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 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 مقدمة 

قائمة  و  2020  يونيو  30كما في    )"الشركة"(  الميثانول  كيمائياتلقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لشركة  
للتغيرات  وجزةالماألولية  قوائموالفي ذلك التاريخ  تينأشهر المنتهيوالستة الثالثة  تيلفترالموجزة ذات الصلة لدخل الشامل ا

واإليضاحات التي تتألف من ملخص   2020يونيو  30دفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في في حقوق الملكية والت
األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية  التفسيرية السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات

في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا   المالي األولي" المعتمد  "التقرير  34األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية األولية الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به. 

 
 نطاق الفحص

لية األولية المنفذ من قبل  "فحص المعلومات الما 2410وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بارتباطات الفحص رقم  بفحصناقمنا لقد 
إجراء استفسارات   من  ن فحص المعلومات المالية األوليةالمراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكو

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

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

 
 االستنتاج

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

 
 برايس وترهاوس كوبرز
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٧  

 
  علومات عامةم ١

 
تقوم شركة كيمائيات الميثانول ("الشركة" أو "كيمانول") بإنتاج سائل الفورمالدهيد اليوريافرمالدهيد أو خليط منهما  

رباعي األمين،  مع تركيزات مختلفة وبارافورمالدهيد وراتنجات الفورمالدهيد السائل والبودرة، والهكسين الميثيلين  
ميثيل، أحادي ميثيل، ثالثي  -راتنجات الفينول فورمالدهايد، محسنات الخرسانة، الميثانول، أول أكسيد الكربون، دي

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

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

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

  .، المملكة العربية السعودية٣١٩٥١، الجبيل ٢١٠١
  

، أغلقت الشركة بعض مصانعها للصيانة الدورية المجدولة ٢٠٢٠  مارس  ٣١أشهر المنتهية في    ثالثةخالل فترة ال
مليون لایر سعودي والتي   ١١٫٣يوًما. تكبدت الشركة نتيجة ألعمال الصيانة والتكاليف ذات الصلة مبلغ    ٢٣لمدة  

  . في المعلومات المالية األولية الموجزة المرفقة  معداتالمصنع والممتلكات والتم رسملتها ضمن 
  

مليون لایر  ١٦٤٫٦المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ لشركة اتجاوزت مطلوبات  ،٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 
سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الدفعات المجدولة للقروض طويلة األجل المستحقة خالل اثني عشر شهًرا 

، إن الشركة في مرحلة متقدمة من ٦م  من تاريخ المعلومات المالية األولية الموجزة. كما هو مبين في االيضاح رق 
وقع استكمال المفاوضات والتوقيع من المت و  إلعادة هيكلة القروض طويلة األجل  مؤسسات االقراضالمفاوضات مع  

  . ٢٠٢٠على االتفاقيات النهائية بنهاية سبتمبر 
  

بشكل من الصادرات    ايراداتهاشهدت الشركة انخفاًضا في    ،٢٠٢٠يونيو    ٣٠خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 لمنع انتشار والدول التي تم إغالقها من قبل حكوماتها كإجراء  أساسي بسبب اإلغالق في بعض األسواق الرئيسية  

مع عدم وجود تأثير كبير على الطلب على المدى القصير إلى المتوسط . تعتقد اإلدارة أن الوضع مؤقت  ١٩-كوفيد 
مع استئناف النشاط االقتصادي عالميًا. الحقًا للفترة المنتهية في التصدير  ايرادات ارتفاع منتجاتها وتتوقع على 

األسواق من قبل الحكومات  الدول و  مثل هذهفي    كلياً أو تخفيفها جزئيًا   اإلغالقرفع عمليات    ، تم٢٠٢٠يونيو    ٣٠
في النصف الثاني من   نتائج الشركة ستتحسند اإلدارة أن  تعتقلذلك،  ارتفعت ايرادات الصادرات للشركة.  المعنية و

  . ٤ يضاح رقم. انظر أيًضا اال٢٠٢٠عام 
  

على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير   ١٩-بسبب كوفيد قامت إدارة الشركة أيًضا بتقييم التأثيرات األخرى 
االستباقية والوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها وتقليل تأثير الوباء على عملياتها. ومع ذلك ، نظًرا ألن الوضع 

  . وسريع التطور، تواصل اإلدارة المراقبة وتتخذ الخطوات الالزمة لضمان استمرارية عملياتها تقلبم
 

  السياسات المحاسبية ٢
 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة تتفق مع تلك المستخدمة 
  . في إعداد القوائم المالية للسنة المالية السابقة وفترة التقرير األولية المقارنة
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  أسس اإلعداد ١-٢
 

ً لمعيار  "التقرير المالي   ٣٤المحاسبة الدولي رقم تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة وفقا
") المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  ٣٤األولي" ("معيار المحاسبة الدولي رقم  

  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

فصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية،  ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإل
وبناًء عليه، ينبغي قراءة هذه المعلومات المالية األولية الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة 

  .٢٠١٩ديسمبر   ٣١المنتهية في 
 
  المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت الشركة بتطبيقها  ٢-٢
 

التعديالت على المعايير الحالية قابلة للتطبيق في فترة إعداد التقارير الحالية. لم يكن للتعديالت  أصبحت بعض 
تأثير على المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة وبالتالي لم تضطر الشركة إلى تغيير سياساتها المحاسبية أو 

  . إجراء أي تعديالت بأثر رجعي
  

 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترات التقرير في تم إصدار بعض 
ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل الشركة. ومن غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيراً جوهرياً في فترات  

  . التقرير المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المتوقعة
 

  لعادلة للموجودات والمطلوباتالقيمة ا ٣
 

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠يونيو  ٣٠القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة تقارب قيمتها الدفترية كما في إن 
حيث أن األدوات المالية بطبيعتها قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع 
تحقيقها بقيمتها الدفترية المالية خالل اثنى عشر شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي. يقدر أن القيم العادلة 

لدفترية، حيث تحمل سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في  للمطلوبات المالية غير المتداولة تقارب قيمتها ا
  السوق.

 
  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة ٤

 
يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية    

عايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استخدام بعض  السعودية والم
التقديرات واالفتراضات الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن 

المدرجة لإليرادات والمصاريف الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ 
خالل فترة القوائم المالية. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، 
تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات  

ً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. تتعلق بالمستقبل. نادرً  ا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا
التقديرات التي تنطوي على مخاطر كبيرة من التسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات خالل 

  السنة المالية القادمة هي أدناه:
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  (تتمة)  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة ٤
  

  االنخفاض في قيمة الممتلكات والمصنع والمعدات
  

تقوم اإلدارة باختبار الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد لتحديد االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات انخفاض  
أو في القيمة. من بين مؤشرات أخرى، فإن األحداث أو التغييرات في الظروف التي قد تشير إلى أن قيمة أصل 

  وحدة مولدة للنقد قد انخفضت قيمتها بشكل أساسي تتضمن ما يلي: 
  
  انخفاض جوهري في أسعار منتجات الشركة؛  •
تغيير جوهري في مدى أو طريقة استخدام األصل، أو في حالته المادية بما في ذلك انخفاض كبير في حجم   •

  المبيعات الحالية والمتوقعة; و
  الحالية مقترنة بخسائر التشغيل السابقة والمتوقعةخسارة تشغيل الفترة  •
  

كمؤشر    ات واالنخفاض الناتج في األسعار العالمية للنفط الخام والبتروكيماوي  ١٩-حة كوفيد ئاالدارة انتشار جا  حددت
حتسابات  لوحدات المولدة للنقد على أساس الجميع ااإلدارة المبالغ القابلة لالسترداد    ، كما حددتلالنخفاض في القيمة

القيمة قيد االستخدام. تتطلب هذه االحتسابات استخدام التقديرات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية واستخدام  
  ينطبقان على ظروف الشركة.ومعدل نمو نهائي معدل خصم 

  
بشكل سلبي وقد  قد تتسبب األحداث المستقبلية في تغيير التقديرات المستخدمة في احتسابات القيمة قيد االستخدام

يترتب على ذلك تأثير على النتائج المستقبلية للشركة. قامت اإلدارة بتحليل الحساسية حول التقديرات وتعتقد أن  
للقيمة القابلة لالسترداد  مساوية القيمة الدفترية  أن تكون تؤدي الىقد ادناه التغييرات في التقديرات المستخدمة 

  : مما يؤدي إلى انخفاض إضافي في القيمة في الفترات المستقبليةييرات تدريجية مع أي تغللوحدات المولدة للنقد 
  
  ؛ أو٪٢٦زيادة سعر الخصم بمقدار     •

 ٪. ٩•  انخفاض أسعار السوق المتوقعة بنسبة 
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١٠  

 
  ممتلكات، مصانع ومعدات   ٥

 

 ٣٠ يونيو تحويالت استبعادات / شطب إضافات ١ يناير 
٢٠٢٠      
      التكلفة
 ٣٥٨٬٦٤٥٬٦٦٧ ١٥٣٬٤٠٥ (٧٬٢٧١٬٧٣٤) ١٤٬٤٠٠ ٣٦٥٬٧٤٩٬٥٩٦  تحسينات على عقار مستأجرمباني و

 ٢٬٧٤٢٬٦٧٢٬٠٨٩ ٨٬٧٥٦٬٧٦٦ (٧٣٬٤٤٥٬١٤٦) ١١٬٢٥٣٬٥٠١ ٢٬٧٩٦٬١٠٦٬٩٦٨ ومعدات مصنع، االت
 ٢٦٬٨٣١٬٩٠٤ - (٣٬٤٦٣٬٦٠٧) ٤٠٬٩٩٩ ٣٠٬٢٥٤٬٥١٢  ومعدات مكتبية  جهيزات وتأثاث 

 ٥١٬٩٤٥٬٤٩٢ ٥٬١٣٩٬٤٠٧ (٥٥٬٥٨٤٬٦٣٢) ١١٬٢٦٥٬٣٣٦ ٩١٬١٢٥٬٣٨١  صيانة مجدولةتكاليف 
 ٣٬٩٢٧٬٧٦٠ - - - ٣٬٩٢٧٬٧٦٠  مركبات 

 ١٦٬٨٨٥٬١٧٦ (١٤٬٠٤٩٬٥٧٨) - ٦٬٢٦٧٬٨٠١ ٢٤٬٦٦٦٬٩٥٣  تنفيذ ال انشاءات تحت 
 ٣٬٢٠٠٬٩٠٨٬٠٨٨ - (١٣٩٬٧٦٥٬١١٩) ٢٨٬٨٤٢٬٠٣٧ ٣٬٣١١٬٨٣١٬١٧٠ 
      

      استهالك متراكم و انخفاض قيمة
 (١٣٦٬٢٤٤٬١٤٨) - ٧٬١٠١٬٣١٠ (٥٬٠٨٨٬٥٨٩) (١٣٨٬٢٥٦٬٨٦٩)  تحسينات على عقار مستأجرمباني و

 (١٬٤٨٦٬٨٧٢٬١٧٣) - ٧٢٬٨٥١٬١٨٣ (٤٩٬٧٩٥٬٧٧٦) (١٬٥٠٩٬٩٢٧٬٥٨٠) ومعدات مصنع، االت
 (٢٥٬٦١٨٬٥٥١) - ٣٬٤٤٥٬٣١٧ (٤٧٠٬٦١٥) (٢٨٬٥٩٣٬٢٥٣)  ومعدات مكتبية  جهيزات أثاث وت
 (٢١٬٠٦٨٬٩٥٤) - ٥٥٬٥٨٤٬٦١٩ (٧٬٠٩٣٬٩١٤) (٦٩٬٥٥٩٬٦٥٩)  صيانة مجدولةتكاليف 
 (٣٬٥٠٠٬٣٣٦) - - (١٢٤٬٥٠٠) (٣٬٣٧٥٬٨٣٦)  مركبات 

 (١٬٧٤٩٬٧١٣٬١٩٧) (٦٢٬٥٧٣٬٣٩٤) (١٬٦٧٣٬٣٠٤٬١٦٢) - ١٣٨٬٩٨٢٬٤٢٩ 
 ١٬٥٢٧٬٦٠٣٬٩٢٦    ١٬٥٦٢٬١١٧٬٩٧٣ صافي القيمة الدفترية

  



  الميثانول  كيمائياتشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  عة)إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة (غير مراج
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١١  

  
  (تتمة)ممتلكات، مصانع ومعدات   ٥

  
 ٣١ ديسمبر تحويالت استبعادات / شطب إضافات ١ يناير 

٢٠١٩      
      التكلفة
 ٣٦٥٬٧٤٩٬٥٩٦ - - ١٥٨٬٢٧٠ ٣٦٥٬٥٩١٬٣٢٦  تحسينات على عقار مستأجرمباني و

 ٢٬٧٩٦٬١٠٦٬٩٦٨ ١٠٬٢٧٣٬٧١٠ (١٬٦٧١٬١٩٣) ١٣٬٠٤١٬٠٤٢ ٢٬٧٧٤٬٤٦٣٬٤٠٩ ومعدات مصنع، االت
 ٣٠٬٢٥٤٬٥١٢ - (٥٬٩٩٩) ٣٤٠٬٨٩٢ ٢٩٬٩١٩٬٦١٩  ومعدات مكتبية  جهيزات أثاث وت
 ٩١٬١٢٥٬٣٨١ ١٬٥٤٥٬١٤٣ - ١٬٦٢٦٬٣٦٦ ٨٧٬٩٥٣٬٨٧٢  صيانة مجدولةتكاليف 
 ٣٬٩٢٧٬٧٦٠ - - ٤٨٨٬٠٠٠ ٣٬٤٣٩٬٧٦٠  مركبات 
 ٢٤٬٦٦٦٬٩٥٣ (١١٬٨١٨٬٨٥٣) (٣٬٦٠٤٬٥٩٤) ٢١٬٤٠٢٬٣٨١ ١٨٬٦٨٨٬٠١٩  التنفيذ  تحت  انشاءات

 ٣٬٣١١٬٨٣١٬١٧٠ - (٥٬٢٨١٬٧٨٦) ٣٧٬٠٥٦٬٩٥١ ٣٬٢٨٠٬٠٥٦٬٠٠٥ 
      

      استهالك متراكم و انخفاض قيمة
 (١٣٨٬٢٥٦٬٨٦٩) - - (١٠٬١٥٥٬٨٠١) (١٢٨٬١٠١٬٠٦٨)  تحسينات على عقار مستأجرمباني و

 (١٬٥٠٩٬٩٢٧٬٥٨٠) - ١٬٣٩٣٬٢٦١ (٩٣٬٠٥٩٬١٩٥) (١٬٤١٨٬٢٦١٬٦٤٦) ومعدات مصنع، االت
 (٢٨٬٥٩٣٬٢٥٣) - ٤٬٨٣٧ (١٬٣٢٩٬٩٢١) (٢٧٬٢٦٨٬١٦٩)  ومعدات مكتبية  جهيزات أثاث وت
 (٦٩٬٥٥٩٬٦٥٩) - - (١٢٬٤٢٥٬٧٥٥) (٥٧٬١٣٣٬٩٠٤)  صيانة مجدولةتكاليف 
 (٣٬٣٧٥٬٨٣٦) - - (١٣٧٬١٦٧) (٣٬٢٣٨٬٦٦٩)  مركبات 

 (١٬٦٣٤٬٠٠٣٬٤٥٦) (١١٧٬١٠٧٬٨٣٩) (١٬٧٤٩٬٧١٣٬١٩٧) - ١٬٣٩٨٬٠٩٨ 
 ١٬٥٦٢٬١١٧٬٩٧٣    ١٬٦٤٦٬٠٥٢٬٥٤٩ صافي القيمة الدفترية

  

  



  الميثانول  كيمائياتشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  عة)إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة (غير مراج
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٢  

 
  طويلة األجلقروض    ٦

 

  
 ٣٠ يونيو

٢٠٢٠ 
٣١ ديسمبر  

٢٠١٩ 
    

 ٢٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠   صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق")
 ٢٥٢٬٣١٧٬٤٥٠ ٢٥٢٬٣١٧٬٤٥٠   قروض مشاركة  -تسهيالت مرابحة 
 ٢٣٧٬٩٣٠٬٠٠٠ ٢٣٧٬٩٣٠٬٠٠٠   قروض ثنائية  -تسهيالت مرابحة 

  ٧٣٥٬٢٤٧٬٤٥٠ ٧٣٥٬٢٤٧٬٤٥٠ 
    

 ٢٬١٠٥٬٢٣٦ ٢٬٣٦٦٬٧٣٦   مستحقة  تمويلتكاليف 
  ٧٣٧٬٣٥٢٬٦٨٦ ٧٣٧٬٦١٤٬١٨٦ 

     غير مطفأة متعلقة بـ:  تناقصاً: تكاليف معامال
    

 (٦٨٧٬٢٣٨) (٣٩٨٬٣٦٣)   صندوق التنمية الصناعية السعودي
 (٢٬٣٩٣٬٥٣٨) (١٬٨٢٣٬٦٠٨)   قروض مشاركة  -تسهيالت مرابحة 
 (٢٬٠٢٢٬٢٩٢) (١٬٥٤٧٬٦٤٩)   قروض ثنائية  -تسهيالت مرابحة 

  (٣٬٧٦٩٬٦٢٠) (٥٬١٠٣٬٠٦٨) 
    
  ٧٣٢٬٢٤٩٬٦١٨ ٧٣٣٬٨٤٤٬٥٦٦ 

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

    
 ٥٨٧٬٣٦٦٬٣٣٢ ٣٢٩٬٠٤٢٬٧٦٢   طويلة األجل قروض

 ١٤٤٬٨٨٣٬٢٨٦ ٤٠٤٬٨٠١٬٨٠٤   المتداولةاالستحقاق المتداول المدرج ضمن المطلوبات 
  ٧٣٢٬٢٤٩٬٦١٨ ٧٣٣٬٨٤٤٬٥٦٦ 

 
  فيما يلي حركة تكاليف المعامالت غير المطفأة: 

 

  
 ٣٠ يونيو

٢٠٢٠ 
ديسمبر   ٣١
٩٢٠١  

   
  ٨٬٠٨٤٬٥٨٣ ٥٬١٠٣٬٠٦٨   الرصيد في بداية الفترة / السنة 

  )٢٬٩٨١٬٥١٥( (١٬٣٣٣٬٤٤٨)   ناقصاً: اإلطفاء 
  ٥٬١٠٣٬٠٦٨ ٣٬٧٦٩٬٦٢٠   نهاية الفترة / السنة الرصيد في 

    
     تتعلق بـ:
  ٢٬٣٧٨٬٣٦٨ ١٬٤٦٦٬٨٦٣   طويلة األجل قروض

  ٢٬٧٢٤٬٧٠٠ ٢٬٣٠٢٬٧٥٧   االستحقاق المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
  ٥٬١٠٣٬٠٦٨ ٣٬٧٦٩٬٦٢٠  

  



  الميثانول  كيمائياتشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  عة)إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة (غير مراج
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٣  

 
  الصناعية السعودي قرض صندوق التنمية   ١-٦

 
مليون لایر  ٦٠٠٫٠تم توقيع اتفاقية قروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على قرض بمبلغ 

االتعاب    تم تحميل  .٢٠١٠سعودي لتمويل توسعة وإنشاء مرافق اإلنتاج للشركة والذي تم سحبه بالكامل في يونيو  
قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجب اتفاقيات القرض.  األتعاب اإلدارية السنوية منوالمدفوعة مقدما 

مليون لایر سعودي في عام   ٢٤٥٫٠بمبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠إن االستحقاق األصلي للمبلغ األساسي القائم في 
في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع صندوق التنمية الصناعية السعودي إلعادة حالياً . إن إدارة الشركة ٢٠٢١

حصلت   .دةد حيث سيتم توزيع سداد المبلغ األساسي على فترة مم .٢٠٢٠ يونيو ٣٠ة المبالغ القائمة في هيكل
الموافقات المبدئية إلعادة الهيكلة من قبل لجنة إدارة الصندوق ومن المتوقع االنتهاء من اإلجراءات  الشركة على 

  .٢٠٢٠المتبقية بحلول نهاية سبتمبر 
 

القيمة الدفترية  إن . ٢٠٢٠ يونيو ٣٠على ممتلكات ومصنع ومعدات الشركة كما في إن القرض مضمون برهن 
  .لقرض الصندوق مقومة باللایر السعودي

 
تتطلب تعهدات قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي من الشركة الحفاظ على مستويات مالية محددة والحد 

  يونيو  ٣٠السنوية فوق حدود معينة وأمور أخرى محددة. كما في من توزيعات األرباح والنفقات الرأسمالية 
، لم تكن الشركة ملتزمة بالتعهد المتعلق بنسبتها الحالية. ومع ذلك، لم يكن لعدم االلتزام هذا أثر على  ٢٠٢٠

 ونيوي  ٣٠كمطلوبات متداولة كما في    القروضالمعلومات المالية األولية الموجزة المرفقة حيث تم بالفعل تصنيف  
  . التعاقدي ستحقاقعلى أساس اال .٢٠٢٠

 
  تسهيالت المرابحة  ٢-٦
 

، أبرمت الشركة اتفاقية ("اتفاقية المرابحة") مع مجموعة من البنوك وهي المؤسسة العربية ٢٠٠٧خالل عام 
التجاري  المصرفية (ش.م.ب) وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الهولندي والبنك األهلي 

والبنك السعودي البريطاني (يشار إليهم مجتمعين بـ"مشاركي تسهيالت المرابحة") لتقديم تسهيل مرابحة وقروض  
مشاركة وثنائية لتمويل مشاريع التوسعة. تحمل هذه القروض نفقات مالية بأسعار السوق السائدة والتي تعتمد على  

  .معدل الفائدة بين البنوك السعودية
 

لدفترية للقروض طويلة األجل هذه مقومة باللایر السعودي. إن إجمالي االستحقاقات األصلية لهذه القيم اإن 
إدارة الشركة حاليًا في مرحلة إن  . ٢٠٢٢إلى  ٢٠٢١سدادها، موزعه على عامّي القروض، استناداً إلى جدول 
حيث سيتم  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ إلعادة هيكلة المبالغ المستحقة في مؤسسات االقراضمتقدمة من المفاوضات مع 

إلعادة من المؤسسات المقرضة  . تم الحصول على الموافقات المبدئية  توزيع سداد المبلغ األساسي على فترة ممددة
تتوقع اإلدارة استكمال  .إعادة هيكلة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودياالنتهاء من  مع مراعاةالهيكلة 

  .إلى جانب إعادة هيكلة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ٢٠٢٠ في نهاية سبتمبراإلجراءات المتبقية  
 

تتطلب تعهدات تسهيالت االقتراض من الشركة الحفاظ على مستويات محددة من التعهدات المالية والحد من 
الشركة ملتزمة بهذه إن  .ية فوق حدود معينة وأمور أخرى محددةتوزيعات األرباح والنفقات الرأسمالية السنو

  .٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في  التعهدات
  
  
  
  
  
  
  
  



  الميثانول  كيمائياتشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  المعلومات المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٤  

 
  معامالت مع أطراف ذات عالقة  ٧

 
تتكون األطراف ذات العالقة من الشركاء وأعضاء مجلس إدارة وشركات زميلة وموظفي اإلدارة العليا. تتضمن  

أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها   منشآت األعمال التي يمتلك بعض األطراف ذات العالقة أيضا 
  ("أطراف ذات عالقة أخرى"). 

 
تتكون المعامالت الهامة التي أبرمتها الشركة مع األطراف ذات العالقة من التكاليف والمصروفات المحملة    (أ)

والبالغة  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  تةوالس من قبل األطراف األخرى ذات العالقة لفترة الثالثة
  ).صفر:  ٢٠١٩  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في    والستة  الثالثة(  ، على التواليلایر سعودي  ٨١٫٨٠٤و  صفر

 
  موظفي اإلدارة العليا:مكافآت   (ب) 

 

 
 لفترة الثالثة أشهر

يونيو ٣٠المنتهية في    
 لفترة الستة أشهر

يونيو ٣٠المنتهية في   
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
     

رواتب ومنافع أخرى قصيرة  
 ٤٬٧٦٥٬٦٢٦ ٣٬٧٩٤٬٥٦٣ ٣٬٣٠٢٬٧٥٥ ١٬٩٩١٬٩٧٤  األجل للموظفين

 ١٢٠٬٢٦٨ ١٠٣٬٠٥٤ ٤٣٬٣٩٩ ٤٨٬٨٤٧  التزامات منافع الموظفين
  

  خسارة السهم األساسية والمخفضة  ٨
 

العائدة إلى حاملي حقوق ملكية الشركة على المتوسط للفترة  خسارة السهم األساسية بقسمة الخسارةيتم احتساب 
المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة. وبما أن الشركة ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة، فإن 

  األساسية للسهم الواحد. الخسارة المخفضة للسهم هي نفس الخسارة
 

 
 لفترة الثالثة أشهر

يونيو ٣٠المنتهية في    
 لفترة الستة أشهر

يونيو ٣٠المنتهية في   
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
     

 (٨٬٩٢٤٬٤٣٨) (٥٩٬٨٨٣٬١٥٤) (٨٬٦١٣٬١٤٩) (٣١٬٢٨٣٬٠٢٣)  الخسارة للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم 

سهم  األ العادية لغرض خسارة
 ١٢٠٬٦٠٠٬٠٠٠ ١٢٠٬٦٠٠٬٠٠٠ ١٢٠٬٦٠٠٬٠٠٠ ١٢٠٬٦٠٠٬٠٠٠  األساسية والمخفضة

 (٠٬٠٧)  (٠٬٥٠) (٠٬٠٧)  (٠٬٢٦)  خسارة السهم
 

  مطلوبات محتملة وارتباطات  ٩
 
، ـكان ـلدى الشـــــرـكة مطلوـبات محتمـلة عن ضــــــماـنات بنكـية وخـطاـبات اعتـماد ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كـما في  ) ١(

مليون لایر ســعودي على  ٢٫٢مليون لایر ســعودي و ٥٣٫١صــدرت في ســياق األعمال االعتيادية بمبلغ 
  على التوالي). مليون لایر سعودي ٠٫٤مليون لایر سعودي و ٥٥٫٩: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١التوالي (

 
مبلـــغ  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الرأسمـــالية المتعـــاقد عليهـــا من قبل الشركة ولم يتم تكبدهـــا حتى   نفقاتبلغت ال ) ٢(

  مليون لایر سعودي). ٣١٫٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي تقريباً ( ١٣٫١
 




