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٦

معلومات حول الشركة وأنشطتھا -١

الكیمیائیة السعودیة القابضة ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة الشركة  
إن عنوان مكتب الشركة م).١٩٧٢مارس ٢٨ھـ (الموافق ١٣٩٢صفر ١٢بتاریخ ١٠١٠٠٠٦١٦١بموجب السجل التجاري رقم 

ھو: الریاض  ٢٦٦٥ص.ب.المسجل  ا١١٤٦١،  المملكة  السعودیة.،  السعودیة لعربیة  المالیة  السوق  في  مدرجة  المجموعة  إن 
(تداول).

تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعین "المجموعة") بما یلي:

  األخرى التي تساھم فیھا الشركة وتوفیر الشركات  التابعة أو المشاركة في إدارة  الشركات  لھا وامتالك  إدارة  الدعم الالزم 
العقارات.

 .تصنیع وبیع المتفجرات والمنتجات المتعلقة بھا ألغراض االستعمال المدني والعسكري وتقدیم خدمات الدعم الفني للتفجیر
 تصنیع ومزاولة تجارة الجملة والتجزئة في األدویة والمواد والمحالیل الطبیة والمستحضرات الصیدلیة واألدوات والمعدات

واآلالت الطبیة والجراحیة ولوازم المستشفیات والمراكز الطبیة وقطع الغیار الخاصة بھا والمنظفات والمواد الغذائیة. 
.تصنیع وإنتاج مادة نترات األمونیوم

لھا التالیة: على القوائم المالیة للشركة والقوائم المالیة للشركات التابعةالموجزةالموحدة األولیة القوائم المالیة تشتمل ھذه 

نسبة الملكیة %

النشاط الرئیسي بلد التأسیسالشركة التابعة
مارس٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
الشركة السعودیة العالمیة للتجارة  

المحدودة ("سیتكوفارما") 
المملكة العربیة  

٪٩٩٪ ٩٩توزیع األدویة السعودیة 
شركة السویس العالمیة للنترات  

("سینكو") 
جمھوریة مصر  

٪ ١٠٠٪ ١٠٠إنتاج نترات األمونیوم المسامیة العربیة 

الشركة الكیمیائیة لالستثمار التجاري  
المحدودة

المملكة العربیة  
السعودیة 

یشتمل على تجارة الجملة 
والتجزئة في األدویة والمواد  

٪ ١٠٠٪ ١٠٠والمعدات الطبیة
شركة أجا للصناعات الدوائیة  

("أجا فارما") المحدودة 
المملكة العربیة  

٪ ١٠٠٪ ١٠٠إقامة وتملك مصانع األدویةالسعودیة 

الشركة الكیمیائیة السعودیة المحدودة
المملكة العربیة  

٪ ١٠٠٪ ١٠٠إقامة وتملك مصانع المتفجرات السعودیة 

إعداد أسس-٢

ھذه   المعتمدة في ") "التقریر المالي األولي"٣٤لمعیار المحاسبة الدولي ("وفقاً  األولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة  تم إعداد 
. المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین

المطلوبة في القوائم المالیة الموحدة السنویة الكاملة،  ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١وعلیھ یجب قراءتھا جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

تائج  تعتبر الفترة األولیة جزًءا ال یتجزأ من السنة المالیة الكاملة، لكن نتائج العملیات للفترات األولیة قد ال تشیر بصورة عادلة إلى ن 
السنة الكاملة عملیات 
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٧

(تتمة)أسس اإلعداد-٢

العملة الوظیفیة وعملة العرض  
األولیة الموحدة الموجزة بآالف الریاالت السعودیة، مالم یذكر خالف ذلك. اللایر السعودي ھو العملة تم عرض ھذه القوائم المالیة  

شركة سینكو والتي تستخدم الدوالر ءاللایر السعودي باستثنا الوظیفیة للمجموعة. إن عملة العرض للشركة وجمیع شركاتھا التابعة ھي  
األمریكي كعملة العرض. 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة ١-٢

السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة تتماشى  
، إن وجدت. ٢٠٢٢ینایر  ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة اعتباًرا من  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ھیة في  تالموحدة السنویة للمجموعة المن

لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألیة معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت جدیدة صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.

، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة ٢٠٢٢تفسیرات ألول مرة في عام العدید من التعدیالت والیسري مفعول  
تم اإلفصاح عن طبیعة وأثر ھذه التغیرات أدناه.الموجزة للمجموعة.

١٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -الممتلكات واآلالت والمعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود 

أي عائدات من بیع البنود المنتجة - من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -التعدیالت على المنشآت الخصم  تحظر  
أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأھیلھ للعمل على النحو الذي تریده اإلدارة. وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة 

بیع ھذه البنود، والتكالیف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. بإثبات المتحصالت من 

البنود  حیث انھ لم تكن ھنالك أي مبیعات من  لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجوعة
بدایة او بعد أقرب فترة معروضةالمتاحة لالستخدام فيالممتلكات واآلالت والمعداتمن المنتجة

بالمئة" للتوقف عن إثبات المطلوبات  ١٠الرسوم في اختبار "الـ  -) "األدوات المالیة"  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
المالیة 

ط المطلوبات المالیة یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بتضمینھا عند إجراء تقویم للتأكد من وجود اختالف جوھري في شرو
الجدیدة أو المعدلة عن الشروط األصلیة للمطلوبات المالیة. تشتمل ھذه األتعاب على تلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة بین الجھة  

خر. المقترضة والجھة الُمقرضة، بما في ذلك أتعاب مدفوعة أو مستلمة إما من قبل الجھة المقترضة أو الجھة الُمقرضة نیابة عن اآل
: األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس. ٣٩وال یوجد تعدیل مشابھ مقترح لمعیار المحاسبة الدولي  

تعدیل على المطلوبات لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجوعة حیث انھ لم یكن ھناك أي  
.الفترةللمجموعة خاللالمالیة 

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة ٢-٢

یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات  
.لفعلیة عن ھذه التقدیراتالمحاسبیة والمبالغ المدرجة لألصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج ا

األولیة الموحدة الموجزة في تطبیق السیاسات المحاسبیة  إن األحكام الھامة التي توصلت لھا اإلدارة عند إعداد ھذه القوائم المالیة  
بما في ذلك سیاسات إدارة المخاطر ذاتھا المطبقة في القوائم المالیة   للشركة والمصادر الرئیسیة لحالة عدم التأكد في التقدیرات 

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في السنویة للسنة
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٨

لیة تحت التنفیذ الممتلكات واآلالت والمعدات وأعمال رأسما-٣

فیما یلي ملخًصا لحركة الممتلكات واآلالت والمعدات:

٢٠٢٢مارس  ٣١
بآالف الریاالت السعودیة 

)غیر مراجعة(

٢٠٢١دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت السعودیة 

) مراجعة(
التكلفة 

٩٣٤٬٤١٠٩١٣٬٣٦٣الرصید في بدایة الفترة/السنة
٤٬٤٨١٨٬٤٦٦إضافات 

) ٩٣٠()٥٣٧(إسبعادات 
١٣٬٥١١-من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ تحویالت

٩٣٨٬٣٥٤٩٣٤٬٤١٠الرصید في نھایة الفترة/السنة

كم ااالستھالك المتر
٤٧٤٬٩١٣٤٣٤٬٥٨٠الرصید في بدایة الفترة/السنة

١٠٬١٥٠٤١٬٠١١المحمل للفترة/السنة 
) ٦٧٨()١٣٦(إسبعادات 

٤٨٤٬٩٢٧٤٧٤٬٩١٣الرصید في نھایة الفترة/السنة 

٤٥٣٬٤٢٧٤٥٩٬٤٩٧صافي القیمة الدفتریة

فیما یلي ملخًصا لحركة أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ:

٢٠٢٢مارس  ٣١
بآالف الریاالت السعودیة 

)غیر مراجعة(

٢٠٢١دیسمبر ٣١
السعودیة بآالف الریاالت  

) مراجعة(

٦٠٥٬٦٩٦٤٢٣٬٨٨٤الرصید في بدایة الفترة/السنة
٣٣٬٢٣٦١٩٦٬٢٠٨إضافات 
) ١٣٬٥١١(-ممتلكات واآلالت والمعدات الى التحویالت

٦٣٨٬٩٣٢٦٠٦٬٥٨١الرصید في نھایة الفترة/السنة

ألف  ٨١٥مبلغ  ٢٠٢٢مارس  ٣١بلغت تكالیف التمویل المؤھلة المدرجة في تكلفة األصول خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
لایر سعودي) ألف ٦٠٢: ٢٠٢١مارس٣١لایر سعودي (

لبناء مصنع األدویة في مدینة حائل  ةبشكل رئیسي في التكالیف المتكبد٢٠٢٢مارس ٣١تتمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ في  
الصناعیة ومصنع المتفجرات الجدید في مدینة الریاض وجمیع األعمال األخرى التي یتم تنفیذھا لتتفق مع اللوائح األمنیة.

. العام. من المتوقع اكتمال المشروعین خالل المشاریعبخصوص االرتباطات الرأسمالیة المتعقلة بھذه ١-١٠راجع إیضاح 

وجمیع  إ وسیارات  وآالت  فیھ مباني  ومصنع المتفجرات الجدید في الریاض الخاصة بالمجموعة بما  حائل  مصنع األدویة في  ن 
األصول ذات الصلة مرھونة لصالح صندوق التنمیة الصناعیة السعودي كضمان مقابل القروض ذات الصلة.
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٩

ذمم مدینة تجاریة -٤

٢٠٢٢مارس  ٣١
الریاالت السعودیة بآالف 
)غیر مراجعة(

٢٠٢١دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت السعودیة 

)مراجعة(

٢٬٠٠٤٬٩٥٠١٬٧٧٥٬٨٦٥ذمم مدینة تجاریة 
) ١٦٠٬٨٤٥()١٦٩٬٠٩٥(مخصص الھبوط في الذمم المدینة التجاریة  

١٬٨٣٥٬٨٥٥١٬٦١٥٬٠٢٠المجموع  

٢٠٢٢مارس  ٣١من إجمالي الذمم المدینة التجاریة كما في ٪٦٢ما نســـبتھ  الحكومة الســـعودیةة من  قالتجاریة المســـتح تتمثل الذمم  
من إجمالي الذمم المدینة التجاریة)، تتمتع ھذه المؤسسات بتصنیف ائتمني قوي في السوق السعودي.٪٦٠: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(

ملیون لایر ـسعودي أي ٢٢٨مبیعات لعمیل واحد حكومي بمبلغ  ٢٠٢٢مارس  ٣١ھیة في  تتـضمن اإلیرادات لفترة الثالثة أـشھر المنت
من إجمالي اإلیرادات).٪٢٤ملیون لایر سعودي أي ما نسبتھ ٢٣٥: ٢٠٢١مارس٣١من اجمالي اإلیرادات (٪٢٥ما نسبتھ 

مارس  ٣١لفترة الثالثة أشــــھر المنتھیة في المجموعة باالعتراف بمخصــــص خســــائر ائتمانیة متوقعة للذمم المدیمة التجاریةقامت  
.لایر سعودي)ملیون٢٠٢١:٨مارس٣١(لایر سعوديملیون ٨٬٢بمبلغ٢٠٢٢

رأس المال -٥
لایر  ٨٤٣٬٢٠٠٬٠٠:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١لایر سعودي (٨٤٣٬٢٠٠٬٠٠٠مبلغ  ٢٠٢٢مارس  ٣١بلغ رأس مال المجموعة كما في  

لایر سعودي. ١٠سھم) قیمة كل سھم ٨٤٬٣٢٠٬٠٠٠: ٢٠٢١دیسمبر٣١سھم (٨٤٬٣٢٠٬٠٠٠سعودي) مكون من 

والتسھیالت قروضال-٦

تمویل صندوق التنمیة الصناعیة السعودي١-٦

ركات التابعة للمجموعة على قروض طویلة األجل مقدمة من صـندوق التنمیة الصـناعیة السـعودي للوفاء   ركتان من الـش حصـلت ـش
حصـلت شـركة أجا للصـناعات الدوائیة المحدودة ("أجا فارما") على القرض األول سـمالیة الخاصـة بالمجموعة.أبالمصـاریف الر

٢٠٢٢مارس٣١ملیون لایر سـعودي والذي قد تم اسـتخدام كامل مبلغ التسـھیل كما في  ١٥٧٫٥، وبلغت قیمتھ  ٢٠١٦خالل سـنة  
عودیة المحدودة على القرض الثاني خالل ـسنة  ملیون لایر ـسعودي).٢٠٢١:١٥٧٫٥دیـسمبر ٣١( حصـلت الـشركة الكیمیائیة الـس

دیسـمبر ٣١(٢٠٢٢مارس٣١والذي قد تم اسـتخدام كامل مبلغ التسـھیل كما في  ملیون لایر سـعودي٢٢٩، وبلغت قیمتھ  ٢٠٢٠
ملیون لایر سعودي).٢٠٢١:١٨٣٫٢

كما ، على التوالي.٢٠٢١مایو ٢٧و٢٠٢١ینایر  ٢٨، تخلفت شركة أجا فارما عن سداد قسطین المستحقین في ٢٠٢١عام خالل  
بإعادة جدولة اتفاقیتھا المبرمة مع صندوق التنمیة الصناعیة السعودي لتمدید تاریخ  ، قامت شركة أجا فارما  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 

ا تغییر تاریخ اسـتحقاق السـداد..٢٠٣٠إلى أغسـطس ٢٠٢٧اسـتحقاق القرض من سـبتمبر   قامت وكجزء من التعدیل، قد تم أیضـً
قد قامت اإلدارة بخـصم القیمة الحالیة لتواریخ  الـسابق.اإلدارة بإجراء تحلیل، وتعتقد بأن ذلك ال یؤد إلى التوقف عن اثبات القرض  

خالل السـنة  ملیون لایر سـعودي، وتم تسـجیلھ ضـمن اإلیرادات األخرى٣٫٧اسـتحقاق السـداد الجدیدة، والذي نتج عنھ ربح قیمتھ 
مبر ٣١المنتھیة في   داد وتمدید وعالوة على ذلك، لم یطرأ أي تغییر على جوھر القرض كجزء من تعدیل ت.٢٠٢١دیـس واریخ الـس

ھـ  ١٤٤٤ـشوال ١٥یـستحق القرض المقدم إلى ـشركة أجا فارما الـسداد على ـستة عـشر قـسًطا نـصف ـسنوي بدًء من فترة القرض.
)، بینما یـستحق القرض المقدم للـشركة الكیمیائیة الـسعودیة المحدودة الـسداد على أربعة عـشر قـسًطا نـصف  ٢٠٢٣مایو  ٥(الموافق 

.)٢٠٢٢نوفمبر ٩ھـ (الموافق ١٤٤٤ربیع الثاني  ١٥سنوي بدًء من 



الكیمیائیة السعودیة القابضة الشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)حول القوائم المالیة إیضاحات 
٢٢٠٢مارس٣١

١٠

(تتمة) والتسھیالت قروض  ال-٦

(تتمة) تمویل صندوق التنمیة الصناعیة السعودي١-٦
ملیون لایر ســعودي، والتي قد ٢٦٫٤تحمل القروض المقدمة من صــندوق التنمیة الصــناعیة الســعودي تكالیف عمولة ثابتة بقیمة  

ا في ـبداـیة فترة القرض. ا مـقدمـً ا في  یتم إطـفاء تـكالیف العموـلة على ـمدى فترات القروض.ـقاـمت المجموـعة ـبدفعـھ ـمارس ٣١كـم
ملیون لایر سعودي).٢٠٢١:٢٢٫١دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢١٫٨، بلغ الرصید غیر المطفأ قیمة قدرھا  ٢٠٢٢

للقرض كجزء من القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات (خالل  المؤھلةالتمویل األخرىیتم رـسملة إطفاء األتعاب وتكالیف  
فترة إنشاؤھا) أو یتم تحمیلھا على الربح أو الخسارة (بعد إنشاؤھا).

التابعة االلتزام  یتعین على الشـــركات إن االتفاقیات مضـــمونة بســـندات إذنیة، ورھن ممتلكات وآالت ومعدات الشـــركات التابعة.
بالتعھدات بموجب تسھیالت القروض التي تم الحصول علیھا.

فیما یلي ملخص بمعلومات تمویل صندوق التنمیة الصناعیة السعودي: 

٢٠٢٢مارس  ٣١
بآالف الریاالت السعودیة 

)غیر مراجعة(

٢٠٢١دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت السعودیة 

)مراجعة(

٣٨٦٬٥٠٠٣٨٦٬٥٠٠صندوق التنمیة الصناعیة السعودي قروض من 
) ٢٢٬١٢١() ٢١٬٣٢٢(إداریة غیر مطفأة یخصم: رسوم  

) ٣٬٦٧٢() ٣٬٥٦٧(تعدیل القیمة الحالیة
٣٦١٬٦١١٣٦٠٬٧٠٧

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠متداول 
٣٥٣٬٦١١٣٥٢٬٧٠٧غیر متداول

٣٦١٬٦١١٣٦٠٬٧٠٧

األجلةقصیرقروضال٢-٦
تحمل ھذه التسھیالت تكلفة تمویل وفقاً لمعدل سایبور زائدًا األسعار  تستخدم المجموعة التمویل اإلسالمي لتمویل عملیاتھا التجاریة.

مستویات معینة تتضمن اتفاقیة التسھیالت تعھدات تتطلب الحفاظ على  إن ھذه التسھیالت مضمونة بسندات إذنیة.السائدة في السوق.
من النسب المالیة، وتشمل إحدى االتفاقیات التنازل عن إقرار بالتنازل عن متحصالت تمویل صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 

ومع ذلك، بعد نھایة السنة، حصلت ، لم تكن المجموعة أیًضا ملتزمة بتعھدات بعض البنوك.٢٠٢١خالل  .لصالح البنك الُمقرض
.بات تنازل من البنوكالمجموعة على خطا 

األجل: ةقصیرقروضفیما یلي ملخًصا بمعلومات ال
المبالغ المستخدمة على شكل 

سقف التمویل  
بآالف الریاالت  

السعودیة

مسحوبات
بآالف الریاالت  

السعودیة

اعتمادات مستندیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة
) ١٠٬١(إیضاح 

خطابات ضمان  
الریاالت  بآالف 

السعودیة
) ١٠٬١(إیضاح 

المبالغ غیر  
المستخدمة  

بآالف الریاالت  
السعودیة

(غیر مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 
٤٢٬٥٠٠--٣٨٩٬٧٢٥٤٢٬٥٠٠الشركة السعودیة الكیمائیة القابضة 
٣٬٣٣٠٬٠٠٠١٬٤٣٦٬١٠٤١٠٠٬٧٣٥٢٧٩٬٥٣١١٬٨١٦٬٣٧٠الشركة السعودیة العالمیة للتجارة 

الشركة الكیمیائیة لالستثمار التجاري  
١٠٬٣٨٧--١٠٬٣٨٧-المحدودة

٢٢٬٧٤١-١٢٣٬٠٠٠٢٢٬٧٤١٣٬١٧١شركة آجا للصناعات الدوائیة المحدودة 
٤٦٠٬٠٠٠٢١٥٬٤٥٧١٬٥١٤١١٬٨٣٩٢٢٨٬٨١٠الشركة الكیمیائیة السعودیة المحدودة

١٠١٠---للنترات شركة السویس العالمیة 
٤٬٣٠٢٬٧٢٥١٬٧٢٧٬١٨٩١٠٥٬٤٢٠٢٩١٬٣٨٠٢٬١٢٠٬٨١٨المجموع 



الكیمیائیة السعودیة القابضة الشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)حول القوائم المالیة إیضاحات 
٢٢٠٢مارس٣١

١١

(تتمة) والتسھیالت لقروضا -٦

(تتمة)األجلة رقروض قصیال٢-٦

المبالغ المستخدمة على شكل

سقف التمویل  
بآالف الریاالت  

السعودیة 

مسحوبات
بآالف الریاالت  

السعودیة 

اعتمادات مستندیة  
بآالف الریاالت  

السعودیة 
) ١٠٬١(إیضاح 

خطابات ضمان  
بآالف الریاالت  

السعودیة 
) ١٠٬١(إیضاح 

المبالغ غیر  
المستخدمة  

بآالف الریاالت  
السعودیة 

(مراجعة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
٤٢٬٥٠٠--٣٨٩٬٧٢٥٤٢٬٥٠٠الشركة السعودیة الكیمائیة القابضة 
٣٬٣٣٠٬٠٠٠١٬٢٣٠٬٩١٢١٤٩٬٢٠٤٢١٠٬١٢٣١٬٥٩٠٬٢٣٩الشركة السعودیة العالمیة للتجارة 

الشركة الكیمیائیة لالستثمار التجاري  
١٦٬٣٨٧--٦٥٬٠٠٠١٦٬٣٨٧المحدودة

٢٩٬٨٩٦--١٢٣٬٠٠٠٢٩٬٨٩٦شركة آجا للصناعات الدوائیة المحدودة 
٤٦٠٬٠٠٠٢١٤٬٧٣٠١٬٥١٤١١٬٨٣٩٢٢٨٬٠٨٣الكیمیائیة السعودیة المحدودةالشركة 

١٢١٢---شركة السویس العالمیة للنترات 
٤٬٣٦٧٬٧٢٥١٬٥٣٤٬٤٢٥١٥٠٬٧١٨٢٢١٬٩٧٤١٬٩٠٧٬١١٧المجموع 

زكاة وضریبة دخل -٧

الفترة/السنة: الحركة في مخصص الزكاة وضریبة الدخل خالل ١-٧
٢٠٢٢مارس  ٣١

بآالف الریاالت  
السعودیة

)غیر مراجعة(

٢٠٢١دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت  

السعودیة 
) مراجعة(

٤٦٬٢٣٠٢٠٧٣٤٬ي بدایة الفترة/السنةكما ف
٩٬٠٧٥٣٦٬٣٧٤السنة/خالل الفترةالمحمل

) ٣٥٢٬٤٢(-السنة/فترةمدفوع خالل ال
٥٥٬٣٠٥٢٩٤٦٬٢الفترة/السنة نھایة كما في 

ملیون  ٩٬١بمبلغ٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في  أشھرالثالثةقامت المجموعة باالعتراف بمخصص زكاة وضریبة دخل لفترة 
. لایر سعودي)ملیون٢٠٢١:٩٬٦مارس٣١لایر سعودي (

("الھیئة") لتقدیم إقرارات زكویة موحدة للشركة القابضة  حصلت المجموعة على موافقة ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك 
باإلضافة إلى  .٢٠٢٠الشركة الكیمیائیة السعودیة وأجا فارما والشركة الكیمیائیة لالستثمار بدًء من عام :والشركات التابعة التالیة

.ذلك، تقدم شركة سیتكو فارما إقراًرا زكوًیا منفصالً 

. ٢٠٢١حتى سنة وحصلت على شھادات للسنوات اإلقرارات الزكویة سیتكو فارما مجموعة وشركة  قدمت ال

من الھیئة، والتي نتج عنھا مبلغ ٢٠٢٠الزكویة النھائیة حتى سنة ، حصلت الشركة على الربوط٢٠٢٢مارس٣١كما في 
.ملیون لایر سعودي، وقامت الشركة بتقدیم اعتراًضا علیھ وفًقا لإلجراءات ذات الصلة١٥٬٧إضافي قدره 

نة المنتھیة في  مبر ٣١خالل الـس نوات ح ـشركة ، حصـلت  ٢٠١٩دیـس یتكو فارما على تقییمات الزكاة النھائیة للـس نةتىـس ٢٠١٧ـس
الھیئة.من



الكیمیائیة السعودیة القابضة الشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)حول القوائم المالیة إیضاحات 
٢٢٠٢مارس٣١

١٢

والمخفضالسھم األساسيربح-٨

یتم احتساب ربح السھم وذلك باستخدام صافي ربح الفترة المتعلق بالمساھمین العادیین في المجموعة على أساس المتوسط المرجح 
األساسي، وذلك لعدم وجود أدوات مالیة مصدرة إن ربح السھم المخفض ھو نفسھ ربح السھم لعدد األسھم القائمة خالل تلك السنة.

مخفضة لدى المجموعة.

األدوات المالیة -٩

فیما یلي فئات الموجودات والمطلوبات المدرجة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة: 

٢٠٢٢مارس  ٣١
بآالف الریاالت السعودیة 

)غیر مراجعة(

٢٠٢١دیسمبر ٣١
الریاالت السعودیة بآالف 

) مراجعة(
موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 

١٬٨٣٥٬٨٥٥١٬٦١٥٬٠٢١ذمم مدینة تجاریة
٢٨٬٥٩١٣٢٬٣٧٢موجودات أخرى
١١٤٬٤٦١١٠١٬١٩٤نقد وشبھ النقدیة

١٬٩٧٨٬٩٠٧١٬٧٤٨٬٥٨٧مجموع الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 

مالیة بالتكلفة المطفأة مطلوبات 
٣٦١٬٦١١٣٦٠٬٧٠٧تمویل صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 

٧٬٨٥٨١٠٬٥٤٧التزامات عقود ایجار 
١٬٧٢٧٬١٨٩١٬٥٣٤٬٤٢٦األجلر تمویل قصی

٧٢٤٬٢٣٥٨٠٣٬٦٥٢دائنة تجاریةمذم
١٣٬٣٠٦٥٥٬٤٦٨توزیعات أرباح مستحقة  

١٠٤٬٣١٦١٠٧٬٠٤٥مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
٢٬٩٣٨٬٥١٥٢٬٨٧١٬٨٤٥المالیة بالتكلفة المطفأة المطلوباتمجموع 

حیث تعتقد أن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف جوھرًیا عن قیمتھا الدفتریة لم تعرض المجموعة إفصاحات القیمة العادلة،
.التقریرفي تاریخ  

المطلوبات المحتملة واالرتباطات الرأسمالیة -١٠

المطلوبات المحتملة ١-١٠

: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١لایر سعودي (ملیون  ٢٩١٬٣بمبلغ  ٢٠٢٢مارس  ٣١بنكیة كما في  لدى المجموعة خطابات ضمان  )أ
خالل دورة األعمال  ملیون  ٢٢١٬٩ سعودي) تم إصدارھا  لدى المجموعة خطابات  ،باإلضافةالعادیة للمجموعة.لایر 

ملیون  ١٥٠٬٧: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٠٥٬٤بمبلغ ٢٠٢٢مارس ٣١اعتماد مستندیة قائمة كما في 
. لایر سعودي)

المطالبات من المقاولین  لدى المجموعة التزامات محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسائل المتنازع علیھا، بما في ذلك  ) ب
مختلفة. قضایا  على  تنطوي  التي  والتحكیم  القضائیة  واإلجراءات  دورة  وعلیھم،  خالل  المحتملة  االلتزامات  ھذه  تنشأ 

ال یتوقع تكبد أي التزامات ھامة إضافیة من تلك المطالبات المحتملة. األعمال العادیة.

ارتباطات تجاریة ورأسمالیة ٢-١٠

مالیة قائمة بتاریخ  لدى المجموعة مالیة تحت التنفیذ  ٢٠٢٢مارس٣١تعھدات رأـس اریع األعمال الرأـس ملیون٨٥بمبلغبـشأن مـش
لایر سعودي).ملیون ٢٠٢١:١٥١دیسمبر ٣١لایر سعودي (



الكیمیائیة السعودیة القابضة الشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)حول القوائم المالیة إیضاحات 
٢٢٠٢مارس٣١

١٣

المعلومات القطاعیة التشغیلیة -١١

القطاعات التشغیلیة بطریقة تتوافق مع التقریر الداخلي المقدم لمتخذ القرارات التشغیلیة الرئیس. تقوم المجموعة یتم التقریر عن  
األدویة  المتفجرات،  في  التشغیلیة  المجموعة  عملیات  تتمثل  العملیات.  من  الخسارة  أو  الربح  على  بناء  القطاعات  أداء  بتقییم 

األم نترات  وإنتاج  الطبیة  لبعض  والمستلزمات  ملخًصا  یلي  فیما  القابضة.  الشركة  عملیات  الرئیس  المركز  یتضمن  فیما  ونیوم، 
المعلومات المالیة المختارة لقطاعات األعمال المذكورة أعاله. فیما عدا المعلومات المتعلقة بقطاع نترات األمونیوم المتواجد في  

بقطاعا  تتعلق  األخرى  المعلومات  جمیع  فإن  مصر العربیة،  كافة  جمھوریة  حذف  تم  السعودیة.  العربیة  المملكة  داخل  أعمال  ت 
المعامالت المتداخلة بین شركات المجموعة ضمن القطاعات التي یتم رفع التقاریر بشأنھا بشكل مالئم. 

قطاع  
المتفجرات

بآالف الریاالت  
السعودیة

قطاع األدویة 
والمستلزمات  

الطبیة 
بآالف الریاالت  
السعودیة

انتاج  قطاع 
نترات 
األمونیوم 

بآالف الریاالت  
السعودیة

المركز 
الرئیس
بآالف  

الریاالت 
السعودیة

محذوفات  
تعدیالت/

بآالف الریاالت  
السعودیة

عالمجمو
بآالف  

الریاالت 
السعودیة

(غیر  ٢٠٢٢مــارس  ٣١كمــا في  
مراجعة)ال

٤٬٧١٢٬٨٧٠) ١٬٥٢٤٬٥٠٧(٨٦٣٬٩٤٦٣٬٤٣٦٬٢٦٦١٥٤٬٠٧٤١٬٧٨٣٬٠٩١موجودات القطاع 
٣٬٠٥٤٬٦١٩) ٤٤٩٬٧١٨(٦٩٢٬١٢٨٢٬٥٥٧٬٦٧١١٢٥٬٩٥٩١٢٨٬٥٧٩مطلوبات القطاع

٢٠٢١دیســـــمـبـر  ٣١كـمــا فـي  
(مراجعة)

٤٬٦٠٢٬٧٢٤)١٬٤٦٤٬٣٨٥(٨٤٤٬٥٤٢٣٬٣٠٥٬٤٣٧١٥١٬٠٧٥١٬٧٦٦٬٠٥٥موجودات القطاع 
٢٬٩٧٧٬٤٧٦) ٤٤٥٬٤٨٥(٦٩٠٬٦٢٦٢٬٤٥٨٬٤١١١٢٦٬٠٥٢١٤٧٬٨٧٢مطلوبات القطاع

قطاع  
المتفجرات
بآالف  

الریاالت 
السعودیة

قطاع األدویة 
والمستلزمات  

الطبیة 
بآالف الریاالت  

ةالسعودی

قطاع انتاج  
نترات 
األمونیوم 

بآالف الریاالت  
السعودیة

المركز 
الرئیس
بآالف  

الریاالت 
عودیةلسا

محذوفات  
تعدیالت/

بآالف الریاالت  
السعودیة

عالمجمو
بآالف الریاالت  
السعودیة

٣١لفترة الثالثة أشــھر المنتھیة في  
(غیر المراجعة)٢٠٢٢مارس 
٩٠٣٬٩٩١--٨١٬١٥٣٨١٧٬٩٢٤٤٬٩١٤تاإلیرادا

) ٤٥٬١٤٠(-٣٣٬٦١١١١٬٥٢٩-اإلیرادات بین القطاعات
٩٠٣٬٩٩١) ٤٥٬١٤٠(-٨١٬١٥٣٨٥١٬٥٣٥١٦٬٤٤٣صافي اإلیرادات

ــافي الدخل ــارة(صـ ــامل )الخسـ الشـ
٣٣٬٠٠٣) ٤١٬٩٨٣(٣٢٬٧٠٦) ١٬١٦١(١٢٬٨٨٣٣٠٬٥٥٨للقطاع

قطاع  
المتفجرات
بآالف  

الریاالت 
السعودیة

قطاع األدویة 
والمستلزمات  

الطبیة 
بآالف الریاالت  

ةالسعودی

قطاع انتاج  
نترات 
األمونیوم 

بآالف الریاالت  
السعودیة

المركز 
الرئیس
بآالف  

الریاالت 
عودیةلسا

محذوفات  
تعدیالت/

بآالف الریاالت  
السعودیة

عالمجمو
بآالف الریاالت  
السعودیة

٣١لفترة الثالـثة أشـــــھر المنتھـیة في 
(غیر المراجعة)٢٠٢١مارس 
٩٦٩٬٤٦٠--٨١٬٦٣٤٨٨٢٬٤٢٠٥٬٤٠٦تاإلیرادا

-)٢٢٬٥٤٣(-١٧٬٣٣٢٥٬٢١١-اإلیرادات بین القطاعات
٩٦٩٬٤٦٠)٢٢٬٥٤٣(-٨١٬٦٣٤٨٩٩٬٧٥٢١٠٬٦١٧صافي اإلیرادات

ــامل  ــارة) الشـ ــافي الدخل (الخسـ صـ
٤١٬١٨٧)٤٦٬٠٦٤(٤٠٬٨٢٧) ٨٩٩(١٩٬٧٣٢٢٧٬٥٩١للقطاع



الشركة الكیمیائیة السعودیة القابضة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)حول القوائم المالیة إیضاحات 
٢٢٠٢مارس٣١

١٤

توزیعات األرباح -١٢

للشركة مجلس اإلدارة  العادیة  الجمعیة العامة)، فوضت  ٢٠٢٢مایو  ١١ھـ (الموافق  ١٤٤٣شوال  ١٠المنعقد في  اجتماعھافي  
مكافأة أعضاء  على صرف  یضاً اوافقت  كما .  ٢٠٢٢بتوزیع أرباح مرحلیة على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي  

.لایر سعودي٢٫٠٢٠٫٨٠٠بمبلغ ٢٠٢١دیسمبر ٣١مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  

)، على توزیع األرباح  ٢٠٢١دیسمبر ٢٢ھـ (الموافق ١٤٤٢جمادى األول ١٨وافق مجلس اإلدارة، في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
الفترة وتم دفع ھذا المبلغ خالل ٢٠٢١سبتمبر ٣٠لایر سعودي عن الفترة المنتھیة في ٤٢٬١٦٠٬٠٠٠النقدیة المرحلیة بقیمة 

الحالیة. 

بیانات المقارنة-١٣

. ٢٠٢٢مارس ٣١تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة والمنتھیة في 

األحداث الالحقة-١٤

تعتقد إدارة المجموعة بأنھ لم تحدث أي أحداث جوھریة بعد نھایة الفترة التي قد تتطلب إجراء تعدیل على أو اإلفصاح في ھذه  
.األولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة 

١٩-األثر الناتج عن جائحة كوفید-١٥

، وأعلنت عنھ منظمة الصحة العالمیة ٢٠١٩نھایة دیسمبر  ) ألول مرة في  ١٩-تم تحدید ساللة جدیدة من فیروس كورونا (كوفید
ال یزال فیروس كورونا المستجد مستمر في انتشاره في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك  كجائحة عالمیة.٢٠٢٠خالل شھر مارس 

باطؤ األنشطة االقتصادیة المملكة العربیة السعودیة، مما أدى إلى فرض قیود على السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى ت
وإغالق العدید من القطاعات على المستویین العالمي والمحلي. 

إن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال المجموعة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة غیر مؤكد، ویتوقف على العدید من العوامل  
تشمل ھذه العوامل معدل انتقال  بشكل موثوق خالل الفترة الحالیة.والتطورات المستقبلیة التي قد ال تتمكن المجموعة من تقدیرھا 

الفیروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات 
على النشاط االقتصادي.

، لم تتأثر أعمال المجموعة وعملیاتھا بشكل كبیر من عواقب تفشي  الموحدة الموجزةاألولیة  وحتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة
. على أعمال الشركات في قطاع التصنیعفیروس مع مراعاة التأثیر األقل لل، الفیروس

الموجزة الموحدةاألولیة اعتماد القوائم المالیة  -١٦

١٤فق  (المواھـ١٤٤٣شوال١٣من قبل مجلس اإلدارة في المجموعة بتاریخ  ةالموجزالموحدة  األولیة  القوائم المالیة  تم اعتماد ھذه  
. )٢٠٢٢مایو
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