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 تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة

 

                              مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات المحترمين )كيان السعودية( إلى السادة/ 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 مقدمة 

المرفقة لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )"الشركة"( كما في  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة  
وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجزة ذات الصلة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في    2022سبتمبر    30

 2022سبتمبر  30ية األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وقائمتي التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقد
ي  واإليضاحات التفسيرية األخرى. إّن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدول

"( المعتمد في المملكة العربية السعودية. إّن مسؤوليتنا هي إبداء 34"التقارير المالية األولية" )"معيار المحاسبة الدولي رقم    -   34رقم  
 . استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموجزة استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به

 
 نطاق الفحص 

قبل المراجع المستقل  "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من    2410قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  
للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من إجراء استفسارات، بشكل رئيس من األشخاص  

ه  المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاق
لحصول  من المراجعة التي يتم القيام بها وفقًا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن يمّكننا من ا

 . ةعلى تأكيد بأّننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل المراجعة. وبالتالي، فإّننا ال نبدي رأي مراجع 
 

 االستنتاج 

من جميع   استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها،
 . المعتمد في المملكة العربية السعودية  34النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 وترهاوس كوبرز برايس 

 
 
 
 

 بدر إبراهيم بن محارب 
 471ترخيص رقم 

 
 هـ 1444 ربيع الثاني 5
 م(2022 اكتوبر 30)
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 الشركة  عن  معلومات  . 1
 

)"الشركة"(  السعودية )كيان    للبتروكيماويات   السعودية   كيان  شركة    رقم   التجاري   السجل   بموجب   مسجلة   سعودية   مساهمة   شركة   هي( 
  بريد  صندوق   هو   للشركة   المسجل   العنوان (.  2007  يونيو  12هـ )1428  األولى   جمادى   26  بتاريخ  الجبيل   في   الصادر   2055008450

  األساسية   للصناعات  السعودية  للشركة  مملوكة   الشركة  أسهم  من٪  35  إن  .  السعودية  العربية  المملكة  الصناعية،  الجبيل  مدينة،  10302
  شركة  أسهم من٪ 70 على"( السعودية)"أرامكو  السعودية العربية الزيت شركة استحوذت. العام للجمهور مملوكة الباقية واألسهم)"سابك"( 

 .2020 يونيو 16 تاريخ من اعتباًرا سابك
 

وثنائي   جاليكول  واإليثيلينواإليثيلين    واإليثوكسيالتواألسيتون والبولي إيثيلين    والبروبيلين  بروبيليننشاط الشركة في إنتاج البولي    يتمثل
(  218والكحول الدهني الصناعي والبولي كربونات ومنتجات بتروكيماوية أخرى بموجب الترخيص الصناعي رقم )  واإليثانوالمينالفينول  
( الصادر من قبل وزارة  2025ابريل    13هـ )الموافق  1446شوال    14( وتنتهي في  2022مايو    16هـ )الموافق  1443  شوال  14بتاريخ  

 والثروة المعدنية.  الطاقة والصناعة 
 

بنسبة    تمتلك في شركة  33.33الشركة حصة  )"  البيوتانول٪  المحدودة  ذات مسؤولية  سابوكوالسعودية  مختلطة  وهي شركة سعودية   ،)"
 .بيوتانولالعادي واأليزو   البيوتانول في الجبيل إلنتاج   بيوتانولالرئيسية من مصنع  سابوكو محدودة. وتتألف أنشطة 

 
إلى أطراف الترتيب المشترك )أي الشركة وشركائها(. بناًء على    سابوكو  تنتجهمااللذين    بيوتانول العادي واأليزو    البيوتانول بيع كل من    يتم

  تم  لذلك، .  سابوكوهذه الحقائق والظروف، تم تقييم أن  الشركة لديها حقوق في الموجودات وااللتزامات الخاصة بالمطلوبات المتعلقة بشركة  
  البالغة   حصتها  على  بناءً   والمصاريف  واإليرادات  والمطلوبات  الموجودات  من  حصتها  عن  بالمحاسبة  الشركة  وقامت.  مشتركة  كعملية  يفهاتصن 

 ( 11 اإليضاح٪. )راجع 33.33
 

 (. 2022 أكتوبر 23هـ )الموافق 1444 ربيع األول  27 بتاريخ الموجزة  األولية المالية القوائم هذه على  الموافقة تمت
 

 الهامة  المحاسبية والسياسات  اإلعداد  أسس . 2
 

 االلتزام  بيان  2-1
 

(  34 رقم  الدولي  المحاسبة " )معيار األولية  المالية"التقارير  34 رقم  الدولي  المحاسبة لمعيار وفقًا  الموجزة  األولية  المالية  القوائم هذه إعداد تم
  .والمحاسبين للمراجعين السعودية  الهيئة قبل  من  الصادرة  األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية المملكة  في المعتمد

 
المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها مع القوائم المالية    واإلفصاحات تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات    ال

المنتهية في   للسنة  للشركة  السياسات    2021ديسمبر    31السنوية  التغيرات في  يتم تضمين  السنوية األخيرة"(. ومع ذلك،  المالية  )"القوائم 
لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي    هامةوالمعامالت التي تعتبر    المحاسبية، إن وجدت، واإليضاحات التفسيرية المختارة لشرح األحداث 

للشركة منذ القوائم المالية السنوية األخيرة. 
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية والسياسات  اإلعداد  أسس 2
 

 اإلعداد   أسس 2-2
 

 منافع  التزام  باستثناء  المحاسبي،  االستحقاق   أساس  باستخدام   التاريخية  التكلفة   مبدأ  باستخدام  الموجزة   األولية   المالية  القوائم  هذه  أعدت
   .المتوقعة  االئتمان وحدة  طريقة باستخدام  المحددة  المنافع  اللتزام الحالية  بالقيمة قياسه يتم الذي  الموظفين

 
 العرض  وعملة  الوظيفية  العملة  2-3

 
  المعلومات   جميع  تقريب  وتم.  للشركة   العرض  وعملة   الوظيفية   العملة  وهو  السعودي،   باللاير  الموجزة   األولية  المالية   القوائم  هذه  عرض  يتم

 . ذلك  خالف على  ينص لم  ما سعودي، لاير  أقرب إلى المعروضة  المالية
 

 والتقديرات   األحكام استخدام  2-4
 

إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، أعدت اإلدارة أحكام وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة    عند
 والمطلوبات والدخل والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.   للموجودات

 
ارية الهامة، والتي سبق لها تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية للسنة  ، أعادت الشركة تقييم بعض األحكام اإلد2021سنة   خالل

فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان هناك سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ جوهري فيما يتعلق باستثمار   2020ديسمبر    31المنتهية في  
ذه، خلصت الشركة إلى أن ه ستتم المحاسبة عن االستثمار في شركة  السعودية. نتيجةً لعملية إعادة التقييم ه البيوتانولالشركة في شركة 

  في "استثمارات    28  رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  السعودية، الذي كان تتم المحاسبة عنه سابقًا كاستثمار في شركة زميلة  البيوتانول
  حاجة   هناك  كانت".  المشتركة"الترتيبات    11  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  وفقًا  مشتركة  كعملية"،  مشتركة   ومشاريع  زميلة  شركات

  في  التغير  هذا   يُطبق.  مشتركة  كعملية   الترتيب   تصنيف  يتم   حيث  الضمني   واالقتصاد   للترتيب   عادل  عرض   لتوفير   جوهرية   أحكام   إلى
  المحاسبية  التقديرات  في  والتغيرات  المحاسبية"السياسات   8 رقم الدولي  المحاسبة  معيار لمتطلبات وفقًا   رجعي بأثر المحاسبية المعالجة
 ". واألخطاء

 
 . الموجزة  األولية المالية  القوائم من  11 رقم  اإليضاح  في  أعاله،  المذكورة التغيرات يعكس الذي  التعديل،  إدراج تم

 

  يكن  لم  أن ه  إال    للشركة،  الهامة  المحاسبية  والتقديرات  األحكام  على(  19-)كوفيد  كورونا  لجائحة  المحتملة  اآلثار  في  النظر  اإلدارة  أمعنت
  والمصادر   للشركة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في   اإلدارة  اتخذتها  التي  الهامة   األحكام  كانت  ذلك،  على  وبناءً .  لها  جوهري   أثر  أي  هناك

 . األخيرة السنوية المالية القوائم في  الموضحة نفسها هي  المؤكدة غير للتقديرات الرئيسية
 

 الهامة  المحاسبية السياسات 2-5
  وللسنة  في  كما  للشركة  المالية  القوائم  في   المطبقة   نفسها  هي  الموجزة   األولية   المالية  القوائم  هذه  في   المطبقة  المحاسبية  السياسات  إن  

  ساري  أدناه،  6-2  رقم   اإليضاح   في   مفص ل  هو   كما   الحالية،  المعايير  على   التعديالت  من   عدد  أصبح.  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية
  تطب ق  لم .  للشركة   الموجزة   األولية  المالية   القوائم  على  جوهري   تأثير  أي   التعديالت  لهذه   ليس  ولكن،  2022  يناير  1  من   اعتباًرا  المفعول
 . التاريخ هذا حتى  المفعول ساري يصبح ولم  إصداره  تم قد  تعديل أو تفسير أو  معيار أي  مبكًرا الشركة 

 

  



 ( السعودية )كيان  للبتروكيماويات  السعودية كيان  شركة

 ( سعودية مساهمة )شركة 
 

 الموجزة  األولية المالية  القوائم  حول إيضاحات 

 2022 سبتمبر  30 في  المنتهيتين  أشهر  والتسعة  الثالثة  لفترتي 

 ( ذلك  غير يذكر لم ما السعودية الرياالت  بآالف  مدرجة )المبالغ 

 

9 

 )تتمة(  الهامة  المحاسبية والسياسات  اإلعداد  أسس 2
 

 الحالية  المعايير  على والتعديالت   الجديدة المعايير 2-6
 

 الفترة   خالل الشركة  قبل من  المطبقة والمعدلة   الجديدة المعايير
 :التالية والتعديالت المعايير الشركة  طب قت

  تنطبق (،  16  رقم   الدولي  المحاسبة   معيار  على)تعديالت    المخصص   االستخدام  قبل المتحصالت  -  والمعدات   والمصنع  الممتلكات •
 . التاريخ ذلك بعد أو 2022 يناير 1  في  تبدأ التي  السنوية الفترات على

 

  1  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  تنطبق (،  37  رقم   الدولي   المحاسبة   معيار  على)تعديالت    عقد  تنفيذ  تكلفة  -   الُمكلفة   العقود •
 الُمسجلة  المبالغ  على  جوهري  أثر   أي  المعدلة   المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  لتطبيق  يكن  لم.  التاريخ  ذلك  بعد  أو  2022  يناير

 . والسابقة   الحالية للفترات
 

 2022 يناير 1 في تبدأ التي السنوية  الفترات  على  تنطبق، 2020-2018 المالي  للتقرير الدولية المعايير على السنوية  التحسينات •
  الحالية   للفترات   الُمسجلة   المبالغ  على   جوهري   أثر   أي   المعدلة   المالي  للتقرير  الدولية   المعايير  لتطبيق   يكن  لم .  التاريخ  ذلك   بعد   أو

 . والسابقة
 

      في   تبدأ  التي  السنوية  الفترات   على  تنطبق(،  3  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على)تعديالت    المفاهيمي  اإلطار  إلى  اإلشارة •
أو بعد ذلك التاريخ. لم يكن لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة أي أثر جوهري على المبالغ الُمسجلة    2022يناير    1

 للفترات الحالية والسابقة. 

 

 بعد  رية سا  تصبح لم  والتي  الصادرة  الحالية المعايير على   وتعديالت معايير 

 
  الشركة   تقم   ولم   التقرير   فترة  على   التطبيق   إلزامية   غير  وتعتبر  الحالية   المحاسبية   المعايير  على   الجديدة  التعديالت   بعض   نشر   تم  قد 

 . للشركة المالية  القوائم على وجد، إن التعديالت، هذه أثر بتقييم اإلدارة   تقوم. مبكر بشكل بتطبيقها

 
 عالقة   ذات   أطراف  مع وأرصدة  معامالت  3

  أو   للسيطرة   الخاضعة  والمنشآت   للشركة  اإلدارة  موظفي  وكبار  النهائية  األم  والشركة   األم   والشركة   المساهمين  العالقة  ذات   األطراف   تمثل
 : للشركة الرئيسية  العالقة  ذات باألطراف قائمة يلي وفيما. األطراف لتلك الجوهري النفوذ أو  المشتركة  السيطرة 

 

 العالقة  طبيعة العالقة  ذي  الطرف  اسم
  

 النهائية  األم الشركة  "( السعودية)"أرامكو  السعودية  العربية الزيت  شركة 
 األم  الشركة  )"سابك"(  األساسية للصناعات السعودية الشركة 

 سابك  لشركة الشقيقة  شركات ال

  أو   للسيطرة  خاضعة   منشآت )تعد    شقيقة   شركات 
  لشركة   الجوهري  النفوذ  أو  المشتركة  السيطرة
 (سابك

 النهائية األم  للشركة زميلة شركة  )"مرافق"(  وينبع بالجبيل والمياه الكهرباء  مرافق شركة 
 مشتركة  عملية السعودية المحدودة  البيوتانول شركة 
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  30و  2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  الفترة  خالل   عالقة  ذات   أطراف  مع  إبرامها  تم  التي  الهامة  المعامالت  قيمة  مجموع   التالي  الجدول  يوضح
 : 2021 سبتمبر

 

   
 الثالثة أشهر   لفترة

 في  المنتهية
 أشهر  التسعة  لفترة
 المنتهية في  

 المعاملة  طبيعة  عالقة   ذي  طرف
 سبتمبر  30

2022  
  سبتمبر 30
  2021 

   سبتمبر  30
2022  

  سبتمبر 30
2021 

 ( مراجعة)غير   ( مراجعة )غير  ( مراجعة)غير   ( مراجعة )غير    
         

 9,089,726  9,139,331 3,433,023  2,594,794 مبيعات  سابك
 359,994  361,917 135,989  102,796 تسويق  أتعاب  
 553,288  745,650 232,274  239,534 أخرى  وخدمات  مشتريات  

 39,699  40,957 13,848  13,965 مشتركة  خدمات  نفقات  
 181,796  182,795 68,673  51,922 واإلبداع  التقنية تكلفة  

  
التأمين من خالل   بوالص شراء

 26,064  23,026 8,499  8,035 الشركة األم 
 73,707  98,429 30,179  39,683 التوريد سلسلة  خدمات  
         

 2,972,863  4,406,960 1,299,713  1,354,586 أخرى  وخدمات  مشتريات  السعودية  أرامكو
         

 46,011  43,644 15,779  11,387 أخرى  وخدمات  مشتريات  مرافق 
         

  الشقيقة  الشركات 
  سابك لشركة 

  رأسمالية  وبضائع  مخزون شراء
 60,900  52,712 27,801  17,724 وخدمات 

         

  موظفي  كبار
 اإلدارة 

 4,835  4,142 1,612  1,381   أخرى ومنافع  رواتب 

 1,954  767 651  256 الخدمة  بعد ما منافع 
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 : 2021 ديسمبر 31و 2022 سبتمبر  30 في  كما العالقة   ذات األطراف أرصدة التالي الجدول  يوضح

 

 

   سبتمبر  30 
2022  

  ديسمبر 31
2021 

 )مراجعة(   ( مراجعة )غير   
     ( عالقة ذات   أطراف من)مطلوب  تجارية  مدينة ذمم . أ

 3,805,254  3,029,223  سابك
 32,615  31,384  أخرى  وشركات  سابك لشركة الشقيقة  الشركات 

  3,060,607  3,837,869 

     
     ( عالقة   ذات أطراف  من)مطلوب   أخرى مدينة وذمم  مقدمة دفعات . ب

 124,030  122,076  سابك
 562  18  سابك  لشركة الشقيقة  الشركات 

  122,094  124,592 

     
     ( عالقة ذات   أطراف إلى )مطلوب  تجارية  دائنة  ذمم . ج

 180,272  236,814  سابك
 611,206  531,299  السعودية  أرامكو

 8,893  6,022  أخرى  وشركات  سابك لشركة الشقيقة  الشركات 

  774,135  800,371 

     
     ( عالقة  ذات   أطراف  إلى)مطلوب   أخرى متداولة ومطلوبات مستحقات .     د

 205,913  238,196  سابك         
 517,454  393,757  أرامكو السعودية         
 4,901  4,069  مرافق         

  636,022  728,268 

 
 العالقة  ذات   األطراف  مع المعامالت  وأحكام  شروط 

                   في   المنتهية  الفترة  في  القائمة  األرصدة   إن  .  اإلدارة  قبل  من  معتمدة  لشروط  وفقًا  منهم  الشراء  أو  العالقة  ذات  أطراف  إلى  البيع  معامالت  تتم
غير مضمونة وال تحمل فائدة ويتم تسويتها نقًدا. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في    2021ديسمبر    31والسنة المنتهية في    2022سبتمبر    30
العالقة.  ، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة على األطراف ذات  2021سبتمبر    30و  2022سبتمبر    30

 يتم إجراء هذا التقييم من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق التي يعمل فيها. 
 

 : يلي   فيما العالقة ذات   األطراف مع  الهامة المعامالت   تتمثّل
 

البشرية    تمتلك (1 والموارد  والتخزين  المحاسبة  بخدمات  الشركة  لتزويد  مشتركة(  خدمات  )تنظيم  سابك  شركة  مع  الخدمة  مستوى  اتفاقية  الشركة 

  والنقل  ( ( )"إي ار بي"ونظام تخطيط موارد المؤسسة    )"ساب"( وتكنولوجيا المعلومات )نظام األنظمة والتطبيقات والمنتجات في معالجة البيانات  

 تمتلك   كما .  العامة   الخدمات   من   وغيرها  الصلة   ذات   والخدمات  والمشتريات   الهندسية   والخدمات   للشركة   الغيار  بقطع  المتعلقة  المواد   لتسليم  بوالترتي 

 . سابك شركة   مع  لوجستية خدمات   اتفاقية الشركة 

 
  من  للشركة   وخدمات   مواد   شراء   لتمويل  المشتركة   الخدمات  اتفاقية   بموجب   الشركة   من  المدفوع   المبلغ  سابك  لشركة   مقدًما   المدفوعة  المبالغ  تمثل (2

 . الشقيقة  وشركاتها سابك شركة 
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 ( سعودية مساهمة )شركة 
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  المصاريف   على  حاليًا   تحميلها  يتم  والتي  المبيعات  مجموع   من  ٪2  والتقنية  البحث  مجال   في  سابك  شركة   في   للشركة   السنوية   المساهمة   نسبة  تبلغ (3
 . الموجزة  األولية اآلخر الشامل  والدخل  الخسارة  أو الربح قائمة   في  واإلدارية العمومية

  بصافي  المبيعات  تسجيل   يتم  المنتج،  تسليم  عند.  منتجات  وإطالق   تسويق  اتفاقيات  بموجب )"المسوق"(    سابك  شركة  إلى   الشركة   منتجات  غالبية  بيع  يتم (4

  من ٪  4و  والبيع  والتوزيع  الشحن  تكلفة   خصم   بعد   عمالئها  من  سابك   شركة   تتلقاها  التي   الفعلية   البيع  أسعار   إلى   الحقًا   تعديله   يتم  الذي   المؤقت   السعر

 . األخرى  التسويق مصاريف جميع لتغطية  التسويق  أتعاب

 
 . سنوي   أساس على  السعودية أرامكو  شركة   من الغاز من مسبقًا محددة كمية شراء  من تمك نها الغاز تخصيص  اتفاقية  الشركة تمتلك (5

 
 . السعودية  أرامكو  شركة  لصالح( سعودي لاير  مليون 4.1) أمريكي دوالر  مليون 1.1 بمبلغ ضمانًا  الشركة أصدرت  (6

 
 . الشركة إدارة قبل   من أعاله المذكورة  للمعامالت الدفع وشروط األسعار اعتماد يتم

 
 الزكاة  4

، أصدرت هيئة الزكاة  2020. خالل سنة  2015لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات حتى سنة    الزكويالشركة وضعها    أنهت
بمبلغ    2018إلى    2016للسنوات من    ربوًطا والضريبة والجمارك   التزام إضافي   على   اعتراًضا  الشركة   قدمت   مليون لاير سعودي.   22.5مع 

  العامة   األمانة   إلى   االعتراض   تقديم  الشركة   اختارت   ذلك،   ومع  جزئيًا،  الشركة   اعتراض  والجمارك   ريبة والض  الزكاة  هيئة  وقبلت   اإلضافي،   االلتزام
 مليون   16.5  بمبلغ  الربط   لهذا   مخصًصا  الشركة   رصدت .  الفحص  قيد  الربط  يزال   ال.  الشركة  مصلحة  في   يصب   قرار   على  للحصول   الضريبية  للجان
   .سعودي لاير

 
مليون لاير سعودي    5.5مع التزام إضافي بمبلغ    2020و  2019للسنتين    ربوًطا ، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  2021سنة    خالل

مليون لاير سعودي على التوالي. قدمت الشركة اعتراًضا على االلتزام اإلضافي وال تزال تنتظر رد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على   3.7و
مليون لاير سعودي. أصدرت الشركة ضمانات بنكية لهيئة الزكاة والضريبة    7.6بمبلغ    الربوط ض، وقامت الشركة برصد مخصص لهذه  هذا االعترا

 . الربوط مليون لاير سعودي على التوالي مقابل هذه  1.8مليون لاير سعودي و 2.7والجمارك بمبلغ 
 

 ومعدات  ومصنع   ممتلكات  5
 : والمعدات والمصنع  الممتلكاتعلى  حركةاليلي  فيما  1- 5

 

  2021 ديسمبر 31  2022 سبتمبر  30  
 )مراجعة(   ( مراجعة )غير   
     

 27,237,632  25,300,616  السنة /  الفترة  بداية في  الدفترية  القيمة
 422,550  174,527  إضافات 

 (22,325)  ( 1,410)  المتراكم االستهالك من بالصافي  مشطوبات، 
 (10,578)  -  متداولة  غير أخرى موجودات  ضمن  اإلسكان لبرنامج تحويل

 ( 2,326,663)  ( 1,738,169)  للسنة  /للفترة االستهالك

 25,300,616  23,735,564  السنة  / الفترة نهاية في  الدفترية  القيمة

 

 . ألجل  قروض مقابل  كضمان الشركة  ومعدات ومصنع ممتلكات جميع رهن تم
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 اإلنشاء  قيد موجودات  2- 5
 لاير  مليون  268.32:  2021  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون  253.72  بمبلغ  رصيًدا  والمعدات  والمصنع  للممتلكات  الدفترية  القيمة  تتضمن
 . أخرى  دعم لتسهيالت بموجودات  مرتبطة  اإلنشاء قيد  بموجودات يتعلق ( سعودي 

 

 االستخدام  حق موجودات  6
 : االستخدام حق  موجودات حركة   يلي فيما يرد

  2021 ديسمبر 31  2022 سبتمبر  30  
 )مراجعة(   ( مراجعة )غير   

 362,535  292,603  السنة /  الفترة  بداية في  الدفترية  القيمة
 60,598  33,677  إضافات 
 (73,666)  ( 319)  المتراكم االستهالك من  الصافي اإلثبات، إلغاء

 (56,864)  ( 43,534)  للسنة  /للفترة االستهالك

 292,603  282,427  السنة/   الفترة نهاية في  الدفترية  القيمة

 

 ألجل   قروض 7
 : ألجل القروض تفاصيل  يلي فيما يرد

  2021 ديسمبر 31  2022 سبتمبر  30  
 )مراجعة(   ( مراجعة )غير   
     

 299,357  -  العامة  االستثمارات  صندوق 
 596,273  -  إسالمية  تسهيالت اتفاقية

 420,319  -  مختلفة  تجارية  بنوك من تجارية  تسهيالت
 359,242  -  التصدير  ائتمان وكالة

 397,583  275,857  )الصندوق(   السعودي  الصناعية التنمية صندوق 
 10,995,940  11,004,377  األجل  طويلة  مرابحة قروض 

 13,068,714  11,280,234  المجموع 
     

 11,266,857  8,095,385  المتداول  غير مجموع
     

 1,801,857  3,184,849  المتداول  مجموع

 
  سعودي   لاير   مليون  1,805.5  بمبلغ  سداد  بعمليات   الشركة  قامت ،  2021  سبتمبر  30و  2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر   التسعة  فترة   خالل 

 . التوالي على  سعودي، لاير مليون 936.2و
 

 العادلة  القيمة قياس  8
  تتألف .  عملياتها  من  مباشرة   المستمدة   األخرى  المدينة  الذمم  وبعض   تجارية   مدينة   وذمم  يماثله  وما   النقد  للشركة  الرئيسية  المالية  الموجودات   تتضمن

   .أخرى دائنة وذمم  عالقة  ذات   أطراف إلى ومطلوب   تجارية دائنة وذمم  ألجل  قروض من  للشركة  الرئيسية المالية المطلوبات 
 

 العادلة  للقيمة  الهرمي التسلسل
  للمدخالت   مستوى   أدنى  إلى   استناًدا  العادلة،  للقيمة   الهرمي   التسلسل  ضمن   عنها  المفصح   أو   العادلة   بالقيمة  المثبتة  المالية   األدوات  جميع  تصنيف  يتم

 : يلي كما عام بشكل  العادلة القيمة  لقياس الجوهرية 
 

 . المماثلة  والمطلوبات  للموجودات النشطة  األسواق  في ( المعدلة)غير  المعلنة  السوق أسعار: 1 المستوى
 

 . مباشرة  غير أو  مباشرة  بطريقة  رصدها  يمكن العادلة  القيمة  لقياس الهامة  المدخالت من قدر   أقل فيها يكون التي التقييم أساليب: 2 المستوى
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 ( سعودية مساهمة )شركة 
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 . رصدها يمكن غير العادلة  القيمة  لقياس الهامة  المدخالت من قدر   أقل فيها يكون التي التقييم أساليب: 3 المستوى
 

ر  متكرر، بشكل   العادلة بالقيمة  المثبتة والمطلوبات   للموجودات بالنسبة   الهرمي   التسلسل في   المستويات بين  تحويالت حدث   قد كان   إذا ما   الشركة تقر 
 . تقرير فترة  كل  نهاية في(  عام  بشكل العادلة  القيمة لقياس هام مدخالت مستوى  أدنى على)بناًء  التصنيف  تقدير إعادة خالل  من
 . الفترة خالل   الشركة في العادلة  القيمة  قياسات في   المستخدمة المدخالت وأنواع  التقييم وأساليب عمليات في  تغيرات هناك تكن لم

 
  للشركة  المالية   والمطلوبات  للموجودات   الدفترية   القيمة  تقارب.  المطفأة   بالتكلفة  المالية   والمطلوبات   الموجودات   جميع  قياس   يتم  التقرير،  تاريخ  في   كما

 . العادلة قيمتها
 

 القطاعات  معلومات  9
  اقتصادية  بيئة  في  خدمات  أو  منتجات  بتقديم  يقوم  أو(  أعمال)قطاع    معينة  خدمات  أو  منتجات  بتقديم  ويقوم  الشركة  من  أساسيًا  جزًءا  القطاع  يعتبر
 . األخرى  القطاعات  في نظيرتها عن تختلف التي والمزايا  للمخاطر تخضع( جغرافي )قطاع   معينة

 
.  البتروكيماويات  وهو   واحد   تشغيلي  بقطاع   الشركة   عمليات   جميع  وتتعلق   السعودية،  العربية   المملكة   في   واحد   لعميل  الشركة   مبيعات   من  كبير  جزء   يتم

 . والتشغيلي الجغرافي القطاع  بواسطة  يتم الذي  القطاعي التحليل  عرض  يتم لم وعليه،
 

 . التشغيلية القرارات اتخاذ عن الرئيسي المسؤول  باعتباره تحديده تم  وقد الشركة  عمليات نتائج بمتابعة الشركة  إدارة  مجلس يقوم
 

 األعمال  على  وتأثيراتها   االقتصادية  البيئة 10
 

ا  العالمية   األسواق   في  الشركة   منتجات  مبيعات  أسعار   في كبير  انخفاض  هناك  كان،  2022  سبتمبر 30  في   المنتهية  أشهر   الثالثة   فترة   خالل    أدى   مم 
  أن   المتوقع   من  وأن ه   األجل  قصير  المبيعات  أسعار  في  النقص  هذا  أن    اإلدارة  تعتقد.  الفترة   لهذه  والربحية  والهامش  اإليرادات  في  كبير  نقص  إلى

 . المنظور المستقبل خالل   المبيعات أسعار تتحس ن
 

  الكلية   واألعمال   العمليات   على(  19-)كوفيد  كورونا  جائحة   أثر  بتقييم  أيًضا   اإلدارة  قامت،  2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  التسعة   فترة   خالل 
  التوريد سلسلة  في اإلضافية  والتكلفة مصانعها تشغيل ومعدالت التوريد سلسلة  على التأثيرات مثل العوامل  بعض االعتبار عين في  وأخذت  للشركة،
  للشركة المسجلة  المالية  النتائج على  جوهرية  آثار لها  يكن لم ( 19-)كوفيد كورونا جائحة  أن  اإلدارة تعتقد التقييم، هذا  على  بناءً . المنتج على والطلب 
 متابعة  الشركة  إدارة   وتواصل .  الهامة   المحاسبية  والتقديرات   األحكام   ذلك  في  بما،  2022  سبتمبر  30  في  المنتهيتين  أشهر  والتسعة  الثالثة  لفترتي
  الجائحة  أثر  تغير  أن  المتوقع  من  عوامل  بأية   دراية   على  ليست  الوقت  هذا  في اإلدارة  أن    من  الرغم  على  كثب  عن(  19-)كوفيد  كورونا  جائحة  حالة
 . بعدها أو 2022 سنة  خالل   الشركة عمليات على
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   السابقة  الفترات تعديل  11
، أعادت الشركة تقييم بعض األحكام اإلدارية الهامة، والتي 2021حول القوائم المالية األولية الموجزة، خالل سنة    4-2هو مبين في اإليضاح    كما

يطرة  فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان هناك سيطرة أو س  2020ديسمبر    31سبق لها تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية للسنة المنتهية في  
السعودية. نتيجةً لعملية إعادة التقييم هذه، قامت الشركة بتغيير المعاملة    البيوتانولمشتركة أو نفوذ جوهري فيما يتعلق باستثمار الشركة في شركة  

"االستثمارات في    28السعودية من استثمار في شركة زميلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    البيوتانولالمحاسبية الستثمار الشركة في شركة  
"الترتيبات المشتركة". وقد انعكس ذلك من    11الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" إلى عملية مشتركة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

"السياسات المحاسبية والتغيرات    8رقم    خالل تعديل كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة للفترات السابقة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 
 في التقديرات المحاسبية واألخطاء". يلخص الجدول أدناه اآلثار المترتبة على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة: 

 
والتسعة أشهر المنتهيتين في    أثر التعديالت المذكورة أعاله في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة لفترتي الثالثة 

 : 2021سبتمبر  30
 

 في   المنتهية أشهر التسعة لفترة  في  المنتهية أشهر  الثالثة لفترة  

 
  سبتمبر 30 

2021 
  سبتمبر 30   

2021 
  سبتمبر 30 

2021 
  

 
  سبتمبر 30

2021 
 ( مراجعة)غير     ( مراجعة)غير   ( مراجعة)غير     ( مراجعة)غير   

 )معدلة(   تعديالت  (سابقًا)مدرجة    )معدلة(   عديالتت   (سابقًا)مدرجة    

             
 9,091,104  -  9,091,104  3,434,066  -  3,434,066  مبيعات
 ( 6,301,610)  21,333  ( 6,322,943)  ( 2,451,024)  6,666  ( 2,457,690)  المبيعات تكلفة

 2,789,494  21,333  2,768,161  983,042  6,666  976,376  الربح  إجمالي 
             

 ( 151,428)  -  ( 151,428)  (67,903)  -  (67,903)  وتوزيع  بيع مصاريف
 ( 354,907)  (2,667)  ( 352,240)  ( 126,330)  (667)  ( 125,663)  وإدارية  عمومية  مصاريف

 2,283,159  18,666  2,264,493  788,809  5,999  782,810  التشغيل  ربح
             

 -  (12,792)  12,792  -  (4,016)  4,016  زميلة  لشركة  الربح حصة 
 4,319  -  4,319  1,509  -  1,509  تمويل  إيرادات
 ( 212,485)  (4,333)  ( 208,152)  (68,791)  (1,333)  (67,458)  تمويل  تكلفة

 (10,694)  (2,667)  (8,027)  2,314  333  1,981  بالصافي  أخرى،  مصاريف

 2,064,299  (1,126)  2,065,425  723,841  983  722,858  الزكاة  قبل  الربح
             

 ( 122,965)  1,126  ( 124,091)  (56,395)  (983)  (55,412)  الزكاة

 1,941,334  -  1,941,334  667,446  -  667,446  للفترة   الربح
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 )تتمة(   السابقة  الفترات تعديل  11

 
 في   المنتهية أشهر التسعة لفترة  في  المنتهية أشهر  الثالثة لفترة  

 
 سبتمبر  30 

2021 
 سبتمبر  30   

2021 
 سبتمبر  30 

2021 
  

 
 سبتمبر  30

2021 
 ( مراجعة)غير     ( مراجعة)غير   ( مراجعة)غير     ( مراجعة)غير   

 )معدلة(   تعديالت  (سابقًا)مدرجة    )معدلة(   تعديالت  (سابقًا)مدرجة    

             
             

             اآلخر  الشامل   الدخل
 إلى تصنيفها يعاد لن بنود
قائمة الربح أو الخسارة األولية   

 الموجزة في الفترات الالحقة: 

       

 

 

   
             

 قياس  إعادة
 التزامات المنافع المحددة  

 

(9,842)  -  (9,842)   23,793  -   23,793 

 )الخسارة( الدخل الشامل  
 للفترة   اآلخر

 

(9,842)  -  (9,842)   23,793  -   23,793 

 1,965,127  -  1,965,127  657,604  -  657,604  للفترة   الشامل الدخل   مجموع

             
               السهم ربحية
 القائمة  األسهم عدد

 )باآلالف( 

 

1,500,000    1,500,000  1,500,000    1,500,000 

  والمخف ضة   األساسية السهم  ربحية
)باللاير   الشركة  مساهمي إلى العائدة

 ( السعودي 

 

 0.44     0.44   1.29     1.29 

 
 : 2021  سبتمبر 30  في كما الموجزة األولية  النقدية  التدفقات قائمة  على   أعاله المذكورة التعديالت  أثر

 

 

  
 سبتمبر  30

2021 
 ( مراجعة)غير 

 (سابقًا)مدرجة  

 

  تعديالت

 سبتمبر  30
2021 

 ( مراجعة)غير 
 )معدلة( 

 2,746,350  162,509  2,583,841  التشغيلية  األنشطة من النقدية التدفقات  صافي
 ( 1,139,548)  (2,147)  ( 1,137,401)  االستثمارية األنشطة  في  المستخدم  النقد  صافي
 (1,101,007)  ( 173,290)  ( 927,717)  التمويلية األنشطة  في  المستخدم  النقد  صافي

 505,795  (12,928)  518,723  يماثله  وما   النقد  في  التغير  صافي
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 الحقة أحداث  12
وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل لجنة المراجعة، والتي قد يكون لها    2022سبتمبر    30بين    هامةتقع أي أحداث الحقة    لم

 أثر جوهري على هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 
 
 

 


