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كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة 
العربیة السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي 

 العالمیة، شركة تعاونیة سویسریة. ام جي 

فحص القوائم المالیة  عن  تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 األولیة لمساھمي شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات

 مقدمة 

م لشركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات ۲۰۲۰مارس  ۳۱المختصرة األولیة المرفقة كما في لقد فحصنا القوائم المالیة 
 ("الشركة") المكونة من:

؛ م۲۰۲۰مارس   ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  عن قائمة الربح أو الخسارة المختصرة  •
؛ م۲۰۲۰مارس  ۳۱قائمة الدخل الشامل المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
؛ م۲۰۲۰مارس   ۳۱قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •
 ؛م۲۰۲۰مارس  ۳۱قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
؛ و م۲۰۲۰مارس   ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في عن قائمة التدفقات النقدیة المختصرة  •
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة. •

ً إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض  )۳٤الدولي ( ةلمعیار المحاسبھذه القوائم المالیة المختصرة األولیة وفقا
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ومسئولیتنا ھي إبداء وإستنتاج عن ھذه القوائم المالیة  

 إلى فحصنا. المختصرة األولیة استناداً 

 نطاق الفحص

المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ) "فحص  ۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص وفقًا للمعیار الدولي الرتباطات الفحص (
الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ  
إستفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات  
فحص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة  
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة 

 مراجعة. وبناًء علیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة.  التي یمكن التعرف علیھا خالل عملیة

 االستنتاج

مارس   ۳۱إستناداً إلى فحصنا، فلم ینم إلى علمنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة المختصرة األولیة المرفقة كما في 
عیار المحاسبة الدولي  م لشركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً لم۲۰۲۰

 ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.۳٤(

 عن كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونیون

ــ  ــ ـــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن

 ۳۸۲رقم الترخیص 
ھـ ۱٤٤۱  رمضان  ٤جدة في 
 م ۲۰۲۰ أبریل ۲۷الموافق 
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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
 (شركة مساهمة سعودية) 
 المختصرة األولية (غير مراجعة) قائمة الربح أو الخسارة 

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

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  ٣١

 م٢٠١٩ م٢٠٢٠اإليضاح
 

 ٨٫٤٢٨٫٠١٧ ٤٤٫٠٦١٫٦٣٢ مبيعات 
 )٧٫٦١٠٫٣٣٦( )٥٫٤٤٧٫١٢٧( تكلفة المبيعات  

 ٨١٧٫٦٨١ )١٫٣٨٥٫٤٩٥(الربحمجموع (الخسارة) 
  

 ١٧٫٥٠٠ ١٣٫٠٧٩إيرادات أخرى، بالصافي
 )١٢٥٫٦١٤( )١٢٠٫٦٢٧(مصروفات بيع وتسويق

 )٢٣١٫٢٧٩( )٢٠٨٫٤٢٩(مصروفات عمومية وإدارية
 ٤٧٨٫٢٨٨ )١٫٧٠١٫٤٧٢( (خسارة) ربح تشغيلي

  
 )٢٢٣٫١٧٢( )٤٠٣٫٥١٢( أعباء تمويلية 

 ٦٩٫٤٠٤ ٥٢٫٩٦٠ تمويليةإيرادات 
 ٣٢٤٫٥٢٠ )٢٫٠٥٢٫٠٢٤( (الخسارة) الربح قبل الزكاة والضريبة

  
 )١٥٫٨٤٩( )٢٫٩١٥(١١ الزكاة

 )٥١٫٨٢٧( ١١٢٥٨٫١٠٩ الضريبة
 ٢٥٦٫٨٤٤ )١٫٧٩٦٫٨٣٠((الخسارة) الربح بعد الزكاة والضريبة

  
األساسية   – (خسارة) / ربحية السهم (باللایر سعودي) 

 ٠٬٢٩ )٢٬٠٥(٥ والمخفضة
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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
 (شركة مساهمة سعودية) 

  
 قائمة الدخل الشامل المختصرة األولية (غير مراجعة) 

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

 المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر   
 مارس  ٣١

 م٢٠١٩ م٢٠٢٠

 ٢٥٦٫٨٤٤ )١٫٧٩٦٫٨٣٠( (الخسارة) الربح بعد الزكاة والضريبة
  

 - -خسارة إعادة قياس خطة المنافع المحددة
   

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في  
 الفترات الالحقة

  
- 

 
- 

  
 ٢٥٦٫٨٤٤ )١٫٧٩٦٫٨٣٠( (الخسارة) الدخل الشامل للفترة إجمالي 
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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
 (شركة مساهمة سعودية) 

  
 قائمة المركز المالي المختصرة األولية

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

 ديسمبر ٣١ مارس  ٣١
 م٢٠١٩ م٢٠٢٠ اإليضاح

 (مراجعة)  (غير مراجعة) 
 الموجودات

الموجودات غير المتداولة
 ٤٦٫١١٠٫٨٠٧ ٦٤٦٫٤٨١٫٤٦٤ممتلكات وآالت ومعدات
 ١٢٫٠٣٩٫٠٩٨ ٧١١٫٨٨١٫٨٥٣موجودات حق استخدام
 ٤٩٤٫٣٠٧ ٤٧٥٫٠٤٩موجودات غير ملموسة

 ٣٫٤٤٩٫٦٧٥ ٨٣٫٣٣٧٫٧٣٧ قروض طويلة األجل
 ١٦٫٤١٢ ٨١٦٫٤١٢ استثمار

 ٣٩٩٫٠٨٦ ٦٥٧٫١٩٥موجودات ضريبية مؤجلة
٦٢٫٥٠٩٫٣٨٥ ٦٢٫٨٤٩٫٧١٠ 

   الموجودات المتداولة
 ٣٫٤٠٦٫٢٢٥ ٢٫٥٩٧٫١٦٠ مخزون

 ٥٫٣٦٤٫٠٨٦ ٨٢٫٦٢٨٫٤٠٣ ذمم مدينة تجارية
 ٤٥٠٫٣١٨ ٨٤٥٨٫٩٨٥الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 ١٫٩٨٣٫٥٤٨ ٩٥٥٫٠٢٣مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
 ٣١٦٫٠٨٦ ٢١٠٫٥٠١ النقد وما في حكمه

١١٫٥٢٠٫٢٦٣ ٦٫٨٥٠٫٠٧٢ 
 ٧٤٫٠٢٩٫٦٤٨ ٦٩٫٦٩٩٫٧٨٢ إجمالي الموجودات

  
  حقوق الملكية والمطلوبات

   حقوق الملكية
 ٨٫٧٦٠٫٠٠٠ ٩٨٫٧٦٠٫٠٠٠ رأس المال

 ٢٥٢٫١٣٤ ٢٥٢٫١٣٤ ١٠ احتياطي نظامي 
 )٤٫٨١٣( )٤٫٧٢٩(برنامج تملك األسهم للموظفين
 ١٫٠٣٤٫٠٨٦ )٧٦٢٫٧٤٤((خسائر متراكمة) أرباح مبقاة

 ١٠٫٠٤١٫٤٠٧ ٨٫٢٤٤٫٦٦١ إجمالي حقوق الملكية
  

  المطلوبات غير المتداولة
 ٢٣٫٦٣٨٫٠٢٣ ٨٢٢٫٨٩٧٫٠٤٥قروض وسلف ومطلوبات طويلة األجل أخرى

 ١١٫٧٥٠٫٦٠٠ ٧١١٫٦٣٠٫٣٨٤ مطلوبات عقود إيجار
 ٦٥٣٫٥٠٤ ٦٧٦٫٤٨٠ منافع الموظفين

٣٦٫٠٤٢٫١٢٧ ٣٥٫٢٠٣٫٩٠٩ 
  

   المطلوبات المتداولة
 ١٦٫٨١٦٫٨٩٧ ٨١٨٫١٠٦٫٦٠٧و السلفالجزء المتداول من القروض

 ٥٥٥٫٣٥٢ ٧٥٦١٫٧٤٥اإليجاراالستحقاق الحالي لمطلوبات عقود
 ٩٫٤٠١٫٦٣٨ ٨٧٫١٦٨٫٠٣٤ذمم دائنة تجارية وأخرى

 ١٫١٥٧٫٠٠٨ ٤١٤٫٨٢٦مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ١٥٫٢١٩ -الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

٢٧٫٩٤٦٫١١٤ ٢٦٫٢٥١٫٢١٢ 
 ٦٣٫٩٨٨٫٢٤١ ٦١٫٤٥٥٫١٢١ إجمالي المطلوبات

 ٧٤٫٠٢٩٫٦٤٨ ٦٩٫٦٩٩٫٧٨٢والمطلوباتإجمالي حقوق الملكية 
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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
 (شركة مساهمة سعودية) 

  
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة األولية 

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

المالرأس
احتياطي 

نظامي

برنامج تملك  
األسهم 
 للموظفين

خسارة  (
أرباح  متراكمة)

 اإلجمالي   مبقاة
  

يناير  ١الرصيد كما في  
 ١٠٫٠٤١٫٤٠٧ ١٫٠٣٤٫٠٨٦ )٤٫٨١٣(٢٥٢٫١٣٤ ٨٫٧٦٠٫٠٠٠ )  ةم (مراجع٢٠٢٠

صافي الخسارة بعد الزكاة 
 )١٫٧٩٦٫٨٣٠( )١٫٧٩٦٫٨٣٠(--- والضريبة

 - - - - - الخسارة الشاملة األخرى  
 )١٫٧٩٦٫٨٣٠( )١٫٧٩٦٫٨٣٠( - - - الخسارة الشاملةإجمالي

األسهم الممنوحة بموجب  
 ٨٤ -٨٤--برنامج تملك األسهم للموظفين

مارس   ٣١الرصيد كما في  
 ٨٫٢٤٤٫٦٦١ )٧٦٢٫٧٤٤( )٤٫٧٢٩(٢٥٢٫١٣٤ ٨٫٧٦٠٫٠٠٠ )  ةم (غير مراجع٢٠٢٠

    
يناير  ١الرصيد كما في  

 ١٠٫٥٤٢٫٠٢٠ ١٫٥٣٨٫٧٩٦ )٦٫٢٤١(٨٫٧٦٠٫٠٠٠٢٤٩٫٤٦٥ )  ةم (مراجع٢٠١٩
صافي الربح بعد الزكاة 

 ٢٥٦٫٨٤٤ ٢٥٦٫٨٤٤--- والضريبة
 - ---- الخسارة الشاملة األخرى  

 ٢٥٦٫٨٤٤ ٢٥٦٫٨٤٤--- إجمالي الدخل الشامل
األسهم الممنوحة بموجب  

 ١٫٢٢٦ - ١٫٢٢٦--برنامج تملك األسهم للموظفين
 ٥٢٫٩٩١ ٥٢٫٩٩١--- ضريبة مستردة
مارس   ٣١الرصيد كما في  

 ١٠٫٨٥٣٫٠٨١ ١٫٨٤٨٫٦٣١ )٥٫٠١٥(٨٫٧٦٠٫٠٠٠٢٤٩٫٤٦٥ ) ةم (غير مراجع٢٠١٩
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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
 (شركة مساهمة سعودية) 

  
 قائمة التدفقات النقدية المختصرة األولية (غير مراجعة)  

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

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس  ٣١
 م٢٠١٩ م٢٠٢٠ اإليضاح

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٣٢٤٫٥٢٠ )٢٫٠٥٢٫٠٢٤( والضريبة(الخسارة) الربح قبل الزكاة

   
   تعديالت لبنود غير مالية 

 ٥٦٠٫٤٤٥ ٧١٠٫٢٧١  استهالك 
 ٢٢٣٫١٧٢ ٤٠٣٫٥١٢  أعباء تمويلية 

 )٦٩٫٤٠٤( )٥٢٫٩٦٠(  إيرادات تمويلية
 ٣٫١١٣ ١٩٫٢٥٨  إطفاء

 ١٫١٤٧ ٣٫٦٣٥ مخصص للمخزون بطيء الحركة
 ٦٥ - ومعداتخسائر استبعاد ممتلكات وآالت 

 - ٤ خسارة إلغاء إثبات موجودات حق استخدام ومطلوبات عقود إيجار
 )١٫٠٤٣٫٠٥٨ )٩٦٨٫٣٠٤ 

   التغيرات في رأس المال العامل
 )٢٦٣٫٧٠٤( ٨٠٥٫٤٣١  مخزون

 )٣٤٧٫٧٩٢( ٢٫٧٣٥٫٦٨٤  ذمم مدينة تجارية
 ٧١٥٫٥١٦ ١٫٠٢٨٫٥٢٤ مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

 ٦٤٫٩٥٣ )٢٫١٠٨٫٥٨٠( دائنة تجارية وأخرىذمم
 )٧٥٤٫٦٨٥( )٧٩٨٫١٠٤( مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ١٧٫٩٢٧ ٢٣٫٠٥٩  منافع الموظفين
 ٤٧٥٫٢٧٣ ٧١٧٫٧١٠ 

 - )١٨٫١٣٥(  الزكاة المدفوعة
 ٤١٫٢٧٣ ٣٤٫٦٧٦  فوائد مستلمة

 )١١٢٫٢٨١( )١١٩٫٩٥٤(  الفائدة المدفوعة
 ٤٠٤٫٢٦٥ ٦١٤٫٢٩٧ الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 

   
   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )٦٦٦٫٥٨٧( )٨٤٥٫٦٣٥( شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 )١٣٫٩٨٣( )٣٧٥( دفعات قروض طويلة األجل

 )٢٤٠٫٠٠٠( - صافي الحركة في الودائع ألجل
 )٩٢٠٫٥٧٠( )٨٤٦٫٠١٠( األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في

   
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ١٫٣١٨٫٧٥٠ ٢٫١٨٣٫٥٤٢ متحصالت من قروض وسلف
 )١٫١٦٨٫٧٥٠( )١٫٩١٢٫٧٥٦(  سدلد قروض وسلف

أخرىصافي الحركة األخرى في القروض والسلف ومطلوبات
   طويلة األجل

)٨٫٧٠٦( 
 

٢٧٠٫١٦٧ 
 )١٣٧٫١٦٨( )١٣٥٫٩٥٢( مدفوعات مطلوبات عقود إيجار

 )٦٤( - توزيعات أرباح مدفوعة
 ٢٨٢٫٩٣٥ ١٢٦٫١٢٨ صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

   
 )٢٣٣٫٣٧٠( )١٠٥٫٥٨٥( صافي النقص في النقد وما في حكمه

 ١٫٢٦٣٫٧١٣ ٣١٦٫٠٨٦ الفترةصافي النقص في النقد وما في حكمه في بداية
 ١٫٠٣٠٫٣٤٣ ٢١٠٫٥٠١ النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

   
   الجدول اإلضافي للمعلومات المالية غير النقدية

 ٥٢٫٩٩١ - ضريبة دخل مستردة من المساهمين
إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات من خالل المصروفات

 ٩٨٫٣٢٧ ٥٥٫٩٢٢ األخرىالمستحقة والمطلوبات 
تسوية المسدد من قروض طويلة األجل مقابل المسدد من فواتير

 ٩٩٫٠٦٥ ١٠٦٫٧٤١ ١-١-٨ الطاقة اإلنتاجية
 ١٢٫٣٥٧٫٤٦٣ ٢٣٫٤٨٨ ١-٧إضافة لموجودات حق االستخدام

 
 
 

 المالية المختصرة األولية.جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم  ١٥إلى رقم   ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۷ 

 معلومات عامة   ۱
 

شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات ("الشركة" أو "بترورابغ") ھي شركة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب 
ھـ  ۱٤۲٦شعبان  ۱٥الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار بمدینة جدة بتاریخ  ٤٦۰۲۰۰۲۱٦۱السجل التجاري رقم 

ھـ  ۱٤۲۸شوال    ۲۲م) والمعدل الحقا من قبل وزارة التجارة واالستثمار بمدینة الریاض بتاریخ  ۲۰۰٥سبتمبر    ۱۹وافق  (الم
 م). ۲۰۰۷نوفمبر  ۳(الموافق 

 
تتمثل أغراض الشركة في تطویر وإنشاء وتشغیل مجمع متكامل للتكریر والبتروكیماویات (المجمع)، بما في ذلك صناعة  

 ة والبتروكیماویة. وبیع المنتجات المكرر
 

 ، المملكة العربیة السعودیة. ۲۱۹۱۱، رابغ ۱۰۱العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب 
 

 أسس اإلعداد    ۲
 

"التقاریر المالیة األولیة" كما تم  ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة المختصرة األولیة للشركة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي 
دیة للمحاسبین القانونیین في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة  اعتماده من قبل الھیئة السعو

 عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 
 

ال تتضمن ھذه القوائم المالیة المختصرة األولیة جمیع المعلومات اإلفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالیة السنویة، ویجب 
م. وعلى الرغم من ذلك، تم إدراج إیضاحات تفسیریة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱أ مقرونة بالقوائم المالیة للسنة المنتھیة في أن تُقر

 مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي للشركة وأداءھا منذ آخر قوائم مالیة سنویة.
 
 والتفسیرات والتعدیالتالمعاییر الجدیدة  ۲-۱
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
 

فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة المختصرة األولیة.  
 كنا، عندما تصبح ساریة المفعول.تعتزم الشركة تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت، عندما یكون ذلك مم

 
 المعیار / التفسیر

 
 

 الوصف

ساري اعتبارا من الفترات 
التي تبدأ من أو بعد  

 التاریخ التالي
المعیار الدولي للتقریر 

 ۱۷المالي 
 عقود تأمین

 م ۲۰۲۱ینایر  ۱
ي المعیارالمحاسب

 ۱الدولي  
( التعدیالت على   تصنیف المطلوبات بین متداولة و غیر متداولة

 ) ۱معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

المعیار الدولي للتقریر 
ومعیار  ۱۰المالي 

 ۲۸المحاسبة الدولي 

بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو 
المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

 )۲۸ي ومعیار المحاسبة الدول  ۱۰

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى  

 أجل غیر مسمى
 

 تقوم الشركة بتقییم آثار المعاییر المذكورة أعاله والتعدیالت والتفسیرات على القوائم المالیة للشركة. 
 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ۲-۲
 

األولیة للشركة استخدام اإلدارة أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر في تطبیق السیاسات یتطلب إعداد القوائم المالیة المختصرة  
المحاسبیة والمبالغ المدرجة لإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. من الممكن أن تؤدي 

ة على القیم الدفتریة لألصل أو االلتزام  الشكوك حول ھذه االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھری
 المتأثر في الفترات المستقبلیة.

 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۸ 

 أسس اإلعداد (تابع)  ۲
 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع) ۲-۲
 

تستند الشركة في افتراضاتھا وتقدیراتھا على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة المختصرة األولیة. مع ذلك، قد  
یحدث تغیر في الظروف واالفتراضات الحالیة والتقدیرات المستقبلیة نظرا للتغیرات في السوق أو الظروف الخارجة عن  

 )۱۳( اإلیضاح  إرادة الشركة. ویتم عرض تلك التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.
 

یسیة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفسھا األحكام الھامة المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئ
 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱التي تم وصفھا في آخر قوائم مالیة سنویة للسنة المنتھیة في 

 
 االستمراریة

 
ملیون لایر   ۱۹٫٤۰۱م، تجاوزت المطلوبات الحالیة للشركة الموجودات المتداولة بمبلغ ملیون ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

یولیو  ۱ملیون لایر سعودي، والذي یستحق في  ۱۱٫۲٥۰المقام األول إلى قرض تجسیر بمبلغ سعودي، ویعزى ذلك في 
م، مدعوما بضمانات الشركاء المؤسسین المقدمة إلى المقرضین. وعالوة على ذلك، فإن المناقشات المتعلقة بالسداد  ۲۰۲۰

 أو التمدید تحت التنفیذ بالفعل فیما یتعلق بقرض تجسیر حقوق الملكیة.
 

قام مجلس إدارة الشركة بتقییم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة كما ھو موضح أعاله بما في ذلك خطط التشغیل 
وجود أي شكوك جوھریة قد تثیر شكوكا كبیرة في ھذا الشأن ولدیھ قناعة أن لدیھا   وتوقعات التدفق النقدي ولم یتبین لھ 

القریب. وبالتالي، فقد تم إعداد القوائم المالیة المختصرة األولیة للشركة على أساس   الموارد الستمرار أعمالھا في المستقبل
 االستمراریة.

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

 
تتوافق السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الشركة في إعداد ھذه القوائم المالیة المختصرة األولیة مع تلك المتبعة في إعداد  

 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة السنویة للسنة المنتھیة في القوائم 
 

 المعلومات القطاعیة ٤
 
 القطاعات التشغیلیة ۱-٤
 

تقوم الشركة بتشغیل مجمع متكامل لتكریر النفط والمنتجات البتروكیماویة. ویستند الشكل األساسي لتقاریر القطاعات إلى  
التقاریر الداخلیة لدى اإلدارة. تقوم لجنة اإلدارة (تعتبر مجتمعة صانع القرار  قطاعات التشغیل ویتم تحدیده على أساس ھیكل  

التشغیلي الرئیسي) بمراقبة النتائج التشغیلیة لقطاعاتھا التشغیلیة لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم 
 .األداء. إن قیاس ربح قطاع الشركة التشغیلي ھو الربح (الخسارة) من العملیات

 
تتكون قطاعات التشغیل للشركة من المنتجات المكررة والمنتجات البتروكیماویة. فیما یلي ملخص المعلومات اعتبارا من 

 فترة الثالثة أشھر:
 

 اإلجمالي بتروكیماویات منتجات مكررة م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱
    

 ٤٫۰٦۱٫٦۳۲ ۱٫٤۲۹٫۳۰٥ ۲٫٦۳۲٫۳۲۷ عمالء خارجیین -مبیعات 
 ۷۲۹٫٥۲۹ ٥٦۸٫۸۹٥ ۱٦۰٫٦۳٤ استھالك وإطفاء
 )۱٫۷۰۱٫٤۷۲( )۷۰٥٫٤۸۸( )۹۹٥٫۹۸٤( (خسارة) تشغیل

 
 اإلجمالي بتروكیماویات منتجات مكررة م (غیر مراجعة)۲۰۱۹مارس  ۳۱

    
 ۸٫٤۲۸٫۰۱۷ ۱٫۹۱٥٫۳۲٤ ٦٫٥۱۲٫٦۹۳ عمالء خارجیین -مبیعات 

 ٥٦۳٫٥٥۸ ٤۲۲٫٦٦۸ ۱٤۰٫۸۹۰ استھالك وإطفاء
 ٤۷۸٫۲۸۸ ٤۷٦٫٥٥۰ ۱٫۷۳۸ الربح التشغیلي



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۹ 

 المعلومات القطاعیة (تابع) ٤
 

 اإلجمالي غیر مخصصة بتروكیماویات منتجات مكررة م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱
     

 ٦۹٫٦۹۹٫۷۸۲ ۱٫۰٦۰٫٥٦٤ ٤۸٫٤۲۱٫٦۱۹ ۲۰٫۲۱۷٫٥۹۹ إجمالي الموجودات 
 ٦۱٫٤٥٥٫۱۲۱ ۱٫٥٦٤٫٤۹۲ ٤٦٫۲٦٦٫۲۱۸ ۱۳٫٦۲٤٫٤۱۱ إجمالي المطلوبات

 ۹۰۱٫٥٥۷ - ٥۷۷٫٤۰٥ ۳۲٤٫۱٥۲ نفقات رأسمالیة
     

 اإلجمالي غیر مخصصة بتروكیماویات منتجات مكررة م (مراجعة)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
     

 ۷٤٫۰۲۹٫٦٤۸ ۹۰۸٫۰۳۹ ٤۹٫۹٦۱٫۱٥۱ ۲۳٫۱٦۰٫٤٥۸ إجمالي الموجودات 
 ٦۳٫۹۸۸٫۲٤۱ ۱٫۳۰۸٫۹۲٤ ٤٥٫۳۰۰٫۲۲۳ ۱۷٫۳۷۹٫۰۹٤ إجمالي المطلوبات

 ۳٫۹٤۸٫٦۲٥ - ۳٫۳٤۱٫۹۰٦ ٦۰٦٫۷۱۹ نفقات رأسمالیة
 

  ۸٫۳٥٤م: ۲۰۱۹مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤٫۰۲۳تتضمن إیرادات الشركة من عمالء خارجیین إیرادات بمبلغ 
 عمالء).  ۳م:  ۲۰۱۹مارس    ۳۱م (۲۰۲۰مارس    ۳۱عمالء خالل الفترة المنتھیة في    ٥ملیون لایر سعودي) تم تحقیقھا من  

 
 مارس:  ۳۱فیما یلي المعلومات الجغرافیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

 الشرق األوسط م (غیر مراجعة)۲۰۲۰
آسیا والمحیط 

 اإلجمالي أخرى الھادئ
     مبیعات

 ۲٫٦۳۲٫۳۲۷ - - ۲٫٦۳۲٫۳۲۷ منتجات مكررة  
 ۱٫٤۲۹٫۳۰٥ ۱٥٫۱۷۱ ۱٫۲۸۸٫۰۳٦ ۱۲٦٫۰۹۸ بتروكیماویات  

 ٤٫۰٦۱٫٦۳۲ ۱٥٫۱۷۱ ۱٫۲۸۸٫۰۳٦ ۲٫۷٥۸٫٤۲٥ اإلجمالي
 

 الشرق األوسط م (غیر مراجعة) ۲۰۱۹
آسیا والمحیط 

 اإلجمالي أخرى الھادئ
     مبیعات

 ٦٫٥۱۲٫٦۹۳ - - ٦٫٥۱۲٫٦۹۳ منتجات مكررة  
 ۱٫۹۱٥٫۳۲٤ ۱٦٫۹۷٥ ۱٫۱۳۸٫۳٤٥ ۷٦۰٫۰۰٤ بتروكیماویات  

 ۸٫٤۲۸٫۰۱۷ ۱٦٫۹۷٥ ۱٫۱۳۸٫۳٤٥ ۷٫۲۷۲٫٦۹۷ اإلجمالي
 

تتكون أسواق الشرق األوسط بشكل رئیسي من المملكة العربیة السعودیة بینما تتألف أسواق آسیا والمحیط الھادئ من  
 سنغافورة والصین.

 
 تعدیالت ۲-٤
 

والضریبة والنقد وما في حكمھ والودائع ألجل وبعض الموجودات ال یتم توزیع األعباء التمویلیة واإلیرادات المالیة والزكاة  
 والمطلوبات ال یتم تخصیصھا للقطاعات التشغیلیة حیث أنھا تدار على مستوى الشركة ككل. 

 
 تتكون المصروفات الرأسمالیة من إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غیر ملموسة. 

 
 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱۰ 

 (تابع)المعلومات القطاعیة  ٤
 
 تسویة (الخسارة) الربح ۳-٤
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ٤۷۸٫۲۸۸ )۱٫۷۰۱٫٤۷۲(  (خسارة) ربح تشغیلي
 ) ۲۲۳٫۱۷۲( )٤۰۳٫٥۱۲(  أعباء تمویلیة

 ٦۹٫٤۰٤ ٥۲٫۹٦۰  إیرادات تمویلیة
 ۳۲٤٫٥۲۰ )۲٫۰٥۲٫۰۲٤(  (الخسارة) الربح قبل الزكاة والضریبة

 ) ۱٥٫۸٤۹( )۲٫۹۱٥(  الزكاة
 ) ٥۱٫۸۲۷( ۲٥۸٫۱۰۹  الضریبة 

 ۲٥٦٫۸٤٤ )۱٫۷۹٦٫۸۳۰(  (الخسارة) الربح بعد الزكاة والضریبة
 

 (خسارة) ربحیة السھم ٥
 
یتم احتساب (خسارة) ربحیة السھم األساسیة بقسمة (خسارة) ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة   

 الفترة. خالل 
 

یتم احتساب (الخسارة) ربحیة السھم المخفضة بقسمة صافي الربح على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 
الفترة إضافة إلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة 

 إلى أسھم عادیة. 
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۲٥٦٫۸٤٤ )۱٫۷۹٦٫۸۳۰( (خسارة) ربح الفترة للربحیة األساسیة والمخفضة للسھم
   

 ۸۷٦٫۰۰۰ ۸۷٦٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة (باآلالف)
   

القائمة خالل الفترة نتیجة تعدیل تأثیر تخفیض المتوسط المرجح لعدد األسھم 
 ۲۳۷ ۲۲۳ لبرنامج تملك أسھم الموظفین (باآلالف)

   
 ۰٬۲۹ )۲٬۰٥( (خسارة) ربحیة السھم األساسیة والمخفضة 

 
  



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱۱ 

 الممتلكات واآلالت والمعدات   ٦

 
مباني وبنیة 

 تحتیة
آالت وماكینات 
 ومعدات تشغیل

 سیارات
 ومعدات
 ذات صلة

أثاث 
ومعدات  
تقنیة 

 معلومات

مشاریع 
رأسمالیة 
 اإلجمالي تحت التنفیذ

       التكلفة
 ٦۸٫۱۲۲٫۱۲۷ ۲٫٥۰۹٫۰۷۲ ٥٦۱٫۲۹٦ ٤۳٫۳٦۷ ٥٤٫۲۹٦٫۳٥۷ ۱۰٫۷۱۲٫۰۳٥ م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 ۹۰۱٫٥٥۷ ٦۸۰٫٦۳۸ - - ۲۲۰٫۹۱۹ - )  ۱-٦إضافات (اإلیضاح 
 - ) ۱٥۲٫٦٤۹( ۱۰٫٦۱۷ - ۱۱٥٫٦۳٥ ۲٦٫۳۹۷ تحویالت 
 ) ٥٫۲۷۸( - - - ) ٥٫۲۷۸( - استبعادات

 ٦۹٫۰۱۸٫٤۰٦ ۳٫۰۳۷٫۰٦۱ ٥۷۱٫۹۱۳ ٤۳٫۳٦۷ ٥٤٫٦۲۷٫٦۳۳ ۱۰٫۷۳۸٫٤۳۲ م۲۰۲۰مارس  ۳۱
       

       االستھالك المتراكم 
 ۲۲٫۰۱۱٫۳۲۰ - ۲۳٥٫۹۷۹ ۳٦٫۳۲٤ ۱۹٫۱۳۱٫٦٥٥ ۲٫٦۰۷٫۳٦۲ م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 ٥۳۰٫۹۰۰ - ۱۰٫٤۹۷ ۲٥۹ ٤٥۹٫٤۳٦ ٦۰٫۷۰۸ المحمل للفترة
عملیات  صادر عن 

 ) ٥٫۲۷۸( - - - ) ٥٫۲۷۸( - االستبعاد
 ۲۲٫٥۳٦٫۹٤۲ - ۲٤٦٫٤۷٦ ۳٦٫٥۸۳ ۱۹٫٥۸٥٫۸۱۳ ۲٫٦٦۸٫۰۷۰ م۲۰۲۰مارس  ۳۱

       
       القیمة الدفتریة

م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في 
 ٤٦٫٤۸۱٫٤٦٤ ۳٫۰۳۷٫۰٦۱ ۳۲٥٫٤۳۷ ٦٫۷۸٤ ۳٥٫۰٤۱٫۸۲۰ ۸٫۰۷۰٫۳٦۲ (غیر مراجعة)

م  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 مراجعة)(غیر 

 
۸٫۱۰٤٫٦۷۳ 

 
۳٥٫۱٦٤٫۷۰۲ 

 
۷٫۰٤۳ 

 
۳۲٥٫۳۱۷ 

 
۲٫٥۰۹٫۰۷۲ 

 
٤٦٫۱۱۰٫۸۰۷ 

 
 الصیانة الدوریة المخططة ۱-٦ 
 

م، بدأت الشركة نشاط الصیانة الدوریة المخططة في منشآتھا التشغیلیة ۲۰۲۰مارس    ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
  ۱من  الدوریة المخططة إغالق جمیع المرافق التشغیلیة ومصانع اإلنتاج اعتباراً ومصانع اإلنتاج. یتطلب نشاط الصیانة 

تتمثل المشاریع الرأسمالیة   ،م۲۰۲۰مارس    ۳۱م. كما في  ۲۰۲۰م، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نھایة أبریل  ۲۰۲۰مارس  
 حتى تاریخ تلك الصیانة الدوریة المخططة.  ةملیون لایر سعودي متكبد ٥٤۲٫۳تحت التنفیذ مبلغ 

 
 عقود اإلیجار  ۷

 
 موجودات حق االستخدام ۷-۱
األرض والمباني  

 والبنیة التحتیة
 

 اإلجمالي سیارات آالت وماكینات
     التكلفة

 ۱۲٫۹۸۱٫٥۰٥ ۸٦٫۲۲۲ ۱۱٫٦٦۰٫۸۳۸ ۱٫۲۳٤٫٤٤٥ م ۲۰۲۰ینایر  ۱
 ۲۳٫٤۸۸ ۲۳٫٤۸۸ - - إضافات 

 ) ۳٫۷٤۷( ) ۳٫۷٤۷( - - إلغاء اإلثبات
 ۱۳٫۰۰۱٫۲٤٦ ۱۰٥٫۹٦۳ ۱۱٫٦٦۰٫۸۳۸ ۱٫۲۳٤٫٤٤٥ م۲۰۲۰مارس  ۳۱

     
     االستھالك المتراكم 

 ۹٤۲٫٤۰۷ ۲۷٫٦۱۹ ۷۱٦٫۹۰۸ ۱۹۷٫۸۸۰ م ۲۰۲۰ینایر  ۱
 ۱۷۹٫۳۷۱ ۷٫۳٦۸ ۱٦۳٫۲٤٥ ۸٫۷٥۸ المحمل للفترة

 ) ۲٫۳۸٥( ) ۲٫۳۸٥( - - المحرر عند إلغاء اإلثبات
 ۱٫۱۱۹٫۳۹۳ ۳۲٫٦۰۲ ۸۸۰٫۱٥۳ ۲۰٦٫٦۳۸ م۲۰۲۰مارس  ۳۱

     
     القیمة الدفتریة

 ۱۱٫۸۸۱٫۸٥۳ ۷۳٫۳٦۱ ۱۰٫۷۸۰٫٦۸٥ ۱٫۰۲۷٫۸۰۷ م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱في 
 ۱۲٫۰۳۹٫۰۹۸ ٥۸٫٦۰۳ ۱۰٫۹٤۳٫۹۳۰ ۱٫۰۳٦٫٥٦٥ م (مراجعة)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱۲ 

 عقود اإلیجار (تابع) ۷
 
 مطلوبات عقود اإلیجار ۷-۲
 

 م ھي كما یلي:   ۲۰۲۰مارس   ۳۱مطلوبات عقود اإلیجار في 
 

  
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

الحد األدنى  
 فوائد لمدفوعات اإلیجار

القیمة الحالیة 
للحد األدنى 
لمدفوعات 

 اإلیجار

القیمة الحالیة للحد  
األدنى لمدفوعات  

 اإلیجار
 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ۱٫۱۲۸٫٥۸۷ ۱٫۱۲٤٫٦٤۷ ۱٫٦٥۲٫٦۷۰ ۲٫۷۷۷٫۳۱۷ األرض والمباني والبنیة التحتیة
 ۱۱٫۱۱۷٫٦۱٤ ۱۰٫۹۹۲٫۷۷٦ ۳٫٥٤۳٫۸٥٤ ۱٤٫٥۳٦٫٦۳۰ آالت وماكینات

 ٥۹٫۷٥۱ ۷٤٫۷۰٦ ٥٫۱٦۱ ۷۹٫۸٦۷ سیارات
 ۱۷٫۳۹۳٫۸۱٥٫ ٤۲۰۱٫٦۸٥ ۱۲٫۱۹۲٫۱۲۹ ۱۲٫۳۰٥٫۹٥۲ 
 

 م، یتم عرض مطلوبات عقود اإلیجار ضمن قائمة المركز المالي المختصرة األولیة على النحو التالي: ۲۰۲۰مارس    ۳۱في  
 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٥٥٥٫۳٥۲ ٥٦۱٫۷٤٥ المتداول الجزء 
 ۱۱٫۷٥۰٫٦۰۰ ۱۱٫٦۳۰٫۳۸٤ الجزء غیر المتداول

 ۱۲٫۱۹۲٫۱۲۹ ۱۲٫۳۰٥٫۹٥۲ 
 

 م: ۲۰۲۰مارس  ۳۱فیما یلي الحد األدنى لدفعات اإلیجار اعتبارا من  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۰مارس  ۳۱ 

الحد األدنى  
لمدفوعات 

 اإلیجار

القیمة الحالیة 
للحد األدنى 
لمدفوعات 

 اإلیجار

الحد األدنى  
لمدفوعات 

 اإلیجار

القیمة الحالیة  
للحد األدنى  
لمدفوعات 

 اإلیجار
 (مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ٥٥٥٫۳٥۲ ۹٦۹٫۰۱۸ ٥٦۱٫۷٤٥ ۹۷۰٫۱٤۲ خالل اثني عشر شھر 
 ۲٫۳٤۰٫۰۸۲ ۳٫۸۲٦٫٥۲٤ ۲٫۳٦۹٫٤۸۸ ۳٫۸۲۰٫٥۸۸ سنة إلى خمسة سنوات 
 ۹٫٤۱۰٫٥۱۸ ۱۲٫۸۱۲٫۸٤۰ ۹٫۲٦۰٫۸۹٦ ۱۲٫٦۰۳٫۰۸٤ أكثر من خمس سنوات

 ۱۲٫۳۰٥٫۹٥۲ ۱۷٫٦۰۸٫۳۸۲ ۱۲٫۱۹۲٫۱۲۹ ۱۷٫۳۹۳٫۸۱٤ إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار
 - )٥٫۳۰۲٫٤۳۰( - )٥٫۲۰۱٫٦۸٥( یخصم: أعباء تمویلیة

 ۱۲٫۳۰٥٫۹٥۲ ۱۲٫۳۰٥٫۹٥۲ ۱۲٫۱۹۲٫۱۲۹ ۱۲٫۱۹۲٫۱۲۹ القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار
 
م، تبلغ مصروفات الشركة المتعلقة باإلیجارات قصیرة األجل ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۱خالل الفترة المنتھیة في  ۷-۳

 ألف لایر سعودي على التوالي. ۷۳۸ألف لایر سعودي و  ۱۲۲والموجودات ذات القیمة المنخفضة 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱۳ 

 والمطلوبات المالیةالموجودات المالیة  ۸
 
 الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ۸-۱
 

 قروض طویلة األجل:
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة) اإلیضاح 
    

 ۳٫٦٥٥٫۲۸٤ ۳٫٥٤۸٫٥٤۳ ۱-۱-۸ قرض إلى شركة راوك 
 ۲٤٤٫۷۰۹ ۲٤۸٫۱۷۹ ۲-۱-۸ قروض للموظفین

 ۳٫۸۹۹٫۹۹۳ ۳٫۷۹٦٫۷۲۲  األجلقروض طویلة 
 ) ٤٥۰٫۳۱۸( )٤٥۸٫۹۸٥(  یخصم: الجزء المتداول من القروض طویلة األجل 

 ۳٫٤٤۹٫٦۷٥ ۳٫۳۳۷٫۷۳۷  الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل 
    

 ٥٫۳٦٤٫۰۸٦ ۲٫٦۲۸٫٤۰۳ ۳-۱-۸ ذمم مدینة تجاریة
 
تحویل الطاقة والمیاه (ویكا)، واتفاقیة مساھمي شركة رابغ العربیة للمیاه أبرمت الشركة عدة اتفاقیات وھي اتفاقیة   ۸-۱-۱

م وذلك مع شركة ۲۰۱۱أكتوبر  ۳۱م والمعدلة في ۲۰۰٥أغسطس  ۷والكھرباء (راوك) ("االتفاقیات") بتاریخ 
الكھربائیة  راوك إلنشاء محطة إلنتاج المیاه وبھدف بناء وتملك وتشغیل إلنتاج المیاه المحالة والبخار والطاقة

ملیار لایر سعودي وبفائدة بنسبة  ۳٫۹للشركة. بموجب ھذه االتفاقیات، قدمت الشركة قرضا لشركة راوك بمبلغ 
 م. ۲۰۲۳نوفمبر  ۳۰م إلى ۲۰۰۸یونیو  ۳۰٪ سنویا. یسدد القرض من خالل دفعات شھریة وذلك من  ٥٫۷٦

 
م،  ۲۰۰٦مارس    ۲۸المعدلة والمعاد تعدیلھا بتاریخ    م، وبموجب االتفاقیة۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

  ۳٫۳م، وفرت الشركة لشركة راوك جزًء من تمویل المشروع بمبلغ مجموعھ ۲۰۱٥مارس  ۹المعدلة الحقا في 
٪ سنویا لتوسعة المرافق الحالیة المستقلة للمیاه والبخار والطاقة للوفاء  ٥٫۷ملیار لایر سعودي وبفائدة نسبتھا 

إلى    ۲۰۱٦یولیو    ۳۱روع توسعة المرحلة الثانیة. یسدد القرض من خالل دفعات شھریة اعتبارا من  بمتطلبات مش
 م. ھذه القروض مضمونة بموجودات شركة راوك.۲۰۳۱یونیو  ۳۰

 
مارس    ۳۱تتم تسویة القرض من خالل مقاصة مقابل دفعات فواتیر شھریة لشركة راوك. خالل الفترة المنتھیة في  

ملیون لایر سعودي) تم   ۹۹٫۹م:  ۲۰۱۹مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۰۷ة قرض بمبلغ  م، تمت تسوی۲۰۲۰
مارس   ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۹۲٫۳مقاصة لھا مقابل مدفوعات مرافق شھریة لشركة راوك تبلغ قیمتھا    لعم

 ملیون لایر سعودي). ۲۹٦٫۱م:  ۲۰۱۹
 
یمنح موظفو الشركة المؤھلون قروضا بموجب برنامج تملك البیوت. تقّدم تكلفة األرض للموظف بدون فوائد    ۸-۱-۲

بشرط أن یعمل الموظف لدى الشركة لمدة ال تقل عن أربع سنوات بینما تكلفة بناء المنزل یتم إطفاؤھا ویتم سدادھا 
٪ المتبقیة ۱۰ما بدون فوائد. یتم إطفاء نسبة ٪ من مبلغ القرض للشركة خالل مدة سبعة عشر عا۹۰فقط بنسبة 

على فترة القرض (سبعة عشر عاما). یتم ضمان ھذه القروض برھن الوحدات السكنیة ذات الصلة. یتم نقل ملكیة 
 الوحدة السكنیة للموظف عند سداده مبلغ القرض بالكامل.

 
 فیما یلي الذمم المدینة التجاریة للشركة: ۸-۱-۳
 مارس ۳۱  

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۳۱٫۱۳۸ ۳۲٫۳۰۳  تجاریة
 ) ۲۸٫٤۱۰( )۲۸٫٤۱۰(  یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

  ۳٫۸۹۳ ۲٫۷۲۸ 
 ٥٫۳٦۱٫۳٥۸ ۲٫٦۲٤٫٥۱۰  األطراف ذات العالقة 

  ۲٫٦۲۸٫٤۰۳ ٥٫۳٦٤٫۰۸٦ 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱٤ 

 (تابع)الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ۸
 

 فیما یلي مصفوفة األعمار التي تستخدمھا الشركة لتحلیل الذمم المدینة التجاریة: 
 

 اإلجمالي  

 غیر متجاوزة 
 لالستحقاق وال 
 منخفضة القیمة

  متجاوزة لتاریخ االستحقاق ولكن غیر منخفضة القیمة

  ٦أقل من 
 شھور

إلى  ٦
۱۲ 
 شھر

إلى  ۱۲
 شھر ۱۸

إلى  ۱۸
 شھر ۲٤

أكثر من  
 شھر ۲٤

أكثر من  
شھرا  ۲٤

منخفضة 
 القیمة

         
 ۲۸٫٤۱۰ ۱٫۹٦٥ - ۹۱۲ ٦٫٦۱۰ ۱٫۲٥۲٫۹۲۰ ۱٫۳٦٥٫۹۹٦ ۲٫٦٥٦٫۸۱۳ الرصید

یخصم: مخصص  
 - - - - - - ) ۲۸٫٤۱۰( الخسارة

 
)۲۸٫٤۱۰ ( 

م ۲۰۲۰مارس  ۳۱
 ۱٫۹٦٥ - ۹۱۲ ٦٫٦۱۰ ۱٫۲٥۲٫۹۲۰ ۱٫۳٦٥٫۹۹٦ ۲٫٦۲۸٫٤۰۳ (غیر مراجعة)

 
- 

م  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۱٫۹۳۱ - ٤٤۲ ٦٫٥۲۷ ٤۰۳٫۰۱۱ ٤٫۹٥۲٫۱۷٥ ٥٫۳٦٤٫۰۸٦ (مراجعة)

 
- 

 
 تشمل الموجودات المالیة أیضا على النقد وما في حكمھ، والودائع ألجل وذمم مدینة أخرى والتي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة.  

 
 موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۸-۲
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱٦٫٤۱۲ ۱٦٫٤۱۲ استثمار في شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء
 

 ٪ من حصص رأس مال شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء (راوك)، شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة. ۱تملك الشركة  
 

 ، حیث أن اإلدارة حددت القیمة الدفتریة لالستثمار بما یقارب القیمة العادلة.  ۳یتم إجراء التقییم أعاله ضمن المستوى 
 
 مطلوبات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة ۸-۳

  قروض وسلف ومطلوبات طویلة األجل أخرى
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة) اإلیضاح 

    قروض من بنوك ومؤسسات مالیة:
 ۳٥٫۱۱۳٫۷۱٦ ۳٤٫٦۷۲٫۸٤۰  رصید افتتاحي

 ۱٦٫٦٤۷٫۸۸۸ ۲٫٤۱۹٫۲۹٦  إضافات 
 ) ۱۷٫۰۸۸٫۷٦٤( )۱٫۹۱۲٫۷٥٦(  مدفوعات 

 ۳٤٫٦۷۲٫۸٤۰ ۳٥٫۱۷۹٫۳۸۰ ۱-۳-۸ رصید اإلقفال  
 ) ۱٦٫۸۱٦٫۸۹۷( )۱۸٫۱۰٦٫٦۰۷(  یخصم: الجزء المتداول 

 ۱۷٫۸٥٥٫۹٤۳ ۱۷٫۰۷۲٫۷۷۳  المتداولالجزء غیر 
    

 ٥٫۷٥۱٫۱۳۰ ٥٫۷۹۲٫۲٤۰ ۳-۳-۸ قروض من مساھمین مؤسسین 
 ۳۰٫۹٥۰ ۳۲٫۰۳۲ ٤-۳-۸ مطلوبات طویلة األجل أخرى
 ۲۳٫٦۳۸٫۰۲۳ ۲۲٫۸۹۷٫۰٤٥  إجمالي الجزء غیر المتداول

    
 ۹٫٤۰۱٫٦۳۸ ۷٫۱٦۸٫۰۳٤ ٥-۳-۸ ذمم دائنة تجاریة وأخرى

 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱٥ 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تابع) ۸
 
 قروض من بنوك ومؤسسات مالیة  ۸-۳-۱
 

أبرمت الشركة اتفاقیات قروض جماعیة مع بنوك تجاریة ومؤسسات مالیة مختلفة بغرض تطویر وتصمیم وإنشاء مجمع 
اتفاقیات القروض الجماعیة بالكامل بحلول یولیو  متكامل للتكریر والبتروكیماویات. تم استخدام التسھیالت المتاحة بموجب 

 م. ۲۰۲۱م إلى دیسمبر ۲۰۱۱م. یسدد القرض على دفعات نصف سنویة من یونیو ۲۰۰۸
 

م، دخلت الشركة في اتفاقیات قروض جماعیة مع البنوك التجاریة والمؤسسات  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي   ۳۰٫٦۳۰یة. تبلغ التسھیالت المتوفرة بموجب اتفاقیات القروض ھذه  المالیة لمشروع توسعة المرحلة الثان

ملیون لایر سعودي على شكل أقساط نصف سنویة   ۱۹٫۳۸۰تم استخدامھا بالكامل من قبل الشركة. یتم سداد القرض البالغ  
  ۱ملیون لایر سعودي یستحق في  ۱۱٫۲٥۰م، في حین أن القرض بقیمة ۲۰۳۱وتستمر حتى یونیو  ۲۰۱۹تبدأ من یونیو 

 م. ۲۰۲۰یولیو 
 

القروض المذكورة أعاله بالدوالر األمریكي واللایر السعودي وتحمل نفقات تمویل بناء على أسعار السوق السائدة. تتضمن  
المعینة. اتفاقیات القرض تعھدات مالیة وتشغیلیة، والتي تتطلب، من بین شروط أخرى، الحفاظ على بعض النسب المالیة 

ھذه القروض مضمونة برھن الممتلكات واآلالت والمعدات والنقد وما في حكمھ وودائع ألجل للشركة بقیمة دفتریة تبلغ  
 ملیون لایر سعودي، على التوالي.  ۲۱۱ملیون لایر سعودي و   ٤٦٫٤۸۱
 

ملیون لایر   ۱٫۸۷٥عامل بقیمة م، أبرمت الشركة اتفاقیة تسھیل رأس المال ال۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
م، قامت ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱سعودي مع أحد البنوك المحلیة على أساس األسعار السائدة في السوق. خالل الفترة المنتھیة في  

ملیون لایر سعودي على التوالي برصید   ۱٫۹۱۳ملیون لایر سعودي و  ۱٫۹۲۲الشركة بعمل سحوبات ومدفوعات بقیمة 
 ملیون لایر سعودي).   ۱٫۲۹۳م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱یون لایر سعودي في تاریخ قائمة المركز المالي (مل  ۱٫۳۰۲إقفال قدره  

 
 قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي ۸-۳-۲

 
م، دخلت الشركة في اتفاقیة قرض مع صندوق التنمیة الصناعیة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

). تبلغ التسھیالت المتوفرة ۱-۳-۸من القروض لمشروع توسعة المرحلة الثانیة (انظر أیضاً اإلیضاح    السعودي إلحالل جزء
م. ویسدد القرض على  ۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ویتم استخدامھا كما في  ۳٫٦۰۰بموجب اتفاقیة القروض ھذه 

ھـ، الموافق  ۱٤٥۳حتى شوال    م۲۰۲۱وافق نوفمبر  ، المھـ۱٤٤۳أقساط نصف سنویة غیر متساویة اعتباراً من ربیع الثاني  
ملیون لایر سعودي وقت استالم القرض وسیتم إطفاؤھا  ۲۸۸م. سیتم خصم الرسوم المدفوعة مقدما البالغة ۲۰۳۲ینایر 

على مدى مدة القرض. القرض أیًضا محمل برسوم متابعة یتم دفعھا على أساس نصف سنوي. یتضمن القرض بعض  
تشمل، من بین ضمانات أخرى، الحفاظ على بعض النسب المالیة. والقرض مضمون برھن على ممتلكات الضمانات والتي  

 ملیون لایر سعودي.  ۷٫۲۰۰وآالت ومعدات الشركة بمبلغ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱٦ 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تابع) ۸
 
 قروض من مساھمین مؤسسین  ۸-۳-۳

 
المساھمین المؤسسین كجزء من اتفاقیة التسھیالت االئتمانیة وتحمل نفقات تمویل. یتم سداد الدفعات  تتم االستفادة من قروض  

عند الطلب، بعد تحقیق شروط المؤسسات المالیة بموجب اتفاقیة الدائنین. القرض مضمون بسند ألمر صادر من الشركة  
 لصالح كل مساھم ومساٍو لقیمة المبالغ المسحوبة.

 
 طویلة األجل أخرى مطلوبات ٤-۸-۳
 

تمثل المطلوبات طویلة األجل األخرى ضریبة استقطاع على الفوائد المتراكمة المتعلقة بقرض من سومیتومو للكیماویات 
 ) وفقا ألنظمة ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة.۳-۳-۸(انظر اإلیضاح 

 
 ذمم دائنة تجاریة وأخرى ٥-۸-۳

 
الدائنة األخرى بشكل أساسي بدفعات مقدمة من الشركاء المؤسسین بالنیابة عن الشركة فیما یتعلق بالموظفین ترتبط الذمم 

 المعارین ونفقات أخرى.
 

 رأس المال  ۹
 

  ۸۷٦م من ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیار لایر سعودي كما في  ۸٫۷٦یتكون رأس مال الشركة البالغ 
لایر سعودي لكل سھم. إن شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) وشركة   ۱۰بقیمة    ملیون سھم مدفوعة بالكامل

٪ من  ۳۷٫٥سومیتومو للكیماویات المحدودة (سومیتومو للكیماویات) ھما المساھمین المؤسسین للشركة، یملك كل منھا 
 إجمالي األسھم.

 
 
 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   قروض: 

 ۲٫۲۸۷٫٥۰۰ ۲٫۲۸۷٫٥۰۰ أرامكو السعودیة   
 ۲٫۲۸۷٫٥۰۰ ۲٫۲۸۷٫٥۰۰ سومیتومو للكیماویات  

   فوائد متراكمة:
 ٥۸۸٫۰٦٥ ٦۰۸٫٦۲۰ أرامكو السعودیة   
 ٥۸۸٫۰٦٥ ٦۰۸٫٦۲۰ سومیتومو للكیماویات  
 ٥٫۷۹۲٫۲٤۰ ٥٫۷٥۱٫۱۳۰ 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   ذمم دائنة تجاریة: 

 ۸٫۲٤۹٫۷۲۰ ٥٫۸۸۱٫۲٤٥ أطراف ذات عالقة  -
 ۱٫۰۷٦٫٦٦٤ ۱٫۱۹٥٫۹۲٦ أخرى  -
 ۷٫۰۷۷٫۱۷۱ ۹٫۳۲٦٫۳۸٤ 

 ۷٥٫۲٥٤ ۹۰٫۸٦۳ أطراف ذات عالقة (انظر أدناه) -ذمم دائنة أخرى 
 ۷٫۱٦۸٫۰۳٤ ۹٫٤۰۱٫٦۳۸ 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱۷ 

 االحتیاطي النظامي  ۱۰
 

 ً ٪ من صافي الربح، بعد ۱۰ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یجب على الشركة أن تقوم بتحویل  وفقا
٪ من رأس مال الشركة. ھذا االحتیاطي غیر ٥۰تحمل العجز المتراكم، إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي 

 متاح للتوزیع على المساھمین.
 

 ة الزكاة والضریب ۱۱
 

 خالل الفترة( المستردة)  لالمحم ۱۱-۱
 

 مارس: ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  فیما یلي الزكاة والضریبة
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱٥٫۸٤۹ ۲٫۹۱٥ الزكاة للفترة
 ٥۲٫۹۹۲ - ضریبة الدخل للفترة  

 ) ۱٫۱٦٥( )۲٥۸٫۱۰۹( إیرادات ضریبة مؤجلة للفترة
 )۲٥٥٫۱۹٦ )٤۷٫٦۷٦ 

 
 تم إثبات ضریبة الدخل وإیرادات الضریبة المؤجلة كما یلي: 

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

   قائمة الربح أو الخسارة المختصرة األولیة:
 ٥۲٫۹۹۲ - ضریبة الدخل  -
 ) ۱٫۱٦٥( )۲٥۸٫۱۰۹( إیرادات ضریبة مؤجلة  -
 )۲٥۸٫۱۰۹( ٥۱٫۸۲۷ 

 
 موقف الربوط ۱۱-۲

 
م. تم االنتھاء ۲۰۱۹قامت الشركة بتقدیم اإلقرار الزكوي والضریبي للھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") حتى السنة المالیة  

م. وطلبت ۲۰۱٦م حتى سنة  ۲۰۱۱م ولسنة  ۲۰۰۸من الربوط الزكویة والضریبیة للشركة من قبل الھیئة حتى السنة المالیة  
 م والشركة بصدد تقدیمھا.۲۰۱۸م و ۲۰۱۷المودعة لسنوات  ربوط ت معینة فیما یتعلق بالالھیئة معلوما

 
م من خالل رفع مطالبة إضافیة بالزكاة  ۲۰۱۰م إلى ۲۰۰۹أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ربوطا للسنوات من 

التوالي. قدمت الشركة استئنافا للجنة  ملیون لایر سعودي، على  ۰٫۲ملیون لایر سعودي ومبلغ  ٤۳٫۳والضریبة بمبلغ 
م،  ۲۰۱۰م و ۲۰۰۹االستئناف العلیا، والتي حل محلھا اآلن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة، لسنتي 

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة استئنافھا إلى األمانة العامة للجان الضرائب، وھي   ٤۳٫٥وقدمت ضمانا بنكیا بقیمة 
ً لالستئنافات. طلبت الھیئة ال تي شكلھا مجلس إدارة الھیئة العامة للزكاة والدخل بھدف تسھیل نظر اللجان المشكلة حدیثا

األمانة العامة للجان الضریبیة معلومات معینة من الشركة بغرض عقد جلسة استماع في لجنة االستئنافات الضریبیة التي 
انة العامة للجان الضریبیة على نحو واف في حینھ. تتوقع اإلدارة أن  تشكلت مؤخرا. وقدمت الشركة المعلومات إلى األم

تكون نتیجة االعتراض على المطالبة اإلضافیة في صالحھا. إذا نشأت أي مطالبة إضافیة بالزكاة والضریبة عند االنتھاء 
 ن للشركة. ملیون لایر سعودي من أحد الشركاء المؤسسی ۲٦من الربوط، ستكون قابلة لالسترداد في حدود  

 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱۸ 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة   ۱۲
 

تتألف األطراف ذات العالقة من المساھمین المؤسسین للشركة، وھم شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة)  
ت أخرى ذات إدارة  وشركة سومیتومو للكیماویات المحدودة (سومیتومو للكیماویات) وشركاتھما التابعة والزمیلة وشركا

 مشتركة وتتمتع بتأثیر جوھري على شركات أخرى وموظفي اإلدارة العلیا. 
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  ۱۲-۱
 

تنشأ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئیسي من مشتریات ومبیعات المنتجات المكررة والبتروكیماویات 
ید من اتفاقیات اإلیجار، ویتم تنفیذھا بموجب شروط تعاقدیة متفق علیھا. فیما یلي  والتسھیالت االئتمانیة واإلعارات والعد

 مارس:  ۳۱ملخص لمعامالت األطراف ذات العالقة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    أرامكو السعودیة وشركاتھا الزمیلة
 ۸٫٥۹٤٫۲٦۳ ۳٫٦۷۲٫٦۲٥  شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال  

 ۸٫٥۱۳٫۳٥۹ ۳٫۳۳۳٫٦۳٤  بیع منتجات مكررة ومنتجات بتروكیماویة
 ۳۹٫۷٦۲ ۳٥٫۲۹٦  أعباء تمویلیة

 ۷۱٤ ٥٫۱۱۸  إیجارات
 ۱۲٫٤۱۱ ۱۱٫۷۰۹  تكالیف موظفین معارین

 ۱۹٫٤٤٦ ۱٤٫۰۹٦  بالصافي خدمات ورسوم تكالیف أخرى محملة، 
    

    شركة سومیتومو للكیماویات وشركاتھا الزمیلة
 ٥۸٫۸۲٥ ۳٥٫۱۳۳  بضائعشراء 

 ۱٫٦۲۷٫۲۸٤ ٦۸۸٫۹۳۰  بیع منتجات بتروكیماویة
 ۲٥٫۹۹۷ ۲۰٫٦٦٤  أعباء تمویلیة

 ٦٦ ٦۸  إیجارات
 ۲۹٫۳٥۹ ۷٫۷۷٤  تكالیف موظفین معارین 

 ۲۲٫۷۰۷ ٥٫٥٤۹  محملة، بالصافي خدمات ورسوم تكالیف أخرى 
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة ۱۲-۲
 

 )۳-۳-۸) والقروض من المساھمین المؤسسین (انظر اإلیضاح  ۳-۱-۸باإلضافة إلى الذمم المدینة التجاریة (انظر اإلیضاح  
، فقد نتج عن المعامالت أعاله أرصدة ذمم مدینة وذمم دائنة مع  )٥-۳-۸والذمم الدائنة التجاریة واألخرى (انظر اإلیضاح 

أطراف ذات عالقة كما ھي مدرجة في قائمة المركز المالي األولیة في الذمم المدینة غیر التجاریة والمصروفات المستحقة  
  ۲۲۹٫۷ملیون لایر سعودي) و  ۳٤۷٫۸م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ن لایر سعودي (ملیو ۱٤۸٫۸والمطلوبات األخرى بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي)، على التوالي.  ۱۹۸٫۲م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئیسیین ۱۲-۳
 

م:  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لایر سعودي ( ٥٫٦بلغت قیمة المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا في حساب المنافع قصیرة األجل 
وھي مدرجة في  ) سعودي ملیون لایر  ۳٫۱ : م۲۰۱۹مارس  ۳۱( سعودي ملیون لایر  ۳منھا ملیون لایر سعودي)  ٥٫۲

 م: ال شيء).۲۰۱۹مارس    ۳۱تكالیف الموظفین المعارین أعاله. وبلغ التعویض المدفوع ألعضاء مجلس اإلدارة ال شيء (
 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المختصرة األولیة

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یذكر خالف ذلك)(المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 

۱۹ 

 واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تابع)المعامالت  ۱۲
 

 االستحواذ على مجمع رابغ لتقنیات البالستیك ٤-۱۲
  

 ً ً  الشركة بصدد شراء مجمع رابغ لتقنیات البالستیك، وھي شركة تضم مجمعا لمجمع التكریر  مجاوراً  صناعیا
وشركة رابغ لخدمات إدارة الصناعات   والبتروكیماویات المتكامل للشركة، تم تطویره باالشتراك مع أرامكو السعودیة

التحویلیة، الشركة الزمیلة لشركة سومیتومو للكیماویات. من المقرر تنفیذ عملیة االستحواذ من خالل اتفاقیات نقل موجودات 
یة للبنیة التحتیة مع أرامكو السعودیة وشركة رابغ لخدمات إدارة الصناعات التحویلیة واتفاقیة إیجار مع أرامكو السعود

لألرض المقام علیھا مجمع رابغ لتقنیات البالستیك. وال تزال اإلجراءات النظامیة المتعلقة بذلك قید التنفیذ ومن المتوقع أن 
 م.   ۲۰۲۰تكتمل بحلول نھایة السنة المالیة  

 
 تأثیرات الوباء ۱۳

 
) عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما أدى إلى تعطیل  ۱۹(كوفید المستجد انتشرت جائحة فیروس كورونا 

م، بدأت أسعار المنتجات ۲۰۲۰على الصعید العالمي. وفي ینایر  تقلبات كبیرةاألعمال واألنشطة االقتصادیة وتسبب في 
بوط بسبب سیناریو تخفیضات ) واستمر اتجاه الھ۱۹النفطیة والطلب في االنخفاض بسبب تفشي فیروس كورونا (كوفید 

اإلنتاج بین دول أوبك وأوبك +. وأعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على السواء، عن تدابیر دعم مختلفة  
، ال یزال  التقلب  م، نظًرا الستمرار حالة  ۲۰۲۰مارس    ۳۱في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة. وكما في  

ومدة ھذه التأثیرات التجاریة واالقتصادیة غیر مؤكد ویعتمد على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن تقدیرھا بدقة في  مدى 
الوقت الحالي، مثل معدل انتقال فیروس كورونا، ومدى وفعالیة تدابیر االحتواء، والحركة في أسعار المنتجات والطلب 

 لمیة. والوتیرة اإلجمالیة لحركة االقتصادات العا
 

وبناًء علیھ، ال یمكن تقدیر التأثیرات االقتصادیة والتجاریة على عملیات الشركة بشكل موثوق حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم  
المالیة. ویراقب المكلفون بالحوكمة باستمرار سیناریوھات التطور والتأثیرات والتطورات الناتجة كجزء من نتائج التشغیل 

 ات إعداد التقاریر المستقبلیة.والتدفقات النقدیة لفتر
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة ۱٤
 
 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳٫۰۱۷م، تم إصدار اعتمادات مستندیة بالنیابة عن الشركة بمبلغ ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في  )۱(

 ملیون لایر سعودي). ۱٫۳۸٦م: ۲۰۱۹دیسمبر 
 
ملیون لایر سعودي  ۷٥٦المتعاقد علیھا والتي لم یتم تكبدھا م، بلغت االلتزامات الرأسمالیة ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في  )۲(

 ملیون لایر سعودي).  ۱٫۰٥۷م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(
 

 الموافقة واالعتماد لإلصدار ۱٥
 

تمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة المختصرة األولیة والتصریح بإصدارھا من قبل لجنة المراجعة، المفوضة من مجلس  
 م). ۲۰۲۰أبریل  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤٤۱رمضان  ٤الشركة، بتاریخ إدارة 
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