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 1 المستقلتقرير فحص مراجع الحسابات 
  

 2 قائمة الدخل الشامل األّوليّة الُموَجَزة
  

 3 قائمة المركز المالي األولية الُموَجَزة
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 5 قائمة التدفقات النقدية األّوليّة الُموَجَزة
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 معلومات عن الشركة  .1

كيمانول"( إنتاج سائل الفورمالدهيد واليوريا فورمالدهيد أو خليط منهما مع تركيزات مختلفة  تزاول شركة كيمائيات الميثانول )"الشركة" أو "
ومحسنات   فورمالدهايد  الفينول  وراتنجات  األمين  رباعي  الميثيلين  والهكسين  والبودرة  السائل  الفورمالدهيد  وراتنجات  وبارافورمالدهيد 

ميثيل األمين وثنائي ميثيل الفورماميد وثاني  -يثيل األمين وأحادي ميثيل األمين وثالثي مونالخرسانة والميثانول وأول أكسيد الكربون وثنائي م
 ميثيل الكربون وبنتا أريثريتول وفورمات الصوديوم واألسيتالديهيد. 

 
لة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموجب السجل التجاري رقم   الصادر في مدينة    2050057828والشركة هي شركة مساهمة ُمسجَّ

وتشتمل القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة على حسابات الشركة  م(.2008يناير    9هـ )الموافق  1428ذي الحجة    30الدمام بتاريخ  
رقم   التجاري  السجل  بموجب  الجبيل  مدينة  في  الُمسجَّل  الحجة    28بتاريخ    2055001870وفرعها  )الموافق  1409ذي  غسطس  أ  1هـ 

 بالمملكة العربية السعودية.  31951الجبيل  2101وعنوان الشركة الُمسجَّل هو ص. ب  م(.1989
 

 19-تقييم تأثيرات فيروس كوفيد
م، شهدت الشركة زيادة في أسعار معظم منتجاتها، ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات، حيث  2021خالل سنة 

مع   ونشأ عن الزيادة في أسعار هذه المنتجات زيادة في اإليرادات والربحية للسنة. إجراءات اإلغالق في األسواق والبلدان الرئيسة.ُخفِّفت  
ذلك، أخذت اإلدارة في االعتبار التطورات األخيرة في مجال الصناعة والطلب والتسعير المتوقعين لمنتجات الشركة وتقلبات السوق جًراء  

لت الشركة خسارة  . جدوى استمرار اإلنتاج في خطين من خطوط االنتاجعدم  الجديدة، وَخلَُصت إلى    19-يدمتحورات كوف وبناًء عليه، سجَّ
 م.2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي في القوائم المالية للسنة المنتهية في  25.0انخفاض في القيمة قدرها 

 
م، يشهد االقتصاد العالمي تعافيًا بصورة أسرع مما كان متوقعًا في بداية السنة السابقة،  2022مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

فضاًل عن ذلك، فإن تدابير الحماية وقيود   "( آخذ في االزدياد.19-كما أن عدد األشخاص ممن حصلوا على لقاح فيروس كورونا )"كوفيد
االقتصاد العالمي خالل الفترة، شهدت الشركة زيادة في أسعار معظم منتجاتها، ويرجع ذلك في المقام  ومع تعافي  التواصل قد شهدت تخفيفًا.

ونشأ عن الزيادة في أسعار هذه   األول إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات، حيث ُخفِّفت إجراءات اإلغالق في األسواق والبلدان الرئيسة.
اإليرادات والربحية ع الفترة.المنتجات زيادة في  المزيد من حاالت   ن  احتمالية تفشي  التيقن حيال  ذلك، ال تزال هناك حالة من عدم  ومع 

 نتيجة للمتحورات الجديدة على سبيل المثال. 19-اإلصابة بفيروس كوفيد
 

ان صحة موظفيها وسالمتهم  على عملياتها، وتواصل اتخاذ تدابير وقائية لضم   19-وقيَّمت إدارة الشركة أيًضا التأثيرات األخرى لفيروس كوفيد
ومع ذلك، ونظًرا ألنَّ الوضع متقلب وسريع التطور، تواصل اإلدارة مراقبة الوضع واتخاذ الخطوات   والحد من تأثير الجائحة على عملياتها. 
 الالزمة للتأكد من استمرارية عملياتها. 

 
 إعادة هيكلة القروض طويلة األجل 

م، وقَّعت الشركة اتفاقيات مع مؤسسات اإلقراض المعنية  2021مارس    31رة الثالثة أشهر المنتهية في  (، خالل فت5كما هو مبيَّن في إيضاح )
م عيَّنت الشركة مستشاًرا ماليًا لمساعدتها  2022مارس    31فضاًل عن ذلك، خالل الفترة المنتهية في   إلعادة هيكلة قروضها طويلة األجل. 

 والعمل مع المقرضين لتنفيذ حل مالي مستدام مع شروط وأحكام محسَّنة.في تحديد الهيكل التمويلي األمثل 
 

 إعادة هيكلة حقوق الملكية 
م(، اعتمد المساهمون  2021يونيو    28هـ )الموافق  1442ذي القعدة    18خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعِقد بتاريخ  

حيث اعتُمد   ريااًل سعوديًا بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة،  674,508,630دي إلى  لاير سعو  1,206,000,000تخفيض رأس المال من  
ل الخسائر المتراكمة للشركة بقيمة   وقد استُكملت أيًضا اإلجراءات   ريااًل سعوديًا.  531,491,370التخفيض في رأس المال من خالل تحمُّ

( لفترة المقارنة بأثر رجعي إلظهار معالجة تأثير  8ربحية السهم )إيضاح    وجرى تعديل م.2021النظامية المتعلقة بما ورد أعاله في عام  
 االنخفاض في رأس المال وقفًا للمعيار المحاسبي ذي العالقة.

 
ر مجلس إدارة الشركة وأوصى مساهمي الشركة بزيادة رأس مالها من 2021أغسطس  9وبتاريخ  ريااًل سعوديًا إلى   674,508,630م، قرَّ

وإضافة إلى ذلك ، ونظًرا لتحسُّن المركز  سهًما.  55,049,137لاير سعودي من خالل إصدار حقوق أولوية عددها    1,225,000,000
 م سحب ملف إصدار حقوق األولوية من هيئة السوق المالية. 2022فبراير  9المالي للشركة، اعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 
 السياسات المحاسبية .2
 

ليَّة الُموَجَزة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في القوائم المالية السنوإنَّ السياسات   ية  المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
م كما هو مفصح عنه في 2022يناير   1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة اعتباًرا من  2021ديسمبر    31للشركة عن السنة المنتهية في  

 ادناه.  2-2اإليضاح 
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 السياسات المحاسبية )تتمة(  .2
 

 أساس اإلعداد  2.1
 

ِليَّة الُموَجَزة باللاير   تُعَدُّ هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية. السعودي، الذي يمثل  وتُعَدُّ هذه القوائم المالية األوَّ
( "التقرير 34أُِعدَّت هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) أيًضا العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض لها.

وقد   يئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من اله
وترى اإلدارة عدم وجود أي حاالت   أعدَّت الشركة القوائم المالية األوليَّة الموجزة على أساس أنها ستستمر في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية.

لوا إلى حكم محاسبي بأ جوهرية من عدم التيقُّن قد تثير شكوًكا حيال هذا االفتراض. ن هناك توقعًا معقواًل بأنَّ الشركة لديها من الموارد  وتوصَّ
 شهًرا من نهاية فترة القوائم المالية.  12ما يكفيها لالستمرار في العمل في المستقبل القريب ولمدة ال تقلُّ عن 

 
ليَّة الُموَجَزة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوا ُن القوائم المالية األوَّ وعليه، ينبغي قراءة هذه القوائم   ئم المالية السنوية.وال تَتََضمَّ

ِليَّة الُموَجَزة جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  وتعتبر الفترة األولية جزًءا ال يتجزأ   م. 2021ديسمبر  31المالية األوَّ
 فترات األولية مؤشًرا عاداًل على نتائج عمليات السنة ككل.من السنة المالية ككل، ومع ذلك، قد ال تمثل نتائج العمليات لل

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة  2.2

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  2.2.1

 
م وطبقتها الشركة حيثما امكن ذلك. لكن ال يوجد تأثير لها على  2022يناير  1دخلت المعايير والتفسيرات والتعديالت التالية حيز التنفيذ في 

 ول. لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفع القوائم المالية االولية الموجزة للفترة. 
 

 (37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) - تكاليف الوفاء بالعقود  -العقود المتوقع خسارتها  .1
 (3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  .2
 (16المحاسبة الدولي ) التعديالت على معيار  -المتحصالت قبل االستخدام المقصود  الممتلكات والمصانع والمعدات:  .3
ة األولى" 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) .4 الشركة التابعة التي تُطبِّق المعايير  -( "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرَّ

 الدولية للتقرير المالي للمرة األولى. 
 بالمئة" للتوقف عن إثبات المطلوبات المالية  10في اختبار "الـ  الرسوم    -( "األدوات المالية"  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) .5
 الضرائب في قياسات القيمة العادلة -( الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي ) .6

 
 المعايير المحاسبية الصادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد  2.2.2

 
 كمتداولة أو غير متداولة تصنيف المطلوبات  (:1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) .1
 (8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -تعريف التقديرات المحاسبية  .2
( وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقرير المالي  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  .3

 (2رقم )
 الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة  -(12المحاسبة الدولي )التعديالت على معيار  .4
 "عقود التامين"  –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) .5
 "عقود التامين".  17تعديل ضمن نطاق متطلبات التحول في المعيار الدولي للتقرير المالي  .6

 
 لوبات القيمة العادلة لألصول والمط .3
 

َرت القيم العادلة لألدوات المالية للشركة بأنها تقارب قيمها الدفترية نظًرا ألن األدوات  2021ديسمبر    31م و  2022مارس    31كما في   م، قُّدِ
ترية الحالية خالل  المالية قصيرة األجل بطبيعتها، وتحمل معدالت فائدة تستند إلى معدالت الفائدة السائدة في السوق ويتوقع تسييلها بقيمتها الدف

َرت القيمة العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة للشركة بأنها تقارب قِيمها الدفترية  اثني عشر شهًرا من تاريخ قائمة المركز المالي.  وقُّدِ
 نظًرا لما تحمله من معدالت فائدة تستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. 

 
 واالحكام المحاسبية الهامة .    التقديرات  4

 
ح عنها واإل ة التي تؤثر على مبالغ األصول والمطلوبات المصرَّ فصاح  يتطلُب إعداد القوائم المالية استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامَّ

ح عنها خالل فترة القوائم المالية.عن األصول والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية  وتخضع   ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرَّ
بأنها   ذلك توقعات أحدات مستقبلية يعتقد  أخرى بما في  للتقييم بصفة مستمرة، وتعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل  التقديرات واألحكام 

ونادًرا ما تعادل التقديرات المحاسبية   ام المحاسبية المتعلقة بالمستقبل.وتضع الشركة التقديرات واألحك معقولة ومالئمة في ظل الظروف.
إنَّ السياسات المحاسبية الهامة واالحكام المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية   الناشئة عن ذلك، من حيث التعريف، النتائج الفعلية المتعلقة بها. 

ليَّة الُموَجَزة تتماشى مع تلك  .2021ديسمبر  31السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في األوَّ
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 القروض طويلة األجل  .5
 
 مارس  31 

 م 2022
 ديسمبر 31 

 م2021
 )مدققة(   )غير مدققة( 
 

   
 245,000,000  245,000,000 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 427,720,080  427,720,080 تسهيالت مرابحة
 672,720,080  672,720,080 إجمالي أصل المبلغ القائم 

    
 1,175,593  7,043,021 مضافا: تكاليف تمويل مستَحقة الدفع 
 (8,689,500)  ( 8,408,998) ناقًصا: تكاليف معامالت غير ُمطفَأة 

     
671,354,103  665,206,173 

 
ِليَّة الُموَجَزة على النحو التالي: أُدِرَجت القروض   طويلة األجل في قائمة المركز المالي األوَّ

 
 مارس  31 

 م 2022
 ديسمبر 31 

 م2021
 )مدققة(   )غير مدققة( 
    

 420,292,715  420,650,428 قروض طويلة األجل 
 244,913,458  250,703,675 استحقاق متداول مدرج ضمن المطلوبات المتداولة 

    
 671,354,103  665,206,173 

 فيما يلي الحركة في القروض طويلة األجل:
 ديسمبر 31  مارس   31 
 م2021  م 2022 
 )مدققة(   )غير مدققة( 
 
 

   

 732,191,522  665,206,173 في بداية الفترة / السنة
 23,571,905  5,867,427 تكاليف تمويل للفترة / السنة

 1,340,127  280,503 إطفاء تكاليف معامالت 
 (2,461,485)  - صافي ربح متعلق بتعديل شروط اتفاقيات قروض طويلة األجل

 ( 58,777,370)  - ناقًصا: الُمسدَّد من أصل المبلغ خالل الفترة / السنة
 ( 30,658,526)  - ناقًصا: الُمسدَّد من تكاليف التمويل 

    
 665,206,173  671,354,103 نهاية الفترة / السنة في 

 
 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  5-1

 
بقيمة   تقديم قرض  السعودي على  التنمية الصناعية  الُمبَرمة مع صندوق  القرض  اتفاقية  مليون لاير سعودي بغرض تمويل    600نصَّت 

وكان   م.2020م، واستُحق في مارس وسبتمبر 2010سُِحَب المبلغ بالكامل في يونيو توسعة وإنشاء مرافق اإلنتاج الخاصة بالشركة، حيث 
ل رسوًما مدفوعة مقدًما ورسوًما إدارية سنوية بموجب اتفاقية القروض.  وقَّعت   2021في مارس   صندوق التنمية الصناعية السعودي يُحّمِ

ي يتمثل الغرض الرئيس منها في إعادة جدولة سداد أصل مبلغ القرض من  الشركة اتفاقية إعادة هيكلة مع صندوق التنمية الصناعية السعود
وأُجِرَي تعديل القيمة الدفترية  ولم ينشأ عن إعادة الهيكلة تعديل جوهري على شروط اتفاقية االقتراض السابقة. م.2022م إلى  2021عام  

م، وافق صندوق التنمية الصناعية  2022وفي فبراير    سعودي. مليون لاير  0.4للقرض وفقًا لشروط إعادة الهيكلة، ما نشأ عنه خسارة بقيمة  
 م. 2022م إلى يونيو 2022السعودي، بناًء على طلب الشركة بإعادة جدولة القسط الُمستَحق في مارس 

 
الشركة على مستوى معيَّن من األوضاع المالية وتقييد توزيع  وتقتضي تعهدات القرض لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي أن تحافظ 

النفقات الرأسمالية السنوية عن حدود معينة باإلضافة إلى بعض االشتراطات األخرى. والقرض مكفول برهن على   األرباح وعدم زيادة 
لة  والقيمة الدفترية لقروض صندو م.2022مارس    31ممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها كما في   التنمية الصناعية السعودي ُمسجَّ ق 

م، فقد التزمت الشركة بالتعهدات المتعلقة بتسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي. 2022مارس  31وكما في  باللاير السعودي.



  شركة كيمائيات الميثانول
 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي ما لم يُذكر خالف ذلك(
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 .     القروض طويلة األجل )تتمة(5
 

 تسهيالت المرابحة 5-2
 

تتمثل في المؤسسة العربية المصرفية وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك  م اتفاقية مع اتحاد بنوك  2007أبرمت الشركة خالل عام  
ديم  السعودي الهولندي والبنك األهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني )الُمَشار إليها معا باسم "المشتركون في تسهيالت المرابحة"( لتق

القروض تكاليف تمويل حسب األسعار السائدة في السوق ُمحتَسبة بناًء على معدالت  وتحمل هذه   تسهيالت مرابحة لتمويل مشاريع التوسعة.
السعودية. البنوك  القروض يمتد من عام  2020ديسمبر    31وكما في   الفائدة بين  م إلى عام  2021م، فإن إجمالي تواريخ استحقاق هذه 

 م.2022
 

المؤسسات المقِرضة يتمثل الغرض الرئيس منها في إعادة جدولة سداد أصل مبلغ  م اتفاقية إعادة هيكلة مع  2021وقَّعت الشركة في فبراير 
ولم ينشأ عن إعادة الهيكلة تعديل جوهري على شروط اتفاقية االقتراض   م.2028م حتى  2021م إلى  2022م حتى  2021القرض من عام  

 مليون لاير سعودي.  2.9، ما نشأ عنه ربح بقيمة وأُجِرَي تعديل القيمة الدفترية للقرض وفقًا لشروط إعادة الهيكلة األصلية.
 

النفقات   وتقتضي تعهدات تسهيالت القرض أن تحافظ الشركة على مستوى معيَّن من األوضاع المالية وتقييد توزيع األرباح وعدم زيادة 
ممتلكات الشركة ومصانعها    والقرض مكفول برهن على  الرأسمالية السنوية عن حدود معينة باإلضافة إلى بعض االشتراطات األخرى.

لة باللاير السعودي. م.2022مارس    31ومعداتها كما في   م، فقد  2022مارس    31وكما في   والقيم الدفترية للقروض طويلة األجل ُمسجَّ
 التزمت الشركة بالتعهدات المتعلقة بتسهيالت المرابحة. 

 
 تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل  5-3

 
 الُمعَاد هيكلته للقروض طويلة األجل: فيما يلي جدول االستحقاق  

 
 مارس: 31للسنة المنتهية في        

 252,043,021   م 2022
 19,009,781   م 2023
 33,267,117   م 2024
 38,019,563   م 2025
 42,772,008   م 2026
 294,651,611   بعد ذلك 

   679,763,101 
    

 احتياطي نظامي  .6
 

من ربح   %10األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يتعيَّن على الشركة في كل نهاية سنة تحويل نسبة  وفقًا للنظام 
وهذا االحتياطي غير قابل   من رأسمالها.  %30السنة، بعد تسوية العجز المتراكم، إلى احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي نسبة  

 في الشركة. للتوزيع على المساهمين 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  .7
 

وتشتمل الجهات ذات العالقة   تتألف الجهات ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وِكبار موظفي اإلدارة. 
 )"الجهات ذات العالقة األخرى"(.أيًضا على كيانات أعمال تجارية لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها 

 
م )لفترة الثالثة أشهر 2022مارس    31لم تُبرم الشركة معامالت جوهرية مع الجهات ذات العالقة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   ( أ 

 لاير سعودي(. 54,399م: 2021مارس  31المنتهية في 
 

 مكافأة ِكبار موظفي اإلدارة:  (ب

 مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر   

 م2021  م 2022  

     

 1,240,089  2,183,217  رواتب ومكافآت قصيرة األجل أخرى للموظفين

 41,034  49,643  التزامات مكافآت موظفين

  2,232,860  1,281,123 



  شركة كيمائيات الميثانول
 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي ما لم يُذكر خالف ذلك(
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 الربح األساسي والمخفض للسهم  .8
 

ح لعدد األسهم الُمصَدرة العادية خالل الفترة.تُحتَسب ربحية    السهم األساس بقسمة الربح العائد لحاملي أسهم الشركة على المتوسط المرجَّ
 ونظًرا ألنَّ الشركة ليس لديها أي أسهم ُمخفََّضة محتملة، فإنَّ ربحية السهم الُمخفَّض هي ذاتها ربحية السهم األساس. 

 
 (.1للفترة المقارنة بأثر رجعي كما هو مبين في إيضاح )تم تعديل ربحية السهم  

 

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 م2021  م 2022  
     

 29,875,992  102,671,598  ربح الفترة

 67,450,863  67,450,863  ُمعدَّل(عدد األسهم العادية الُمعدَّل لربحية السهم األساس والُمخفَّض )

 0.44  1.52  ربحية السهم )ُمعدَّلة( 

 
 المطلوبات المحتملة وااللتزامات  .9
 

م، كانت الشركة ملتزمة التزاًما محتماًل عن ضمانات بنكية واعتمادات مستندية ُمصَدرة في سياق األعمال  2022مارس    31كما في   ( أ 
مليون لاير سعودي    50,6م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي، على التوالي، )  18.1مليون لاير سعودي و    50.6العادي بقيمة  

 التوالي(. مليون لاير سعودي على  18,5و
 

مليون لاير    32.1م بما يقارب  2022مارس    31بلغت المصاريف الرأسمالية التي أبرمت الشركة عقوًدا بشأنها ولم تتكبَّدها حتى   (ب
 مليون لاير سعودي(.  12.0م: 2021ديسمبر  31سعودي )

 
م  2018م حتى  2014عن األعوام من    م ربوطا زكوية إضافية2020وأصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( خالل عام   (ج

م  2014م عن األعوام من  2020مليون لاير سعودي في عام    0.2مليون لاير سعودي، دفعت الشركة منها مبلغًا بقيمة    8.8بقيمة  
وقدَّمت الشركة اعتراًضا على   م. 2016م عن عام  2021مليون لاير سعودي في عام    0.2م ودفعت مبلغًا آخر بقيمة  2017حتى  
 الهيئة.  ربوط

 
بقيمة  2021أصدرت الهيئة خالل عام   التزام زكوي إضافي  ُمعدَّاًل مع  ربًطا  األعوام من    21.3م  مليون لاير سعودي تقريبًا عن 

وقدَّمت الشركة اعتراًضا على الربط الُمعدَّل الصادر عن الهيئة إلى األمانة العامة للجان الزكاة والضريبة  م.2016م حتى  2014
وتعتقد إدارة الشركة  م، وال تزال دراسة األمانة لالعتراض قيد االنتظار.2016م حتى 2014ألمانة"( عن األعوام من والجمارك )"ا

م حتى  2014أن الحد األقصى من االلتزام الذي قد ينشأ عن القرار النهائي لالعتراض بشأن البنود المتبقية في الربط لألعوام من  
عالوة على ذلك، أصدرت الهيئة   م. 2022مارس    31دِرَج ضمن الزكاة ُمستَحقة الدفع كما في  مليون لاير سعودي أُ   2م يبلغ  2016

 م. 2018م و 2017ربًطا ُمعدَّاًل مع التزام زكوي إضافي بقيمة ال شيء عن عامي 
 

  12.5بقيمة    م مع التزام إضافي2020م و  2019م ربوطاً زكوية اضافية عن عامي  2021فضاًل عن ذلك، أصدرت الهيئة خالل سنة  
بقيمة   مليون لاير سعودي. مبلغا  ودفعت  العامين  هذين  الهيئة عن  ربطي  اعتراضا على  الشركة  مليون لاير سعودي    0.4فقدمت 

مليون لاير سعودي حيث اعترضت الشركة عليه    0,6م بمبلغ  2020م و2019اصدرت الحقا الهيئة ربطاً معدالً للسنتين   م.2021
م, كان لدى ألمانة العامة  2022مارس  31خالل الفترة المنتهية في  الزكاة والضريبة والجمارك )"األمانة"(لدى ألمانة العامة للجان  

السنتين   ببروط  تتعلق  االستفسارات  بعض  )"األمانة"(  والجمارك  والضريبة  الزكاة  و2019للجان  هذه  2020م  على  الرد  وتم  م 
 فحص ألمانة العامة للجان الزكاة والضريبة والجمارك )"األمانة"(. تنتظر الشركة نتيجة االستفسارات ضمن الوقت المحدد. 

 
م فيما يتعلق بالربوط الصادرة  2022مارس    31وبناًء على أفضل تقدير لإلدارة، تعتقد اإلدارة أن المخصص الُمعتَرف به كما في  

 مناسب وليس هناك حاجة إلى تجنيب مخصص إضافي. 
 

 األحداث الالحقة  .10
 

م، والتي قد يكون لها تأثير جوهري 2022مارس    31حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في  
 على المركز المالي للشركة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة.

 
 أرقام المقارنة  .11

 
 ولم يؤثر إعادة التصنيف على الربح أو حقوق الملكية.  الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.أِعيد تصنيف بعض أرقام الفترة 
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