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 المحترمين                             الميثانول كيمائياتمساهمي شركة السادة/ إلى 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 مقدمة 

  2020مارس  31كما في  )"الشركة"( الميثانول كيمائياتلقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لشركة 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية  الموجزة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقديةولدخل الشامل الموجزة ذات الصلة لئم واقالو

األخرى. إن اإلدارة   التفسيرية التي تتألف من ملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحاتفي ذلك التاريخ واإليضاحات 
"التقرير المالي األولي"    34مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية األولية الموجزة بناًء على   في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي المعتمد
 الفحص الذي قمنا به. 

 
 نطاق الفحص

"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل   2410وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بارتباطات الفحص رقم  بفحصناقمنا لقد 
إجراء استفسارات   من  ن فحص المعلومات المالية األوليةة العربية السعودية. ويتكوالمراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملك

األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد    بشكل رئيسي مع
في المملكة العربية    المعتمدةلمعايير المراجعة الدولية  وفقاً  القيام بها    تم  يمن المراجعة التي  بشكل كبير في نطاقة  هذا الفحص أقل  

 عملية  معرفتها خاللالتي يمكن    الهامةجميع األمورب  بأننا سنكون على علمالحصول على تأكيد    وبالتالي ال يمكننا منالسعودية،  
 ال نبدي رأي مراجعة. فإننا  وبناًء عليه،المراجعة. 

 
 االستنتاج

قمنا به، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم  بناء على الفحص الذي 
 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

 
 برايس وترهاوس كوبرز
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  الميثانول  كيمائياتشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١منتهية في لفترة الثالثة أشهر ال

  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

٧  

  
  معلومات عامة   ١

 
"كيمانول") بإنتاج سائل الفورمالدهيد اليوريافرمالدهيد أو خليط منهما مع ثانول ("الشركة" أو تقوم شركة كيمائيات المي

تركيزات مختلفة وبارافورمالدهيد وراتنجات الفورمالدهيد السائل والبودرة، والهكسين الميثيلين رباعي األمين، راتنجات 
ميثيل، -ل، أحادي ميثيل، ثالثي مونميثي-يد الكربون، ديالفينول فورمالدهايد، محسنات الخرسانة، الميثانول، أول أكس

  الفورماميد ثنائي الميثيل، الكربون ثنائي ميثيل، بنتا أريثريتول، فورمات الصوديوم واألسيتالديهيد.
 

إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموجب السجل التجاري رقم  
). تتضمن المعلومات المالية  ٢٠٠٨يناير    ٩هـ (١٤٢٨ذي الحجة    ٣٠ام بتاريخ  لصادر في مدينة الدما  ٢٠٥٠٠٥٧٨٢٨

بتاريخ   ٢٠٥٥٠٠١٨٧٠األولية الموجزة حسابات الشركة وفرعها المسجل في مدينة الجبيل بموجب السجل التجاري رقم  
المملكة    ،٣١٩٥١، الجبيل  ٢١٠١). إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب.  ١٩٨٩أغسطس    ١هـ (١٤٠٩ذي الحجة    ٢٨

  العربية السعودية. 
  

، أغلقت الشركة بعض مصانعها للصيانة الدورية المجدولة لمدة  ٢٠٢٠مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مليون لایر سعودي والتي ٧٫٥ نتيجة ألعمال الصيانة والتكاليف ذات الصلة مبلغثالثة وعشرين يوًما. تكبدت الشركة 

  ة المرفقة. وجزة الموليلمعلومات المالية األاآلالت والمعدات في اتم رسملتها ضمن الممتلكات و
  

مليون لایر سعودي،   ٩٨٫٨ة بمبلغ متداولال موجوداتهاة للشركة متداول، تجاوزت المطلوبات ال٢٠٢٠مارس  ٣١في 
اثني عشر شهًرا من تاريخ  خاللحقة المجدولة للقروض طويلة األجل المست دفعاتإلى ال بشكل رئيسيويرجع ذلك 

مرحلة متقدمة من المفاوضات مع في الشركة  إن، ٥ يضاح رقم في اال مبين. كما هو األولية الموجزة المالية معلوماتال
  إلعادة هيكلة القروض طويلة األجل.  هامقرضي

  
التعطل مل فيها الشركة والتي تع في المناطق )١٩-كوفيد( جائحة فيروس كورونا المستجدالنتشار في إطار االستجابة 

على عملياتها  التأثيربتقييم استباقياً ألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة ل الناتج عنها
  من أجل:  واالستباقية وقائيةالواتخذت سلسلة من التدابير 

  
  • ضمان صحة وسالمة موظفيها ؛ و

  ياتها وتوريد المنتجات للعمالء.آثار الجائحة على عملمن خفيف • الت
  

على الرغم من هذه التحديات، نجحت الشركة في الحفاظ على عمليات مستقرة أثناء مناورات انقطاع الطلب المحدود 
لنتائج  ة مباشرة محدودة على اجوهريآثار  ا، كان لها، في حد ذاته١٩-كوفيدمن عمالئها. تعتقد إدارة الشركة أن جائحة 

. ومع ذلك، تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع  ٢٠٢٠مارس  ٣١ة في المبلغ عنها للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهي
  . ٤ يضاح رقمعن كثب. انظر أيًضا اال

 
  السياسات المحاسبية ٢

 
ق مع تلك المستخدمة في  ولية الموجزة للشركة تتفإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية األ

  .للسنة المالية السابقة وفترة التقرير األولية المقارنةإعداد القوائم المالية 
  

  أسس اإلعداد   ١-٢
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي  "إعداد التقارير المالية المرحلية"   ٣٤تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة وفقا
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل ") المعتمدة في المملكة العربية  ٣٤("معيار المحاسبة الدولي  

  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبناًء عليه، 
  ٣١زة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في المعلومات المالية األولية الموجينبغي قراءة هذه 

  . ٢٠١٩ديسمبر 
  
  
  
  
  



  الميثانول  كيمائياتشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (غير مراجعة) لية األولية الموجزة إيضاحات حول المعلومات الما
  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٨  

 
  المعايير الجديدة والمعدلة  ٢-٢
 

على  أصبحت بعض التعديالت على المعايير الحالية قابلة للتطبيق في فترة إعداد التقارير الحالية. لم يكن للتعديالت تأثير  
ة للشركة وبالتالي لم تضطر الشركة إلى تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء أي تعديالت وجزة الموليالمعلومات المالية األ

   بأثر رجعي.
  

ولم   ٢٠٢٠مارس  ٣١التقرير في فترات بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية ل إصدارتم 
ً في فترات التقرير من قبل الشركة. ومن غير  مبكر تطبيقها بشكليتم  المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيراً جوهريا

  المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المتوقعة.
 

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ٣
 

بر ديسم  ٣١و  ٢٠٢٠مارس    ٣١في  يشير التقييم إلى أن القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة تقارب قيمتها الدفترية كما  
حيث أن األدوات المالية بطبيعتها قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع   ٢٠١٩

شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي. يقدر أن القيم العادلة للمطلوبات المالية   ١٢تحقيقها بقيمتها الدفترية المالية خالل 
  تها الدفترية، حيث تحمل سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. المتداولة أنها تقارب قيمغير 

 
  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة ٤

 
يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استخدام بعض التقديرات 

المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات  واالفتراضات الهامة التي تؤثر على
الغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل فترة القوائم المالية. يتم تقييم المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المب

، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي  التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى
نادًرا ما تتساوى نتائج يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. 

تسبب التقديرات التي تنطوي على مخاطر كبيرة من الالتقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها.  
 خالل السنة المالية القادمة هي أدناه:  موجوداتفي تعديل جوهري على القيم الدفترية لل

 
  والمعدات نخفاض في قيمة الممتلكات والمصنعاال

  
تقوم اإلدارة باختبار الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد لتحديد االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات انخفاض في 

مولدة    ؤشرات أخرى، فإن األحداث أو التغييرات في الظروف التي قد تشير إلى أن قيمة أصل أو وحدةالقيمة. من بين م
  :سي تتضمن ما يليللنقد قد انخفضت قيمتها بشكل أسا

  
  انخفاض جوهري في أسعار منتجات الشركة؛   •
ك انخفاض كبير في حجم المبيعات تغيير جوهري في مدى أو طريقة استخدام األصل، أو في حالته المادية بما في ذل   •

  الحالية والمتوقعة; و
  .خسارة تشغيل الفترة الحالية مقترنة بخسائر التشغيل السابقة والمتوقعة  •
  

واالنخفاض الناتج   ١٩-تحدد االدارة االنخفاض في أسعار السوق لمنتجات الشركة نتيجة النتشار جانحة كورونا كوفيد
تحدد اإلدارة المبالغ القابلة لالسترداد  لخام والبتروكيماوية كمؤشر لالنخفاض في القيمة وفي األسعار العالمية للنفط ا

سابات استخدام التقديرات المتعلقة تحاالستخدام. تتطلب هذه اال قيد قيمةالبات ساتحاللوحدات المولدة للنقد على أساس 
  على ظروف الشركة.  ينطبقان بالتدفقات النقدية المستقبلية واستخدام معدل خصم 

  
ب االستخدام بشكل سلبي وقد يترتقيد قيمة السابات تحا قد تتسبب األحداث المستقبلية في تغيير التقديرات المستخدمة في 

وتعتقد أن التغييرات التالية   شركة. قامت اإلدارة بتحليل الحساسية حول التقديراتعلى ذلك تأثير على النتائج المستقبلية لل
تجاوز القيمة الدفترية للقيمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد مما يؤدي في التقديرات المستخدمة قد تتسبب في 

  :ة في الفترات المستقبليةإلى انخفاض إضافي في القيم
  
  نقطة أساس ؛ أو  ١١١سعر الخصم بمقدار زيادة    •
 ٪. ١٫٨٣انخفاض أسعار السوق المتوقعة بنسبة  • 
  



  الميثانول  كيمائياتشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (غير مراجعة) لية األولية الموجزة إيضاحات حول المعلومات الما
  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٩  

 
  طويلة األجل قروض  ٥

 

  
 مارس ٣١

٢٠٢٠  
 ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
    

  ٢٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠   صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق")
  ٢٥٢٬٣١٧٬٤٥٠  ٢٥٢٬٣١٧٬٤٥٠   قروض مشاركة -ة تسهيالت مرابح

  ٢٣٧٬٩٣٠٬٠٠٠  ٢٣٧٬٩٣٠٬٠٠٠   قروض ثنائية -تسهيالت مرابحة 
  ٧٣٥٬٢٤٧٬٤٥٠  ٧٣٥٬٢٤٧٬٤٥٠  
    

  ٢٬١٠٥٬٢٣٦  ٩٬٣٤٠٬١٥٤   مستحقة ماليةتكاليف 
  ٧٣٧٬٣٥٢٬٦٨٦  ٧٤٤٬٥٨٧٬٦٠٤  
    

     ناقصا: تكاليف معامالت غير مطفأة متعلقة بـ:
    
  ) ٦٨٧٬٢٣٨(  )٥٣١٬٢٦٤(   التنمية الصناعية السعوديندوق ص

  )٢٬٣٩٣٬٥٣٨(  )٢٬٠٨٩٬٥٢٣(   قروض مشاركة -تسهيالت مرابحة 
  )٢٬٠٢٢٬٢٩٢(  )١٬٧٦٩٬٢٣٢(   قروض ثنائية -تسهيالت مرابحة 

  )٥٬١٠٣٬٠٦٨(  )٤٬٣٩٠٬٠١٩(  
    
  ٧٣٢٬٢٤٩٬٦١٨  ٧٤٠٬١٩٧٬٥٨٥  
    

 كما يلي:  األولية الموجزة  قائمة المركز المالي في يتم عرض القروض طويلة األجل
    

  ٥٨٧٬٣٦٦٬٣٣٢  ٣٩٣٬٢١٤٬٢٣٣   طويلة األجل  قروض
  ١٤٤٬٨٨٣٬٢٨٦  ٣٤٦٬٩٨٣٬٣٥٢   االستحقاق المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة 

  ٧٣٢٬٢٤٩٬٦١٨  ٧٤٠٬١٩٧٬٥٨٥  
 

  مطفأة:المعامالت غير التكاليف في حركة الفيما يلي 
 

  
 سمار ٣١

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
   

  ٨٬٠٨٤٬٥٨٣  ٥٬١٠٣٬٠٦٨   الرصيد في بداية الفترة / السنة 
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  الميثانول  كيمائياتشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (غير مراجعة) لية األولية الموجزة إيضاحات حول المعلومات الما
  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٠  

 
  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  ١-٥

 
مليون لایر سعودي  ٦٠٠تم توقيع اتفاقية قروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على قرض بمبلغ 

. األتعاب اإلدارية السنوية  ٢٠١٠تم سحبه بالكامل في يونيو  ذيركة والمرافق اإلنتاج للشلتمويل توسعة وإنشاء 
إن االستحقاق األصلي   من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجب اتفاقيات القرض.يتم تحميلها  والمدفوعة مقدما  

إدارة الشركة في   إن. ٢٠٢١ي في عام مليون لایر سعود ٢٤٥٫٠بمبلغ  ٢٠٢٠مارس  ٣١للمبلغ األساسي القائم في 
مارس   ٣١ة في قائمإلعادة هيكلة المبالغ ال السعودي من المفاوضات مع صندوق التنمية الصناعية  حالياً  مرحلة متقدمة

  . ٢٠٢٠ة المتبقية من المفاوضات خالل عام رسمياإلجراءات ال استكمال . تتوقع اإلدارة٢٠٢٠
  

. القيمة الدفترية لقرض  ٢٠٢٠ مارس  ٣١ركة كما في ومصنع ومعدات الش إن القرض مضمون برهن على ممتلكات
   ة باللایر السعودي.قومالصندوق م

 
والحد من   محددة ماليةات من الشركة الحفاظ على مستويصندوق التنمية الصناعية السعودي  قرض تتطلب تعهدات 

، لم  ٢٠٢٠مارس  ٣١في  اكم توزيعات األرباح والنفقات الرأسمالية السنوية فوق حدود معينة وأمور أخرى محددة.
المعلومات المالية  على  أثر لم يكن لعدم االلتزام هذا عهد المتعلق بنسبتها الحالية. ومع ذلك، تتكن الشركة ملتزمة بال

  . ٢٠٢٠ مارس ٣١ كما في كمطلوبات متداولة تراضاتقبالفعل تصنيف االحيث تم  ة المرفقة وجزة المولياأل
 
  تسهيالت المرابحة  ٢-٥
 

مع مجموعة من البنوك وهي المؤسسة العربية المصرفية  ة")  ("اتفاقية المرابح، أبرمت الشركة اتفاقية  ٢٠٠٧م  خالل عا
ي والبنك السعودي وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الهولندي والبنك األهلي التجار (ش.م.ب)

حة") لتقديم تسهيل مرابحة وقروض مشاركة وثنائية لتمويل البريطاني (يشار إليهم مجتمعين بـ"مشاركي تسهيالت المراب
مشاريع التوسعة. تحمل هذه القروض نفقات مالية بأسعار السوق السائدة والتي تعتمد على معدل الفائدة بين البنوك 

  السعودية.
 

لية لهذه القروض، استناداً الدفترية للقروض طويلة األجل هذه مقومة باللایر السعودي. إن إجمالي االستحقاقات األصالقيم  
  . ٢٠٢٢إلى    ٢٠٢١إلى جدول السداد المتعلقة بها، هو في 

  
يعات من التعهدات المالية والحد من توزمحددة من الشركة الحفاظ على مستويات االقتراض تتطلب تعهدات تسهيالت 

، فإن تواريخ بموجب شروط اتفاقية المرابحةاألرباح والنفقات الرأسمالية السنوية فوق حدود معينة وأمور أخرى محددة.  
المتبقية   تعهداتل سنة مالية. كانت الشركة ملتزمة بالديسمبر من ك  ٣١يونيو و  ٣٠ساب مستوى الشروط المالية هي  تحا

  . ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة   ٦
 

اإلدارة العليا. كما  موظفيتتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة و
تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها 

  أطراف ذات عالقة أخرى"). (" 
  
المحملة من ة من التكاليف والمصروفات عالقتتكون المعامالت الهامة التي أبرمتها الشركة مع األطراف ذات ال   )أ(

لایر   ٨١٫٨٠٤والبالغة  ٢٠٢٠مارس  ٣١ة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في عالقطراف األخرى ذات الاأل قبل
   : ال شيء).٢٠١٩سعودي (

   



  الميثانول  كيمائياتشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (غير مراجعة) لية األولية الموجزة إيضاحات حول المعلومات الما
  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١١  

 
  موظفي اإلدارة العليا: ضاتتعوي  (ب)

 
  مارس ٣١ي  المنتهية ف  لفترة الثالثة أشهر 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
      

  ١٬٤٦٢٬٨٧١  ١٬٨٠٢٬٥٨٩  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين
  ٧٦٬٨٦٩  ٥٤٬٢٠٧  التزامات منافع الموظفين

  
 

  خسارة السهم األساسية والمخفضة  ٧
 

إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم   ةالخسارة العائديتم احتساب خسارة السهم األساسية بقسمة 
العادية المصدرة خالل الفترة. وبما أن الشركة ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة، فإن الخسارة المخفضة للسهم هي  

  نفس الخسارة األساسية للسهم الواحد. 
 
  مارس ٣١  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
      

  ) ٣١١٬٢٨٩(  )٢٨٫٦٠٠٫١٣١(  خسارة الفترة
األساسية    خسارة السهملالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

  ١٢٠٬٦٠٠٬٠٠٠  ١٢٠٬٦٠٠٬٠٠٠  والمخفضة 
  ) ٠٫٠٠(  )٠٫٢٤(  خسارة السهم

 
  مطلوبات محتملة وارتباطات  ٨

 
وخطابات اعتماد صدرت في  ية  ، كان لدى الشركة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنك٢٠٢٠مارس    ٣١كما في   ) ١( 

  ٣١مليون لایر سعودي على التوالي ( ٣٫٠مبلغ مليون لایر سعودي و ٥٨٫٠سياق األعمال االعتيادية بمبلغ 
  على التوالي). مليون لایر سعودي، ٠٫٤ مبلغمليون لایر سعودي و ٥٥٫٩ مبلغ :٢٠١٩ديسمبر 

 
  ١٢٬٧ مبلغ ٢٠٢٠مارس  ٣١لتي لم يتم تكبدها حتى وا مالية المتعاقد عليها من قبل الشركة بلغت النفقات الرأس ) ٢( 

 مليون لایر سعودي). ٣١٫٧ مبلغ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي تقريباُ (




