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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 الموجزة قائمة الربح أو الخسارة األولية

 ت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(يـاال)جميع المبالغ بآالف الر

 

 30 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر

 30 في أشهر المنتهية التسعةفترة 

 سبتمبر
 2016 2017 2016 2017 إيضاح 

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

 17.658.625  24.687.342  6.375.624  9.141.317  5 مبيعاتال

 (17،011،313) (22.885.736) (6،350،594) (8.039.519)  تكلفة المبيعات 

 647.312  1.801.606  25.030  1.101.798   إجمالي الربح
      

 (48.577) (58.583) (15.160) (19.565)  مصاريف بيع وتسويق

 (693.732) (713.227) (211.297) (272.478)  مصاريف عمومية وإدارية

 (94.997) 1.029.796  (201.427) 809.755   من العمليات)الخسارة(  الدخل

      

 (293.405) (325.189) (97.791) (100.430)  يةنفقات تمويل

 241.096  187.919  70.884  66.307   تمويلية إيرادات

 40.739  38.144  18.500  17.042   إيرادات أخرى، صافي

 (106.567) 930.670  (209.834) 792.674   قبل الزكاة وضريبة الدخل)الخسارة(  دخلال

      

 (23.166) (57.084) (5.584) (28.573) 11 زكاة

 (16.460) (91.151) 4.868  (57.635) 11 ضريبة الدخل

 بعد الزكاة وضريبة)الخسارة(  دخلصافي ال

 (146.193) 782.435  (210.550) 706.466   الدخل  

      

     6 السهم )ريـال سعودي(:)خسارة( ربحية 

 (0،17) 0,89  (40،2) 0,81   والمخفضة األساسية 
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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 الموجزة قائمة الدخل الشامل األولية

 ت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(يـاال)جميع المبالغ بآالف الر

 
 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30

أشهر المنتهية  التسعةفترة 
 سبتمبر 30في 

  2017 2016 2017 2016 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
      

 (146.193) 782.435 (210.550) 706.466  بعد الزكاة وضريبة الدخل)الخسارة(  دخلصافي ال
 إعادة تقييم مزايا خطة نهاية الخدمةخسارة 

 ذات المنافع المحددة  
 

- (14.182) - (42.546) 

 مبوبة ضمن قائمة  غيرالخسارة الشاملة األخرى 

 الحقةالفترات الفي الربح والخسارة   

 
- (14.182) - (42.546) 

      

 (188.739) 782.435 (224.732) 706.466  للفترةالشاملة  ()الخسارةدخل مجموع ال
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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
 )شركة سعودية مساهمة(

 الموجزة األولية قائمة المركز المالي

 ت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(يـاال)جميع المبالغ بآالف الر
 

 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 سبتمبر 30 إيضاح 

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

     موجودات غير متداولة
 172،649،40 259،503،43 43.678.171  7 ممتلكات ومصنع ومعدات

 473،005 445،182 424.316   ستأجرةموجودات م
 758،153 618،135 126.872   موجودات يير ملموسة

 661،784،2 900،14،42 4.147.162  8 قروض طويلة األجل

 16،412 16،412 16.412  8 راستثما

   48.392.933 371،2248،5 837،7045،5 

     موجودات متداولة
 932،396 1،381،795 1.379.902   يعادلهنقد وما 

 1،370،180 1،286،250 1.290.000   ودائع ألجل
 823،894 3،696،687 5.130.538  8 ذمم مدينة تجارية

 2،002،494 2،258،973 2.772.665   مخزون
 271،823 581،239 405.166  8 األجل الجزء المتداول من القروض طويلة

 275،635 578،661 794.862   وذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً 

   11.773.133 947،49،59 870،325،7 

 707،351،30 318،1758،1 60.166.066   مجموع الموجودات

     
     حقوق المساهمين والمطلوبات

     حقوق المساهمين
 8،760،000 8،760،000 8.760.000  9 رأس المال

 87،343 87،343 87.343  10 احتياطي نظامي
 (10،979) (8،207) (7.468)  برنامج تملك األسهم للموظفين 

 (781،757) (349،725) 335.870   (عجز متراكمرباح مبقاة )أ

 583،588،2 787،668،2 9.175.745   إجمالي حقوق المساهمين

     
     مطلوبات غير متداولة 

 34،425،507 37،674،856 37.198.180  8 قروض وسلف ومطلوبات أخرى طويلة األجل
 515،615 499،278 486.396   تمويلية اتمطلوبات مقابل إيجار

 231،869 343،263 392.251   مكافآت الموظفين

   38.076.827 38،517،397 35،172،991 

     مطلوبات متداولة
 3،255،130 3،105،675 3.730.944  8 قروض قصيرة األجل

 16،380 17،352 21.137   ةتمويليلمطلوبات مقابل إيجارات الجزء المتداول 
 3،510،534 7،256،457 8.281.389  8 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 1،072،600 886،579 8733.06   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 17،489 67،071 6146.95   زكاة وضريبة دخل مستحقة

   494,913,12 11،333،134 7،872،133 

 43،045،124 49،850،531 321,990,50   مجموع المطلوبات

 707،0351،3 318،117،58 066,166,60   مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
 
 لتزامات إ
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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 الموجزة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية

 ذلك(ت السعودية ما لم يذكر يير يـاال)جميع المبالغ بآالف الر

 

 
 احتياطي نظامي المال رأس إيضاح

برنامج تملك األسهم 

 للموظفين

أرباح مبقاة 

 المجموع (عجز متراكم)

       

 787,668,2 (349,725) (8,207) 87,343 8,760,000 2-4 )غير مراجعة( 2017يناير  1

 435,782 435,782 -  - -  بعد الزكاة وضريبة الدخل دخلالصافي 

 - - -  - -  ىخراأللشامل ادخل ال

 435,782 435,782 -  - -  الشامل لخدمجموع ال

 739 - 739  - -  برنامج تملك األسهم للموظفين المؤهلة منسهم األ

 784,125 784,125 -  - -  زكاة وضريبة دخل مستردة

 745,175,9 870,335 (7,468) 87,343 8,760,000  )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30

       

 583،588،2 (781،757) (10،979) 87،343 8،760،000 1-4 )غير مراجعة( 2016يناير  1

 (193،146) (193،146) - - - 4-4 بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة صافي ال

 (546،42) (546،42) - - - 5-4 خرىاأل ةالشاملسارة الخ

 (739،188) (739،188) - - -  ةالشامل خسارةمجموع ال

 798،1 - 1،798 - -  برنامج تملك األسهم للموظفينالمؤهلة من سهم األ

 361،30 30،361 - - -  زكاة وضريبة دخل مستردة 

 003،102،8 (159،736) (9،181) 87،343 8،760،000 3-4 )غير مراجعة(        2016 سبتمبر 30
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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية

 ت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(يـاال)جميع المبالغ بآالف الر
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  إيضاح 
  2017 2016 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

    التدفقات النقدية من العمليات

 (567،106) 670,930  قبل الزكاة وضريبة الدخل)الخسارة(  الدخل
    تعديالت لبنود يير نقدية 

 1،783،940 355,813,1  استهالك 
 15،393 797,9  إطفاء

 6،638 865,3  مخصص مخزون بطيء الحركة
 - 267,1  خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات

 254 -  مخصص مكافأة خدمة موظفين مؤجلة
  215,759,2 1.699.658 

    التغيرات في رأس المال العامل
 (1،631،020) (851,433,1)  ذمم مدينة تجارية

 (434،538) (557,517)  مخزون
 (589،213) (490,100)  مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرىمصاريف 

 500،008،3 673,849  ذمم دائنة تجارية وأخرى
 (301،305) 323,113  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 977،42 727,49  مكافآت الموظفين
 (17،489) (350,68)  مدفوعةوضريبة دخل زكاة 

 174،185 891,184  فوائد مستلمة
 (283،114) (364,138)  مدفوعةفوائد 

 089،220،2 631,698,1  صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية
    

    ةالتدفقات النقدية من األنشطة االستثماري
 (345،237،3) (508,800,1)  شراء ممتلكات ومصنع ومعدات
 - (105,1)  إضافات موجودات يير ملموسة

 (070،762) (750,3)  ودائع ألجلصافي الحركة في 
 (641،463) (395,34)  قروض طويلة األجل -تمويل مدفوع 

 (056،977،3) (470,839,1)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 834،332،6 500,812,8  متحصالت من قروض وسلف

 (232،990،3) (588,771,8)  سداد قروض وسلف
 صافي الحركة األخرى في القروض والسلف

 والمطلوبات األخرى طويلة األجل  
  

681,107 
 

419،89 
 (8،632) (709,9)  سداد عقود إيجار رأسمالية

 (7) (1)  توزيعات أرباح مدفوعة

 2،423،382  549,139  ن األنشطة التمويليةعصافي النقد الناتج 

    
 666،415 (893,1)  في النقد وما يعادلهصافي التغير 

 396،932 795,381,1  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 1،598،811  902,379,1  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

    
    جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية

 30،361  784,125   من المساهمين مستردةزكاة وضريبة دخل 

    إضافات ممتلكات ومصنع ومعدات من خالل مصاريف 

 034،720  358,168   مستحقة ومطلوبات أخرى  

تسوية المسدد من قروض طويلة األجل مقابل المسدد من 
 فواتير الطاقة اإلنتاجية

8-1-1 
8-1-2  548,296  359،171 

 
 المالية األولية الموجزة. معلوماتمن هذه الجزءاً ال يتجزأ  14إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة  من رقم 



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(

 

8 

 معلومات عامة  -1
 

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )"الشركة" أو "بترورابغ"( هي شركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب 
هـ 1426شعبان  15بمدينة جدة بتاريخ  واالستثمار الصادر عن وزارة التجارة 4602002161السجل التجاري رقم 

ـ )الموافق 1428شوال  22بمدينة الرياض بتاريخ  واالستثمار ( والمعدل الحقاً بوزارة التجارة2005سبتمبر  19)الموافق  ه
 (.2007نوفمبر  3
 

يع ، بما في ذلك صناعة وباتالبتروكيماويوير لتكرلتتمثل أيراض الشركة في تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل 
 المنتجات المكررة والبتروكيماوية. 

 
 ، المملكة العربية السعودية.21911، رابغ 101العنوان المسجل للشركة هو ص. ب 

 
، استحوذت الشركة على مشروع توسعة مجمعها القائم لتكرير 2015 مارس 31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

أرامكو( )البترول والمركبات البتروكيماوية )مشروع توسعة المرحلة الثانية( وذلك من شركة الزيت العربية السعودية 
قيق ذات الصلة وتحوشركة سوميتومو للكيماويات )المساهمان المؤسسان في الشركة( عند استكمال إجراءات تجديد العقود 

سعودي. إن مشروع  يـالمليار ر 34. تقدر حالياً التكلفة اإلجمالية لمشروع توسعة المرحلة الثانية بمبلغ الشروط السابقة
. 8201الثاني من سنة  نصفتوسعة المرحلة الثانية حالياً في مرحلة اإلنشاء، ومن المتوقع االنتهاء من هذه التوسعة خالل ال

 .7يضاح رقم أيضاً انظر اإل
 

 أسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  -2
 

والمعيار  "وليةاألالمالية التقارير " 34المحاسبة رقم  يارالمالية األولية الموجزة للشركة وفقاً لمع معلوماتتم إعداد هذه ال
، 2016يناير  1تاريخ التحول في  نم"  المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة تطبيق"  1الدولي للتقارير المالية رقم 

لمملكة العربية في ا"الهيئة" السعودية للمحاسبين القانونيين  المعتمدة لدى الهيئة واالصدارات األخرىباإلضافة إلى المعايير 
 .4أنظر إيضاً إيضاح رقم  .السعودية

 
 ، فإن الشركة أعدت قوائمها المالية وفقا للمعايير2016ديسمبر  31وبما يشمل السنة المنتهية في  حتىللفترات  بالنسبة

نوية وفقاً سمالية سيتم إعداد أول قوائم والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  المحاسبية المتعارف عليها
المعايير و ئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعوديةللمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة لدى الهي

 . المعتمدة لدى الهيئة النشرات التفسيريةاألخرى و
 

 يارعمزمة في القوائم المالية السنوية. ان الفصاحات الالموجزة التشمل كل المعلومات واإلالمالية األولية  ان هذه المعلومات
المالية األولية "تهدف لتقديم تحديث الخر مجموعة كاملة القوائم المالية  ينص على ان المعلومات 34 رقمالدولي المحاسبة 

 لمعاييراالمالية األولية عن متطلبات  مستوى أقل من االفصاح في المعلومات يتطلب 34السنوية. لذلك فان المعيار رقم 
المحاسبية  لمعاييرلنظراً ألن أخر قوائم مالية سنوية للشركة تم اعدادها وفقاً في القوائم المالية السنوية.  الدولية للتقارير المالية

ليتمكن المستخدم من معرفة أثر مالية أولية موجزة تتضمن افصاحات اضافية  سابقاً، فان أول معلومات المتعارف عليها
 السابقة.التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية على الفترات السنوية والمرحلية 

 
المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمار والذي تم قياسه بالقيمة  معلوماتإعداد هذه ال تم

 السعودي. يـالالمالية األولية الموجزة بالر معلوماتيتم عرض هذه الالعادلة خالل قائمة الربح أو الخسارة. 
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 المعايير الدولية للتقارير المالية )تابع(أسس اإلعداد وتطبيق  -2
 
 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعتمدة 2-1
 

ميع التعديالت/ ج فإنمنذ أن بدأت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في المملكة العربية السعودية، 
 .تاريخ التطبيقعلى الشركة حتى  تنطبقالتفسيرات 

 
 مبكراً فسيرات والتعديالت المطبقة المعايير والت (أ)
 

 "األدوات المالية"  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

أو بعد ذلك التاريخ. وقد  2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في  9يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .لهذا المعياراختارت الشركة التطبيق المبكر 

 
 الموجودات المالية

 
، تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية، المقاسة مبدئياً بالقيمة العادلة والحقاً 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ى نموذج اآلخر بناء علالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ببالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو 
 فات التدفقات النقدية التعاقدية.األعمال المعتمد لدى الشركة إلدارة هذه الموجودات المالية ومواص

 
 يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين:

 
 بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ واالحتفاظ ب العمل الذي يهدفيحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج  -
 
 المبلغ األصلي والفائدة فقط.  في تتمثلتمثل الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية تعاقدية  -
 

ة العادلة وهي "الموجودات المالية المقاسة بالقيم المالية فئة جديدة من الموجودات 9قدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
من خالل الدخل الشامل اآلخر". يصنف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم االحتفاظ به 

 يهدف إلى اقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصل المالي. العمل الذيضمن نموذج 
 

بالتكلفة المطفأة  مسجلة، قامت الشركة بتصنيف الموجودات المالية على أنها 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 باستثناء االستثمار، والذي يقاس بالتكلفة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 المطلوبات المالية 

 
 مت الشركة بتصنيف مطلوباتها المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة.، قا9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 االنخفاض في القيمة

 
لخسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المالية المحملة بالتكلفة  مستقبليتوقع تجري الشركة تقييماً، على أساس 

صل ألا اثباتالقيمة المطبقة على مدى وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ  في نخفاضاالالمطفأة. تعتمد طريق 
 المالي.
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، والذي 9يسمح بها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  طريقة أسهل كماوبالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة 
 .بدء إثبات تلك الذمم المدينةيتطلب إثبات الخسائر من 

 
 بعد لم يتم تطبيقهاالمعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة  (ب)
 

ولية الموجزة. المالية األ معلوماتتاريخ إصدار المبين أدناه المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة ويير السارية بعد حتى 
 تعتزم الشركة تبني هذه المعايير، حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول.

 
 

 المعيار/ التفسير

 

 الوصف

يسري تطبيقه في الفترات التي 

 تبدأ في أو بعد التاريخ الالحق

   
 2018يناير  1 العمالءمع اإليرادات الناشئة عن تعاقدات  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 2019يناير  1 اإليجارات 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 2021اير ني 1 مينعقود التأ 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تصنيف وقياس معامالت الدفع على  2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تعديالت على المعيار  -األسهم أساس 
 2الدولي للتقارير المالية رقم 

 2018يناير  1

ترجمة العمالت األجنبية واعتبارات  22 الدولي للتقارير المالية رقمالتفسير 
 متقدمة

 2018يناير  1

 2019يناير  1 عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل 23التفسير الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 تقوم الشركة حالياً بتقييم آثار تبني المعايير والتعديالت والتفسيرات المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركة عند تبنيها.
 
 تقديرات وافتراضات محاسبية هامة 2-2
 

المبالغ  ثر علىلتقديرات واالفتراضات التي تؤلاإلدارة  استخدامالمالية األولية الموجزة للشركة  معلوماتيتطلب إعداد ال
المدرجة لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. من الممكن أن تؤدي الشكوك حول هذه 
االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات 

 المستقبلية.

 
ل باالفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى الهامة للتقديرات يير المؤكدة كما في تاريخ فيما يلي تفصي

التقرير والتي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة. تستند 
 المالية األولية الموجزة. قد يحدث تغير في معلوماتمؤشرات المتاحة عند إعداد اللالشركة في افتراضاتها وتقديراتها على ا

الظروف واالفتراضات والتقديرات المستقبلية نظراً للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن إرادة الشركة. ويتم 
 عرض تلك التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
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 الموجودات المالية طريقة إدارة
 

عند إجراء تقييم ما إذا كان نموذج األعمال المعتمد إلدارة الموجودات المالية للشركة يقوم على االحتفاظ بالموجودات 
 التعاقدية، فإن الشركة تأخذ في االعتبار ما يلي:لتحصيل التدفقات النقدية 

 
 السياسات واألهداف التي تصرح عنها الشركة للموجودات وتطبيق تلك السياسات عملياً. -

 
 كيفية تقييم أداء الموجودات من قبل اإلدارة؛ -
 
 ؛اإليرادات عن العقود ذات العائدما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على  -
 
 أي مبيعات متوقعة للموجودات؛درجة تكرار  -
 
 أسباب بيع أي موجودات؛ -
 
ما إذا كانت الموجودات المباعة قد تم االحتفاظ بها لمدة زمنية طويلة بالنسبة إلى تاريخ استحقاقها التعاقدي أو تم بيعها  -

 بعد االستحواذ بفترة قصيرة أو لمدة زمنية طويلة قبل االستحقاق.
 

 مال حقيقة بديهية يمكن إثباتها بطريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة.وبشكل عام، يعتبر نموذج األع
 

 التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية
 

تمارس الشركة تقديراتها في تحديد ما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تقوم بإنشائها أو االستحواذ عليها 
بحيث تصبح  قطف المبلغ األصلي والفائدة المستحقة على المبلغ األصلي القائم تتمثلتؤدي في مواعيد محددة إلى تدفقات نقدية 

مطفأة. وعند إجراء التقييم، تأخذ الشركة في االعتبار جميع الشروط التعاقدية، بما في ذلك أي شروط لة للقياس بالتكلفة الهمؤ
للدفعات المسبقة أو أحكام لتمديد فترة االستحقاق للموجودات، والتي تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية وما إذا كانت 

 .ذات تأثير ايجابيالشروط التعاقدية 
 

 المنافع المحددة ذات الخدمة نهايةخطة 
 

يتم تحديد تكلفة مكافآت نهاية الخدمة والقيمة الحالية لاللتزام ذي الصلة باستخدام التقييمات االكتوارية. وينطوي التقييم 
االكتواري على وضع افتراضات متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد 

اً االعتيادي، ومعدالت الوفاة، إلخ. ونظر نهاية الخدمةصم والزيادات المستقبلية في الرواتب، واالستقالة قبل سن معدل الخ
المحددة يتأثر  طويلة األجل، فإن التزام المنافع الدرجة التعقيد التي ينطوي عليها التقييم واالفتراضات التي يتضمنها وطبيعته

 ضات. ويتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ كل تقرير.كثيراً بالتغيرات في هذه االفترا
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ومدة التزام  العائد توقعتحديد معدل الخصم المناسب، يتم ب فيما يتعلقاألكثر عرضة للتغير.  ؤشرالم يمثل معدل الخصم
ل م تعظيم هذا المعدتالسندات عالية الجودة وفق ما تحدده شركة تصنيف ائتماني ذات سمعة عالمية، وذلك بحسب الحاجة 

 المنافع المحدد. ذات نهاية الخدمةخطة بما يتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام  للفترة كلها
 

 مخصص مخزون بطيء الحركة
 

يتم الحفاظ على مخصص للمخزون بطيء الحركة عند مستوى يعد كافياً لتغطية الخسارة المحتملة في بنود المخزون. يتم 
تحديد وتوجيه مستوى المخصص بموجب سياسة الشركة وعوامل أخرى تؤثر على تقادم بنود المخزون. تقوم اإلدارة على 

فضل الحقائق على أ المبنيتملة على المخصص. تستخدم اإلدارة الحكم فترات زمنية بتقييم المخزون لتحديد المصاريف المح
المتوفرة والظروف المتاحة بحيث يتضمن ذلك وال يقتصر على تقييم العمر الفردي لبنود المخزون والتقادم واالستفادة 

لى األحكام أو ختلفاً بناء عالمتوقعة واالستهالك في المستقبل. لذلك فإن قيمة وتوقيت المصاريف المقيدة ألي فترة سيكون م
 التقديرات التي تمت.

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعدات

 
هذا  يديتم تحداالستهالك. و لغرض احتساباألعمار اإلنتاجّية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات  بتحديد اإلدارة تقوم

واألعمار  القيمة المتبقية بمراجعة اإلدارة تقومالتقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. 
االستهالك المستقبلّية عندما ترى اإلدارة أّن األعمار اإلنتاجّية تختلف عن  رسوماإلنتاجّية على أساس سنوي ويتم تعديل 

 التقديرات السابقة.
 

 تصنيف عقود اإليجار
 

تستخدم اإلدارة تقديرها وحكمها في تحديد نوع اإليجار إذا ما كان إيجار تمويلي أم تشغيلي. تستخدم اإلدارة تقديرها وحكمها 
عقود ايجار محددة، ومن ثم تحديد  فيفي تحديد مدى انتقال مخاطر ومنافع ملكية األصل للمستأجر وذلك وجوهر المعاملة 

لعقد بالتحديد. في حالة ما إذا كان تقدير اإلدارة أن المخاطر والمنافع تم انتقالها. يتم اعتبار نوع اإليجار تمويلي، تصنيف هذا ا
 فيما عدا ذلك يعتبر اإليجار تشغيلي.

 
قامت الشركة بإبرام عقد ايجار مع )راوك( يتم بموجبه توريد طاقة وبخار وماء للشركة من خالل مصنع مستقل للماء 

لخاضع لالتفاق ، ال زالت مع الشركة أن المخاطر والمنافع الجوهرية لهذا األصل ا أقرتوس ب ب(. والبخار والطاقة )ا 
 عقد اإليجار هذا كعقد ايجار تشغيلي.( ولم تنتقل إلى الشركة ومن ثم تم تبويب اوك)ر
 

 مخصص ضريبة االستقطاع المتعلقة بتجديد العقود
 

تقوم اإلدارة بتحديد ضريبة االستقطاع على معلومات معينة مع اطراف يير مقيمة في المملكة العربية السعودية وفق 
لمعامالت التي تعد جزءاً من العقود ذات متطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي. ونظراً لطبيعة ودرجة تعقيد الخدمات وا

الصلة بمشروع توسعة المرحلة الثانية، فإن تقدير ضريبة االستقطاع عليه ينطوي على تقديرات وأحكام من بين أمور أخرى 
ت اتتعلق بالنسب المستخدمة والتي تعتمد على تكوين وطبيعة الخدمات. تقوم اإلدارة بمساعدة مستشاريها، باستخدام التقدير

 واألحكام بناء على أفضل الحقائق والظروف والتفسيرات المتوفرة وتحدد مبلغ المخصص.
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 المالية يير الموجودات قيمة في االنخفاض
 

الظروف إلى  في تقرير مالي أو بشكل متكرر بإجراء تقييم في حال أشارت األحداث أو التغيراتتقوم الشركة في كل تاريخ 
يتعين إجراء اختبار سنوي لمعرفة  ما يدل على إحتمال حدوث إنخفاض في قيمة أصل معين. إذا وجد أي مؤشر، أو عندما

 عادلةقيمة األصل القابلة لالسترداد هي القيمة ال د.االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بتقدير قيمة األصل القابلة لالستردا
وقيمة األصل المستخدمة، ويتم تحديدها بالنسبة للموجودات  اً تكلفة البيع أيهما أعلى،لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقص

ز القيمة ا تتجاومستقلة إلى حد كبير عن موجودات أو مجموعات أخرى. عندم الفردية، ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية تكون
إنتاج النقد قيمته القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة  الدفترية لألصل أو وحدة

 عند تقدير القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل لالسترداد.
تحديد القيمة  عند قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة باألصل.خصم ما 

بالسوق  حال عدم وجود أسعار اً تكلفة البيع، يتم استخدام مصدر مالئم مثل أسعار السوق القابلة للقياس أو فيالعادلة ناقص
وجود أسعار تقديرية لموجودات مماثلة، يستند  رية لموجودات مماثلة أو في حال عدمقابلة للقياس، يتم استخدام أسعار تقدي

 المخصومة. تحديد القيمة العادلة إلى التدفقات النقدية المستقبلية
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

 
 تصنيف المتداول وغير المتداول (أ)
 

الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولية على أساس تصنيفها إلى متداولة ويير متداولة.  بعرض الشركة تقوم
 يعتبر األصل متداوالً عندما:

 
 عادية؛ال التشغيليتوقع تحقيقه أو يقصد بيعه أو استهالكه في دورة  -
 يحتفظ به بشكل رئيسي أليراض المتاجرة؛ -
 شهرا بعد فترة التقرير؛ أويتوقع تحقيقه في يضون اثني عشر  -
 نقد وما يعادله.  -
 

 تصنَّف جميع الموجودات األخرى على أنها يير متداولة.
 

 تعتبر المطلوبات متداولة عندما:
 
 يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية؛ -
 
 يحتفظ بها بشكل رئيسي أليراض المتاجرة؛ -
 
 رة التقرير؛ أويستحق تسويتها في يضون اثني عشر شهراً بعد تاريخ فت -
 
 في حال وجود حق يير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. -
 

 وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى باعتبارها يير متداولة.
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 قياس القيمة العادلة (ب)
 

تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين 
 فيذه إما:على افتراض أن بيع أصل أو تحويل التزام يتم تنبناًء قياس القيمة العادلة  يتممتعاملين في السوق بتاريخ التقييم. 

  
 و االلتزام، أوفي السوق األساسي لألصل أ -
 
 عدم وجود سوق أساسي، تم استخدام أكثر األسواق ذات فائدة بالنسبة لألصل أو اإللتزام.في حالة  -
 

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير أي أصل 
لعادلة قياس القيمة ا عندالسوق يعملون من منطلق مصالحهم االقتصادية المثلى.  أو التزام، مع افتراض أن المتعاملين في

في االعتبار قدرة المتعامل في السوق على توليد منفعة اقتصادية من خالل التوظيف األمثل  يتم األخذ ألصل يير مالي
 ظيف األمثل واألعلى لألصل.واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتو

 
تستخدم الشركة أساليب التقييم التي تتناسب مع الظروف الراهنة والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة واالستفادة 
المثلى من استخدام المدخالت الجديرة بالمالحظة والتقليل من استخدام المعطيات يير الجديرة بالمالحظة. تصنف جميع 

ادلة، على للقيمة الع رأسيالمالية ضمن التسلسل ال معلوماتياسها أو اإلفصاح عنها في الموجودات والمطلوبات التي يتم قال
 لقياس القيمة العادلة ككل: جوهريالنحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى معطيات 

 
 .ماثلة)يير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات الم درجة: أسعار السوق الم1المستوى  -

 
: طرق التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة 2المستوى  -

 العادلة المسجلة، قابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر أو يير مباشر
 

تي تكون فيها جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة : طرق التقييم ال3المستوى  -
 .يير قابلة للمالحظة

 
قد حدث  إذا كان بتحديدها الشركة ومالمالية بشكل متكرر، تق معلوماتالمطلوبات المعترف بها في البالنسبة للموجودات و

تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى معطيات جوهري لقياس 
لمتكرر السياسات واإلجراءات لكل من القياس ا بتحديد الشركة تقومالقيمة العادلة بشكل عام( في نهاية تاريخ كل تقرير مالي. 

 لقياس يير المتكرر.للقيمة العادلة وا
 

مين الخارجيين بعد المناقشة مع لجنة مون خارجيون في تقييم الموجودات الهامة. تقرر الشركة مشاركة المقيّ يشارك مقيّ 
تقرر واالستقاللية واالمتثال للمعايير المهنية. ومين المعرفة بالسوق والسمعة لشركة. وتشمل معايير اختيار المقيّ لالمراجعة 

 ، أساليب التقييم والمعطيات المناسبة لكل حالة.المناقشة مع المقيمين الخارجيين دالشركة، بع
 

تقرير بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي تقتضي سياسات الشركة إعادة قياسها  تاريخكل تقوم الشركة ب
أو إعادة تقييمها. وأليراض هذا التحليل، تقوم الشركة بتحديد المعطيات الرئيسية المطبقة في آخر تقييم عبر مطابقة 

ق ذات الصلة. وتقارن الشركة أيضاً التغيرات في القيمة المعلومات الواردة في حساب التقييم مع العقود وييرها من الوثائ
 العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية المقابلة لتحديد ما إذا كانت هذه التغيرات معقولة.
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 اإليرادات تحقق (ج)
 

 العقود مع العمالء
 

إلى حد وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب العقود المبرمة لبيع المنتجات مع العمالء. لدى الشركة عقود يتم إثبات اإليرادات 
مع عمالء )والتي تشمل المسوقين أيضاً( يكون التزام األداء الوحيد فيها هو تسليم المنتجات المكررة والبتروكيماويات. تقوم 

ى المنتجات إلى العميل، وذلك بشكل عام عند تسليم أو شحن المنتجات الشركة بإثبات اإليرادات عندما تنتقل السيطرة عل
 وفقاً لترتيبات االستالم مع عمالء الشركة.

 
 يتم إثبات اإليرادات من خدمات الموانئ عند تقديم الخدمات.

 
في جميع  سيةرئي تقوم الشركة بتقييم ترتيبات اإليرادات على أساس معايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل بصفة

 ترتيبات اإليرادات المتعلقة بها.
 

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق استالمه، مع األخذ باالعتبار شروط الدفع المحددة 
 من الخصومات والحسومات التجارية والكمية. يتم تسجيلها بالصافيباستثناء الضرائب والرسوم، و

 
 يعات األرباحتوز

 
 يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عندما:

 
 ؛موافقة المساهمين على توزيعات األرباح دعادًة عناألرباح،  حق الشركة في استالم توزيعات ينشأ -
 
 عندما يكون من المرجح أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مرتبطة بتوزيعات األرباح؛ و -
 
 توزيعات األرباح بشكٍل موثوق به.عندما يمكن قياس مبلغ  -
 

 وائدإيرادات الف
 

يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة )الربح( الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم 
ة أو، على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألداة المالي رالنقدي المستقبلي المقدّ  للدفع أو االستالم المبلغ المتوقعبشكٍل دقيق 

 حيثما يكون مالئماً، خالل فترة أقصر.
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 العمالت األجنبية )د(
 

لتي ا السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية للشركة. تقوم الشركة بتحويل المعامالت يـالالمالية معروضة بالر معلوماتإن ال
السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تصبح فيه المعاملة  يـالبالعمالت األجنبية مبدئياً إلى الر تمت

 ألول مرة. تثبت بالدفاتر
 

قدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات الن
بذلك التاريخ. يتم االعتراف بفروق العمالت الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية ضمن قائمة  السائدسعر الصرف 

 الربح أو الخسارة. 
 

خ المعامالت ة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتارييتم تحويل البنود يير النقدية التي تمّ قياسها بالتكلف
المبدئية. يتم تحويل البنود يير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ 

راج البنود يير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً إلد عن تحويل تجةتحديد القيمة العادلة. تتم معالجة الربح أو الخسارة النا
الربح أو الخسارة على التغير في القيمة العادلة للبند )أي أن فروقات التحويل على البنود التي تم إدراج ربح أو خسارة القيمة 

ضاً في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو العادلة لها في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة يتم إدراجها أي
 قائمة الربح أو الخسارة، على الترتيب(.

 
 الممتلكات والمصنع والمعدات )هـ(

 
تدرج الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، 

ة النفقات ر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تتضمن التكلفئبالتكلفة ناقصاً خساباستثناء إنشاءات تحت التنفيذ والتي تدرج 
التي تعود مباشرة القتناء أو إنشاء كل أصل. تتم رسملة تكاليف التمويل على القروض لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة 

 المطلوبة الستكمال وإعداد األصل لغرض استخدامه.
 

ت. يتم إثبات بند الممتلكات والمصنع والمعدا ضمنقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية تتم رسملة النفقات الالح
 جميع النفقات األخرى على قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

 
 ،لمصنعاالتي تعد ضرورية لضمان استمرار تشغيل التي يبلغ أعمارها اإلنتاجية أكثر من سنة وتتم رسملة قطع الغيار 

 واآلليات ومعدات التشغيل.تصنف ضمن المصنع و
 

عندما يتوجب استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمصنع والمعدات في فترات مختلفة، تقوم الشركة بإدراج هذه األجزاء 
 كموجودات منفردة ذات أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقاً لذلك. 

 
عدات كجزء من بنود الممتلكات والمصنع والمالذي يتم كل أربع سنوات على االختبار والفحص تتم رسملة النفقات المتكبدة 

المتعلق بها ويتم إطفاؤها خالل فترة أربع سنوات. يتم إثبات جميع تكاليف الصيانة واإلصالح األخرى ضمن قائمة الربح 
 أو الخسارة عند تكبدها. 

 
ة تكلفة الممتلكات والمصنع والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجي توزيعالثابت ل يتم حساب االستهالك باستخدام طريقة القسط

 التقديرية على النحو التالي:
 عدد السنوات 
  

 25-8 مباني وبنية تحتية
 23-2 ت ومعدات تشغيلاالمصنع و

 6-3 سيارات ومعدات ذات صلة
 14-3 أثاث ومعدات تقنية معلومات
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 ()تابع الممتلكات والمصنع والمعدات )هـ(
 

يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصنع والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق منافع 
 ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل )المحتسبةاقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر 

 بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل.
 
 عقود اإليجار  (و)

 
إبرامه وذلك لمعرفة ما إذا كان  لتحديد ما إذا كان العقد يعد أو يتضمن إيجاراً أم ال، فإن ذلك يستند إلى مضمون العقد عند

الوفاء بالعقد مرهوناً باستخدام أصل معين أو موجودات محددة في العقد الذي ينقل الحق في استخدام األصل أو الموجودات، 
 حتى وإن لم ينص العقد صراحة على هذا الحق.

 
 يصنف عقد اإليجار في تاريخ بدايته كعقد إيجار تمويلي أو تشغيلي. 

 
 يجار التمويليعقود اإل

 
لشركة بشكل ل جميع المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية العقار المؤجر يتم تحويلتتم رسملة اإليجارات التمويلية، التي 

، في تاريخ بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما جوهري
أقل. ويتم توزيع دفعات اإليجار بين نفقات التمويل وتقليل التزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي 

 التمويل في قائمة الربح أو الخسارة. فقاتنمن االلتزام. ويتم تحميل 
 

الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك إذا لم يتوفر تأكيد معقول على أن الشركة  يتم استهالك
سوف تحصل على الملكية بنهاية مدة اإليجار، ُيستهلك األصل على مدى عمره اإلنتاجي المقدر أو فترة العقد، أيهما أقصر. 

 االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وذلك على النحو التالي: تم احتسابي
 عدد السنوات 

  
 25 مرافق المجمع السكني

 23 فق الميناء البحريامر
 17 محطة تحلية المياه

 
 عقود اإليجار التشغيلي

 
لية دفعات اإليجار التشغيلي ضمن المصاريف التشغي يتم احتسابعقود اإليجار يير التمويلي. عقود اإليجار التشغيلي هي 

 في قائمة الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
 

 موجودات غير ملموسة )ز(
 

منفصل، والتي توفر منافع اقتصادية ي ولكن يمكن تحديدها بشكل دّ لملموسة هي التي ليس لها وجود ماالموجودات يير ا
مستقبلية ويتم إثباتها مبدئياً بسعر الشراء وبالتكاليف المباشرة. تظهر الموجودات يير الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء 

 انخفاض القيمة، إن وجدت. رئالمتراكم وخسا
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 ()تابع موجودات غير ملموسة )ز(
 

 برامج وتراخيص
 

يتم عرض البرامج والتراخيص التي تم الحصول عليها الستخدامات أنشطة مختلفة ولها أعمار إنتاجية محددة وذلك 
 5لبالغة ا كموجودات يير ملموسة. يتم إطفاء البرامج والتراخيص بطريقة القسط الثابت خالل أعمارها اإلنتاجية التقديرية

 .سنة على التوالي 22-12سنوات و  من 
 

 تتم مراجعة طرق حساب اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بنهاية كل سنة مالية مع تعديلها عند الضرورة.
 

ة عن إلغاء االعتراف باألصل يير الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصالت تجتقاس األرباح أو الخسائر النا
 االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، وتحتسب في قائمة الربح أو الخسارة عندما يلغى االعتراف باألصل.

 
 تكاليف القروض )ح(

 
تكاليف القروض العائدة مباشرة الستحواذ أو إنشاء أو إنتاج الموجودات التي تأخذ بالضرورة وقت كبير لتكون جاهزة 

رسملتها كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها. يتم تحميل كافة تكاليف القروض األخرى لالستخدام للغرض المقصود منها يتم 
 في الفترة التي حدثت فيها. تتكون تكاليف القروض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبدتها الشركة فيما يتعلق باالقتراض.

 
 األدوات المالية )ط( 

 
 اس التالية لألدوات المالية. متطلبات التصنيف والقي بتطبيق الشركة قامت

 
 إدراج وإلغاء إدراج األدوات المالية

 
عندما تصبح الشركة طرفاً في االلتزامات التعاقدية لألداة، ويكون ذلك عموماً بتاريخ  المالی األصل وااللتزاميتم إدراج 
 المتاجرة.

 
 كةتلك الموجودات أو عندما تقوم الشرلء التدفقات النقدية التعاقدية تقوم الشركة بإلغاء إدراج الموجودات المالية عند انتها

في معاملة يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا  المالي صلة التعاقدية من األالحصول على التدفقات النقدي بتحويل حق
لية المحولة التي تقوم الشركة من الموجودات الماناتجة . يتم إدراج أي فوائد جوهريةكية للموجودات المالية بصورة المل

 بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة. 
 
 المالي من قائمة المركز المالي عند وفاء الشركة بااللتزام المترتب أو إلغاء العقد أو انقضاء أجله. لتزامإدراج اال تم الغاءي

 
 تصنيف وقياس األدوات المالية

 
 المالية في فئات القياس التالية:تصنف الشركة موجوداتها 

 
(i) أدوات مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة؛ أو 
 
(ii) .القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

لموجودات ل للتدفقات النقدية للشركة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية عملنموذج اليعتمد التصنيف على 
 المالية.
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 )تابع( األدوات المالية )ط( 
 

 تصنف الشركة مطلوباتها المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة. 

 
يتم إدراج األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبدئياً بالقيمة العادلة مع االعتراف بتكاليف المعامالت 

 تامالإضافة إلى تكاليف المع مبدئياً  أو الخسارة. ويتم إدراج األدوات المالية األخرى مبدئياً بالقيمة العادلةفي قائمة الربح 
المباشرة. تقوم الشركة مبدئياً بقياس الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة عندما ال تحتوي الذمم المدينة التجارية على مكون 

 تمويلي هام.
 

 القياس
 

 أدوات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 

لتحصيل  االحتفاظ بالموجوداتيهدف إلى  الذي لعمالذا تم االحتفاظ به ضمن نموذج األصل المالي بالتكلفة المطفأة إ يتم قياس
 الفائدة. وتدفقات نقدية تعاقدية وكانت الشروط التعاقدية تمثل تدفقات نقدية تعاقدية تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية 

 
 تصنف الشركة مطلوباتها المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة.

 
 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
تتكون الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من بنود محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

االحتفاظ بالموجودات  العمل الذي يهدف الىأو الخسارة عند اإلدراج األولي وموجودات مالية محتفظ بها ضمن نموذج 
وعات للمبلغ األصلي فوأن تمثل الشروط التعاقدية التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تعد مدلتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تحتسب الحركة في القيمة العادلة المنسوبة  االلتزام المالي. وعند تحديد والفائدة
حديد التغيرات في هوامش االئتمان التي تتجاوز معدالت الفائدة إلى التغيرات في الجودة االئتمانية للشركة من خالل ت

 الملحوظة في السوق ويتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
 

يجوز عند اإلدراج األولي تحديد األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ويتم وضع قيود على استخدام 
 لعادلة المحددة ويمكن استخدام التصنيف فقط:خيار القيمة ا

 
 العقد إذا كان العقد األساسي يحتوي على واحدة أو أكثر من األدوات المشتقة الضمنية؛كامل فيما يتعلق ب -
 
عندما يؤدي تحديد األدوات المالية إلى إلغاء أو التقليل بشكٍل ملحوظ من عدم تناسق القياس )أي إلغاء عدم التطابق  -

 ي( الذي قد ينشأ بأي شكل آخر عند قياس الموجودات أو المطلوبات على أساس مختلف.المحاسب
 
إذا كانت الموجودات المالية أو المطلوبات المالية تتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقاً الستراتيجية  -

 إدارة المخاطر أو االستثمار الموثقة.
 

ي يمكن ذان يلغي عدم التطابق المحاسبي الخيار القيمة العادلة بالنسبة لألصل المالي فقط إذا كعند اإلدراج األولي، يطبق 
 قياس البنود بأساس مختلف. وتبقى معايير خيار القيمة العادلة دون تغيير بالنسبة المطلوبات المالية. دنأن ينشأ ع
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 )تابع( الماليةاألدوات  )ط( 
 

 المقاصة
 

الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق قانوني بين تتم مقاصة 
ملزم أو  نية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات 

 في آن واحد.
 
 االنخفاض في القيمة (ي)
 
 موجودات ماليةال
 

دات خسائر االئتمان المتوقعة على الموجوقياس تقوم الشركة في كل تاريخ تقرير بتطبيق منهجية مكونة من ثالث مراحل ل
لمراحل ا المالية التي تتم المحاسبة عنها بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تنتقل الموجودات عبر

 الثالث التالية بناء على التغير في الجودة االئتمانية منذ اإلدراج األولي:
 
 شهراً  12-1المرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة خالل أ( 
 

ئتمانية ي والتي ال تنخفض قيمتها االولخاطر االئتمان منذ اإلدراج األبالنسبة للتعرضات التي ال تتضمن زيادة كبيرة في م
عند نشوئها، يتم إدراج الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الكلي المرتبطة باحتمالية وقوع أحداث تعثر عن السداد 

 شهراً الالحقة. 12خالل فترة 
 

 اً.ئتمانيإمنخفضة القيمة يير  – المرحلة الثانية: خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الكليب( 
 

التي تتضمن زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج األولي لكن دون انخفاض قيمتها  بالنسبة للتعرضات االئتمانية
 االئتمانية، يتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الكلي.

 
 منخفضة القيمة ائتمانياً  -المرحلة الثالثة: خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الكليج( 

 
لتدفقات على ا تأثير ضار وذأنها منخفضة القيمة ائتمانياً عند وقوع حدث واحد أو أكثر  يتم تقييم الموجودات المالية على

النقدية المقدرة في المستقبل لتلك الموجودات. وبالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية، يتم إدراج خسائر 
ة من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة )صافياالئتمان المتوقعة للعمر الكلي وتحتسب إيرادات الفائدة من 

 المخصصات( بدالً من إجمالي القيمة الدفترية.
 

قد يتضمن الدليل الموضوعي على االنخفاض في قيمة الموجودات المالية صعوبات كبيرة تواجه المقترض أو التعثر أو 
ها ستوافق عليالشركة وفق شروط ما كانت الشركة من قبل  الدفعات المقدمةالعجز عن السداد، أو إعادة هيكلة القروض أو 

في الظروف العادية، أو مؤشرات تدل على دخول المقترض أو الجهة المصدرة في حالة إفالس، أو عدم وجود سوق نشطة 
الة السداد تغيرات السلبية في ح، أو توفر بيانات أخرى جديرة بالمالحظة فيما يتعلق بموجودات الشركة مثل الوراق الماليةلأل

 من المقترضين أو الجهات المصدرة في الشركة أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت العجز عن السداد لدى الشركة.
 

هناك زيادة كبيرة في  ي للموجودات وما إذا كانولعثر في السداد عند اإلدراج األتأخذ الشركة في االعتبار احتمالية الت
ئتمان على أساس مستمر في كل فترة تقرير. وبهدف تقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، مخاطر اال

تقارن الشركة بين مخاطر التعثر على األصل كما في تاريخ التقرير ومخاطر التعثر كما في تاريخ اإلدراج المبدئي. وتأخذ 
 بلية الداعمة.في االعتبار الموارد المتوفرة والمعلومات المستق

 

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(

 

21 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3
 
 )تابع( نخفاض في القيمةاإل (ي)
 

تأخذ الشركة باالعتبار أدلة االنخفاض في القيمة للموجودات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة 
كان هناك انخفاض محدد في القيمة ثم يعاد تقييمها بعد ذلك بصورة األدوات المالية الهامة من الناحية الفردية للتحقق مما إذا 

 جماعية للتحقق مما إذا كان قد وقع أي انخفاض في قيمتها دون أن يتم التعرف عليه بعد.
 
 

ا مُتسّجل خسائر االنخفاض في القيمة لألداة المالية في قائمة الربح أو الخسارة ضمن انخفاض القيمة لخسائر االئتمان.  عند
القيمة، يتم عكس النقص في خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة  في نخفاضاالخسارة  خفضيتسبب حدث الحق في 

 الربح أو الخسارة.
 

عندما يتعذر تحصيل األصل، يتم حذفه مقابل المخصص المتعلق به. ويتم حذف هذه الموجودات بعد االنتهاء من تنفيذ كافة 
بلغ الخسارة. إن المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ المحذوفة سابقاً تخفض مبلغ المصاريف في اإلجراءات الالزمة وتحديد م

قائمة الربح أو الخسارة. إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص 
يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المحتسبة  موضوعياً بحدٍث يحصل بعد أن احتسبت خسارة االنخفاض في القيمة،

 سابقاً بتعديل المخصص. ويدرج مبلغ العكس في قائمة الربح أو الخسارة. 
 
مخصص الخسارة  وذلك بقياس، 9منهجية مبسطة كما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم باعتماد ت الشركة ماق

 بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الكلي لجميع الذمم المدينة التجارية.
 

 موجودات يير مالية
 

أي مؤشرات النخفاض الموجودات. في حال وجود  هنالكيتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان 
ختبار انخفاض سنوي للموجودات مطلوبا،ً تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة تلك المؤشرات، أو عندما يكون إجراء ا

قيد  يمتهاقللنقد ناقصا تكلفة البيع أو  مدرةوحدات القيمة العادلة للموجودات أو  هيلالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد 
د كبير مستقلة إلى ح تكون تدفقات نقدية يدرفردية، إال إذا كان األصل ال للموجودات ال تحديدهاأعلى، ويتم  هماأيّ االستخدام 

ز للنقد تتجاو درةفترية للموجودات أو الوحدة المعن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تكون القيمة الد
 د.للقيمة القابلة لالستردا تخفيضهاالدفترية تعتبر الموجودات منخفضة ويتم  قيمتها

 
عند تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس 
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، 

معامالت السوق. وإن لم تتوفر هذه المعامالت ُتستخدم طريقة تقييم مناسبة. ويتم التحقق من هذه تؤخذ باالعتبار أحدث 
الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المدرجة للشركات المدرجة للتداول العام أو ييرها من مؤشرات 

 القيمة العادلة المتاحة.
 

 ات المفصلة وحسابات التوقعات المستقبلية.زنواعلى المحساب انخفاض القيمة  تعتمد الشركة في
 

ج خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك ادريتم ا
وم هذا المؤشر، تقدليل على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها. في حال وجود 

ة للنقد القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقا فقط نتجدير قيمة األصل أو الوحدات المالشركة بتق
إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تسجيل آخر خسارة انخفاض في القيمة. 

محدودا بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل على القيمة القابلة لالسترداد، أو على القيمة الدفترية التي كان يكون العكس 
يمكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم تدَرج أي خسارة انخفاض في قيمة األصل خالل السنوات السابقة. يتم 

ئمة الربح أو الخسارة، ما لم يدرج األصل بالمبلغ المعاد تقييمه حيث االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة مباشرة في قا
 يتم في هذه الحالة عكس خسارة انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
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 مخزون (ك)
 

 القابلة لالسترداد، أيهما أقل. تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط اس التكلفة أو صافي القيمةيتم إثبات المخزون على أس
المرجح وتتكون من جميع التكاليف المتكبدة في سياق أعمال الشركة العادية لنقل المنتجات إلى حالتها وموقعها الحالي. وفيما 

ي ذلك النسبة وتكلفة التكرير والمعالجة، بما فوالبضائع الجاهزة، تعتبر التكلفة هي تكلفة الشراء  بالمخزون شبه التاميتعلق 
 المالئمة لالستهالك والمصروفات يير المباشرة لإلنتاج بناء على الطاقة التشغيلية االعتيادية.

 
ر في سياق األعمال العادية على للمخزون ستردادصافي القيمة القابلة لال تعتمد اليف التقديرية بعد خصم التك سعر البيع المقدَّ

 .جاز والتكاليف التقديرية الضرورية التمام عملية البيعلالن
 
 نقد وما يعادله (ل)
 

يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة، إن وجدت، 
 .األصلي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء

 
 ودائع ألجل (م)
 

اً سنة واحدة فقط من تاريخ الشراء، مبدئيوال تزيد عن أكثر من ثالثة أشهر  ذات مدة استحقاق أصلية إدراج الودائع ألجليتم 
اً أي انخفاض في ناقص عليفأة باستخدام طريقة العائد الففي قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة ثم تقاس الحقاً بالتكلفة المط

 القيمة.
 
 وضريبة الدخلالزكاة  (ن)
 

خضع لضريبة تكما فيما يتعلق بالشريك السعودي  الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ألنظمة وفقا تخضع الشركة للزكاة
سجيل الدخل على قائمة الربح أو الخسارة. يتم ت ةبيل مخصصات الزكاة وضريتحميتم الدخل فيما يتعلق بالشريك األجنبي. 

بل قعن الدفعات المسددة من  ستردادن وجدت، عند تحديدها. يتم االمبالغ اإلضافية المستحقة بموجب التسويات النهائية، إ
، لعمومييناالمساهمين السعوديين واألجانب، باستثناء  مساهمينوضريبة الدخل بالنيابة عن الالشركة فيما يتعلق بالزكاة 

 ذات الصلة. المساهمينوبناء عليه تم تسويتها في حسابات حقوق مساهمين المعنيين وذلك من قبل ال
 

 لضريبة المالي والدخل الخاضع ل المؤقتة الرئيسية بين الدخل اتكافة الفروقالمتعلقة بيتم إثبات ضرائب الدخل المؤجلة، 
تم تعديلها عند عكس الفروقات المؤقتة ذات الصلة. يتم إثبات موجودات ضريبة خالل الفترة التي تنشأ فيها هذه الفروقات، وي

إلى الحد الذي يحتمل عنده توفر دخل مستقبلي خاضع للضريبًة لمقابلة تلك الخسائر  دورةالمالدخل المؤجلة المتعلقة بالخسائر 
ويتوقع  بقة كما في تاريخ قائمة المركز الماليمطريبة الدخل المؤجلة باستخدام نسب ضريبة الضريبية المرحلة. يتم تحديد ض

 أن يتم تطبيقها عند تحقق موجودات ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة. 
 

يتم اثبات الزكاة وضريبة الدخل في فترة أولية بناء على أفضل تقدير للزكاة وضريبة الدخل السنوية المتوقعة للسنة المالية. 
لممكن أن يتم تعديل مبالغ الزكاة وضريبة الدخل المثبتة في الفترة األولية وذلك في الفترة األولية الالحقة للسنة المالية من ا

 إذا حصل تغير في تقدير الزكاة وضريبة الدخل السنوية.
 

ظام نالسعودية وذلك وفقاً لبية طاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف يير مقيمة في المملكة العرتقتقوم الشركة با
 ضريبة الدخل السعودي.
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 لموظفينمكافآت ا (س)
 

 مكافأة نهاية الخدمة
 

الخدمة. ويتم تحديد تكلفة تقديم المكافآت بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة  نهايةتطبق الشركة خطة يير ممولة لمنافع 
وحدة االئتمان المقدرة، حيث تحتسب األرباح والخسائر االكتوارية بالكامل في الفترة التي تتحقق فيها في قائمة الدخل الشامل 

لمبقاة وال تصنف في قائمة الربح أو الخسارة في اآلخر. يتم إدراج هذه األرباح والخسائر االئتمانية فوراً في األرباح ا
 الفترات الالحقة وال يعاد تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

 
 أوالً مما يلي: تتحققالخدمة في قائمة الربح أو الخسارة في الحالة التي  نهايةيتم إثبات تكاليف 

 
 ؛ ونهاية الخدمةخطة تاريخ تعديل أو تقليص  -
 
 تاريخ إدراج تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة من قبل الشركة. -
 
صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتدرج الشركة التغيرات  تم احتسابي

 التالية في صافي التزامات البرنامج ضمن تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية في قائمة الربح أو الخسارة:
 
ية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص تكاليف الخدمة التي تتكون من تكاليف الخدمة الحال -

 والتسويات يير الروتينية؛
 

 صافي مصاريف أو إيرادات الفائدة. -
 

 .مطلوبات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة ناقصاً تكاليف الخدمة السابقةتشتمل 
 

 برنامج االدخار للموظفين
 

وتضاهي الشركة مساهمة الموظف مع مساهمة تساويها ، ر )"البرنامج"( نيابة عن موظفيهاتنفيذ برنامج ادخاتتولى الشركة 
أو تقل عنها من أجل البرنامج وفقاً ألولوية مساهمة الموظف في البرنامج. تعد المساهمة في البرنامج من قبل الموظفين 

همات ويجوز للموظف أن يستثمر أو ال يستثمر في البرنامج. يتم إثبات مساالمنتظمين الذين أكملوا فترتهم التجريبية اختيارية 
الشركة كمصاريف موظفين وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة. أجرت الشركة الترتيب الالزم مع بنك محلي، بصفته 

 ، إلدارة البرنامج بالنيابة عن الشركة وفقاً للشريعة اإلسالمية.مسؤولالبنك ال
 

 أسهم الموظفين برنامج تملك
 

يتم قياس تكلفة خدمة الموظفين المتعلقة بخيارات تملك األسهم المقدمة للموظفين وفقاً لبرنامج تملك أسهم الموظفين استناداً 
إلى القيمة العادلة لسهم الشركة في تاريخ منح خيارات حق التملك. يتم إثبات التكلفة كمصروفات موظفين على مدى الفترة 

الخدمة المتفق عليها وتنتهي في التاريخ الذي يكون فيه الموظفون المعنيون  شروطها األداء المطلوب و/ أو فيالتي يتحقق 
مؤهلين بشكل كامل للحصول على المكافأة )تاريخ التأهيل(. يتم إثبات المصروف المتراكم ألسهم حقوق الملكية وتتم تسويته 

تأهيل المدى الذي تنتهي عنده فترة التأهيل وأفضل تقدير للشركة لعدد في تاريخ كل تقرير مالي إلى أن يعكس تاريخ ال
األسهم التي سوف تتأكد أهلية منحها. ويتم إثبات الحركة على المصاريف المتراكمة في بداية ونهاية الفترة على قائمة الربح 

 أو الخسارة لتلك الفترة.
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 لموظفين )تابع(امكافآت  (س)
 

 على سبيل األمانة، وتحمل بالتكلفة خصماً من حقوقالذي يحتفظ بتلك األسهم بنك اليتم االحتفاظ باألسهم المشتراة لدى 
الملكية للمساهمين وذلك حتى انتهاء فترة التأهيل وتحويل تلك األسهم للموظفين. عند تاريخ االستحقاق لكل خيار فردي، يتم 

 ق بين تكلفة خدمة الموظف وتكلفة شراء األسهم مباشرة إلى األرباح المبقاة كتعديل في حقوق المساهمين.أخذ الفر
 
 التقارير القطاعية (ف)
 

 تشغيلقطاع ال
 

 هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:  لتشغيلقطاع ا
 
 إيرادات. درتعمل في أنشطة ت (1)
 
  ؛ وألداءلق بتوزيع الموارد وتقييم اعملياتها باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعتقوم اإلدارة بتحليل نتائج  (2)
 
 .ستقلشكل متتوفر عنها معلومات مالية ب (3)
 

 مخصصات )ص(
 

ال وجود هناك احتميتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على الشركة التزام )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث سابق، و
صات . عندما تتوقع الشركة تعويض بعض المخصللموارد لتسوية االلتزام، وامكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليهاستخدام 

أو جميعها، فإنه يتم تسجيل مبالغ التعويض كأصل منفصل عند التأكد من الحصول على التعويض. يتم عرض المصاريف 
 أي تعويضات. المرتبطة بأي مخصص في قائمة الربح أو الخسارة صافية من

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة تطبيق -4

 
 معلوماتهي أول  0172 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر والمالية األولية الموجزة  معلوماتال إن

والمعيار الدولي للتقارير  ر المالية المرحلية""التقاري 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم مالية أولية موجزة تعدها الشركة 
باإلضافة إلى  2016يناير  1مع تاريخ التحول في  " اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة" 1المالية رقم 

المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. أعدت المعايير واإلصدارات األخرى 
وفقاً للمعايير  2016ديسمبر  31المالية األولية الموجزة للفترات حتى وبما يشمل السنة المنتهية في  المعلوماتالشركة 

 لمحاسبين القانونيين.المحاسبية المتعارف عليها سابقاً والصادرة عن الهيئة السعودية ل
 

وكذلك  2017 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في  المالية األولية الموجزة كما في معلوماتبناء على ذلك، أعدت الشركة ال
الخسارة والدخل الشامل لفترتي الثالثة  وأ، وقوائم الدخل 2016يناير  1و  2016ديسمبر  31 في قائمة المركز المالي كما

 لتسعةا، وقوائم التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  التسعةأشهر و
(. وعند 3كما هو مبين في ملخص السياسات المحاسبية الهامة )انظر اإليضاح رقم  2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 

وهو تاريخ تحول  2016يناير  1قائمة المركز المالي للشركة كما في المالية األولية الموجزة، تم إعداد  معلوماتإعداد ال
الشركة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية. يبين هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية التي أجرتها الشركة في تعديل قوائمها 

 2016يناير  1ي ذلك قائمة المركز المالي كما في المالية السابقة المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقاً، بما ف
  .2016ديسمبر  31و 2016 سبتمبر 30والقوائم المالية للفترات المنتهية في 
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 )تابع( المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة تطبيق -4
 
 )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية( 2016يناير  1حقوق المساهمين كما في  تسوية 4-1
 

  

أرصدة طبقاً للمعايير 
الهيئة الصادرة عن 

 لمحاسبينل السعودية
  القانونيين 

 
  2016يناير  1

 )غير مراجعة( إعادة القياس )مراجعة( إيضاح 

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 172،649،40 -  172،649،40  ممتلكات ومصنع ومعدات
 473،005 -  473،005  ستأجرةموجودات م

 587،153 -  587،153  موجودات يير ملموسة
 661،278،4 (213،70) 4،348،874 أ، ب قروض طويلة األجل

 16،412 -  16،412  استثمار

  45,641,050 (132,70) 837,7045,5 
     متداولةموجودات 

 932،396 -  932،396  نقد وما يعادله
 1،370،180 -  1،370،180  ودائع ألجل

 823،894 -  823،894  ذمم مدينة تجارية
 2،002،494 -  2،002،494  مخزون

 271،283 871،32  295،400 أ، ب الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
 275،635 -  275،635  أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة 

  5,699,999  871,32 870,732,5 

 707,351,30 (342,37) 51,341,049  مجموع الموجودات
     

     مطلوباتوال ساهمينحقوق الم
     ساهمينحقوق الم
 8،760،000 -  8،760،000  رأس المال

 87،343 -  87،343  احتياطي نظامي
 (10،979) -  (10،979)  لموظفينلسهم األبرنامج تملك 
 (781،757) (815،92) (484،966)  عجز متراكم

 583,588,2 (815,92) 8,351,398  لكيةحقوق المصافي 
     

     مطلوبات غير متداولة
 قروض وسلف ومطلوبات أخرى 

 34،425،507 - 34،425،507  طويلة األجل  
 515،615 - 515،615  تمويلية اتمطلوبات مقابل إيجار

 231،869 55،473 176،396 ج لموظفينامكافآت 

  35,117,518 55,473 35,172,991 
     مطلوبات متداولة

 3،255،130 - 3،255،130  قروض قصيرة األجل 
 لمطلوبات مقابل إيجارات الجزء المتداول 

 16،380 - 16،380  تمويلية  
 3،510،534 - 3،510،534  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 1،072،600 - 1،072،600  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 17،489 - 17،489  زكاة وضريبة دخل مستحقة

  7,872,133 - 7,872,133 

 43,045,124 55,473 42,989,651  مجموع المطلوبات

 707,351,30 (342,73) 51,341,049  والمطلوباتمجموع حقوق المساهمين 
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 2016ديسمبر  31حقوق المساهمين كما في تسوية  4-2
 

  
الهيئة السعودية 

  2016ديسمبر  31  للمحاسبين القانونيين 

 )غير مراجعة( إعادة القياس )مراجعة( إيضاح 

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 259،503،43 - 259،503،43  ومعداتممتلكات ومصنع 
 445،182 - 445،182  ستأجرةموجودات م

 618،135 - 618،135  موجودات يير ملموسة
 900،14،42 (944،11) 4،433،844 أ، ب قروض طويلة األجل

 16،412 - 16،412  استثمار

  48,534,315 (944,11) 371,248,52 

     موجودات متداولة
 1،381،795 -  1،381،795  نقد وما يعادله

 1،286،250 -  1،286،250  ودائع ألجل
 3،696،687 -  3،696،687  ذمم مدينة تجارية

 2،258،973 -  2،258،973  مخزون
 581،239 (791) 393،372 أ، ب الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
 578،661 -  578،661  مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

  9,595,738 (791) 947,49,59 

 318,1758,1 (735,12) 58,130,053  مجموع الموجودات

     
     مطلوباتوال ساهمينحقوق الم
      ساهمينحقوق الم
 8،760،000 -  8،760،000  رأس المال

 87،343 -  87،343  احتياطي نظامي
 (8،207) -  (8،207)  لموظفينلسهم األبرنامج تملك 
 (349،725) (086،111) (461،263)  عجز متراكم

 787,668,2 (086,111) 8,377,873  لكيةحقوق الم صافي

     
     مطلوبات غير متداولة

 37،674،856 -  37،674،856  قروض وسلف ومطلوبات أخرى طويلة األجل
 499،278 -  499،278  تمويلية اتمطلوبات مقابل إيجار

 343،263 98،351  244،912 ج لموظفينامكافآت 

  38,419,046  98,351 38,517,397 

     مطلوبات متداولة
 3،105،675 -  3،105،675  قروض قصيرة األجل 

لمطلوبات مقابل إيجارات الجزء المتداول 
 17،352 -  17،352  تمويلية

 7،256،457 -  7،256،457  ذمم دائنة تجارية وأخرى
 886،579 -  886،579  ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 67،071 -  67،071  زكاة وضريبة دخل مستحقة

  11,333,134  - 11,333,134 

 49,850,531 98,351  49,752,180  مجموع المطلوبات

 318,1758,1 (735,12) 58,130,053  والمطلوبات ساهمينإجمالي حقوق الم

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 2016 سبتمبر 30حقوق المساهمين كما في  تسوية 4-3
 

  

أرصدة طبقاً للمعايير 
الهيئة الصادرة عن 

للمحاسبين  السعودية
  القانونيين

 سبتمبر 30
2016  

 )غير مراجعة( إعادة القياس )غير مراجعة( إيضاح 
     الموجودات

     موجودات غير متداولة
 42،843،477 - 42،843،477  ممتلكات ومصنع ومعدات

 2،13845 - 2،13845  ستأجرةموجودات م
 138،195 - 138،195  موجودات يير ملموسة

 4،508،877 (32،225) 4،541،102 أ، ب قروض طويلة األجل
 16،412 - 16،412  استثمار

  47,991,324 (32,225) 47,959,099 
     موجودات متداولة

 1،598،811 - 1،598،811  نقد وما يعادله
 1،646،250 - 1،646،250  ودائع ألجل

 2،454،914 - 2،454،914  ذمم مدينة تجارية
 2،430،394 - 2،430،394  مخزون

 390،338 22،390  367،948 أ، ب الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
 513،235 - 513،235  مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرىمصاريف 

  9,011,552  22,390 9,033,942 

 56,993,041 (9,835) 57,002,876  مجموع الموجودات

     
     مطلوباتوال ساهمينحقوق الم
     ساهمينحقوق ال

 8،760،000 - 8،760،000  رأس المال
 87،343 - 87،343  احتياطي نظامي

 (9،181) - (9،181)  لموظفينلسهم األبرنامج تملك 
 (736،159) (95،685) (640،474)  عجز متراكم

 8,102.003 (95,685) 8,197,688  حقوق الملكية صافي
     

     مطلوبات غير متداولة
 37،212،483 - 37،212،483  قروض وسلف ومطلوبات أخرى طويلة األجل

 503،468 - 503،468  تمويلية اتمطلوبات مقابل إيجار
 315،849 85،850  229،999 ج لموظفينامكافآت 

  37,945,950  85,850 38,031,800 
     مطلوبات متداولة

 2،900،175 - 2،900،175  قروض قصيرة األجل 
 لمطلوبات مقابل إيجارات الجزء المتداول 

 19،895 - 19،895  تمويلية  
 6،697،857 - 6،697،857  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 1،201،685 - 1،201،685  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 39،626 - 39،626  زكاة وضريبة دخل مستحقة

  10,859,238 - 10,859,238 
 891,038,48 85,850  48,805,188  مجموع المطلوبات

 6,993,0415 (9,835) 57,002,876  والمطلوبات ساهمينإجمالي حقوق الم

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر وقائمة الربح أو الخسارة األولية  تسوية 4-4
 

 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  2016 سبتمبر

معامالت طبقاً 
للمعايير الصادرة عن 

 السعوديةالهيئة 
 للمحاسبين القانونيين

/ إعادة القياس
 2016 سبتمبر 30 إعادة 

 )غير مراجعة( تصنيف )غير مراجعة( إيضاح 

     
 6.375.624  - 6،375،624   مبيعاتال

 (6،350،594) - (6،350،594)  تكلفة المبيعات 

 25.030  - 25,030   اجمالي الربح

     
 (15.160) - (15،160)  مصاريف بيع وتسويق

 (211،297) 9،829  (221،126) ج مصاريف عمومية وإدارية

 (201,427) 9,829  (211,256)  العملياتمن  الخسارة

     
 (97،791) (1،149) (96،642) أ يةنفقات تمويل

 70،884  (1،780) 72،664  ب يةتمويل إيرادات

 18،500  -  18،500  إيرادات أخرى، صافي

 (209,834) 6,900  (216,734)  قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارة
 (5،584) (5،584) -   زكاة

 4،868  4،868  -   ضريبة الدخل

 (210,550) 6,184  (216,734)  بعد الزكاة وضريبة الدخل سارةخصافي ال

     

 30فترة التسعة أشهر المنتهية في 
  2016سبتمبر 

معامالت طبقاً 
للمعايير الصادرة عن 

 الهيئة السعودية
 للمحاسبين القانونيين

/ إعادة القياس
 2016 سبتمبر 30 إعادة 

 )غير مراجعة( تصنيف )غير مراجعة( إيضاح 

 17،658،625  - 17،658،625   مبيعاتال

 (17،011،313) - (17،011،313)  تكلفة المبيعات 

 647,312  - 647,312   اجمالي الربح

     
 (48.577) - (48،577)  مصاريف بيع وتسويق

 (693،732) 12،169  (705،901) ج مصاريف عمومية وإدارية

 (94,997) 12,169  (107,166)  العملياتمن  الخسارة

     
 (293،405) (3،444) (289،961) أ يةنفقات تمويل

 241،096  30،951  210،145  ب يةتمويل إيرادات

 40،739  - 40،739   إيرادات أخرى، صافي

 (106,567) 39,676  (146,243)  قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارة
 (23،166) (23،166) -  زكاة

 (16،460) (16،460) -  ضريبة الدخل

 (146,193) 50  (146,243)  بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة صافي ال

 
ربح سابقاً الى قائمة ال الزكاة وضريبة الدخل من قائمة التغير حقوق المساهمين حسب المعايير المتعارف عليها عرضتم 

  والخسارة األولية الموجزة. 



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر وقائمة الدخل الشامل األولية  تسوية 4-5

 

 2016 سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

معامالت طبقاً 

للمعايير الصادرة عن 

 الهيئة السعودية

  2016 سبتمبر 30  للمحاسبين القانونيين

 )غير مراجعة( إعادة القياس )غير مراجعة( 

    

 (210،550) 6،184  (216،734) بعد الزكاة وضريبة الدخل سارةخصافي ال

 ذات  نهاية الخدمةقييم مزايا خطة تخسارة إعادة 

 (14،182) (14،182) - المنافع المحددة  

  قائمة غير مبوبة ضمنالخسارة الشاملة األخرى 

 (14،182) (14،182) - الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة  

 (224,732) (7,998) (216,734) سارة الشاملةخمجموع ال

    

 2016سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في 

معامالت طبقاً 

للمعايير الصادرة عن 

 الهيئة السعودية

  2016 سبتمبر 30  للمحاسبين القانونيين

 )غير مراجعة( إعادة القياس )غير مراجعة( 

    

 (146،193) 50  (146,243) بعد الزكاة وضريبة الدخلخسارة صافي ال

 تقييم مزايا خطة نهاية الخدمة ذات خسارة إعادة 

 (42،546) (42،546) - المنافع المحددة  

 غير مبوبة ضمن قائمةالخسارة الشاملة األخرى 

 (42،546) (42،546) - الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

 (188,739) (42,496) (146,243) ةالشامللخسارة مجموع ا

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 2016ديسمبر  31قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  تسوية 4-6
 

  

معامالت طبقاً 
للمعايير الصادرة عن 

 الهيئة السعودية
  للمحاسبين القانونيين

ديسمبر  31

2016  

 )غير مراجعة( إعادة القياس )مراجعة( إيضاح 

     

 25.146.130  -  25،146،130   مبيعاتال

 (24،038،699) -  (24،038،699)  تكلفة المبيعات 

 1.107.431  -  1،107،431   اجمالي الربح

     

 (68.775) -  (68،775)  مصاريف بيع وتسويق

 (916،090) 85031،  (929،940) ج مصاريف عمومية وإدارية

 122،566  13،850  108،716   الربح من العمليات

     

 (393،852) (4،593) (389،259) أ يةنفقات تمويل

 311،146  29،199  281،947  ب يةتمويل إيرادات

 261،53  -  61،253   إيرادات أخرى، صافي

 121،75  456،38  36،665   قبل الزكاة وضريبة الدخل دخلصافي ال

 (31،452) (31،452) -   زكاة

 (35،619) (35،619) -   ضريبة الدخل

 050،8  (615،28) 36،665   بعد الزكاة وضريبة الدخلصافي الدخل 

 
لى قائمة سابقاً ا اعادة تصنيف الزكاة وضريبة الدخل من قائمة التغير حقوق المساهمين حسب المعايير المتعارف عليهاتم 

 الربح والخسارة.
 
 2016ديسمبر  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  تسوية 4-7
 

 

معامالت طبقاً 
للمعايير الصادرة عن 

 الهيئة السعودية
 2016 ديسمبر 31 / إعادة القياس للمحاسبين القانونيين

 )غير مراجعة( تصنيفإعادة  مراجعة() 

    

 050،8 (615،28) 36،665 بعد الزكاة وضريبة الدخلدخل صافي ال

    

ذات  نهاية الخدمةتقييم مزايا خطة خسارة إعادة 

 (56،728) (56،728) - المنافع المحددة

 

غير مبوبة ضمن املة األخرى شخسارة الال

 - الربح أو الخسارة في الفترات الالحقةقائمة

 

 

(56،728) 

 

 

(56،728) 

 (678،48) (343،85) 36،665 الدخل )الخسارة( الشاملة مجموع

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 )تابع( 2016ديسمبر  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  تسوية 4-7
 
 إعادة قياس قروض تملك البيوت للموظفين (أ)
 
قياس المبلغ المستحق لقروض تملك البيوت للموظفين باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة. يحصل  بإعادة ت الشركةماق

شركة ت القامقروض تملك البيوت للموظفين.  موظفو الشركة المؤهلون على قروض يير محملة بالفائدة بموجب برنامج
سعودي بتاريخ التحول إلى  يـالمليون ر 24.6التغير بمبلغ  ثباتة. تم إجمالية المتبقيهذه القروض مبدئياً بالقيم االبإدراج 

 ألرباح المبقاة بتاريخ التحول كنفقات تمويل.ل األرصدة االفتتاحية القيمة العادلة في
 

 قامت الشركة بإثبات عكس القيمة المخصومة في الفترات الالحقة المعروضة.
 
 )راوك(إعادة قياس قرض شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء  (ب)
 
 12،7قياس المبلغ المستحق لقرض راوك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة. تم إثبات التغير بمبلغ  بإعادة ت الشركةماق

فقات ألرباح المبقاة بتاريخ التحول كنل االفتتاحية األرصدة سعودي نتيجة إلعادة القياس بتاريخ التحول في يـالمليون ر
 تمويل.

 
 بإثبات عكس القيمة المخصومة في الفترات الالحقة المعروضة.قامت الشركة 

 
 إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين (ج)
 

بموجب المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قامت الشركة بإثبات التكاليف المتعلقة بالمنافع المحددة 
المؤهلة المستحقة للموظفين، لكن هذا االلتزام يتم إدراجه على أساس اكتواري بموجب القيمة الحالية للمنافع بلموظفيها 

سعودي بتاريخ التحول بين المخصص الحالي  يـالمليون ر 55.5المعايير الدولية للتقارير المالية. تم إدراج التغير بقيمة 
 لمبقاة.ألرباح ال االفتتاحية األرصدة والمخصص على أساس التقييم االكتواري في

 
تم إدراج تكاليف الخدمات والفوائد الحالية في الفترات الالحقة المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة بينما تم إدراج األرباح/ 

 الخسائر االكتوارية في قائمة الدخل الشامل. 
 
 قائمة التدفقات النقدية (د)
 

يير الدولية للتقارير المالية أثر مادي على عرض قائمة لم يكن للتحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها إلى المعا
 .الموجزة التدفقات النقدية األولية

 

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 معلومات قطاعية -5
 
 تشغيلقطاع ال 5-1
 

ات إلى عمجمعاً متكامالً لتكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية. ويستند الشكل األساسي لتقارير القطابتشغيل الشركة تقوم 
هو يلي التشغإن قياس ربح قطاع الشركة ويتم تحديده على أساس هيكل التقارير الداخلية لدى اإلدارة.  تشغيلقطاعات ال

فيما يلي  .المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية منلشركة ل تشغيلقطاعات الالربح )الخسارة( من العمليات. تتكون 
 :والتسعة أشهر التالثة أشهر تيكما في ولفترملخص المعلومات 

 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 المجموع بتروكيماويات منتجات مكررة المجموع بتروكيماويات منتجات مكررة 

       )غير مراجعة( 2017

 24.687.342 5.630.602 19.056.740 9.141.317 2.154.771 6.986.546 عمالء خارجيين - مبيعات

 1.823.351 1.258.112 565.239 612.286 422.477 189.809 استهالك وإطفاء

 1.029.796 949.082 80.714 55809.7 502.743 307.012 من العمليات دخلال

 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 المجموع بتروكيماويات منتجات مكررة المجموع بتروكيماويات منتجات مكررة 

       )غير مراجعة( 6201

 17.658.625  4.062.445 13.596.180  6.375.624  1.339.260 5.036.364  عمالء خارجيين - مبيعات

 1.799.333  1.011.509 787.824  594.050  3.92433 260.126  استهالك وإطفاء

 (94،997) 548.340 (643.337) (201،427) 170.804 (372.231) من العمليات دخل)الخسارة( ال

  

 المجموع غير مخصصة بتروكيماويات منتجات مكررة 

 2017 سبتمبر 30
     )غير مراجعة(

 60.166.066 2.815.805 36.783.288 20.566.973 مجموع الموجودات
 50.990.321 146.956 39.288.505 11.554.860 مجموع المطلوبات
 1.969.917 - 1.892.022 77.895 مصاريف رأسمالية

 
 2016ديسمبر  31

 المجموع غير مخصصة بتروكيماويات منتجات مكررة )غير مراجعة(

     
 318،1758،1 963،382،7 40،193،464 15،184،891 الموجوداتمجموع 

 49،850،531 1،192،069 35،920،020 12،738،442 مجموع المطلوبات
 5،232،285 -  5،007،782 224،503 رأسماليةمصاريف 

 
 

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 معلومات قطاعية )تابع( -5
 
 )تابع( التشغيلقطاع  5-1
 

 16.852: 2016 سبتمبر 30سعودي ) يـالمليون ر 24.001تتضمن إيرادات الشركة من عمالء خارجيين إيرادات بمبلغ 
 (.ءالعم 3: 2016 سبتمبر 03) 2017 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  ءعمال 3سعودي( تم تحقيقها من  يـالمليون ر

 
 :سبتمبر 30في  تينالمنتهيأشهر  التسعةالثالثة أشهر وبفترتي المتعلقة  جغرافيةفيما يلي المعلومات ال

 

 لفترة التسعة أشهر  فترة الثالثة أشهر  

 

الشرق 

 األوسط

 آسيا والمحيط

 المجموع أخرى الهادئ

الشرق 

 األوسط

آسيا 

 والمحيط

 المجموع أخرى الهادئ

2017  

   )غير مراجعة(  

 

   

 

 

         عمالء خارجيين -مبيعات

 19.056.740 - - 19.056.740 6.986.546 - - 6.986.546 منتجات مكررة  

 5.630.602 51.327 3.006.792 2.572.483 771.2.154 51.327 1.287.005 816.439 بتروكيماويات  

 24.687.342 51.327 3.006.792 21.629.223 9.141.317 51.327 1.287.005 7.802.985 المجموع

 

 أشهر  التسعةفترة  فترة الثالثة أشهر  

 

الشرق 

 األوسط

 آسيا والمحيط

 المجموع أخرى الهادئ

الشرق 

 األوسط

آسيا 

 والمحيط

 المجموع أخرى الهادئ

6201  

   )غير مراجعة(  

 

   

 

 

         عمالء خارجيين -مبيعات

 13.596.180 - - 13.596.180 5.036.364 - - 5.036.364 منتجات مكررة  

 4.062.445 21.953 2.021.789 2.018.703 1.339.260 - 709.545 629.715 بتروكيماويات  

 17.658.625 21،953 2.021.789 15.614.883 6.375.624 - 709.545 5.666.079 المجموع

 
 تعديالت 5-2

 
لم يتم توزيعها على مستوى قطاع النقد وما يعادله والزكاة والضريبة وبعض الموجودات والمطلوبات المالية إن أرصدة 

 نظراً إلدارتها على مستوى الشركة ككل. التشغيل
 

  تتكون المصاريف الرأسمالية من إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات وموجودات يير ملموسة. 



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 معلومات قطاعية )تابع( -5
 

 )الخسارة( دخلال تسوية 5-3 
  

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعةفترة 

 سبتمبر 30

 2017 2016 2017 2016 

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

     

 (94،997) 1,029,796  (201،427) 809,755  من العمليات)الخسارة(  الدخل

 (293،405) (325,189) (97،791) (100,430) نفقات تمويلية

 241،096  187,919  70،884  66,307  إيرادات تمويلية

 40،739  38,144  18،500  17,042  إيرادات أخرى، صافي

 (106،567) 930,670  (209،834) 792,674  قبل الزكاة وضريبة الدخل)الخسارة(  الدخل

 (23،166) (57,084) (5،584) (28,573) زكاة

 (16،460) (91,151) 4،868  (57,635) ضريبة الدخل

 (146،193) 782,435  (210،550) 706,466  بعد الزكاة وضريبة الدخل)الخسارة(  دخلصافي ال

 
 السهم)خسارة(  ربحية -6

 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة على)خسارة( بقسمة ربح األساسية السهم )خسارة( تحتسب ربحية  

 الفترة.
  

ة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفتر)الخسارة( تحتسب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافي الربح 
ة العادية المخفضة المحتملإضافة إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع األسهم 

 إلى أسهم عادية.
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في التسعةفترة 

 سبتمبر 30

 2017 2016 2017 2016 

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

     
 للفترة للربحية األساسية)الخسارة(  الربح

 للسهم نخفضةوالم  

 

706,466 

 

(210،550) 

 

 782,435 

 

(146،193) 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 القائمة خالل الفترة )باآلالف(
 

876,000 
 

876،000 
 

876,000 
 

876،000 
     

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
الفترة المعدلة بسبب تأثير التخفيض 

 الموظفيننتيجة لبرنامج تملك أسهم 

 
 
 

353 

 
 
 

435 

 
 
 

353 

 
 
 

354 
المخفضة و األساسية)الخسارة(  ربحيةال

 )لاير سعودي( للسهم
 

0,81 
 
(0،24) 

 
0,89 

 
(0،17) 

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 ممتلكات ومصنع ومعدات -7
 

 مباني وبنية تحتية
 التمصنع وآ

 ومعدات تشغيل
ات ومعدات سيار
 صلةذات 

أثاث ومعدات تقنية 
 معلومات

د قيمشاريع رأسمالية 
 المجموع  التنفيذ

       
       التكلفة

 764,205,59  977,732,21  324,089 90,672  32.316.324  4,741,702 2017يناير  1
 1,968,867  1,827,270  - -  141,597  - إضافات 

 (5,385) -  - (227) (5,158) - إستبعادات
 -  (124,306) 8,594 65  114,078  1,569 تحويالت 

 61,169,246  23,435,941  332,683 90,510  32,566,841  4,743,271 2017 سبتمبر 30

       
       استهالك متراكم

 15،702،505  -  207،837 72،908 13،399،370  2،022،390 2017يناير  1
 1،792،688  -  15،500 3،653  1،592،221  181،314 المحّمل للفترة

 (4،118) -  - (227) (3،891) - اتإستبعاد

 17،491،075  -  223،337 33467،  14،987،700  2،203،704 2017 سبتمبر 30

       
       القيمة الدفترية:

 43,678,171  23,435,941  109,346 14,176 17,579,141 2,539,567 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30في 

 259,503,43  977,732,21  116,252 17,764 18,916,954  2,719,312 )يير مراجعة( 2016ديسمبر  31في 

 172,649,40  896,984,16  133,792 22,429 20,569,341  2,938,642 )يير مراجعة( 2016يناير  1في 



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 ممتلكات ومصنع ومعدات )تابع( -7
 

 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 7-1
 

باالستحواذ وأعمال اإلنشاء  تعلقةبشكل رئيسي من تكاليف م 2017 سبتمبر 30المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ في  تتمثل
المستحوذ عليها (. فيما يلي الموجودات المحددة 1الجارية في مشروع توسعة المرحلة الثانية )انظر أيضاً اإليضاح رقم 

لنحو وإستبدال العقود على ا وسعة المرحلة الثانية كما في تاريخ تجديدوالمطلوبات التي تحملتها الشركة ضمن مشروع ت
 :التالي

  
 12,451,311 عمال المنفذةتكلفة األ

 118,798 موجودات يير ملموسة
 151,508 دفعات مقدمة لموردين

 (533,070) مبالغ محتجزة
 (8,832,288) ذمم دائنة تجارية وأخرى

 (3,378,016) مصاريف مستحقة
 

سعودي من مختلف البنوك التجارية والمؤسسات  يـالمليون ر 26،880حصلت الشركة على تسهيالت تمويلية متنوعة بمبلغ 
على مصاريف إدارية بمبلغ  تكبدت الشركة(. كما 8المالية لتمويل مشروع توسعة المرحلة الثانية )انظر أيضاً اإليضاح رقم 

 ؤسسين. سعودي من المساهمين الم يـالألف ر 21،757
 
 رسملة تكاليف القروض 7-2
 

 يـالمليون ر 5454،، رسملت الشركة تكاليف قروض بمبلغ 2017 سبتمبر 30المنتهية في التسعة أشهر خالل فترة 
سعودي( في مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ ذات صلة  يـالمليون ر 427: 2016 ديسمبر 31السنة المنتهية في سعودي )

فترة السعودي خالل  يـالمليون ر 1،307 البالغةتكاليف القروض المرسملة مثل بإنشاء مشروع توسعة المرحلة الثانية. تت
  .2016 سبتمبر 30المنتهية في 

 
 التجاريةقبل الدخل من العمليات  7-3
 

ذات صلة بمشروع  ناتج من العمليات قبل التجاريةالدخل ال تم إدراج 2017 سبتمبر 30المنتهية في التسعة أشهر خالل فترة 
ديسمبر  31السنة المنتهية في ) المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن سعودي يـالمليون ر 514مبلغ  توسعة المرحلة الثانية

  سعودي(. يـالمليون ر 192.6: 2016
  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 والمطلوبات الماليةالموجودات المالية  -8
 
 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 8-1
 

 قروض طويلة األجل:
 
 

 سبتمبر 30
2017 

ديسمبر  31
2016 

 يناير  1
2016 

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

     
 819،14،46  466،476،4  4,350,918  2-1-8، 1-1-8 قرض إلى راوك

 145،113  167،015  201,410  3-1-8 موظفينالقروض 

 932،064،6  481،814،4  4,552,328   قروض طويلة األجل
ناقصاً: الجزء المتداول من قروض 

 (271،283) (581،239) (405,166)  طويلة األجل

الجزء يير المتداول من قروض طويلة 
 661،784،2  900،14،42  4,147,162   األجل

     

 823،894  3،696،687  5,130,538 4-1-8 تجاريةذمم مدينة 

 
أبرمت الشركة عدة اتفاقيات، باسم اتفاقية تحويل الطاقة والمياه )ويكا(، واتفاقية مساهمي شركة رابغ العربية   8-1-1

وذلك مع  2011أكتوبر  31والمعدلة في  2005أيسطس  7للمياه والكهرباء )راوك( )"االتفاقيات"( بتاريخ 
راوك وأيضاً مع شركات تطوير أخرى إلنشاء محطة إلنتاج المياه وبهدف بناء وتملك وتشغيل إلنتاج شركة 

المياه المحالة والبخار والطاقة الكهربائية للشركة. بموجب هذه االتفاقيات، قدمت الشركة قرضاً لشركة راوك 
ن خالل مقاصة دفعات خدمات ومرافق سنوياً يتم سداده م ٪5.76سعودي وبفائدة بنسبة  يـالمليار ر 3.9بمبلغ 

 .2023نوفمبر  30إلى  2008 يونيو 30شهرية لشركة راوك وذلك من 
 
مارس  28، وبموجب االتفاقية المعدلة والمعاد تعديلها بتاريخ 2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  8-1-2

جزءاً من تمويل المشروع بمبلغ  ، سوف توفر الشركة لشركة راوك2015مارس  9، المعدلة الحقاً في 2006
سنوياً لتوسعة المرافق الحالية المستقلة للمياه والبخار  ٪5.7سعودي وبفائدة نسبتها  يـالمليار ر 3.3مجموعه 

والطاقة للوفاء بمتطلبات مشروع توسعة المرحلة الثانية. سيتم سداد القرض من خالل مقاصة دفعات خدمات 
. القرض مضمون بموجودات 2031 يونيو 30إلى  2016يوليو  31اراً من ومرافق شهرية لشركة راوك اعتب

 شركة راوك.
 

تكلفة األرض للموظف بدون فوائد  مديمنح موظفو الشركة المؤهلون قروضاً بموجب برنامج تملك البيوت. تقّ  8-1-3
يتم يتم إطفاؤها و بشرط أن يعمل الموظف لدى الشركة لمدة ال تقل عن أربع سنوات بينما تكلفة بناء المنزل

 ٪10من مبلغ القرض للشركة خالل مدة سبعة عشر عاماً بدون فوائد. يتم إطفاء نسبة  ٪90سدادها فقط بنسبة 
المتبقية على فترة القرض )سبعة عشر عاماً(. يتم ضمان هذه القروض برهن الوحدات السكنية ذات الصلة. يتم 

 بلغ القرض بالكامل.نقل ملكية الوحدة السكنية للموظف عند سداده م
  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع( -8
 
 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة )تابع( 8-1
 
 فيما يلي الذمم المدينة التجارية للشركة:  8-1-4
 

 
 سبتمبر 30

2017 
ديسمبر  31

2016 
 يناير  1

2016 

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

    
 87،537  82،136  244,414  تجارية

 (28،410) (28،410) (28,410) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  216,004  53،726  59،127 

 764،767  3،642،961  4,914,534  أطراف ذات عالقة

  5,130,538  3،696،687  823،894 

 
 المدينة التجارية:فيما يلي المصفوفة التي تستخدمها الشركة للذمم 

 

 المجموع 

غير متأخرة 

السددددددددددداد وغدديددر 

 منخفضة القيمة

  متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 6أقل من 

 أشهر

أشهر إلى  6

 شهراً  12

أشهر إلى  12

 شهراً  18

أشهر إلى  18

 شهراً  24

 24أكثر من 

 شهراً 

        

 38،492  1،104 (98) (148) 54،418 5،065،180 5،158،948 الرصيد

ناقصا: مخصص ذمم 

 (28،410) - - - - - (28،410) مدينة

        

 سبتمبر 30

 2017 5,130,538 5,065,180 54,418 (148) (98) 1,104  10,082 

 895,1 978 6,967  717 31,649 3,654,481 3,696,687 2016ديسمبر  31

 307 - - 1،328  26،725 795،534 823،894 2016يناير  1

 
 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 8-2

 

 
 

 إيضاح
 سبتمبر 30

2017 
ديسمبر  31

2016 
 يناير  1

2016 

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

     االستثمار
 8،556 16،412 16,412 1-2-8 الرصيد االفتتاحي

 7،856 - - 2-2-8 إضافات

 16،412 16،412 16,412  الرصيد الختامي

 

  ، حيث أن اإلدارة حددت القيمة الدفترية لإلستثمار تقارب القيمة العادلة. 3يتم إجراء التقييم أعاله ضمن المستوى 



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع( -8
 
 )تابع( موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 8-2
 
من حصص رأس مال شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )راوك(، شركة سعودية ذات  ٪1تملك الشركة  8-2-1

 مسؤولية محدودة.
 28في  بتاريخ، وبموجب اتفاقية دعم حقوق المساهمين 2015 مارس 13خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  8-2-2

لشركة راوك  ساهمينقامت الشركة بالمساهمة في حقوق الم، 2015مارس  9والمعدلة الحقاً في  6020مارس 

والتي سيتم تحويلها إلى رأس مال شركة راوك عند االنتهاء من بعض اإلجراءات والتي من المتوقع إنجازها 
 .8201من  النصف األولفي 

  
 مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 8-3
 

 قروض وسلف ومطلوبات أخرى طويلة األجل
 

 
 

 إيضاح
 سبتمبر 30

2017 
ديسمبر  31

2016 
 يناير  1

2016 

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

    1-3-8 قروض من بنوك ومؤسسات مالية
 15،412،097  32،449،887  35,428,902  الرصيد االفتتاحي

 19،124،133  8،879،084  8,812,500  إضافات

 (2،086،343) (5،900،069) (8,771,588)  تسديدات 

 32،449،887  35،428،902  35,469,814  الرصيد الختامي

 (3،255،130) (3،105،675) (3,730,944)  ناقصاً: الجزء المتداول

 29،194،757  32،323،227  31,738,870  الجزء يير المتداول

     
 5،213،936  5،331،716  5,436,636 2-3-8 قروض من مساهمين مؤسسين

 16،814  19،913  22,674 3-3-8 مطلوبات أخرى طويلة األجل

 34،425،507  37،674،856  37,198,180  مجموع الجزء غير المتداول

     

 531،995  516،630  507,533  مطلوبات مقابل عقود إيجار تمويلي

 3،510،534  7،256،457  8,281,389 4-3-8 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت قروض جماعية مع بنوك تجارية ومؤسسات مالية مختلفة بغرض تطوير وتصميم  8-3-1

وتمت  القروضوإنشاء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات. تم استخدام التسهيالت المتاحة بموجب اتفاقية 
. يجب سداد هذه القروض 2008يوليو  1كامل حتى االستفادة من هذه التسهيالت وتم سحب المبالغ بالتدريج بال

 .2021وستستمر حتى ديسمبر  2011 يونيوعلى دفعات نصف سنوية بدأت من 
 

، أبرمت الشركة كذلك اتفاقيات قروض مع بنوك تجارية ومؤسسات 2015 ديسمبر 31المنتهية في  سنةخالل ال 
مليون ريـال  26،880وجب اتفاقيات القروض هذه مالية لمشروع توسعة المرحلة الثانية. تبلغ التسهيالت بم

. إن القرض البالغ 2017 سبتمبر 30كما في  مليون ريـال سعودي 205،52سعودي، قامت الشركة بسحب مبالغ 
وستستمر حتى  2018 يونيومليون ريـال سعودي يستحق السداد على دفعات نصف سنوية ابتداء من  419،17

.2019يوليو  1مليون ريـال سعودي بشكل نهائي في  031،6، بينما يستحق القرض الذي يبلغ 2031 يونيو
   



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع( -8
 
 مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة )تابع( 8-3-1

 
السعودي وتحمل نفقات تمويل بناء على أسعار السوق  يـالالقروض المذكورة أعاله بالدوالر األمريكي والر

السائدة. تتضمن اتفاقية القروض الجماعية تعهدات مالية وتشغيلية والتي تتطلب من بين أمور أخرى الحفاظ على 
بعض النسب المالية. هذه القروض مضمونة برهن الممتلكات والمصنع والمعدات والنقد وما يعادله وودائع ألجل 

 سعودي، على التوالي. يـالمليون ر 670،2سعودي و يـالمليون ر 678،43قيمة دفترية تبلغ للشركة ب

 
، قامت الشركة بالحصول على قرض قصير األجل من 2015ديسمبر  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يـالمليون ر 1،875االتفاقية بنك تجاري محلي لتمويل رأس المال العامل. بلغ إجمالي التسهيالت المتاحة حسب 
أشهر  التسعةخالل فترة . 5201ديسمبر  31سعودي كما في  يـالمليون ر 1،104سعودي، قامت الشركة بسحب 

مليون  781،7 سعودي ومليون لاير 656،6، قامت الشركة بسحب وسداد مبلغ 2017 سبتمبر 30المنتهية في 
السعودي  يـال. إن القرض بالر2017 ديسمبر 31في سداد سعودي على التوالي. هذا القرض يستحق ال يـالر

 ويحمل نفقات تمويل بناء على أسعار السوق السائدة.
 
 قروض من مساهمين مؤسسين  8-3-2

 
 سبتمبر 30

2017 
ديسمبر  31

2016 
 يناير  1

2016 

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

    قروض:
 2،287،500 2،287،500 2,287,500 )أرامكو( شركة الزيت العربية السعودية  
 2،287،500 2،287،500 2,287,500 شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة  
    
    ائد متراكمة:وف
 319،468 378،358 430,818 )أرامكو( شركة الزيت العربية السعودية  
 319،468 378،358 430,818 شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة  

 5,436,636 5،331،716 5،213،936 

 
تتم االستفادة من قروض المساهمين المؤسسين كجزء من اتفاقية التسهيالت االئتمانية وتحمل نفقات تمويل. يتم سداد 

الدفعات عند الطلب، بعد تحقيق شروط المؤسسات المالية بموجب اتفاقية الدائنين. القرض مضمون بسند ألمر صادر من 
 لصالح كل مساهم ومساٍو لقيمة المبالغ المسحوبة.الشركة 

 
 مطلوبات أخرى طويلة األجل  8-3-3 
  
على الفوائد المتراكمة المتعلقة بشركة سوميتومو للكيماويات ستقطاع تمثل المطلوبات األخرى طويلة األجل ضريبة ا 

 المحدودة وفقاً ألنظمة ضريبة الدخل السعودي.

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 والمطلوبات المالية )تابع(الموجودات المالية  -8
 
 مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة )تابع( 8-3

 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى  8-3-4 

 
 2016يناير  1 016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

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

    ذمم دائنة تجارية:
 1،249،085 5،813،821 7,074,131 أطراف ذات عالقة -

 2،193،266 1،344،389 1,132,686 أخرى -

 817,608,2 7،158،210 3،442،351 

 68،183 98،247 74,572 أطراف ذات عالقة -ذمم دائنة أخرى

 8,281,389 7،256،457 3،510،534 

  
الموظفين بترتبط الذمم الدائنة األخرى بشكل رئيسي بدفعات مقدمة من المساهمين المؤسسين نيابة عن الشركة فيما يتعلق 

 المعارين ونفقات أخرى.
  

 رأس المال  -9
 

يناير  1و 2016ديسمبر  31و 2017 سبتمبر 30سعودي كما في  يـالمليار ر 8.76يتكون رأس مال الشركة البالغ 
إن شركة الزيت العربية السعودية  سعودي لكل سهم. يـالر 10مليون سهم مدفوعة بالكامل ومصدرة بقيمة  876من  2016

)أرامكو السعودية( وشركة سوميتومو للكيماويات المحدودة )سوميتومو للكيماويات( هما المساهمين المؤسسين للشركة، 
 من إجمالي األسهم. ٪7،53يملك كل منها 

 
 احتياطي نظامي -10

 
من صافي الربح، بعد  ٪10وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركة أن تقوم بتحويل 

من رأس مال الشركة. إن هذا االحتياطي  ٪05هذا االحتياطي  بلغالعجز المتراكم، إلى االحتياطي النظامي حتى ي تحمل
 يير متاح للتوزيع على المساهمين.

 

 الزكاة وضريبة الدخل  -11
 

 المبالغ المحملة خالل الفترة 11-1
 

 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةلفترة  األولية الموجزة المالية معلوماتفي الحملة وضريبة الدخل المبلغت الزكاة 
: 2016سعودي ) يـالمليون ر 91،2سعودي( و يـالمليون ر 23،2: 2016سعودي ) يـالمليون ر 57،1مبلغ  2017
 سعودي( على التوالي. يـالمليون ر 16،5

 
 وضع الربوط 11-2

 
. أنهت 6201قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي والضريبي للهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( حتى السنة المالية 

 .2008ربوط الزكاة والضريبة للشركة حتى نهاية السنة المالية الهيئة 

  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 )تابع(الزكاة وضريبة الدخل  -11
 

 )تابع( وضع الربوط 11-2
 

مليون  80.7سعودي و يـالمليون ر 43.7وطالبات بالتزام إضافي يبلغ  2010و 2009أصدرت الهيئة ربوطاً للسنتين 
سعودي للزكاة وضريبة الدخل على التوالي، والذي اعترضت عليه الشركة وتم قبول اعتراضها جزئياَ وتم تخفيض  يـالر

سعودي وقامت الشركة بالطعن عليه لدى لجنة االعتراض األولية. تعتقد اإلدارة  يـالمليون ر 43.5االلتزام اإلضافي إلى 
بلغ موذلك في حدود من شركة الزيت العربية السعودية مسترد ضافي االلتزام الزكوي اإلإن أن الوضع سيكون لصالحها. 

 سعودي. يـالمليون ر 26.1
 

حيث طلبت الحصول على معلومات معينة قدمتها  2013إلى  2011كما أصدرت الهيئة استفسارات عن السنوات المالية 
 الشركة حسب األصول.

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  -12

 
طراف ذات العالقة من المساهمين المؤسسين للشركة وهم شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( تتألف األ

وشركة سوميتومو للكيماويات المحدودة )سوميتومو للكيماويات( وشركاتهما التابعة والزميلة وشركات أخرى ذات إدارة 
لدى شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتو اإلدارة. مشتركة وتتمتع بتأثير جوهري على شركات أخرى وكبار موظفي 

تنشأ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي من مشتريات للكيماويات المحدودة تأثير جوهري على الشركة. 
يتم تنفيذها واإليجار، العديد من إتفاقيات ومبيعات المنتجات المكررة والبتروكيماويات والتسهيالت االئتمانية واإلعارات و

 بموجب شروط تعاقدية متفق عليها.
 

( 4-3-8( والذمم الدائنة التجارية واألخرى )انظر اإليضاح 4-1-8باإلضافة إلى الذمم المدينة التجارية )انظر اإليضاح 
(، فقد نتج عن المعامالت أعاله أرصدة ذمم مدينة وذمم دائنة 2-3-8والقروض من المساهمين المؤسسين )انظر اإليضاح 

مع أطراف ذات عالقة كما هي مدرجة في قائمة المركز المالي األولية في الذمم المدينة يير التجارية والمصاريف المستحقة 
: 2016يناير  1سعودي،  يـالمليون ر 79: 2016ديسمبر  31سعودي ) يـالمليون ر 451والمطلوبات األخرى بمبلغ 

: 2016يناير  1سعودي،  يـالمليون ر 94: 2016ديسمبر  31سعودي ) يـالمليون ر 198سعودي( و يـالمليون ر 24
 سعودي( على التوالي. يـالمليون ر 233

 
 تتلخص معامالت األطراف ذات العالقة كما يلي:

 
 (سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةطبيعة المعامالت )فترة 

 2017 2016 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   شركة الزيت العربية السعودية وشركاتها الزميلة
 13،930،689 19,759,556 جيةورسم اإلنتا لشراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسا

 15،164،795 0621.532.7 بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية
 64،340 72,790 يةنفقات تمويل

 35،400 35,846 إيجارات
 746 363 خدمات مقدمة لمساهمين
 61،189 55147, تكاليف موظفين معارين

 44،558 56,681 ، صافيمحملة خدمات ورسوم تكاليف أخرى
  



 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )شركة سعودية مساهمة(

 المالية األولية الموجزة معلوماتإيضاحات حول ال

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر يير ذلك(
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تابع( -12
 

 2017 2016 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   الزميلةشركة سوميتومو للكيماويات وشركاتها 
 156،964 181,975 شراء بضائع

 1،698،099 696,762,5 بيع منتجات بتروكيماوية
 43،564 52,460 نفقات تمويلية

 709 709 إيجارات
 746 363 خدمات مقدمة لمساهمين
 131،524 123,327 تكاليف موظفين معارين 

 48،467 75,318 ، صافيمحملة خدمات ورسوم تكاليف أخرى
 

البتروكيماويات المتكامل واألرض المخصصة لمشروع توسعة المرحلة الثانية المصفاة ومجمع لاألرض المستخدمة 
 سنة. 99ة مديلي من أحد المساهمين المؤسسين لمستأجرة بموجب عقد إيجار تشغ

 
 وأعضاء مجلس اإلدارة معامالت مع موظفي اإلدارة العليا

 
: 2016 سبتمبر 30سعودي ) يـالمليون ر 7،5تتكون المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا من منافع قصيرة األجل بمبلغ 

سعودي( وهي مدرجة في تكلفة الموظفين المعارين أعاله. بلغ التعويض المدفوع ألعضاء مجلس اإلدارة  يـالمليون ر 7،5
 سعودي(. يـالرمليون  0،2: 2016 سبتمبر 30سعودي ) يـالر مليون0،45

 
 تزاماتلإ -13

 
، تم إصدار اعتمادات مستندية بالنيابة عن الشركة في طور العمل الطبيعي للشركة بمبلغ 2017 سبتمبر 30كما في  (أ

 يـالمليون ر 4.9: 2016يناير  1سعودي،  يـالمليون ر 10.03: 2016ديسمبر  31سعودي ) يـالمليون ر 12،3
 سعودي(.

 
سعودي  يـالمليون ر 1،262، بلغت التعهدات الرأسمالية المتعاقد عليها والتي لم يتم تكبدها 2017 سبتمبر 30كما في  (ب

 سعودي(. يـالمليون ر 4،678: 2016يناير  1سعودي،  يـالمليون ر 1،442: 2016ديسمبر  31)
 
 الترتيبات:أبرمت الشركة عدة اتفاقيات إيجار، وفيما يلي إجمالي التعهدات مقابل هذه  (ج
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

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

    
 616،085 701،291 589,708 أقل من سنة واحدة

 2،329،512 2،320،206 2,300,038 من سنتين إلى خمس سنوات
 9،009،692 8،232،801 7,749,261 أكثر من خمس سنوات

 10,639,007 11،254،298 11،955،289 

 
 اعتماد وإصدار القوائم المالية -14

  
األولية الموجزة والتصريح بإصدارها من قبل لجنة المراجعة، المفوضة من مجلس إدارة  معلوماتتمت الموافقة على هذه ال 

 (.2017أكتوبر  30هـ )الموافق 9143صفر  10الشركة، بتاريخ 


