عین االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات التأجیر السابقة والتكالیف وتوقف العمل الستبد •
   جر.األصل المؤ

 
 موجودات غیر ملموسة   ۷

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 

   التكلفة 
 ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ الرصید االفتتاحي 

 - - إضافات 
 ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ الرصید الختامي

   
   اإلطفاء المتراكم 

 ۱۲٬٥۳۸٬۱٦۱ ۱٥٬٤٥٥٬۲۰۲ الرصید االفتتاحي 
 ۲٬۹۱۷٬۰٤۱ ۱٬۱٥۳٬۰٤۷ المحمل للفترة / للسنة 

 ۱٥٬٤٥٥٬۲۰۲ ۱٦٬٦۰۸٬۲٤۹ الرصید الختامي
   

 ۱۷٬۳۸۳٬٦٥۲ ۱٦٬۲۳۰٬٦۰٥   القیمة الدفتریة الختامیة 
 

  تتكون الموجودات غیر الملموسة من برمجیات وتكالیف تطویرھا. 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲۷ 

  قروض موظفین ۸
 

 اآلتي: تتكون الذمم المدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین من  )أ(
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ ٤٬۰۳٥٬٥۸۲  ذمم مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین 
 ) ۲٬۱٤۲٬٥۲۸( ) ۲٬۲۱۳٬۱۳۰( ۱۱   ناقصاً: الجزء المتداول

  ۱٬۸۲۲٬٤٥۲ ۲٬٥۹٤٬۹۷۳ 
 

  سكنیة.  وحداتفي السنوات السابقة، كان لدى الشركة برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین والذي یمنح الموظفین السعودیین المؤھلین فرصاً المتالك  
وتم تسجیل ذمة مدینة    ، عن طریق البیع المباشر للموظفین. تم بیع المنازل للموظفین المؤھلین وحدة سكنیة    ۱۳۳، تم إنشاء وبیع  ۲۰۱۰خالل سنة  

سنة. یتم استقطاع مبالغ شھریة من رواتب الموظفین حتى نسبة    ۱٥مقابل ذلك البیع بدون نفقات تمویل، ومن المتوقع أن یتم تحصیلھا خالل فترة  
ق الذي یتعین تحصیلھ من  ٪ من الراتب األساسي. لدى الشركة المستندات القانونیة للعقار كضمانات ذات قیمة عادلة أعلى من الرصید المستح۲٥

 الموظف، وعلیھا تحویل الملكیة القانونیة لتلك المنازل السكنیة إلى الموظفین المعنیین عند سداد كامل مبلغ القرض. 
 

 عند سداد كامل مبلغ القرض.  السكنیة للموظفین المعنیینالوحدات یتعین على الشركة نقل الملكیة القانونیة لتلك  
 

 الذمم المدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین: فیما یلي الحركة في 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ٦٬٥۸۹٬۳۲۹ ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ الرصید االفتتاحي 
 ) ۲٬۰٥۰٬۹۲٥( ) ۷۷۲٬٥۲۱( الخصومات من رواتب الموظفین خالل الفترة / السنة 

 ۱۹۹٬۰۹۷ ۷۰٬٦۰۲   إیرادات تمویل مستحقة عند الخصم
 ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ ٤٬۰۳٥٬٥۸۲ الختاميالرصید  

 یتلخص جدول التحصیل لمجموع الذمم المدینة القائمة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین فیما یلي: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

۲۰۲۲ ۱٬٤۷٤٬۲۲٤ ۲٬۳۰۹٬۳۸٤ 
۲۰۲۳ ۱٬۹۲٦٬۲۰۰ ۹۱۸٬۹٦۲ 
۲۰۲٥ ٤۲۳٬۱۱۹ ۷٦٦٬۰۹٤ 
۲۰۲٤ ٥۳۲٬۳٤۹ ۷۱٥٬٥۲۱ 
 ۷۱٥٬۸۱۹ ۳۱٤٬۸۱٦ وما بعدھا  ۲۰۲٦

 ) ٦۸۸٬۲۷۹( ) ٦۳٥٬۱۲٦( ناقصاً: إیرادات تمویلیة غیر محققة 
 ٤٬۰۳٥٬٥۸۲ ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ 

 
: تشمل القروض للموظفین ما یلي  

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ ایضاح   

     
 ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ ۱۳٬۹۸۹٬۹۷۳ (ب) ۸  قروض سكن للموظفین 

 ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ ۱٬۹٤۰٬۸٤۳ (ج) ۸  للموظفین قروض أخري 
 ) ۷٬۲۷٤٬۹٦۹( ) ۷٬٦۳۱٬٤۱۳( ۱۱  ناقصاً: الجزء المتداول 

   ۸٬۲۹۹٬٤۰۳ ۱۱٬۹۰۰٬٤۱٥ 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲۸ 

  (تتمة)  قروض موظفین ۸
 

 قروض سكن للموظفین  )ب(
 

 فیما یلي الحركة في رصید قروض سكن للموظفین: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱٦٬۹۲۹٬۰٦٤ ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ الرصید االفتتاحي 
 ۲٬٦٥٦٬۹۷۷ ۳٬۸۹۹٬۷۷٥ قروض جدیدة تم صرفھا خالل الفترة / السنة 

 ٦۹٥٬۳۸۱ ۷۰۹٬۱۹٦   إیرادات تمویل
 ) ٦۲۹٬۲٥٤( ) ۳٬۸۳۲٬۳٥٥( تأثیر الخصم على القرض الجدید 

 ) ۲٬۷٥۳٬۱٥۰( ) ۳٬٦۸٥٬٦٦۱( السنة الخصومات بما في ذلك التسویة مع الموظفین المتقاعدین خالل الفترة / 
 ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ ۱۳٬۹۸۹٬۹۷۳ الرصید الختامي

 
الموظف البرنامج، یمنح  لھذا  المؤھلین بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً  السعودیین  ون  تم منح قروض اإلسكان لموظفي الشركة 

القروض ال تحمل أي نفقات تمویل ویتم سدادھا من قبل الموظفین وفقاً لالتفاقیات ذات  المؤھلون قروضاً لغرض شراء أو تشیید مساكنھم. إن ھذه  
. القیمة  الصلة مع ھؤالء الموظفین وفقًا لالتفاقیة المبرمة مع الموظف، ویكون للشركة حق ملكیة العقار حتى یقوم الموظف بتسدید جمیع المستحقات

 ى من القیمة الدفتریة لقرض اإلسكان للموظفین. العادلة للممتلكات المضمونة ذات الصلة ھي أعل
 

 یتلخص جدول التحصیل لمجموع قروض سكن الموظفین فیما یلي: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

۲۰۲۲ ٤٬٤۷۹٬۷٦۸ ٦٬۱۹۷٬٤٦۹ 
۲۰۲۳ ٥٬۳۰٤٬۹۸۸ ۳٬۳۹۸٬٦۱۲ 
۲۰۲٤ ۳٬۲٦۷٬۱۹۹ ۳٬۱۹۸٬٦۹٤ 
۲۰۲٥ ۲٬۰۳۷٬۷۸۹ ۳٬۱۲۳٬٦۹۹ 
 ۳٬۹٤۸٬٤۳۸ ۱٬۷٥۱٬٤۸۸ بعدھا وما  ۲۰۲٦

 ) ۲٬۹٦۷٬۸۹٤( ) ۲٬۸٥۱٬۲٥۹(   غیر محققةتمویل   ناقصاً: إیرادات
 ۱۳٬۹۸۹٬۹۷۳ ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ 

 
 قروض أخرى للموظفین  (ج) 

 
الموظفون المؤھلون  یتم منح ھذه القروض لموظفي الشركة السعودیین المؤھلین بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً لھذا البرنامج، یمنح  

٪ من مخصص منافع نھایة الخدمة المستحقة الخاصة بھم. إن ھذه القروض ال تحمل أي نفقات تمویل ویتم سدادھا  ۸۰لذلك قروضاً بحد أقصى بنسبة 
 شھراً وھي مضمونة مقابل منافع نھایة الخدمة للموظفین المعنیین.   ۳٦من قبل الموظفین خالل فترة 

 
 القروض األخرى للموظفین:  فیما یلي الحركات في

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۲٬۸٤۹٬٤٤٦ ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ الرصید االفتتاحي 
 ۱٬٤۰۹٬٤۸٤ ۸۱۰٬۷۱۸ قروض تم صرفھا خالل الفترة / السنة 

 ۹۰٬۹۸٥ ٦۸٬۷۷٥ إیرادات تمویل للفترة / للسنة 
 ) ٤٤٬۷۲۲( ) ۱۰۲٬٤۱۹( تأثیر الخصم على القرض الجدید 

 ) ۲٬۰۲۸٬۸۲۷( ) ۱٬۱۱۲٬٥۹۷( استقطاعات من الرواتب 
 ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ ۱٬۹٤۰٬۸٤۳ الرصید الختامي
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲۹ 

  (تتمة)  قروض موظفین ۸
 

 یتلخص جدول التحصیل لمجموع قروض الموظفین األخرى فیما یلي: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

۲۰۲۲ ٥٥٥٬۳۸۸ ۱٬٤۲۰٬۱٤۰ 
۲۰۲۳ ٦۹۸٬۸۰۰ ٦۲۷٬۹۹۷ 
۲۰۲٤ ۷۸۸٬٤۳۰ ۳٤۷٬۷۹۲ 

 ) ۱۱۹٬٥٦۳( ) ۱۰۱٬۷۷٥(   ناقصاً: إیرادات تمویل غیر محققة
 ۱٬۹٤۰٬۸٤۳ ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ 

 
 . تعتبر القیمة الدفتریة لقروض الموظفین بتاریخ كل تقریر مالي مماثلة للقیمة العادلة

 
 مخزون  ۹

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۲۹۳٬۳۰٦٬۰۱۱ ۲۲٦٬۲۲۷٬٥۲۹ بضائع جاھزة 
 ۲۱٥٬٤۷۷٬۹۰٦ ۳۲۱٬۷۸۷٬۹٥۷ إنتاج قید التنفیذ 

 ۱۱۷٬٤۰۰٬۱۹۰ ۱۸۸٬٦۱۸٬۲۳۸ مواد أولیة 
 ۹۸٬٤۱٤٬۸٤٦ ۹۹٬۰۳٦٬۲٦۸ استھالكیة  قطع غیار ومواد

 ۸۳٥٬٦٦۹٬۹۹۲ ۷۲٤٬٥۹۸٬۹٥۳ 
 ) ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹( ) ۱٥٬۳۷٤٬۷٦۹(   ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

 ۸۲۰٬۲۹٥٬۲۲۳ ۷۱۰٬۰٦۱٬۸۷٤ 
 

 . ۲٤اإلفصاح عن مبالغ المخزون المثبتة كمصروف في اإلیضاح تم 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۱۲٬۹۳۷٬۷۰٦ ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹  الرصید االفتتاحي 
 ۱٬٥۹۹٬۳۷۳ ۸۳۷٬٦۹۰  إضافات للفترة/ للسنة 

 ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹ ۱٥٬۳۷٤٬۷٦۹  الرصید الختامي
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۰ 

 ذمم مدینة تجاریة  ۱۰
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ٤٥٤٬۹۹۷٬٥٦۳ ۷٥٥٬۰٥۷٬۷۹۷  ذمم مدینة تجاریة 
 ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ۷۲۱٬۰٥۹٬٤۷۲ ۲۲   أطراف ذات عالقة

  ۱٬٤۷٦٬۱۱۷٬۲٦۹ ۸٦۸٬۰۲۹٬۱۸٦ 
 ) ٥٬۳٥۱٬٥٤۱( ) ۱۲٬۰۲۷٬۰٤۰(  المتوقعة  االئتمانیة الخسائر مخصص

  ۱٬٤٦٤٬۰۹۰٬۲۲۹ ۸٦۲٬٦۷۷٬٦٤٥ 
 

ملیون لایر سعودي) في قائمة المركز المالي.    ٦۳۲٬۰۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۹۳۱٬٤۷تم مقاصة الذمم المدینة التجاریة البالغة  
  .۲۰للحصول على تفاصیل، یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

 
شھًرا من تاریخ   ۱۲التجاریة قصیرة األجل، فإن قیمتھا الدفتریة تعتبر مقاربة لقیمتھا العادلة ویتم تسویتھا بشكل عام خالل نظًرا لطبیعة الذمم المدینة 

 التقریر. 
 

 : التجاریة  المدینة الذمم قیمة في االنخفاض مخصصفیما یلي الحركة في 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ٥۰٥٬٦٤۱ ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  الرصید االفتتاحي 
 ٤٬۸٤٥٬۹۰۰ ٦٬٦۷٥٬٤۹۹  *  المحمل للفترة / للسنة 

 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱ ۱۲٬۰۲۷٬۰٤۰  الرصید الختامي
 

تتعلق بأرصدة األطراف ذات العالقة (السنة المنتھیة    ,۲۰۲۲یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي محمل لفترة الستة أشھر المنتھیة في    ۱٫۳۱تتضمن مبلغ  
 ملیون لایر سعودي).  ۲٫۰۱: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
كن االطالع  إن المعلومات المتعلقة باالنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة وتعرض الشركة للمخاطر االئتمانیة ومخاطر السوق ومخاطر السیولة یم

 .۲-۲۹ علیھا في اإلیضاح
 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ۱۱
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ۹٬٤۱۷٬٤۹۷ ۹٬۸٤٤٬٥٤۳ ۸ قروض الموظفین (الجزء المتداول)
 ۳٬۰٦۱٬۸۰٦ ٥٬۳٤٤٬٤۹٦  دفعات مقدمة إلى موردین 

 ً  ٥٬۰۷۷٬۰۲۳ ۲٬٤۰۳٬۲۱۱  تأمین مدفوع مقدما
 ۳٥٥٬۱٦۲ ٥٤۳٬۰۳٤  ودائع ألجل  -فوائد مدینة 

 ۱٦٬۷٦۳٬۹۲۹ -  بالصافي  ضریبة القیمة المضافة المدینة 
 ٥٬۷۳۹٬۸۱٤ ٥٬٤٦۷٬۲٤٦  أخرى

  ۲۳٬٦۰۲٬٥۳۰ ٤۰٬٤۱٥٬۲۳۱ 
 

وبالتالي، تمثل القیم  شھًرا من تاریخ التقریر.    ۱۲تتم تسویة قروض الموظفین (الجزء المتداول)، والفوائد المدینة والذمم المدینة األخرى عادة خالل  
   الدفتریة لھذه األرصدة نفس قیمتھا العادلة.

 
   ودائع قصیرة األجل ۱۲

 
ملیون لایر   ۱٤٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲یونیو    ۱٦یوًما بتاریخ    ۹۸قصیرة األجل لمدة  ودائع  ملیون لایر سعودي في    ۱٤٥قامت الشركة بإیداع  

قصیرة األجل من قبل بنك تجاري ویستحق  الودائع  . تم االحتفاظ بھذه  )  ۲۰۲۱اكتوبر    ۱۰یوًما بتاریخ    ۱۰۰سعودي في ودائع قصیرة األجل لمدة  
رة األجل على أساس متكرر خالل  عند االستحقاق. أودعت الشركة ودائع قصی  . أودعت الشركة ودائع قصیرة األجل۲۰۲۲سبتمبر    ۲۲سدادھا  في  

   .۲۰۲۲یونیو  ۱٦، وتم استحقاق آخر ودیعة في ۲۰۲۲یونیو   ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۱ 

 نقد وما یماثلھ  ۱۳
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۲۸۰٬۰۰۰ ۲۱۰٬۰۰۰  نقد في الصندوق 
 ۲۹٬۳۲۲٬۸۹٤ ٤۷٬۰٥۳٬۲۸۱  نقد لدى البنوك 

 ۱٬۳۱۹٬۸۸۳٬٦۰۸ ۷۲٦٬۳۰۷٬۳۸۱  ألجل ودائع  
  ۷۷۳٬٥۷۰٬٦٦۲ ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ 

 
. تعتبر القیمة الدفتریة في تاریخ كل تقریر  )۲۹(أنظر ایضاح رقم   یتم إیداع النقد في البنوك والودائع ألجل لدى بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة جیدة

بنوك تجاریة محلیة وتُدر إیرادات مالیة بأسعار السوق السائدة بفترات استحقاق أصلیة لثالثة أشھر  مماثلة لقیمتھا العادلة. یتم إیداع الودائع ألجل لدى 
   أو أقل.

 
یوًما.    ٤۱إلى    ٥ملیون لایر سعودي في ودائع قصیرة األجل ذات فترة استحقاق تمتد من    ۷۲٦٬۳۱، أودعت الشركة مبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

. عند االستحقاق، أودعت  ۲۰۲۲یولیو    ۲۷إلى    ۲۰۲۲یولیو    ٥الودائع ألجل، وكان من المقرر أن تستحق في الفترة من  احتفظت البنوك التجاریة بھذه  
 . ۲۰۲۲یونیو  ۳۰الشركة ودائع ألجل على أساس متكرر خالل الفترة، وتم استحقاق آخر ودیعة في 

 
 رأس المال  ۱٤

 
الشرك۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في   مال  بلغ رأس  بالكامل  سھم  ٤٤٬۱۰۰ویتكون من  ,  ملیون لایر سعودي  ٤٤۱ة  ،    بمبلغ   مدفوعة 

 :۲۰۲۱و ۲۰۲۲یونیو  ۳۰. فیما یلي نمط التملك لرأس مال الشركة كما في سھملایر سعودي لكل  ۱۰٬۰۰۰
 

 نسبة الملكیة  المبلغ   
    

 ٪ ۷۰ ۳۰۸٬۷۰۰٬۰۰۰  أرامكو السعودیة 
 ٪ ۳۰ ۱۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰    جدوى

  ٪  ۱۰۰ ٤٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰  المجموع 
 

مایو  ۱۲) وتم دفعھا في سھملایر سعودي لكل  ۲٥٬٥۱۰ملیون لایر سعودي ( ۱٬۲٦۳٬۷۱، وافق الشركاء على توزیع أرباح بمبلغ ۲۰۲۲مایو  ۹في 
۲۰۲۲ . 

 
ملیون لایر سعودي    ۱٬۲٤٦٬٥المبقاة بمبلغ  على زیادة رأس مال الشركة من خالل التحویل من األرباح    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰قرر شركاء الشركة في  

 ۱٦۸٬۷٥والذي یتكون من    ملیون لایر سعودي  ۱٬٦۸۷٬٥لایر سعودي. نتج عن ذلك تعدیل مجموع رأس مال الشركة بمبلغ    ۱۰وبقیمة اسمیة بمبلغ  
لم .  ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸امیة في ھذا الصدد في  ، تم االنتھاء من جمیع اإلجراءات النظ۲۰۲۲یونیو    ۳۰. بعد فترة الستة أشھر المنتھیة في  سھمملیون  

 .۲۰۲۲یونیو  ۳۰تكن ھناك أحداث الحقة أخرى بعد 
 

 احتیاطي نظامي  ۱٥
 

٪ من صافي الربح للسنة إلى احتیاطي  ۱۰وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة وعقد تأسیس الشركة، یجب على الشركة تحویل  
٪ من رأس مال  ۳۰٪ من رأس مالھا. لم یتم إجراء أي تحویل إلى االحتیاطي النظامي حیث أنھ قد تجاوز نسبة ۳۰االحتیاطي نظامي حتى یعادل ھذا 

 الشركة في سنوات سابقة. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع على الشركاء. 
 

 الواحد السھم ربحیة  ۱٦
 

 القائمة خالل الفترة. األسھم بقسمة صافي الربح العائد إلى مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد السھم  تم احتساب ربحیة  
 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۸۲۲٬۳۲۹٬۳٦۷ ۷٤۰٬۱۰٤٬٥۲۳ صافي الربح العائد إلى مالك الشركة 
 ٤٤٬۱۰۰ ٤٤٬۱۰۰ *األسھمالمتوسط المرجح لعدد  

 ٤٬۸۷ ٤٬۳۹ الواحد) للسھم األساسیة / المخفضة (باللایر السعودي السھم ربحیة 
 

ملیون لایر    ۱،٦۸۷٫٥، تم تعدیل إجمالي رأس مال الشركة إلى  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰، بعد فترة الستة أشھر المنتھیة في  ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸في   * 
 . المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي لإلفصاح عن ھذه التغییرات في عدد األسھمملیون سھم. یتم تعدیل المتوسط  ۱٦۸٫۷٥سعودي یتكون من 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۲ 

 قروض  ۱۷
 

 طویلة األجل مما یلي: القروض  تتكون 
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰  سالمیة (مرابحة) إتسھیالت مصرفیة 
 ) ۱٤٦٬۲٥۰٬۰۰۰( ) ۱٦۸٬۷٥۰٬۰۰۰(  طویلة األجل القروض ناقًصا: الجزء المتداول من 

  ۲٬۰۱۹٬۳۷٥٬۰۰۰ ۲٬۱۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ 
 

 وما یعادلھا باللایر السعودي: القروض فیما یلي العمالت المستخدمة في  
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱٬٦۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٬٦٤۱٬۰۹۳٬۷٥۰   لایر سعودي
 ٥٦۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥٤۷٬۰۳۱٬۲٥۰ مریكيأدوالر 

 ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 

ملیون لایر    ۱٬٦۸۷٬٥، أبرمت الشركة اتفاقیة قرض إسالمي مشترك بموجب اتفاقیة مرابحة مع خمسة بنوك محلیة بمبلغ  ۲۰۲۱أغسطس    ۱۹في  
ویستمر على أساس    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي). یبدأ جدول السداد األساسي من    ٥٦۲٬٥ملیون دوالر أمریكي (ما یعادل    ۱٥۰سعودي و

. تتحمل ھذه التسھیالت تكالیف التمویل بأسعار السوق، والتي تستند بشكل عام إلى معدل سعر ۲۰۲۹یونیو    ۳۰أقساط نصف سنویة متفق علیھا حتى  
المقومة باللایر السعودي ومعدل سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن ("لیبور") للقروض  بالنسبة الفائدة السائد بین البنوك في السعودیة ("سایبور") 

٪    ۱  -٪  ۰٬۷٥على ھذه التسھیالت بین    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المقومة بالدوالر األمریكي. تراوح الفرق خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  للقروض  
المنتھیة في   (السنة  اتفاقیات    ۱  -٪  ۰٬۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سنویًا  الشركة بسبب  ٪ سنویًا). عالوة على ذلك، ال یوجد ضمان على موجودات 

 طویلة األجل. القروض 
 

طویلة األجل المذكورة أعاله على تعھدات معینة، والتي تتطلب، من بین أمور أخرى، الحفاظ على نسب مالیة معینة. كما  القروض  تحتوي اتفاقیات  
   كانت الشركة ملتزمة بجمیع التعھدات مع المقرضین.، ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 

 
طویلة األجل ھي تقریبا مساویة لقیمھا الدفتریة ألنھا تخضع لفائدة بأسعار السوق. تم اإلفصاح عن تكالیف التمویل المثبتة  للقروض  إن القیمة العادلة  
 . ۲۷المذكورة أعاله في اإلیضاح القروض كمصروف على 

 
ملیون لایر سعودي    ٤۰ا العامل بمبلغ  إلدارة رأس مالھ  تجاریة محلیةبنوك  الشركة تسھیل بنكي قصیر األجل من  تمتلك  ،  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

حمل تكالیف التمویل على أساس أسعار السوق السائدة. ال  تملیون لایر سعودي). إن التسھیل مقوم باللایر السعودي وی  ۳٤۸٬۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(
یستحق التسھیل البنكي في غضون    مضمون.أن التسھیل غیر  , كما  مع البنك المعني  تالتسھیالھذه  توجد تعھدات مالیة ساریة على الشركة بموجب  

 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٤٬۱حوالي  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰اثني عشر شھًرا. یبلغ مجموع التسھیالت االئتمانیة غیر المستخدمة المتاحة للشركة كما في 
 ملیون لایر سعودي). ۳٤۸٬۷٥: ۲۰۲۱دیسمبر 

 
بمعدالت متغیرة، مما یعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدیة. خالل فترة الستة  القرروض  الفائدة الرئیسیة للشركة من  سعر  تنشأ مخاطر  

متغیرة مقومة بشكل أساسي باللایر السعودي  بمعدالت الشركة  قروض ، كانت  ۲۰۲۱والسنة المنتھیة في دیسمبر  ۲۰۲۲یونیو   ۳۰أشھر المنتھیة في 
 والدوالر األمریكي. 

 
 : قروضالفیما یلي تفاصیل إجمالي استحقاق 

 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

۲۰۲۲ ۸٤٬۳۷٥٬۰۰۰ ۱٤٦٬۲٥۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۳ ۱٦۳٬۱۲٥٬۰۰۰ ۱٦۳٬۱۲٥٬۰۰۰ 
۲۰۲٤ ۱۹٦٬۸۷٥٬۰۰۰ ۱۹٦٬۸۷٥٬۰۰۰ 
۲۰۲٥ ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲٦ ۲٥۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ۲٥۸٬۷٥۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۷ ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۸ ۳۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۹ ٦۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 
  



ق - 170
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۳ 

 التزامات منافع الموظفین ۱۸
 

 تتضمن التزامات منافع الموظفین ما یلي:
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ۱٥٤٬۸۳٤٬٦۷۱ ۱۳۱٬۹۷۰٬٦۰۸ (أ) ۱۸   منافع نھایة الخدمة للموظفین
 ۱٦٦٬۸۳٤٬۹۱۰ ۱٥۱٬٥۸۹٬۱۸٥ (ب)۱۸   منافع الرعایة الصحیّة للموظفین بعد نھایة الخدمة

  ۲۸۳٬٥٥۹٬۷۹۳ ۳۲۱٬٦٦۹٬٥۸۱ 
 

 منافع نھایة الخدمة للموظفین  (أ)
 

السعودي في المملكة العربیة السعودیة. تعتمد منافع  لدى الشركة برنامج منافع نھایة الخدمة للموظفین. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل  
 السعودیة. نھایة الخدمة للموظفین على أساس رواتبھم األخیرة وجمیع البدالت وعدد سنین خدمتھم التراكمیة كما ھو وارد في أنظمة المملكة العربیة 

 
 امل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي. یلخص الجدول التالي مكونات صافي مصروف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الش

 
 فیما یلي الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات منافع الموظفین المحددة: 

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱۷۰٬۹٥۸٬۹٤٦ ۱٥٤٬۸۳٤٬٦۷۱ الرصید االفتتاحي 
   

   مدرجة في الربح أو الخسارة: 
 ۱۰٬۷۹۸٬۷٦۳ ٥٬۱۹۸٬۹٦٤ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۳٬٤٤۷٬٦۸۱ ۲٬۰۸۱٬۹٥۲ تكلفة الفائدة 
 ۷٬۲۸۰٬۹۱٦ ۱٤٬۲٤٦٬٤٤٤ 

   مدرجة في الدخل الشامل اآلخر: 
 ۱٬۷۰۷٬۰۱۳ ٤۸٤٬٦۳٤ خسارة اكتواریة على االلتزامات 

   
 ) ۳۲٬۰۷۷٬۷۳۲( ) ۳۰٬٦۲۹٬٦۱۳( منافع مدفوعة 

 ۱٥٤٬۸۳٤٬٦۷۱ ۱۳۱٬۹۷۰٬٦۰۸ الرصید الختامي
 

 االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید التزامات منافع الموظفین المحددة على ما یلي: تشتمل 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ٪۲٬٦٥ ٪٤٬٥٥ معدل الخصم 
 ٪۲٬٦٥ ٪٤٬٥٥ معدالت الزیادة المستقبلیة للرواتب 

 
 التزامات المنافع المحددة: فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على 

 
 معدل الخصم: 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ) ٦٬٦٤۰٬۸۹٦( ) ٦٬۰۸۹٬۷۳۷( في معدل الخصم  ٪۰٬٥زیادة بنسبة 
 ۷٬۲۰۲٬۱٤۱ ٦٬٦۲٦٬۷۰٦ في معدل الخصم  ٪۰٬٥نقص بنسبة 

 
 معدل زیادة الرواتب في المستقبل: 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۷٬٥٥۹٬۸٤۱ ٦٬٥۹۳٬۷۹۷ في معدل الرواتب المستقبلیة  ٪۰٬٥زیادة بنسبة 
 ) ۷٬۰۳۳٬٤۰٤( ) ٦٬۱۱۷٬۷۹٦( في معدل الرواتب المستقبلیة  ٪۰٬٥انخفاض بنسبة 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳٤ 

 (تتمة) التزامات منافع الموظفین  ۱۸
 

ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون  یستند تحلیل الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى  
ریقة  التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسیة التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس الط

متوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا عند احتساب نھایة الخدمة  (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة التي تحتسب بطریقة وحدة االئتمان ال
 للموظفین. 

 
 : ۲۰۲۲یونیو  ۳۰فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع اللتزامات منافع الموظفین غیر المخصومة كما في 

 
 ٤٬۹۱۹٬۱۹۹ أقل من سنة واحدة 

 ٦۰٬۷٥٤٬۹٦۸ سنوات  ٥ – ۱بین 
 ٤٦۷٬٥۹۹٬۹٦۹ سنوات  ٥أكثر من 

 
 منافع الرعایة الصحیّة للموظفین بعد نھایة الخدمة  (ب)

 
   سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارھم عن   ۲٥تُقدم الشركة أیضاً تغطیة طبیة كاملة للموظفین السعودیین وأزواجھم بشرط إكمالھم ما ال یقل عن  

 المنافع. مؤھلین للحصول على ھذه  ۲۰۲۱فبرایر  ۲۸. لن یكون الموظفون الذین انضموا إلى الشركة بعد عاًمایبلغ الموظف ستین  سنة أو ٥٥
 

 یلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاریف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الشامل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي: 
 

 الحركة في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة: 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱۲۲٬۱٥۳٬۱٥۳ ۱٦٦٬۸۳٤٬۹۱۰ الرصید االفتتاحي 
   مدرجة في الربح أو الخسارة: 

 ٦٬۳۱۷٬۳٥۹ ۳٬٤۱٤٬۳۸۸ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ٤٬۱۹٤٬۹٦۷ ۲٬۸۰۲٬٦۱۷ تكلفة الفائدة 

 ٦٬۲۱۷٬۰۰٥ ۱۰٬٥۱۲٬۳۲٦ 
   مدرجة في الدخل الشامل اآلخر: 

 ۳٥٬٦۱۹٬۰٥۸ ) ۲۰٬٦۹۹٬۲٦۷( (ربح) خسارة اكتواریة على االلتزام 
 ) ۱٬٤٤۹٬٦۲۷( ) ۷٦۳٬٤٦۳( منافع مدفوعة 

 ۱٦٦٬۸۳٤٬۹۱۰ ۱٥۱٬٥۸۹٬۱۸٥ الرصید الختامي
 

 تشتمل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین المحددة على ما یلي: 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ٪۳٬۳۰ ٪٤٬۸٥ معدل الخصم 
 ٪٥٬۳۰ ٪٦٬۸٥ التقاعد وما بعد التقاعد) معدل التأمین الطبي (قبل 

 
 فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على التزامات المنافع المحددة: 

 

 معدل الخصم: 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 

   
 ) ۲۱٬٥۰٦٬۰۰٤( ) ۱۹٬٤۹٥٬۹۰۰( في معدل الخصم  ٪۰٬٥زیادة بنسبة 
 ۲٥٬۹٦۸٬۰۹۰ ۲۳٬٥٥٦٬۸٥٥ في معدل الخصم  ٪۰٬٥نقص بنسبة 

 

 معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد): 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 

   
 ۷٬۳٤٤٬۲۲٦ ٦٬٤۲٤٬۲۳۸  في معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد) ٪۰٬٥زیادة بنسبة 

 ) ٦٬٦۷۷٬۸۰٦( ) ٥٬۸۳۷٬۰۱۰( في معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد)  ٪۰٬٥انخفاض بنسبة 
 

 معدل التأمین الطبي (بعد التقاعد): 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱۷٬٥۱۸٬۰۷۸ ۱٥٬۹۱٤٬٤۱۷ في معدل التأمین الطبي (بعد التقاعد)  ٪۰٬٥زیادة بنسبة 
 ) ۱٥٬۳۲۹٬۸۹۳( ) ۱۳٬۹۰٥٬٤۱۸( في معدل التأمین الطبي (بعد التقاعد) ٪۰٬٥انخفاض بنسبة 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳٥ 

 (تتمة) التزامات منافع الموظفین  ۱۸
 

ون  یستند تحلیل الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد تك
االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسیة التزامات المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس الطریقة  التغیرات في بعض 

دمة  حتساب نھایة الخ(القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة التي تحتسب بطریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا عند ا
   للموظفین.

 
 :۲۰۲۲یونیو   ۳۰فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع لمنافع الرعایة الصحیّة للموظفین بعد نھایة الخدمة كما في 

 
 ۷٦۹٬۰۷٤ أقل من سنة واحدة 

 ۷٬۹۷۷٬٤۷٦ سنوات  ٥ – ۱بین 
 ۱۷۷٬۸٥۱٬۸٤۳ سنوات  ٥أكثر من 

 
 مطلوبات غیر متداولة أخرى ۱۹

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۳۱٬٤۱۲٬۸۰٤ ۳۸٬۷٥۳٬٤۹٥ مخصص التفكیك 
 ٥٬٥۲٤٬٤۸۲ ٤٬٦۲۹٬٦۰٥ خطة االدخار 

 ۱٬۲۳٦٬۷۱۷ ۱٬۰۷۸٬۷۰۰   الحاالت الطبیة المزمنة
 ٤٤٬٤٦۱٬۸۰۰ ۳۸٬۱۷٤٬۰۰۳ 

 
تكبد ھذه االلتزامات في السنة التي من المتوقع فیھا  إغالق مصفاة جدة واستصالحھا وتفكیكھا. ومن المتوقع أن یتم    م ازتلالالتفكیك  یتم تكوین مخصص  

ت الترخیص  إغالق المصفاة. تقدر اإلدارة المخصص بناًء على فھم اإلدارة للمتطلبات النظامیة الحالیة في المملكة العربیة السعودیة وشروط اتفاقیا 
 والتقدیرات الھندسیة. 

 
ً الحالیة للمبلغ الكامل لتكالیف اإلغالق واالستصالح المستقبلیة مقدرة، بناًء على المعلومات المتاحة حاللقیمة  التفكیك ایمثل مخصص   بما في ذلك    یا

 تحدیدھا.  خطط اإلغالق واألنظمة المعمول بھا. قد تكون التغیرات المستقبلیة، إن وجدت، في األنظمة وافتراضات التكلفة جوھریة وسیتم إثباتھا عند
 

 ي حركة مخصص التفكیك: فیما یل
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۳۰٬۷۳۳٬۷۸٤ ۳۱٬٤۱۲٬۸۰٤  الرصید االفتتاحي 
 - ۷٬۰۱۳٬۷۳٦  *  إضافات خالل الفترة 

 ٦۷۹٬۰۲۰ ۳۲٦٬۹٥٥  إطفاء خصم 
 ۳۱٬٤۱۲٬۸۰٤ ۳۸٬۷٥۳٬٤۹٥  الرصید الختامي

 
 ملیون لایر سعودي.  ٤۲٬٦۹تقییم التزامھا باستصالح وتفكیك مصفاة جدة بمبلغ * خالل فترة الستة أشھر المنتھیة، أعادت اإلدارة 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳٦ 

 ذمم دائنة تجاریة  ۲۰
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ ۱٬۱۷۰٬٦۸٦٬۳۷۳ ۲۲   أطراف ذات عالقة
 ٤٥٬٤٤۳٬۲۳۷ ٤۷٬۱۹۸٬۸٦۰  أطراف أخرى 

 ۸٬٦۷۷٬٥۸٦ ٤٥٬۸۹٤٬۰۳۹  دفعات مقدمة من عمالء 
 ۳۱٬۰۹۹٬۲۱٥ ۳۱٬٦۹۸٬۲٦۲  التزام خطة االدخار 

 ٦۸٬۱۸٥٬٦۸٥ ٥۳٬۹۱۰٬٦٦٦  ذمم دائنة أخرى* 
  ۱٬۳٤۹٬۳۸۸٬۲۰۰ ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ 

 
 ملیون سعودي.  ٥۱٬۲۸* تتعلق بشكل رئیسي ببائعي المستودعات وقطع غیار والبالغة 

 
شھًرا من تاریخ إثباتھا. تمثل القیم الدفتریة للذمم الدائنة التجاریة تقارب قیمھا    ۱۲-۳سدادھا عادة في غضون  الذمم الدائنة التجاریة غیر مضمونة ویتم  

 العادلة، وذلك بسبب طبیعتھا قصیرة األجل. 
 

ق نافذ نظاًما بمقاصة المبالغ  یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في قائمة المركز المالي حیث تمتلك الشركة حالیاً ح
عودیة لشراء  المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. أبرمت الشركة اتفاقاً مع أرامكو الس

لوقود الثقیل البحري) في مصفاة ینبع. یتم تسویة ھذه  المواد الخام وبیع المنتجات الثانویة في مصفاة جدة وشراء النفط وبیع المنتجات الثانویة (زیت ا 
 یوماً ویتم سداد صافي الدفعة إلى أرامكو السعودیة أو یتم استالمھا منھا.  ۹۰إلى  ٦۰المعامالت بعد 

 
 یعرض الجدول التالي األدوات المالیة المثبتة والتي یتم إجراء مقاصة لھا أو تخضع لترتیبات مقاصة قابلة للتنفیذ: 

 
 المقاصة على قائمة المركز المالي ار آث 

 
 إجمالي  
 المبالغ 

 المبالغ  
 المثبتة 

 صافي المبالغ  
 المعروضة 

    ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 ۷۲۱٬۰٥۹٬٤۷۲ ) ۹۳۱٬٤٦۹٬۸۷۷( ۱٬٦٥۲٬٥۲۹٬۳٤۹ ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 

 ۱٬۱۷۰٬٦۸٦٬۳۷۳ ) ۹۳۱٬٤٦۹٬۸۷۷( ۲٬۱۰۲٬۱٥٦٬۲٥۰ ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 
    

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ) ٦۳۲٬۰۳۱٬۰٤٥( ۱٬۰٤٥٬۰٦۲٬٦٦۸ ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 

 ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ ) ٦۳۲٬۰۳۱٬۰٤٥( ۱٬٥٦٥٬۲۹٦٬۳۳۷ ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 
 

 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى ۲۱
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 - ۹۰٬۰٤۳٬٤۱٦ ۱-۲۱ صافي ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع 
 ۱۸٬۱٤٦٬۳٥٤ ۸۷٬۷۳۰٬٤۸۹  مصاریف مستحقة 

 ۳۷٬۱٦۲٬٦۸۱ ٤۰٬۳۸٥٬۰۹۲  مستحقات لخصومات الكمیة والخصومات
 ۳۸٬۳۰٤٬٦۱٤ ۱۰٬۳۹۷٬٥٤۰  مكافآت مستحقة 

 ٦٬۳۳٥٬۷۸۹ - ۲-۲۱ الخسارة أدوات مالیة مشتقة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 ٥٬۱۲۷٬٦۹٥ ۹٬٦۳٤٬۲۷۷ ۳-۲۱ أخرى

  ۲۳۸٬۱۹۰٬۸۱٤ ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ 
 

، والتي تخضع لضریبة القیمة المضافة بنسبة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المحلیة خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في    اإلیراداتنظًرا للزیادة في    ۲۱-۱
 .۲۰۲۲یونیو  ۳۰القیمة المضافة مستحقة الدفع كما في  ٪، فإن الشركة لدیھا صافي ضریبة ۱٥
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۷ 

 (تتمة)مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى  ۲۱
 

  تم تصنیف الترتیب كترتیب تحوط منذ بدایتھ. تعتمد الشركة على الطرف المقابل لتقییم ھذه المشتقات. تم شرح أسالیب التقییم المطبقة من    ۲۱-۲
  .۲۹٬۱ اإلیضاحقبل األطراف المقابلة في 

 
 سب مدة االستحقاق: فیما یلي تحلیل األدوات المالیة المشتقة والقیم العادلة ذات الصلة مع القیم االسمیة المصنفة ح 

 
 القیمة االسمیة  القیمة العادلة السالبة  

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
     

 ۲۹۷٬۱۳٥٬٤۰۹  ۱۸۳٬۰٦۰٬۳۰٤ ٦٬۳۳٥٬۷۸۹  - مقایضات سعر الفائدة 
 

 . ۲۰۲۲یونیو   ۳۰بالمطلوبات مقابل رصید إجازات الموظفین غیر المستخدمة كما في   تتعلق   ۲۱-۳
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲۲
 

الن الشقیقة وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو  العالقة من الشركاء والشركات  فوذ  تتكون األطراف ذات 
لك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا  الجوھري لھذه األطراف. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي یم

. عالوة  (أطراف ذات عالقة أخرى). تُعد الشركات الشقیقة للشركة منشآت مملوكة من قبل الشركة األم النھائیة، لكنھم لیسوا جزًءا من ھذه الشركة
 على ذلك، تخضع الشركة في النھایة لسیطرة حكومة المملكة العربیة السعودیة. 

 
 فیما یلي قائمة األطراف ذات العالقة التي تمتلك الشركة معھا معامالت وأرصدة ھامة: 

 
 طبیعة العالقة  اسم الطرف ذي العالقة 

  
 الشریك والشركة األم النھائیة  شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") 

 شریك شركة جدوى لالستثمار الصناعي ("جدوى") 
 شركة شقیقة  مصفاة أرامكو السعودیة موبیل المحدودة ("سامرف") شركة 

 شركة شقیقة  شركة أس أویل 
 شركة شقیقة  شركة موتیفا للتجارة ذ.م.م 
 شركة شقیقة  شركة ارامكو للكیماویات 

 شركة شقیقة  شركة أرامكو الشرق األقصى (بكین) لخدمات األعمال 
 شركة شقیقة  األساسیة الشركة السعودیة للصناعات  

 شركة شقیقة    شركة أرامكو السعودیة للتكنولوجیا
 

 
 مع أرامكو السعودیة اتفاقیات 

 
 عقود شراء وبیع في مصفاتي جدة وینبع  -۱

 
أرامكو السعودیة لبیع  أبرمت الشركة اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء المواد الخام لمصافیھا في جدة وینبع. كما أبرمت الشركة اتفاقیة شراء مع  

   بعض المنتجات. تعتمد آلیة التسعیر لبیع وشراء ھذه المنتجات على الصیغ التي تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقود.
 

 وعقود اإلیجارخدمات الدعم ,اإلدارة الفنیة -۲
 

البشریة للشركة على أساس شروط تجاریة. كما أبرمت الشركة اتفاقیتي إیجار مع  كما تقدم أرامكو السعودیة الدعم الفني التشغیلي والمرافق والموارد 
 أرامكو السعودیة لتأجیر األراضي في جدة وخطوط األنابیب بشروط تجاریة. 

 اتفاقیة مع سامرف 
 

على مدخالت خارجیة مذكورة في    لدى الشركة اتفاقیة لبیع منتجات محددة من مصفاتھا بینبع إلى سامرف. تعتمد آلیة التسعیر على صیغة, تحتوي 
 العقد. كما تتلقى الشركة خدمات الدعم الفني واإلداري من سامرف بشروط تجاریة.
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۸ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲۲
 

   معامالت مع كبار موظفي اإلدارة
 

   عملیات الشركة. فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة عن الفترة:یشمل كبار موظفي اإلدارة جمیع رؤساء األقسام وكبار الموظفین المشاركین في  
 

 
 لفترة الستة أشھر 

   یونیو ۳۰المنتھیة في 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱۳٬۳٤۰٬۲۲٦ ۱٥٬۷۳۲٬۰۸٤ منافع الموظفین قصیرة األجل 
 ۹۱٦٬۹٥۸ ۱٬۲٦۱٬٥۱۳ مخصص التزامات منافع الموظفین 

 
العالقة وفقًا للشروط المحددة في االتفاقیات المبرمة مع األطراف ذات العالقة. تتراوح شروط االئتمان مع  تمت جمیع المعامالت مع األطراف ذات  

 یوًما. ۹۰إلى  ۳۰جمیع األطراف ذات العالقة من 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

شركة أرامكو السعودیة  
س 

لزیوت األسا
- 

ف 
لوبری

 
(شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 
ض  

ضاحات حول القوائم المالیة لغر
إی

ص 
خا

 
لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۲

 
ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

(جمیع المبالغ بالریاال
 

 

۳۹
 

 
۲۲

 
ف ذات عالقة

صدة مع أطرا
معامالت وأر

 
(تتمة) 

 
 

ت في سیاق 
ت العالقة التي تم

ف ذا
صدة الجوھریة مع األطرا

ت واألر
ص فیما یلي المعامال

تتلخ
األعمال 

االعتیادی
 ة 

ص:
ض خا

والمدرجة في القوائم المالیة لغر
 

 
ف ذو العالقة 

الطر
 

طبیعة المعاملة 
 

مبلغ المعامالت لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

صید كما في
الر

   
ف ذات  

مطلوب من أطرا
عالقة 

 
 

۳۰
 

یونیو
 

۲۰۲۲
 

۳۰
 

یونیو
 

۲۰۲۱
 

۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۲
   

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
 

 
 

 
 

 
أرامكو السعودیة 

 
ت الثانویة 

بیع المنتجا
 

۲٬٥۲۸٬۸٤۳٬٤۹۲
 

۲٬۱۰۳٬۱۳۳٬٥٥٤
 

۳۳٤٬۹۲۹٬۰۷۹
 

۱٤۱٬۸٦۸٬۲۱٦
 

ف 
سامر

 
ت الثانویة

بیع المنتجا
   

٤۸۳٬۲۹۱٬٥۳۲
 

۲٦۹٬۹٤٥٬۰٥۸
 

۲۰٦٬۸٦٤٬۸۳٦
 

۱۷۸٬۹٥٤٬۰۸٦
 

س 
شركة أ

أویل 
 

ت 
مبیعا

ا 
ت األساسي 

لزی
 

٦۷۳٬۹۳۲٬۸۰۷
 

۲۰۱٬٥۳۲٬۱۱۸
 

۱٦٦٬٤۰۷٬٦۸٦
 

۷۰٬۰۸۲٬۱۱۲
 

شركة موتیفا للتجارة ذ.م.م 
 

ت 
مبیعا

ت األساسي 
الزی

 
- 

۲۸٬۱٤۱٬۷۱۲
 

۹٬٤۸٥٬۳۸٦
 

۲۱٬٤۲۰٬۸۷۰
 

ت 
شركة ارامكو للكیماویا

 
ت 

مبیعا
ت األساسي 

الزی
 

٥٬۳۲۸٬۷۰٥
 

- 
۳٬۳۷۲٬٤۸٥

 
۷۰٦٬۳۳۹

 
  

 
 

۷۲۱٬۰٥۹٬٤۷۲
 

٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳
 

ف ذات عالقة 
مطلوب إلى أطرا

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
أرامكو السعودیة 

 
شراء مواد خام ومواد ومرافق 

 
۲٬۸٥۰٬۱٥۸٬۱۷۲

 
۱٬۱۱٥٬٤٥۸٬٥۱٥

 
۱٬۰۳۱٬۸٦۸٬٥٥٤

 
۸۹۲٬٥۸۷٬٤٥۸

 
 

ت فنیة ودعم إداري 
خدما

 
۱۲٬۱٦۹٬٤٦۱

 
٦٬۰۷٥٬۷۹۳

 
۱۳۸٬۸۱۷٬۸۱۹

 
۱۸٬۰٤٤٬۷٥۳

 
 

ض  
إیجار قطعة أر

ل
ب في

صفاة جدة وخط أنابی
م

 
صفاة ینبع 

م
 

۱٬۳۲۱٬۷٥۷
 

٦٦۰٬۸۷۹
 

- 
- 

ف 
سامر

 
ت فنیة ودعم إداري 

خدما
 

- 
۹٥۱٬۳۰۳

 
- 

- 
س أویل 

شركة أ
 

ت 
مشتریا

ت األساسي 
الزی

 
۱۷٬۹۰۸٬۲۸٥

 
٤۸٬۰٥۳٬٤٥٥

 
- 

۲۲٬٦۳۳٬۰۸۱
 

شركة أرامكو السعودیة للتكنولوجیا 
 

ت فنیة ودعم إداري 
خدما

 
- 

۳۰۰٬۰۰۰
 

- 
- 

  
 

 
۱٬۱۷۰٬٦۸٦٬۳۷۳

 
۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲

 
 

ت الشقیقة األخرى ما نسبتھ 
ت البیع إلى أرامكو السعودیة والشركا

ت الشركة المشتقة من عملیا
ب إیرادا

تقار
٤۲

٪ و
۱۹

٪ (فترة الستة أشھر المنتھیة في 
۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۱

 :
٥۲

٪ و
۱۲

ت. 
٪) على التوالي، من مجموع اإلیرادا
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۰ 

 إیرادات  ۲۳
 

ة. تمتلك  تستمد الشركة إیراداتھا من نقل البضائع في نقطة زمنیة معینة واإلیرادات من الشحن والخدمات إلى أرامكو السعودیة على مدار فترة زمنی 
 الشركة خطوط اإلنتاج الرئیسیة التالیة: 

 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲٬۲۹۳٬۹۸۹٬۸٤٦ ۲٬۹٦۲٬٦۹۳٬٦٤۸ إیرادات من مبیعات الزیوت األساسیة 
 ۱٬۷٥۸٬۲۰٤٬٥۱۳ ۳٬۱۲۰٬٥٤٤٬٤۳۹ إیرادات من مبیعات المنتجات الثانویة 

 ٦٬۰۸۳٬۲۳۸٬۰۸۷ ٤٬۰٥۲٬۱۹٤٬۳٥۹ 
 

ملیون لایر سعودي (فترة الستة أشھر    ۷۷٬۷الشحن بمبلغ  ، حققت الشركة إیرادات من خدمات  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  
   ملیون لایر سعودي). ٤۰: ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 
 قامت اإلدارة بتصنیف عملیاتھا الجغرافیة كما یلي: 

 

 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

   المعلومات الجغرافیة 
   إیرادات من مبیعات محلیة 
 ۲٬٥۲۸٬۸۱۱٬۷۸۹ ٤٬۱۳۰٬۰٤۰٬۰٤٦ المملكة العربیة السعودیة 

   

   إیرادات من مبیعات التصدیر 
 ۹۰۷٬۲٦۳٬۰۲۳ ۹٥۳٬٥۲۲٬۰٥٤ اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۱۱٤٬۳٤۳٬۰۳۰ ٤٥۸٬۱٤٤٬۰۹٤ سنغافورة 
 ۳٤۲٬۲٦۳٬۱٦۷ ۲۰٤٬۱۹۱٬۷۹۳ الھند 

 ۱٦٬۲۰٤٬۹۰۲ ۱۱٥٬۱۰۰٬٦۱۱ مصر
 ۱٤۳٬۳۰۸٬٤٤۸ ۲۲۲٬۲۳۹٬٤۸۹ أخرى

   
 ٤٬۰٥۲٬۱۹٤٬۳٥۹ ٦٬۰۸۳٬۲۳۸٬۰۸۷ المجموع 

 
 تكلفة اإلیرادات  ۲٤

 

 لفترة الستة أشھر  إیضاح  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۲٬٦٦۰٬۲۹۸٬۸۷۹ ٤٬٦٤٤٬۲۱۸٬۳٤۷  تكلفة المواد 
 ۱٦۳٬٥۹۲٬۲٦۹ ۱٦٤٬۱۱۷٬٤۲۷ ٥ استھالك ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ۹۳٬۰۹۱٬٦٥۱ ۹۲٬٥۲٥٬٦۲۸  تكالیف متعلقة بالموظَّفین
 ۳٬٤۲۸٬۲٤۹ ۲٬۹۲۲٬۱۲۹ ٦   استھالك موجودات حق االستخدام

 ٤۸۳٬۳٤٦ ۱٤٥٬۷٤٥  إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ۳٦٬۹٦۷٬۱٥۸ ۷۹٬٥٤٦٬۳٥۸  *  أخرى

  ٤٬۹۸۳٬٤۷٥٬٦۳٤ ۲٬۹٥۷٬۸٦۱٬٥٥۲ 
 

البالغة   والصیانة  التشغیل  استشاریة ورسوم  الباطن ورسوم  المقاول من  التأمین ورسوم  المستھلكة ورسوم  الغیار  ملیون لایر    ٦٬۸٤* تشمل قطع 
  ملیون لایر سعودي، على التوالي.  ۲٬۹۱ملیون لایر سعودي، و ۳٬۰۸ملیون لایر سعودي، و ٤٬٤۲لایر سعودي، وملیون   ٥٬۳۰سعودي، و
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۱ 

 یع وتوزیعمصاریف ب ۲٥
 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳۹٬۹۸٦٬٦۲۹ ۳۰٬۰۰۲٬۹۰۳ مصاریف شحن 
 ۳٬۸٤۰٬۱۷۲ ٥٬۰۸۱٬۲۸٤ إیجارات خزانات 

 ۷۹٤٬۸۰۳ ۱٬٦۸۲٬۳۷۲ نفقات غرامة تأخیر 
 ٥٬۲۹۹٬٦۸۳ ۸٬٦۸۱٬۰۰۷ أخرى* 

 ٤٥٬٤٤۷٤   ٬٥٦٦۹٬۹۲۱٬۲۸۷ 
 

 ملیون لایر سعودي.  ۳٬۳٥الصادرات البالغة * تشمل رسوم مناولة 
 

 مصاریف عمومیة وإداریة  ۲٦
 

 لفترة الستة أشھر  إیضاح  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ٦۳٬۷۷۰٬٦۷۱ ۷٥٬۸۰٤٬۳۲٥  تكالیف متعلقة بالموظَّفین
 ۷٬٦۰۳٬٥۱۷ ۱۱٬۷۲٤٬٥۲٦  أتعاب استشارات 

 ۱٬۸۲٤٬٤٥۱ ۲٬۸٤۹٬۸٥٥  ھاتف وبرید 
 ٤٥٤٬٥٤٦ ۱٬۱۰۳٬٦٥۰  رحالت عمل

 ۱٬۰۰۷٬۳۰۲ ۱٬۰۰۷٬۳۰۲  إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ٦۹٦٬۳٦۱ ٦۹٦٬۳٦۱ ٦ استھالك موجودات حق االستخدام 

 ۱٬۱۲٥٬۲٥٦ ٦۸٥٬۲۷۷  تأمین
 ٤٦۰٬۸۹۳ ٤۰۹٬۰۱۷ ٥ استھالك ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ۱۲٬۸٥۳٬٤۹۷ ۱۳٬۹٦۹٬۸۳٥  أخرى* 
  ۱۰۸٬۲٥۰٬۱٤۸ ۸۹٬۷۹٦٬٤۹٤ 

 
 ملیون لایر سعودي. ٦٬٦۸* تشمل االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة بمبلغ 

 
 تكلفة تمویل  ۲۷

 

 إیضاح  
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

    تكالیف تمویل تتعلق بـ: 
 ۱۷٬٤۸۷٬۰۳۱ ۲۳٬۰۳۰٬۱۳٥  مرابحة (إسالمیة)  -
 ۷٬۳۰۷٬٦۰٥ -    االستثمارات العامة (تقلیدي)قروض صندوق   -
 ۱٬۸۷٥٬٤۹۸ ۲٬٤۸٥٬٦۲۰ ٦   فائدة على مطلوبات إیجاریة -
 ٥٤٬٤۹۳ ۳۲٦٬۹٥٥ ۱۹   خصم مخصص التفكیك -

  ۲٥٬۸٤۲٬۷۱۰ ۲٦٬۷۲٤٬٦۲۷ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸
 

، تخضع جمیع الحصص في الشركات المقیمة بالسعودیة والتي  ۱۳٦أ/، وبموجب المرسوم الملكي رقم  ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
بدال من   تحتفظ بھا شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) بشكل مباشر أو غیر مباشر لنظام ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة

 ي الشركة.الزكاة. وعلیھ، تم إثبات ضریبة الدخل لحصة ملكیة أرامكو السعودیة ف
 

  اتفاقیة   الشركاء  وقع.  السعودیة  أرامكو  بحصة  یتعلق  فیما  الدخل   وضریبة  الصناعي  لالستثمار  جدوى  شركة  بحصة  یتعلق   فیما  للزكاة  الشركة  تخضع
   .بھ  المعمول  النظام بموجب تستحق دخل وضریبة  زكاة ألي االقتصادي العبء الشركاء یتحمل أن على  تنص
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۲ 

  (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸
 المحمل للفترة  ۲۸-۱

 

 یونیو مما یلي:  ۳۰یتكون المحّمل لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 لفترة الستة أشھر  إیضاح  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ) ۸٬۸۱۰٬٦۹۱( ۹٬٥۲٦٬٤۱۰ ۲-۲۸ (معكوسة) زكاة محملة
 ۷٥٬٦٤۳٬۹٤٤ ۷۹٬٦۹۲٬٥٦۹ ۳-۲۸ مصروف ضریبة الدخل 

 ٤۹٬۰۰۲٬۱۰۱ ۱۱۰٬٦۳٤٬٦٦۷ ٦-۲۸ ضریبة مؤجلة محملة 
  ۱۹۹٬۸٥۳٬٦٤٦ ۱۱٥٬۸۳٥٬۳٥٤ 

 
  تعود الزیادة في مصروف الضریبة في الفترة الحالیة إلى الزیادة في الضریبة المؤجلة. 

 مكونات الوعاء الزكوي ۲۸-۲
 

   ٪ من صافي الدخل المعدل للسنة. ۲٬٥التقریبي (باستثناء صافي الدخل المعدل للسنة) وبنسبة ٪ من الوعاء الزكوي ۲٬٥۸تستحق الزكاة بواقع 
 

  : یلي  مما یونیو  ۳۰ في المنتھیةأشھر الستة لفترة ألرامكو التابع غیر السعودي للشریك التقریبي الزكوي  الوعاء  مكونات أھم  تتكون
 لفترة الستة أشھر  

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳٬۷۱۱٬٥٦۲٬۲۱۲ ٤٬۲٤٤٬٥٤٦٬۲٤۸ حقوق الملكیة في بدایة الفترة 
 ۳٦۸٬٥۱٦٬۰۳٦ ۳٤۱٬۳٦٥٬٦۰٥ مخصص في بدایة الفترة 

 ۸۲٦٬۰۲۷٬۳۹۷ ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ قروض 
 ۱۱۷٬۸۹۳٬۱۸۹ ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦ مطلوبات إیجاریة 

 ) ٥٬۲٦٥٬۸۳۳٬۸۰۳( ) ٤٬۹۸۱٬۷٤٤٬۲۸۹( ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ) ۱۰٤٬۷۲۳٬٤٦۰( ) ۹۷٬۹۹۲٬٦۰۰( االستخدام موجودات حق 

 ) ۱۸٬۸۱۰٬۰٤٥( ) ۱٦٬۲۳۰٬٦۰٥( موجودات غیر ملموسة 
 - ) ۱٬۱۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰( توزیعات أرباح 

 ) ۹۳٬۸٥۳٬۰٤۲( ) ۹۹٬۰۳٦٬۲٦۸( استھالكیة  غیار ومواد قطع
 ) ۱۸٬٦٦۳٬۰۳٦( ۷٥٬۰٦۱٬۲۰۳ أخرى

 ) ٤۷۷٬۸۸٤٬٥٥۲( ٦٤۳٬۸۸٥٬۱۱۰ الوعاء الزكوي التقریبي 
   

 ) ۱۳۸٬۹۳٥٬۳۷٦( ۱۹۳٬۱٦٥٬٥۳۳ )٪۲۹٬۰۷: ۲۰۲۱٪ (۳۰صافي الوعاء الزكوي للحصة الخاضعة للزكاة بواقع 
   

 ٥٬۰۹۷٬۰٦۹ ۹٬٥۲٦٬٤۱۰ الزكاة التقریبیة بسعر محدد لفترة الستة أشھر
 

 مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸-۳
 

 المستحقة: فیما یلي حركة الزكاة وضریبة الدخل 
 

 المجموع  الزكاة  ضریبة الدخل  
    

 ۲۲٬۸٤٥٬۱٤۹ ۲۲٬۲۹۰٬٥۹۰ ٥٥٤٬٥٥۹ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ) ۱۳٬۹۰۷٬۷٦۰( ) ۱۳٬۹۰۷٬۷٦۰( - المعكوس للسنة السابقة 

 ۱٤۲٬٦۸۰٬۷۸٥ ۱۲٬٥۲٥٬٤٦۸ ۱۳۰٬۱٥٥٬۳۱۷ المحمل للسنة 
 ) ۱٬۱۰۲٬٥٦۲( ) ۱٬۱۰۲٬٥٦۲( - مدفوعات 

 ۱٥۰٬٥۱٥٬٦۱۲ ۱۹٬۸۰٥٬۷۳٦ ۱۳۰٬۷۰۹٬۸۷٦ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۸۹٬۲۱۸٬۹۷۹ ۹٬٥۲٦٬٤۱۰ ۷۹٬٦۹۲٬٥٦۹ المحمل للفترة 

 ) ۱۷۰٬۸۸٦٬۸۱۰( ) ۱۲٬٥۲٥٬٤٦۸( ) ۱٥۸٬۳٦۱٬۳٤۲( *  مدفوعات
 ٦۸٬۸٤۷٬۷۸۱ ۱٦٬۸۰٦٬٦۷۸ ٥۲٬۰٤۱٬۱۰۳ ۲۰۲۲في یونیو 

 
ملیون لایر سعودي كضریبة ربع سنویة مقدمة وفقًا للوائح ضریبة الدخل،    ۳۱٬٥٤، دفعت الشركة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰* خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  

  والتي كانت تستند إلى إقرار الزكاة وضریبة الدخل للسنة السابقة. 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۳ 

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸
 

   ضریبة الدخل ٤-۲۸
 

 شركة جدوى. ألرامكو السعودیة والشركاء األجانب ل   ة٪ من صافي الدخل المعدل العائد ۲۰التزام ضریبة الدخل بنسبة  یتم احتساب 
 

 یونیو:  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر الخاضع للضریبة لفترة التقدیري  بین صافي الدخل المالي وصافي الدخلالجوھریة  لفروقات ملخص لفیما یلي 
 

  
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۹۳۸٬۱٦٤٬۷۲۱ ۹۳۹٬۹٥۸٬۱٦۹  الزكاة وضریبة الدخل الربح قبل 
      تعدیالت لـ:

 ) ۲٤۰٬۰۳۳٬۰۷۳( ) ۱٤٥٬۳۱۰٬۸۱۲(  استھالك وإطفاء   -
 ۱۸٬٦٦۳٬۰۳٦ ) ۲۰٬۲۱٤٬٦۳۳(  اكتواریة على االلتزامات  خسارة) ربح(    -
 ۱۷٬۸٦٦٬۷۰۱ ۲۱٬۳۳۸٬۰٦٥  مخصصات  -
 ) ۱۲٬۱۹٦٬٤۷۱( ) ۳۲٬٤٤٥٬۹۷٤(  مخصص مستخدم     -
 ۲٥۲٬۷۰۳ ۱٬۹۸۷٬۸۲٤  بالصافي -فوائد ومدفوعات اإلیجار     -
 ) ۱۰٬٥٥۳٬۹۸۲( ) ٦٬۳۳٥٬۷۸۹(  أخرى -

  ۷٥۸٬۹۷٦٬۸٥۰ ۷۱۲٬۱٦۳٬٦۳٥ 
 ۷۰٬۹۳٪ ۷۰٬۰۰٪  نسبة الملكیة للشریك األجنبي 

 ٥۰٥٬۱۱٦٬۳۰۱ ٥۳۱٬۲۸۳٬۷۹٥  الدخل الخاضع للضریبة 
 ) ۱۲٦٬۸۹٦٬٥۸۳( ) ۱۳۲٬۸۲۰٬۹٤۹(    لخسائر المرحلةل ت تعدیل

 ۳۷۸٬۲۱۹٬۷۱۸ ۳۹۸٬٤٦۲٬۸٤٦  الدخل الخاضع للضریبة المعدل 
    

 ۷٥٬٦٤۳٬۹٤٤ ۷۹٬٦۹۲٬٥٦۹  ٪۲۰ضریبة الدخل المحملة للفترة بواقع 
 

 ضریبة دخل. في حالة إدراج الشركة في تداول، فإن نسبة ملكیة أرامكو السعودیة ستخضع للزكاة مما ینتج عنھ عدم وجود 
 

 وضع الشھادات والربوط النھائیة ٥-۲۸
 

. لیس لدى الشركة أي طلبات ربوط مفتوحة لدى ھیئة الزكاة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضریبة الدخل حتى السنة المنتھیة في  
   .الھیئة قبل من ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ حتى الدخل وضریبة الزكاة  ربوط من. تم االنتھاء ۲۰۲۲یونیو  ۳۰والضریبة والجمارك ("الھیئة") كما في 

 
 ملیون لایر سعودي تم تسویتھ.  ۰٬٦۳مبلغ ب ۲۰۱٦خالل فترة الستة أشھر، أصدرت الھیئة ربًطا للسنة المالیة 

 
 موجودات / (مطلوبات) ضریبة مؤجلة  ٦-۲۸

 
  (محملة) / دائنة  

 

 
 في

   ۲۰۲۲ینایر  ۱ 
لى الربح أو  ع

 الخسارة 
 على الدخل  

 الشامل اآلخر 
یونیو   ۳۰في 

۲۰۲۲   
     

فروقات الوعاء الضریبي والمحاسبي  
 ) ۳٥۳٬٥۰۱٬۸٥۲( - ) ٦٦٬۲۸۹٬۷۹۸( ) ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤( للممتلكات والمصنع والمعدات 

 ٤۹٬۷٥۹٬۲۷٦ ) ۲٬۸۳۰٬۰٤۹( ) ۱٬۲۷۹٬٤۸٦( ٥۳٬۸٦۸٬۸۱۱ مخصصات 
 ۱۳۳٬۰۷۹٬٥٤۰ - ) ٤۳٬۸۲۹٬٤٥۰( ۱۷٦٬۹۰۸٬۹۹۰ خسائر مرحلة 
 ۲٬۳٥۱٬۷٥۰ - ۷٦٤٬۰٦۷ ۱٬٥۸۷٬٦۸۳ عقود اإلیجار 

 ) ۱٦۸٬۳۱۱٬۲۸٦( ) ۲٬۸۳۰٬۰٤۹( ) ۱۱۰٬٦۳٤٬٦٦۷( ) ٥٤٬۸٤٦٬٥۷۰( المجموع 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤٤ 

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸
 

 تسویة مصروف ضریبة الدخل والربح المحاسبي للفترتین المنتھیتین في: ۲۸-۷
 

 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

  ۹۳۸٬۱٦٤٬۷۲۱ ۹۳۹٬۹٥۸٬۱٦۹ الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل 
   

  ۱۸۷٬٦۳۲٬۹٤٤ ۱۸۷٬۹۹۱٬٦۳٤ ) ٪۲۰: ۲۰۲۱( ٪۲۰ضریبة الشركات بنسبة ضریبة الدخل بمعدل  
   

 التأثیر الضریبي للمبالغ غیر القابلة للخصم (خاضعة للضریبة) عند احتساب األرباح الخاضعة للضریبة: 
   

  ) ٥٤٬٥٥۰٬٥۲٦( ) ٥٦٬۳۹۷٬٤۹۰(  )٪۲۹٬۰۷: ۲۰۲۱( ٪۳۰نسبة الملكیة للشریك السعودي غیر الخاضعة للضریبة بواقع 
  ) ۳٤٬۰٤۹٬٦٥۱( ) ۲۰٬۳٤۳٬٥۱٤(  استھالك وإطفاء     -
  ۲٬٦٤۷٬٤۲٦ ) ۲٬۸۳۰٬۰٤۹(  أرباح اكتواریة     -
  ۸۰٤٬۳٤٥ ) ۱٬٥٥٥٬۱۰۷(  مخصصات     -
  ۳٥٬۸٤۷  ۲۷۸٬۲۹٥  بالصافي -اإلیجار فوائد ومدفوعات      -

  ) ۲٥٬۳۷۹٬۳۱۷(  ) ۲٦٬٥٦٤٬۱۹۰( تعدیل على خسائر مرحلة خاضعة للضریبة 
  ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤ ٦٦٬۲۸۹٬۷۹۸  ممتلكات ومصنع ومعدات 

  ) ٤۹٬۷۱٤٬۰۹۱( ۱٬۲۷۹٬٤۸٦  مخصصات 
  ) ۱۹٤٬۹۳۲٬٤۹٥( ٤۳٬۸٤۷٬۱٦٦  خسائر مرحلة 

  ) ۱٬۸٦۸٬۲٥۷( ) ۷٦٤٬۰٦۸(  بالصافي  -فوائد ومدفوعات اإلیجار 
 ٦٬۸۰۷٬۷٦٦ ) ۹۰٤٬۷۲٥(  أخرى

  ۱۲٤٬٦٤٦٬۰٤٥ ۱۹۰٬۳۲۷٬۲۳٦  ) ٪۱۹: ۲۰۲۱( ٪۲۹بمتوسط معدل ضریبة الدخل الفعلي بنسبة 
 

 دوات مالیة أ ۲۹
 

  قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۹-۱
 

 قیاسات القیمة العادلة المثبتة  )أ
 

قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في السوق في تاریخ القیاس  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن 
دم الوفاء  في السوق الرئیسیة أو، في حالة عدم وجودھا، في أفضل سوق یكون متاحاً للشركة في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر ع

 بھ. 
 

العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بیانات السوق التي یمكن رصدھا بأقصى قدر ممكن. یتم تصنیف القیم العادلة إلى    عند قیاس القیمة
 مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي:

 
 رجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. : األسعار المد۱المستوى  •
التي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام بشكل مباشر (مثال: األسعار)    ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  ۲المستوى   •

 أو غیر مباشر (مثال: مستمدة من األسعار).
 للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق یمكن رصدھا (مدخالت ال یمكن رصدھا). : مدخالت ۳المستوى  •

 
، یتم حالیاً تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة للشركة وقیاسھا بالتكلفة المطفأة، باستثناء  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

العاد بالقیمة  المشتقة  المالیة  المالیة  األدوات  الموجودات والمطلوبات  الدفتریة لجمیع  القیمة  الخسارة. وعالوة على ذلك، فإن  الربح أو  لة من خالل 
 تاریخ تقریر.   باستثناء األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المصنفة بالتكلفة المطفأة تقارب القیمة العادلة في كل
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤٥ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۹-۱
 

   أسلوب التقییم )ب
 

المستقبلیة المقدرة    تتضمن أسالیب التقییم المطبقة من قبل الطرف المقابل استخدام نماذج قیاسیة للتسعیر اآلجل باستخدام القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة
   العائد التي یمكن رصدھا. بناًء على منحنیات  

 
ود أن یدفع  عادة ما تشمل معامالت مقایضة أسعار الفائدة طرفین مقابلین، شركة (أو منشأة أخرى) ومؤسسة مالیة. یتطلب النوع األكثر شیوًعا من العق

لذلك یجب أن تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم  أحد األطراف سعر فائدة ثابتًا لمدة العقد، بینما یدفع الطرف اآلخر سعر فائدة متغیًرا لنفس المدة.  
نیف مخاطر  األداء، ویتم اشتقاق تعدیالت المخاطر الخاصة باألطراف المقابلة (بما في ذلك االفتراضات حول معدالت التخلف عن سداد االئتمان) من تص

   في القوائم المالیة.  ۲ االئتمان الذي تحدده اإلدارة. تم تصنیف جمیع ھذه العقود على أنھا المستوى
 

  إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

 عام على  تتحمل اإلدارة العلیا المسؤولیة الكاملة عن تصمیم ومراقبة إطار إدارة المخاطر لدى الشركة. یركز برنامج الشركة إلدارة المخاطر بشكلٍ 
اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة. تتم إدارة المخاطر من قبل مجلس  عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى الحد من  

 اإلدارة. 
 

اللتزام  إن سیاسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لھا ومراقبتھا مع ا
وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما یعكس آثار التغیرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تھدف الشركة، من  بتلك الحدود. یتم فحص سیاسات  

ولیات الملقاة  خالل تدریباتھا وإدارة المعاییر واإلجراءات، إلى خلق بیئة رقابیة منضبطة وبنّاءة، یستطیع من خاللھا كل موظف أن یدرك المھام والمسؤ
 على عاتقھ. 

 
فیما    ى إدارة الشركة مراقبة كیفیة قیام اإلدارة بااللتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وفحص مدى كفایة إطار إدارة المخاطر تتول

ة المراجعة  یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا الشركة. وتتولى إدارة المراجعة الداخلیة مساعدة لجنة المراجعة بالشركة في دورھا اإلشرافي. وتقوم إدار
   الداخلیة بمراجعات منتظمة وبصفة خاصة على الضوابط واإلجراءات الرقابیة ویتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة.

 
 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة الناتجة عن األدوات المالیة: 

 

 مخاطر االئتمان  -
 مخاطر السیولة  -
 القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار)مخاطر السوق (مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على   -

 
 مخاطر االئتمان  )أ

 
  تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یماثلھ، والتعرضات االئتمانیة للعمالء بما في ذلك الذمم المدینة القائمة من أطراف أخرى. 

 
 إدارة المخاطر  •

 
تعدھا مودیز لخدمات المستثمرین. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام ھذه األطراف  یطابق التصنیف المبین للتصنیفات العالمیة للبنوك التي  

 المقابلة في السداد. 
 

 فیما یلي التصنیفات االئتمانیة للبنوك التي تحتفظ الشركة بالنقد لدیھا: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ التصنیف االئتماني 
   

A۱ ۳۲۱٬۳٤٥٬٤۱۰ ۱٬۳۱٤٬۲۲٦٬٤۹۸ 
A۲ ٤۱٤٬۲۹٥٬۰۹۰ - 
A۳ - ۳٤٬۹۸۰٬۰۰٤ 

BAA۱ ۳۷٬۷۲۰٬۱٦۲  
 ۱٬۳٤۹٬۲۰٦٬٥۰۲ ۷۷۳٬۳٦۰٬٦٦۲ المجموع 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤٦ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

  ۰٬۲۸:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سعودي، نقًدا في الصندوق (ملیون لایر    ۰٬۲۱، یمثل الرصید المتبقي من النقد وما یماثلھ، بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  
   ملیون لایر سعودي).

 
وتدر إیرادات مالیة بمعدالت السوق السائدة. یتم تقدیر القیمة الدفتریة في    A۲یتم االحتفاظ بالودائع قصیرة األجل لدى بنك یتمتع بتصنیف ائتماني  

 تاریخ كل تقریر لتكون مماثلة لقیمتھا العادلة. 
 

ابقة وعوامل أخرى. یتم  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تقوم اإلدارة بتقییم الجودة االئتمانیة للعمالء، مع األخذ في االعتبار مركزھم المالي والخبرة الس
   مراقبة االلتزام بالحدود االئتمانیة للعمالء بشكل منتظم من قبل اإلدارة.

 
راف المصنفة ائتمانیًا بشكل مستقل والتي تتمتع بتصنیفات جیدة. بالنسبة للمدینین التجاریین ، یقوم قسم مراقبة  بالنسبة للبنوك ، ال یتم قبول سوى األط 

ود المخاطر  المخاطر الداخلیة بتقییم جودة االئتمان للعمالء ، مع األخذ في االعتبار مركزھم المالي وخبراتھم السابقة وعوامل أخرى. یتم تعیین حد
 لحدود الموضوعة من قبل اإلدارة. تتم مراقبة مدى التزام العمالء بحدود االئتمان بانتظام من قبل اإلدارة المباشرة. الفردیة وفقًا ل

 
یوًما. یحدث التخلف عن السداد في الذمم    ۳۰المدین عن سداد دفعة تعاقدیة بأكثر من    الطرفیُفترض حدوث زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان إذا تأخر  

یوًما من تاریخ استحقاقھا. تصنف الشركة الذمم المدینة    ۹۰مدینة عندما یفشل الطرف المقابل في سداد المدفوعات التعاقدیة في غضون  التجاریة ال
یوًما بعد تاریخ االستحقاق. في حالة شطب الذمم المدینة، تواصل الشركة    ۳٦۰المدین في سداد مدفوعات تعاقدیة أكبر من  الطرف  للشطب عندما یفشل  

 الدخل الشامل.  قائمةالنخراط في نشاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدینة المستحقة. عند إجراء المبالغ المستردة، یتم االعتراف بھا في ا
 

الشركة. تقوم الشركة  یتم شطب الموجودات المالیة عندما ال یكون ھناك توقع معقول باستردادھا، مثل إخفاق المدین في االلتزام بخطة السداد مع  
ردادھا.  بشطب الموجودات المالیة، كلیاً أو جزئیاً، عندما تكون قد استنفدت جمیع جھود االسترداد العملیة وخلصت إلى عدم وجود توقع معقول الست

   عندما یتم استرداد المبالغ، یتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل. 
 

   المالیةاالنخفاض في قیمة الموجودات  •
 

 إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة كما في تاریخ التقریر ھو كما یلي: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ ٤٬۰۳٥٬٥۸۲ (أ) ۸ ذمم مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین 
 ۱۹٬۱۷٥٬۳۸٤ ۱٥٬۹۳۰٬۸۱٦ (ب, ج) ۸ قروض موظفین 

 ٤٥٤٬۹۹۷٬٥٦۳ ۷٥٥٬۰٥۷٬۷۹۷ ۱۰ أطراف أخرى   -مدینة تجاریة ذمم 
  ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ۷۲۱٬۰٥۹٬٤۷۲ ۱۰ أطراف ذات عالقة   -ذمم مدینة تجاریة 

فوائد وذمم مدینة أخرى (مدرجة ضمن مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات  
  ٦٬۰۹٤٬۹۷٦ ۱٬۸٤۹٬۷۰٦  أخرى)

  ۱٤٥٬۷۲٦٬۰۳۰ ۱٤٥٬۰٦۲٬۸٥۲ ۱۲ ودیعة قصیرة األجل 
  ۲۹٬۳۲۲٬۸۹٤ ٤۷٬۰٥۳٬۲۸۱ ۱۳ نقد لدى البنوك 

  ۱٬۳۱۹٬۸۸۳٬٦۰۸ ۷۲٦٬۳۰۷٬۳۸۱ ۱۳ ودائع ألجل 
  ۲٬٤۱٦٬۳٥٦٬۸۸۷ ۲٬۳۹۲٬۹٦۹٬٥۷۹  

 
االنخفاض في القیمة.  شھًرا لتقییم    ۱۲تعتبر الذمم المدینة األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة، وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة  

 بناًء على تقییم اإلدارة لالنخفاض في القیمة، فإنھ ال یوجد أي مخصص مطلوب فیما یتعلق بھذه األرصدة لجمیع الفترات المعروضة. 
 

ار الدولي للتقریر  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تطبق الشركة النھج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة المنصوص علیھا في المعی
والذي یسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدینة. ولقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یتم تجمیع    ۹المالي رقم  

   الذمم المدینة التجاریة بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وحاالت التخلف عن السداد. 
 

الم تطویر مصفوفة  تأخذ مصفوفة  تم  التاریخیة.  االسترداد  معدالت  لمتوسط  وفقًا  تعدیلھا  ویتم  التاریخیة  االئتمانیة  الخسائر  االعتبار  في  خصصات 
طراف ذات  المخصصات باألخذ في االعتبار احتمالیة التخلف عن السداد بناًء على اتجاھات التحصیل التاریخیة لعمالء الشركة والتصنیف االئتماني لأل

قة من قبل وكاالت تصنیف ائتمان ذات سمعة حسنة والخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد. یتم تعدیل معدالت الخسارة لتعكس المعلومات  العال
   الحالیة والمستقبلیة على العوامل االقتصادیة الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسویة الذمم المدینة.

 
التاریخیة أنھا تعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسویة  كما تعتبر معدالت الخسارة  

ھم عوامل  الذمم المدینة. حددت الشركة معدل التضخم وأسعار النفط ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول التي تبیع فیھا لبضائعھا لتكون أ 
ة بناًء  لكلي ذات الصلة بالمعلومات المستقبلیة التي من شأنھا التأثیر على مخاطر االئتمان للعمالء. وبالتالي، تعدل معدالت الخسارة التاریخی االقتصاد ا

  على التغیرات المتوقعة في ھذه العوامل.
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۷ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

 لقیمة للموجودات المالیة في قائمة الدخل الشامل كما یلي: یتم إثبات خسائر االنخفاض في ا
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  ۱۲٬۰۲۷٬۰٤۰   خسارة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة
 

 المدینة التجاریة من العمالء الخارجیین: یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم  
 

 
   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 إجمالي  
 القیمة الدفتریة 

 المتوسط المرجح  
 لمعدل الخسارة 

   مخصص
 خسارة 

      
 ٥٬٥٥۸٬۹٤۲ ٪۰٬٤٥ ۱٬۲٤٥٬۳۲۷٬٥۰۲ متداولة (غیر متأخرة السداد) 

ً  ۹۰ - ۱متأخرة السداد من   ٤٬۳٤۲٬۹۷۰ ٪۱٬۹٥ ۲۲۲٬۱٦٦٬۹۲۱ یوما
ً  ۱۸۰ - ۹۱متأخرة السداد من   ۱٬۰٦٥٬۰۳٥ ٪۱٤٬٤۹ ۷٬۳٤۹٬۱۷۰ یوما
ً  ۳٦۰ - ۱۸۱متأخرة السداد من   ۲۷۱٬۲۳۹ ٪٦٦٬۲۹ ٤۰۹٬۱۷٥ یوما

 ۷۸۸٬۸٥٤ ٪۹۱٬۲٥ ۸٦٤٬٥۰۱ یوًما ۳٦۰متأخرة السداد ألكثر من 
 ۱۲٬۰۲۷٬۰٤۰  ۱٬٤۷٦٬۱۱۷٬۲٦۹ المجموع 

 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 إجمالي  

 القیمة الدفتریة 
 المتوسط المرجح  

 مخصص خسارة  لمعدل الخسارة 

      
 ۳٬۹٥۱٬۷٤۲ ٪۰٬٥۲ ۷٥۹٬٤٦٦٬۰٦۲ متداولة (غیر متأخرة السداد) 

ً  ۹۰ - ۱متأخرة السداد من   ٥٦۹٬٤۷۰ ٪۰٬٥۳ ۱۰٦٬۸۹۹٬۹٦۷ یوما
ً  ۱۸۰ - ۹۱متأخرة السداد من   ٥٤٬۰٦۹ ٪۷٬٥۸ ۷۱۳٬٦٤۳ یوما
ً  ۳٦۰ - ۱۸۱متأخرة السداد من   ۷۷٦٬۲٦۰ ٪۸۱٬۷٥ ۹٤۹٬٥۱٤ یوما

 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  ۸٦۸٬۰۲۹٬۱۸٦ المجموع 
 

الذمم   بالمبیعات  المدینة  تتعلق  الفترة لعمالء الشركات. كما في  االتجاریة  التجاریة من  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لتي تمت خالل  المدینة  الذمم  ، بلغ رصید 
ملیون لایر    ۷۰٤٬۹٥ملیون لایر سعودي). من ھذا المبلغ كان    ٤۱۳٬۰۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۷۲۱٬۰٦األطراف ذات العالقة  

"غیر مستحق" و "من    ۱٦٬۱۱سعودي  (  ۹۰إلى    ۱ملیون لایر سعودي مستحق  "غیر    ۷۲۱٬۰٦:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یوًما"  ملیون لایر سعودي 
: ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۳٬٤٦بمبلغ  قیمة  في الخسارة انخفاض  وتعرضت لیوًما")    ۹۰مستحق" وال شيء مستحق "من یوم إلى  

تاریخ من التخلف عن السداد، وبالتالي یعتبر احتمال  لدیھا  التي لیس  الشركات  من  األطراف ذات العالقة  إلى  ذلك  عود یو  ملیون لایر سعودي).    ۲٬۱٥
والذي  لخسائر االئتمانیة المتوقعة،  النھج المبسط لرصد مخصص ل التخلف عن السداد ضئیالً. بالنسبة ألرصدة األطراف ذات العالقة، تطبق الشركة  

ة المخصص. عالوة على ذلك، فإن أرصدة األطراف ذات  بناًء على مصفوفالعمر  مدى  على  المتوقعة    یةخسارة االئتمانالسمح باستخدام مخصص  ی
   العالقة بھا مخاطر ائتمانیة منخفضة ولم تكن مستحقة بعد في تاریخ كل تقریر مالي.

 
یوما. قد    ٦۰إلى    ۳۰الذمم المدینة التجاریة ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من  

لدى األطراف    تتأثر القیمة الدفتریة بالتغیرات في مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة. لیس من سیاسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدینة
ة السعودیة. كما في  األخرى، وبالتالي فإن ھذه األرصدة بدون ضمانات. تتركز الغالبیة العظمى من الذمم المدینة التجاریة للشركة في المملكة العربی

 من األرصدة المدینة التجاریة القائمة.   )٪٥٥: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱٪ (٦۰، تبلغ نسبة أكبر خمس عمالء للشركة ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۸ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

 مخاطر السیولة  )ب
 

تأمین السیولة الالزمة للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالیة. قد تنتج مخاطر السیولة  إن مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة منشأة صعوبات في  
توفر    عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھا العادلة. تدار مخاطر السیولة عن طریق التأكد بشكل دوري من

یة، للوفاء باالرتباطات المستقبلیة. على سبیل المثال، قد تنشأ تركیزات مخاطر السیولة من شروط سداد المطلوبات  سیولة كافیة، من خالل تسھیالت ائتمان 
التعاقدیة غیر    المالیة أو السحوبات البنكیة على المكشوف أو االعتماد على سوق معینة یتم فیھا تحقیق الموجودات السائلة. فیما یلي التدفقات النقدیة

 المخصومة: 
 

 سنة واحدة    ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 
 أو أقل 

 من سنة  
 سنوات   ٥إلى 

 أكثر من 
 المجموع  سنوات  ٥

     
 ۲٬٦۸۱٬۸۷٥٬۷۷۹ ۸۷۱٬۰٥۰٬٥۹٦ ۱٬٥٤۳٬۷٤۷٬۳٤۳ ۲٦۷٬۰۷۷٬۸٤۰ قروض 

 ۲۳۸٬۱۹۰٬۸۱٤ - - ۲۳۸٬۱۹۰٬۸۱٤ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ۱٬۳٤۹٬۳۸۸٬۲۰۰ - - ۱٬۳٤۹٬۳۸۸٬۲۰۰ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱٦۹٬۷٦۱٬٦٥۳ ۱۲٥٬۱۱۲٬٦۹۱ ۳٤٬۳۰۹٬۰۲٤ ۱۰٬۳۳۹٬۹۳۸ مطلوبات إیجاریة 

 ۱٬۸٦٤٬۹۹٦٬۷۹۲ ۱٬٥۷۸٬۰٥٦٬۳٦۷ ۹۹٦٬۱٦۳٬۲۸۷ ٤٬٤۳۹٬۲۱٦٬٤٤٦ 
     

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
     

 ۲٬٦۹٤٬۲۳۸٬۰۳٥ ۱٬۳٦۹٬۷٤٤٬۱۷٦ ۱٬۱۲٥٬۱۷٤٬٥۷۱ ۱۹۹٬۳۱۹٬۲۸۸ قروض 
 ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ - - ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ ومطلوبات أخرى مصاریف مستحقة 

 ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ - - ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱۷۲٬۱٤۹٬۸۱۱ ۱۲٥٬۱۱۲٬٦۹۱ ۳٦٬٦۹۷٬۱۸۲ ۱۰٬۳۳۹٬۹۳۸ مطلوبات إیجاریة 

 ۱٬٤۰۱٬٤۰۷٬۳۷٤ ۱٬۱٦۱٬۸۷۱٬۷٥۳ ۱٬٤۹٤٬۸٥٦٬۸٦۷ ٤٬۰٥۸٬۱۳٥٬۹۹٤ 
 

المتابعة المنتظمة بما یضمن توفر ما یكفي من الموارد المالیة والتسھیالت البنكیة والتسھیالت االئتمانیة األخرى للوفاء  تدار مخاطر السیولة من خالل  
 بأي ارتباطات مستقبلیة للشركة. 

 
 مخاطر السوق  )ج

 
مما یؤثر على    - مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار األسھم    -مخاطر السوق ھي مخاطر أن تؤثر التغیرات في أسعار السوق  

مقبولة،    إیرادات الشركة أو قیمة مقتنیاتھا من األدوات المالیة. الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود
أرباح السوق أو  مع تحسین العوائد. مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة نتیجة لتغیرات في أسعار  

لمضاربة والعرض والطلب  أسعار السوق لألوراق المالیة بسبب تغیر في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغیر في انطباعات السوق أو أنشطة ا
الفائدة ومخاطر األسعار  سعر  على األوراق المالیة والسیولة في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر  

 األخرى. 
 

 مخاطر العملة  )۱
 

الت األجنبیة. تنشأ مخاطر العملة عندما یتم تقویم المعامالت  مخاطر العملة ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العم
 السعودي  التجاریة المستقبلیة والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غیر العملة الوظیفیة للشركة. إن معامالت الشركة مقومة بشكل رئیسي باللایر 

 ال توجد مخاطر عملة ناشئة عن المعامالت المقومة بعمالت مربوطة باللایر السعودي.والدرھم اإلماراتي والیورو والدوالر األمریكي. تعتقد اإلدارة أنھ  
 

 إن تعرض الشركة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غیر المرتبطة باللایر السعودي ال یعد جوھریاً في ھذه القوائم المالیة لغرض خاص. 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۹ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 
 مخاطر سعر الفائدة  )۲

 

النقدیة.  وتدفقاتھا  الفائدة ھي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثیر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة  سعر  إن مخاطر  
أسعار الفائدة لألدوات المالیة التي تحمل فائدة. إن المطلوبات التي تحمل  الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول  سعر  تقوم الشركة بإدارة مخاطر  

الفائدة وتعتقد  سعر  تخضع إلعادة التسعیر. تراقب اإلدارة التغیرات في  والتي  بنكیة، تكون بمعدالت فائدة متغیرة    قروض فائدة ، والتي ھي في األساس  
جوھریة. لدى الشركة ودائع قصیرة األجل وودائع ألجل وموجودات مالیة تحمل فائدة في نھایة فترة  أن مخاطر القیمة العادلة على الشركة لیست  

 التقریر. 
 

 فیما یلي بیان معدل الفائدة لألدوات المالیة للشركة التي تحمل فائدة كما تم التقریر عنھا إلدارة الشركة: 
 

۲۰۲۲ یونیو ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   
   

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ بشكل رئیسي  قروض مطلوبات مالیة، 
 

 ۲۰۲۲بمعدالت متغیرة، مما یعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدیة. خالل    قروض التنشأ مخاطر أسعار الفائدة الرئیسیة للشركة من  
 الشركة بأسعار متغیرة مقومة بشكل أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي.  قروض، كانت ۲۰۲۱و

 
وحدة أساس مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، ستزید / تنقص الفائدة    ۱۰۰، إذا ما كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل بمقدار  ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰في  

 ملیون لایر سعودي).  ۱۳٬٤٥: ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي (الستة أشھر المنتھیة في  ۱٤٬٥۳المستقبلیة على القروض القائمة بمبلغ  
 

 سعر اللیبور إلى األسعار الخالیة من المخاطر   التحول من
 

،  ۲۰۲۱، أعلنت ھیئة اإلدارة المالیة البریطانیة، التي تنظم سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن، أن مؤشر الفائدة سیتوقف بعد  ۲۰۱۷في یولیو  
األمریكي   الدوالر  لیبور  سباستثناء  یونیو  الذي  بعد  واحد۲۰۲۳یتوقف  ھو  اللیبور  تؤثر    .  الشائعة. سوف  القیاسیة  الفائدة  أسعار  أكثر سالسل  من 

طویلة األجل    قروضستراتیجیة الشركة الحالیة وربما المحاسبة عن بعض األدوات المالیة. ولدى الشركة  إإصالحات اللیبور وتوقع وقف اللیبور على  
 .۲۰۲۲یونیو  ۳۰لیبور" كما في الملیون لایر سعودي التي تتعرض ألثر  ٥٤۷٬۰۳بمبلغ 

 
أن تؤثر على  كجزء من استراتیجیة إدارة مخاطر الشركة، تستخدم الشركة األدوات المالیة إلدارة التعرضات الناشئة عن تغیر أسعار الفائدة التي یمكن  

 قائمة الدخل الشامل. لدى لشركة مقایضات أسعار الفائدة المشار إلیھا بسعر لیبور.
 

   على مقایضات سعر الفائدة للشركة بسبب التغییر في سعر لیبور.تأثیر  یكون ھناك أيقامت الشركة بتقییم أنھ لن  
 

 مخاطر األسعار  )۳
 

(غیر تلك الناتجة  مخاطر األسعار ھي مخاطر تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة للتقلبات نتیجة للتغیرات في أسعار السوق  
لخاصة أو مخاطر العملة) سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة باألدوات المالیة الفردیة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر  عن معدل العمولة ا

 على جمیع األدوات المالیة المماثلة والمتاجر بھا في السوق. لیس لدى الشركة أي أدوات مالیة خاضعة لمخاطر األسعار األخرى. 
 

 إدارة رأس المال  )د
 

كاء.  إن الھدف الرئیسي الذي تسعى إلیھ الشركة من إدارة رأس المال ھو ضمان الحفاظ على نسب رأس مال مناسبة لدعم أعمالھا وزیادة قیمة الشر
  ملیون لایر سعودي في  ۳٬۸۷۷تتم إدارة رأس المال من قبل مجلس اإلدارة. یشمل ھیكل رأس المال جمیع مكونات حقوق الشركات البالغ مجموعھا  

ملیون لایر سعودي). تدیر الشركة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ في ضوء التغیرات التي تطرأ    ٤٬۲٤٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰
ى  لمال إل على الظروف االقتصادیة. للحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال، قد تقوم الشركة بتعدیل دفعات توزیعات األرباح للشركاء أو إعادة رأس ا 

 جدیدة.  أسھمالشركاء أو إصدار 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٥۰ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

 تقوم الشركة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بقسمة صافي الدین على مجموع رأس المال. 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ قروض 
 ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦ مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲( ) ۷۷۳٬٥۷۰٬٦٦۲(   ناقًصا: النقد وما یماثلھ
 ۱٬۰۱۳٬۳۱٦٬٤۹۰ ۱٬٥۲۹٬۳٤٥٬۱٥٤ صافي الدین (أ) 

   
 ٤٬۲٤٤٬٥٤٦٬۲٤۸ ۳٬۸۷۷٬۰۳٥٬۳٥٥ حقوق الملكیة (ب) 

 ٥٬۲٥۷٬۸٦۲٬۷۳۸ ٥٬٤۰٦٬۳۸۰٬٥۰۹ مجموع رأس المال (أ + ب) 
 ٪ ۱۹ ٪ ۲۸ نسبة المدیونیة (أ / (أ + ب)) 

 
 صافي الدین  )ه

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ ۷۷۳٬٥۷۰٬٦٦۲  نقد وما یماثلھ 
 ) ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲( ) ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦(  مطلوبات إیجاریة 

 ) ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ) ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰(  قروض 
 ) ۱٬۰۱۳٬۳۱٦٬٤۹۰( ) ۱٬٥۲۹٬۳٤٥٬۱٥٤(  صافي الدین 

 

 الشركة معدالت فائدة متغیرة.   قروضتحمل 
 

 تسویة صافي الدین  )و
 

 المجموع  عقود اإلیجار  قروض  نقد وما یماثلھ  
     

 ) ۱٬٥۹۸٬۸٥٦٬٥۸۲( ) ۱۱۷٬٦٤۰٬٤۸٦( ) ۲٬۱٥٤٬۰٦۷٬۲۰۰( ٦۷۲٬۸٥۱٬۱۰٤   ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ٦٦۰٬۸٤۳٬۳٤۹ ۱۰٬۱۷۷٬۳۹٤ ) ۲٥٬۹٦۹٬٤٤۳( ٦۷٦٬٦۳٥٬۳۹۸ التدفقات النقدیة 

 ) ٦۹٬۹٦۳٬۳٥۷( - ) ٦۹٬۹٦۳٬۳٥۷( - قروض الفائدة على 
 ) ٥٬۳۳۹٬۹۰۰( ) ٥٬۳۳۹٬۹۰۰( - - فائدة على مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٬۰۱۳٬۳۱٦٬٤۹۰( ) ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲( ) ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ) ٤۹٥٬۰۲٥٬۰۲۷( ٤۹۷٬۷۹٦ ۸۰٬۳۹۳٬۰۱۷ ) ٥۷٥٬۹۱٥٬۸٤۰( التدفقات النقدیة 

 ) ۱۸٬٥۱۸٬۰۱۷( - ) ۱۸٬٥۱۸٬۰۱۷( - قروض الفائدة على 
 ) ۲٬٤۸٥٬٦۲۰( ) ۲٬٤۸٥٬٦۲۰( - - فائدة على مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٬٥۲۹٬۳٤٥٬۱٥٤(  ) ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦(  ) ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰(  ۷۷۳٬٥۷۰٬٦٦۲   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٥۱ 

   ارتباطات ومطلوبات محتملة ۳۰
 

 ارتباطات  ۳۰-۱
 

  ۲۹۲٬۳٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۸۹٬۷٥، كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالیة قائمة بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في   )أ
 مصفاتي جدة وینبع. ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق بإضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات في 

 
 مطلوبات محتملة  ۳۰-۲

 
:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٤٬۱۱، بلغت خطابات الضمان الصادرة عن البنوك نیابة عن الشركة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في   )أ

: ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۹٥٬٤لایر سعودي) وخطابات االعتماد الصادرة عن البنوك نیابة عن الشركة    ملیون  ۱۱٬۳۲
 ملیون لایر سعودي).  ٤٬۹

 
التقییم على األسس اإلجرائیة    ۲۲۲٬٥۲رقع مقاول في مشروع توسعة ینبع مطالبات وطلبات استئناف بمبلغ   )ب ملیون لایر سعودي. بعد 

مخصص في القوائم    والموضوعیة، رفضت اإلدارة ھذه المطالبات وطلبات االستئناف. تتوقع الشركة نتیجة إیجابیة، لذلك لم یتم رصد أي
 المالیة لغرض خاص. 

 
  عقود إیجار قصیرة األجل  ۳۰-۳

 
 ملیون لایر سعودي).  ۱۰٬۸:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٥٬٤۱مبلغ    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰تبلغ ارتباطات عقود اإلیجار قصیرة األجل كما في  

 
 القطاع التشغیلي  ۳۱

 
وتشغیل مصافي تكریر زیوت التشحیم وشراء وبیع ونقل وتسویق واستیراد وتصدیر زیوت التشحیم والمواد  یتمثل نشاط الشركة في إنشاء وامتالك  

السعودیة العربیة  بالمملكة  الشركة في منطقة جدة وینبع  البترولیة األخرى ومشتقاتھا. تعمل  التشحیم والمنتجات  ولدیھا    المضافة ومواد خلط زیوت 
   لعربیة المتحدة. وألغراض إداریة، تم تنظیم الشركة كوحدة عمل واحدة تتماشى مع نشاط أعمالھا الرئیسي.عملیات في الحمریة في اإلمارات ا 

 
ذ القرارات  قررت الشركة أن مجلس إدارة الشركة والرئیس والمدیر التنفیذي ھم المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة ومسؤولین عن اتخا

الموارد وتقییم أداء الشركة. یقوم المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة بمراقبة النتائج التشغیلیة للشركة ككل بغرض  المتعلقة بتخصیص  
عل األداء  بتقییم  التشغیلیة  القرارات  اتخاذ  الرئیسي عن  المسؤول  یقوم  الشركة.  أعمال  أداء  وتقییم  الموارد  بشأن تخصیص  القرارات  أساس  اتخاذ  ى 

   ادات ومجموع نفقات التشغیل واألرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء وصافي الدخل والعائد على حقوق الملكیة.اإلیر
 

. تقع موجودات الشركة من ممتلكات ومصنع ومعدات في المملكة العربیة  ۲۳تم اإلفصاح عن المعلومات الجغرافیة إلیرادات الشركة في إیضاح رقم  
   .۲۲٪. أنظر اإلیضاح ۱۰ن أرامكو السعودیة ھي العمیل الرئیسي للشركة حیث یتجاوز حد اإلیرادات السعودیة. إ



ق - 189

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٥۲ 

   تعدیل یتعلق بالقوائم المالیة السنویة المراجعة ۳۲
 

  السعودیة  أرامكو  إلى الثانویة  المنتجات بعض  ولتورید  وینبع  جدة  في  الشركة  لمصافي  ةالالزم  المواد لشراء  السعودیة  أرامكو  مع  اتفاقیات  الشركة  لدي
  السعودیة   أرامكو  مع  المعامالت  ھذه  حساب  الحالیة  الفترة   في  الشركة  قررت.  اآلخرین  لعمالئھا  للبیع  األساسي  الزیت  واستخراج  الخام  المواد  معالجة  بعد

  اقتصادیة   منافع  على  والحصول  السیطرة  على  الشركة  قدرة  أساس  على  ھذا.  الثانویة  المنتجات  ومبیعات  الخام  المواد  من  كمشتریات  منفصل  بشكل
  تسجیل  تم .  ھاشراؤ   تم   التي   الخام  المواد   عن  جوھریًا   اختالفًا  تختلف  التي  المنتجة   المنتجات   ومزیج   المستخدم  اللقیمبالمرتبطھ    القرارات   واتخاذ  جوھریة 

   . اللقیم مشتریات مقابل  المسجلة الثانویة  المنتجات  مبیعات متحصالت صافي  أساس على سابقًا السعودیة أرامكو مع  المعامالت  ھذه
 

 ي ذلك التاریخ. لیس للتغییر أي أثر على قائمة المركز المالي وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة كما في وللسنوات المنتھیة ف
 

 : ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱وتكلفة مبالغ اإلیرادات في قائمة الدخل الشامل للسنوات المنتھیة في  یوضح الجدول التالي تأثیر تعدیل اإلیرادات  
 

 كما ُعّدلت  التعدیل  كما أدرجت سابقًا  
    

    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 
 ٥٬٦۲۰٬٤۱٤٬۲۱۸ ۱٬٦۸۳٬۰٥۸٬۹۰۱ ۳٬۹۳۷٬۳٥٥٬۳۱۷ إیرادات 

 ) ٥٬٤۱٤٬۱۱۸٬۲۱۳( ) ۱٬٦۸۳٬۰٥۸٬۹۰۱( ) ۳٬۷۳۱٬۰٥۹٬۳۱۲( اإلیرادات تكلفة 
 ۲۰٦٬۲۹٦٬۰۰٥ - ۲۰٦٬۲۹٦٬۰۰٥ إجمالي الربح 

    
    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 

 ٤٬۳۹۳٬٥٤٥٬۰٤۰ ۱٬۲۰٦٬۰٥۱٬۸۳٤ ۳٬۱۸۷٬٤۹۳٬۲۰٦ إیرادات 
 ) ۳٬۹۷۸٬٦۱٤٬۱٥٦( ) ۱٬۲۰٦٬۰٥۱٬۸۳٤( ) ۲٬۷۷۲٬٥٦۲٬۳۲۲( تكلفة اإلیرادات 

 ٤۱٤٬۹۳۰٬۸۸٤ - ٤۱٤٬۹۳۰٬۸۸٤ إجمالي الربح 
    

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 
 ۸٬۸٤٦٬۷۲٦٬۸۳۷ ۲٬۰۸٦٬۳۲۷٬۸۷۷ ٦٬۷٦۰٬۳۹۸٬۹٦۰ إیرادات 

 ) ٦٬۸۰٤٬۹٥۰٬۲۰۹( ) ۲٬۰۸٦٬۳۲۷٬۸۷۷( ) ٤٬۷۱۸٬٦۲۲٬۳۳۲( تكلفة اإلیرادات 
 ۲٬۰٤۱٬۷۷٦٬٦۲۸ - ۲٬۰٤۱٬۷۷٦٬٦۲۸ إجمالي الربح 

 
ولم یتم   ، حیث یتم عرضھا بناًء على األحكام المذكورة أعاله  ، ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لیس للتعدیل المذكور أعاله أي أثر على فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 إصدار القوائم المالیة لتلك الفترة مسبقًا. 
 

 
 
 


