
شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف )»الشركة« أو »المصدر«( هي شركة مساهمة سعودية مقيدة بالسجل التجاري برقم 
)4030010447( وبتاريخ 1396/09/03هـ )الموافق 1976/08/29م( بمدينة جدة وتحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة لشركة 
مساهمة بموجب قرار وزارة التجارة رقم )1173( وبتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(، ويقع المركز الرئيسي للشركة 
في 7168، الميناء، بترومين، 3072، ص. ب. 5518، جدة 22411، المملكة العربية السعودية. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار 
وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي مقسًما إلى مائة وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة 
وخمسون ألف )168,750,000( سهًما عادًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل 
)ويشار لها بـ »األسهم«(. وكما بتاريخ هذه النشرة، للشركة مساهمين اثنين، هما شركة الزيت العربية السعودية )»أرامكو السعودية«(، 
والتي تملك نسبة )70%( من رأس مال الشركة، وشركة جدوى لالستثمار الصناعي، والتي تملك )30%( من رأس مال الشركة )ويشار 

لهم بـ »المساهمين الحاليين«(.
تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم )شركة بترومين لتكرير زيت التشحيم( بموجب عقد التأسيس الموقع بتاريخ 
1396/06/21هـ )الموافق 1976/06/19م( وقّيدت في السجل التجاري برقم )4030010447( بتاريخ 1396/09/03هـ )الموافق 
1976/08/29م( بمدينة جدة برأس مال يبلغ ستة وعشرون مليون ومائتين وستون ألف )26,260,000( ريال سعودي مقسم إلى ألفين 
وستمائة وستة وعشرون )2,626( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي. وتأسست الشركة من 
ِقبل المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( بما نسبته )70%(، وشركة موبيل بتروليم المتحدة )»شركة موبيل«( بما نسبته )%30(.
وبتاريخ 1407/09/07هـ )الموافق 1987/05/05م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من ستة وعشرون مليون ومائتين وستون 
ألف )26,260,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسة ماليين )105,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف وخمسمائة )10,500( 
حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي، وذلك من خالل دفع المساهمين بشكل تناسبي لمبلغ 
ثمانية وسبعون مليوًنا وسبعمائة وأربعون ألف )78,740,000( ريال سعودي نقًدا. وبِقيت الشركة مملوكة من ِقبل المؤسسة العامة للبترول 

والمعادن )بترومين( بما نسبته )70%(، وشركة موبيل بما نسبته )%30(.
وبتاريخ 1415/02/15هـ )الموافق 1994/07/23م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسة ماليين )105,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف وخمسمائة )10,500( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال 
سعودي إلى أربعمائة وواحد وأربعين مليون )441,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعة وأربعين ألف ومائة )44,100( حصة 
نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي وذلك بموجب تحويل مبلغ ثالثمائة وستة وثالثون مليون 
)336,000,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المتجمعة. وبِقيت الشركة مملوكة من ِقبل المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( 

بما نسبته )70%(، وشركة موبيل بما نسبته )%30(.
وبتاريخ 1417/02/22هـ )الموافق 1996/07/08م(، صدر قرار مجلس الوزراء رقم )29( القاضي بنقل حصة المؤسسة العامة للبترول 
والمعادن )بترومين( في الشركة ألرامكو السعودية. وعليه، أصبحت أرامكو السعودية شريًكا في الشركة تملك ما نسبته )70%( من 

رأس مالها.
وبتاريخ 1419/02/16هـ )الموافق 1998/06/20م(، قرر الشركاء تعديل اسم الشركة من )شركة بترومين لتكرير زيت التشحيم( إلى 

)شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم(.
وبتاريخ 1428/11/21هـ )الموافق 2007/12/01م(، قامت موبيل بتروليم المتحدة ببيع حصتها في الشركة والبالغة ثالثة عشر ألًفا 
ومائتين وثالثين )13,230( حصة تمثل )30%( من رأس مال الشركة لشركة جدوى لالستثمار الصناعي. وبموجب ذلك، أصبحت الشركة 

مملوكة من ِقبل أرامكو السعودية بما نسبته )70%(، وشركة جدوى لالستثمار الصناعي بما نسبته )%30(.
وبتاريخ 1434/03/25هـ )الموافق 2013/02/06م(، قرر الشركاء تعديل اسم الشركة من )شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت 

التشحيم( إلى )شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف(، وهو االسم الحالي للشركة.
مليون  وأربعين  وواحد  أربعمائة  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  الشركاء  قرر  2022/06/30م(،  )الموافق  1443/12/01هـ  وبتاريخ 
)441,000,000( ريال سعودي إلى مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي وذلك عبر 
رسملة مبلغ مليار ومائتين وستة وأربعون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,246,500,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة، وتحويل 

الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وبتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(، صدر قرار وزارة التجارة رقم )1173( القاضي بالموافقة على إعالن تحول الشركة 
من شركة ذات مسؤولية محدودة لشركة مساهمة يبلغ رأس مالها مدفوع بالكامل مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف 
)1,687,500,000( ريال سعودي مقسًما إلى مائة وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة وخمسون ألف )168,750,000( سهًما عادًيا بقيمة 
اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. )للمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى 

مراجعة القسم رقم )4-3-1( »تاريخ الشركة«(.
يمثل  عادي  سهٍم   )50,045,000( ألَف  وأربعين  وخمسة  مليون  خمسين  بطرح  )»الطرح«(  األولي  العام  الطرح  عملية  تتمثل 
)29.6562963%( من رأس مال الشركة )ويشار لها بـ »أسهم الطرح« ويشار لكل منها بـ »سهم طرح«( من أسهم الشركة الحالية. ويبلغ 
سعر الطرح ]•[ ريال سعودي للسهم الواحد )يشار إليه فيما يلي بـ »سعر الطرح«(، والذي يتضمن قيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 

عشرة رياالت سعودية )10( لكل سهم.
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين )ويشار إليهم فيما بعد بـ »المستثمرين«( هما:

الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل 
األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية )يشار إليه فيما يلي بـ »تعليمات بناء سجل األوامر«( الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
المالية )ويشار إليها بـ »الهيئة«(، ويشمل ذلك صناديق االستثمار والشركات والمؤسسات األجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات 
الخليجية وغيرهم من المستثمرين األجانب بموجب اتفاقيات المبادلة )SWAP( )ويشار ٍإليهم فيما بعد مجتمعين بـ »الفئات المشاركة« 
وإلى كل منهم بـ »الفئة المشاركة«(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئًيا للفئات المشاركة في بناء سجل األوامر عدد 
خمسون مليوًنا وخمسة وأربعون ألَف )50,045,000( سهٍم تمثل ما نسبته مائة بالمائة )100%( من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود 
طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات 
المشاركة إلى سبعة وثالثين مليون وخمسمائة وثالثة وثالثون ألًفا وسبعمائة وخمسون )37,533,750( سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته 

خمسة وسبعون بالمئة )75%( من أسهم الطرح.
الشريحة )ب( المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو 
األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة 
أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون 
الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري )ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ 
»المكتتبين األفراد« ومنفردين بـ »المكتتب الفرد«(. ويعد الغًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع 
فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار 
فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى اثني عشر مليوًنا وخمسمائة وأحد عشَر ألًفا ومائتين وخمسون )12,511,250( 
سهم، والتي تمثل نسبة خمسة وعشرون بالمئة )25%( من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد 
األسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب 

بها من قبل هؤالء المكتتبين.

ستُطرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات األجنبية المؤهلة أو المستثمرين األجانب الذين يتواجدون خارج الواليات المتحدة من 
خالل اتفاقيات المبادلة )SWAP( وسوف تكتتب هذه الفئة خارج األراضي األمريكية وفًقا لالئحة »إس« الصادرة بموجب قانون األوراق 
المالية األمريكي لعام 1933م وتعديالته )»قانون األوراق المالية األمريكي«(. لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون األوراق 
المالية األمريكي أو بموجب أي نظام لألوراق المالية في أي والية من الواليات المتحدة األمريكية أو بموجب أي قانون أو نظام آخر 
خارج المملكة العربية السعودية. وال يجوز طرح أو بيع أو عرض أسهم الطرح بموجب هذه النشرة في أي والية قضائية عدا المملكة 
العربية السعودية، بما يشمل الواليات المتحدة األمريكية. وال يجوز اعتبار الطرح كعرض بيع أوراق مالية أو دعوة لشرائها في أي والية 

قضائية يكون فيها ذلك غير نظامي أو غير مسموح به.
لدى الشركة حالًيا مساهمين اثنين كبار )يمتلكان 5% أو أكثر من األسهم(، وهما أرامكو السعودية وشركة جدوى لالستثمار الصناعي، 
ويوضح الجدول )2( »هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح« نسبة ملكية كبار المساهمين في رأس مال الشركة. وسيبيع المساهم 
البائع، وهو شركة جدوى لالستثمار الصناعي )ويشار إليه بـ »المساهم البائع«( كامل حصته التي تمثل )30%( من رأس مال الشركة 
من خالل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، ستستمر أرامكو السعودية مالكًة لـ)70%( من األسهم حيث أنها لن تبيع أي أسهم في 
الطرح، وعليه ستستمر باالحتفاظ بحصة مسيطرة في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – بعد خصم مصاريف الطرح 
– )ويشار إليها فيما يلي بـ »صافي متحصالت الطرح«( على المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت 
الطرح )للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح، يرجى مراجعة القسم رقم )8( »استخدام متحصالت الطرح«(. وقد تم التعهد 
بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهدي التغطية )للمزيد من المعلومات حول التعهد بالتغطية، يرجى مراجعة القسم رقم )13( »التعهد 
بتغطية الطرح«(. علًما بأنه يحظر على أرامكو السعودية التصرف في أسهمها لفترة ستة )6( أشهر )ويشار إليها فيما بعد بـ »فترة 
الحظر«( والتي تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )ويشار إليها فيما بعد بـ »السوق«( كما هو موضح 

في الصفحة رقم )س( من هذه النشرة. 
تبدأ فترة الطرح للمكتتبين األفراد في يوم األربعاء الموافق 1444/05/20هـ )الموافق 2022/12/14م( وتستمر لمدة يومين حتى 
نهاية يوم الخميس الموافق 1444/05/21هـ )الموافق 2022/12/15م( )»فترة الطرح«(. ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم 
الطرح عبر القنوات اإللكترونية لدى الجهات المستلمة المدرجة في الصفحات )ي( و )ك( )»الجهات المستلمة«( التي تقدم هذه 
الخدمة خالل فترة الطرح )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )17( »شروط وأحكام االكتتاب«(. ويمكن للفئات المشاركة 
تسجيل طلباتهم لدى مديري سجل اكتتاب المؤسسات )المعرفين في القسم )1( »التعريفات والمصطلحات«( خالل عملية بناء 

سجل األوامر التي تتم قبل طرح أسهم الطرح على المكتتبين األفراد، واالكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة الطرح.
يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة )10( أسهم كحد أدنى، علًما 
بأن الحد األقصى لالكتتاب هو مائتين وخمسين ألف )250,000( سهم لكل مكتتب فرد. وال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص 
في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مليوًنا ومائتين وواحد وخمسون ألًفا ومائة وخمسة وعشرون )1,251,125( مكتتب فرد، وسيتم 
التخصيص وفًقا لما تقرره الشركة والمستشارين الماليين. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي 
عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة ذات العالقة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب في 
موعد أقصاه يوم األربعاء 1444/06/04هـ )الموافق 2022/12/28م( )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الصفحة )ف( »التواريخ 

المهمة وإجراءات االكتتاب« والقسم )17( »شروط وأحكام االكتتاب«(.
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة )يشار ٍإليه فيما 
بعد بـ »المساهم«( أًيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )يشار ٍإليه فيما بعد بـ »الجمعية العامة«( 
والتصويت فيها، وال تتمتع أي أسهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباًرا 
من تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات المالية التي تليها )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )12( »المعلومات القانونية« 
والقسم )7( »سياسة توزيع األرباح«(. لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة 
بطلب: )1( للهيئة لتسجيل وطرح األسهم و)2( لتداول السعودية لقبول إدراج األسهم. وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها 
الهيئة وتداول السعودية وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة، بما فيها متطلبات إدراج الشركة في السوق، وتم الحصول على جميع الموافقات 
المتعلقة بعملية الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية 
تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الصفحة )ف( »التواريخ 

المهمة وإجراءات االكتتاب«(. 
وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق، سيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية واألفراد غير السعوديين المقيمين في 
المملكة العربية السعودية إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار المؤسسة في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي 
ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في أسهم الشركة بعد بدء تداولها في السوق. ويجوز كذلك للمؤسسات األجنبية 
المؤهلة تداول أسهم الشركة بموجب قواعد المؤسسات المالية المؤهلة )كما تم تعريفها في هذه النشرة(. كما أنه يجوز للمستثمرين 
االستراتيجيين األجانب تداول األسهم وفًقا لتعليمات المستثمرين االستراتيجيين األجانب )كما تم تعريفها في هذه النشرة(. ويحق 
لألفراد غير الخليجيين الذين يعيشون خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعمل خارج 
المملكة )المشار إليهم مجتمعين بـ »المستثمرين األجانب« ومنفردين »المستثمر األجنبي«( االستثمار بشكل غير مباشر للحصول 
على المنفعة االقتصادية من أسهم الشركة، وذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة )SWAP( مع أحد مؤسسات السوق المالية المرخص 
لها بشراء األسهم المدرجة في السوق والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة 

سوف تبقى مؤسسات السوق المالية المرخصة هي المالك النظامي لألسهم.
ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر واعتبارات عديدة، لذلك يجب قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم »إشعار 

مهم« والقسم )2( »عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالطرح.

المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية

مدير االكتتاب

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )والمشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة 
بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )هـ( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات 
الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن 
أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات 
تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
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)الموافق  1396/09/03هـ  بتاريخ   )4030010447( برقم  التجاري  بالسجل  مقيدة  سعودية  مساهمة  شركة 
وبتاريخ   )1173( رقم  التجارة  وزارة  قرار  بموجب  مساهمة  لشركة  وتحولت  جدة،  بمدينة  1976/08/29م( 

1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(.

طرح خمسين مليون وخمسة وأربعين ألَف )50,045,000( سهٍم عادي تمثل )29.6562963%( من رأس مال 
شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف بسعر طرح )• •( ريال سعودي للسهم الواحد.

سعر الطرح.
سجل أوامر االكتتاب وتحديد 
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فترة الطرح: يومين
تبدأ يوم األربعاء الموافق 1444/05/20هـ )الموافق 2022/12/14م(

وتنتهي يوم الخميس الموافق 1444/05/21هـ )الموافق 2022/12/15م(

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(
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إشعار مهم

تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»النشرة«( على معلومات مفصلة عن الشركة وعن أسهم الطرح. وعند التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح، ستتم معاملة 
المستثمرين من األفراد والمؤسسات على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخة منها من خالل 
 )www.hsbcsaudi.com(و )www.alahlicapital.com( والمستشارين الماليين )www.luberef.com( زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة
www.morganstanleysaudiarabia.(و  )www.citigroup.com/citi/about/countriesjurissictions/citigroup-saudi-arabia(و

 .)www.cma.org.sa( وهيئة السوق المالية )com

وقامت الشركة بتعيين شركة األهلي المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي 
السعودية كمستشارين ماليين فيما يتعلق بالطرح )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المستشارين الماليين«(، وكمديري سجالت اكتتاب المؤسسات )ويشار إليهم 
مجتمعين بـ »مديري سجل اكتتاب المؤسسات«( ومنسقين دوليين )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المنسقين الدوليين«(، كما عينت شركة األهلي المالية كمدير 

لالكتتاب )ويشار إليه بـ »مدير االكتتاب«(.

تحتوي هذه النشرة على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر 
أسماؤهم في الصفحة )هـ( من هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم 
واعتقادهم، بعد إجراء كافة الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل 

أي إفادة واردة فيها مضللة. 

وعلى الرغم من أن الشركة قامت بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري من صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن 
جزًءا كبيًرا من المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية. وبالرغم من 
أنه ال يوجد لدى الشركة، أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو المستشارين الماليين، أو مستشار السوق، أو المستشارين اآلخرين الواردة أسمائهم من الصفحات 
)هـ( إلى )ز( من هذه النشرة )»المستشارين«( أي سبب يدفعهم لالعتقاد بأن أي من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة بصورة جوهرية، 

إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات على نحو مستقل، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو ضمان فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص، فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح يمكن أن تتأثر بشكل سلبي 
بأية تطورات مستقبلية مثل عوامل التضخم، ومعدالت الفائدة، والضرائب، وأي تغييرات في األنظمة واللوائح، وغيرها من العوامل االقتصادية والسياسية 
وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى خاصة بالسوق، وبالشركة، وبالطرح ذاته قد تؤثر على المعلومات 
والوضع المالي وقيمة أسهم الطرح )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وال ينبغي اعتبار هذه النشرة أو أي معلومات 
شفهية أو خطية متعلقة بالطرح وال تفسيرها أو االعتماد عليها بأية طريقة على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات للشركة أو نتائج أو 

أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين الحاليين أو أعضاء مجلس إداراتها أو أٍي من مستشاريها فيما يخص عملية 
االكتتاب في أسهم الطرح. وعالوًة على ذلك، تعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف 
االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة بالمستثمرين المحتملين في أسهم الطرح. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة وقبل 
اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح لتقييم 
مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة ألهدافه وأوضاعه واحتياجاته المالية الخاصة به. إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون 
مناسًبا لبعض المستثمرين دون غيرهم، ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار ورؤية طرف آخر في االستثمار كأساس للدراسة 

المفترض القيام بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الفردية ألولئك المستثمرين.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة 
في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر، والشريحة )ب( المكتتبين األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في 
ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت 
أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن 
لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا 
ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق المكتتب الفرد الذي قام بتقديم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني 

الغًيا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. )ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )17( »شروط وأحكام االكتتاب«(.

أ
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ال تمثل هذه النشرة عرًضا لبيع أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح ألي شخص في أي والية قضائية ال يجيز فيه النظام المعمول به تقديم مثل 
ذلك العرض أو الطلب.

ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة في 
بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر، بما يشمل المؤسسات األجنبية المؤهلة والمستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة، وسيتم 
اكتتاب هؤالء وفًقا لالئحة »إس« الصادرة بموجب قانون األوراق المالية األمريكي، على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. يتعين على جميع 
مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. يتعين على كل مكتتب فرد مؤهل وجهة 
مشاركة مؤهلة قراءة النشرة بالكامل والتماس المشورة من المحامين، والمستشارين الماليين، وأي مستشاريهم المهنيين فيما يخص االعتبارات النظامية، 
والضريبية، والتنظيمية، واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في أسهم الطرح، وسوف يتحملون شخصًيا الرسوم المرتبطة بتلك المشورة المستمدة من 
المحامين، والمحاسبين، وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة، وال يمكن تقديم أي 

ضمانات من ناحية تحقيق األرباح.

معلومات حول القطاع والسوق

تم الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع زيوت األساس الواردة في القسم )3( »معلومات عن السوق والقطاع« وفي القسم )4( »خلفية عن 
الشركة وطبيعة أعمالها« من شركة آي إتش إس قلوبال )IHS Global Inc( )»مستشار السوق«( والذي قدم تقرير السوق في يوليو 2022م بشكل حصري 
للشركة. وتعتقد الشركة أن المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من مستشار السوق يمكن االعتماد عليها، إال أن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة 
والمساهمين الحاليين والمستشارين لم يتحققوا بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات والبيانات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو ضمان فيما يتعلق 

بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها، وبالتالي ال يتحمل هؤالء األطراف أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

 S&P Global Commodity ويقع المقر الرئيسي لمستشار السوق في إنجلوود، كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية. ويعد مستشار السوق جزء من
 S&P Dow Jones :على إدارات العمل التالية SPGI وتشتمل .)»SPGI« ويشار لها بـ( S&P Global Incإحدى إدارات األعمال التابعة لشركة ،Insights

 ،S&P Global Ratingsو S&P Global Mobilityو S&P Global Market Intelligenceو S&P Global Engineering Solutionsو Indices

وكل منها يوفر منتجات وخدمات مختلفة.

إن مستشار السوق ال يملك وال يملك أي من موظفيه )ضمن فريق العمل الذي عِمل لمصلحة الشركة( أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في 
الشركة أو شركتها التابعة، وقد أعطى مستشار السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه وشعاره ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة 

بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

المعلومات المالية واإلحصائية وغيرها

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المعايير 
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة غير المراجعة للشركة لفترتي 
الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة العربية 
السعودية. تم استخراج المعلومات المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في 
القسم )6-5( »إعادة عرض المعلومات المالية« وما لم يُذكر خالف ذلك، من القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م ، على التوالي. كما تم استخراج المعلومات المالية للشركة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و2022م ، ما لم يُذكر خالف 

ذلك، من القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

تم إعادة تصنيف بعض المعلومات المالية المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م لتتوافق مع العرض المعتمد في القوائم المالية المراجعة 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وبالتالي فهي تختلف عن المعلومات المالية المدرجة في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م. لم يكن هناك أي تأثير على الربح أو الخسارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م أو إجمالي حقوق الملكية نتيجة إعادة 
التصنيف، والتي تم شرحها في القسم »ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية« واألقسام )6-1( و )6-5( من قسم »المعلومات المالية 

ومناقشة وتحليل اإلدارة«.
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إن األرقام الواردة في هذه النشرة معروضة بالريال السعودي وبالدرهم اإلماراتي وبالدوالر األمريكي. وقد تختلف األرقام الواردة في القوائم المالية، إذا 
تم تجميعها، عن تلك الواردة في هذه النشرة نتيجة لتقريب األرقام. وبالتالي قد تختلف البيانات المالية الواردة في هذه النشرة عن المعلومات الواردة 
في القوائم المالية. كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض األرقام والنسب المئوية الواردة في هذه النشرة هي أرقام ونسب تقريبية. وعليه، فقد تختلف األرقام 
المبينة لنفس الفئة المقدمة في جداول مختلفة بشكل طفيف، كما أن األرقام المبينة كمجموع في بعض الجداول قد ال تمثل متوسًطا حسابًيا أو حاصل 
الجمع لمجموع األرقام السابقة. وفي الحاالت التي يتم فيها تحويل المبالغ الواردة في هذه النشرة من الدوالر األمريكي إلى الريال السعودي، فقد تم 

اعتماد سعر صرف ثابت يساوي )3,75( ريال سعودي مقابل كل دوالر أمريكي.

تستند معلومات الطاقة اإلنتاجية التاريخية الواردة في النشرة إلى االستراتيجية التشغيلية المنفذة في تاريخه، بينما تستند الطاقة اإلنتاجية المتعلقة 
بمشروع التوسعة األول في ينبع إلى الطاقة االستيعابية التصميمية. وتستند الطاقة اإلنتاجية الُمتوقعة إلى االستراتيجية الحالية. إن الطاقة اإلنتاجية 

الحالية الُمشار إليها تعني الطاقة اإلنتاجية في تاريخ هذه النشرة.

الهجرية  التواريخ  بين  األيام  في  اختالف طفيف  هناك  يكون  وقد  الميالدي،  والتقويم  الهجري  بالتقويم  ُذكرت  النشرة  في هذه  الموضحة  التواريخ  إن 
والميالدية نظًرا ألن تحويل التواريخ ال يمكن تحديده بدقة في الماضي أو المستقبل نظًرا للسنوات الهجرية القمرية.

لالطالع على شرح المصطلحات واالختصارات المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه، الرجاء مراجعة القسم )1( »التعاريف والمصطلحات«.

المؤشرات والمقاييس المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي

تتضمن هذه النشرة مؤشرات ومقاييس مالية َغير مدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(. ويوضح الجدول أدناه أهم هذه المؤشرات المضمنة 
في النشرة وطريقة الشركة في حسابها:

التعريف أو طريقة الحسابالمؤشر 

الموجودات المتداولة مقسومة على المطلوبات المتداولة.نسبة التداول
العائد على متوسط رأس المال المستثمر، والذي يتم حسابه بناًء على صافي األرباح التشغيلية بعد الضريبة العائد على متوسط رأس املال املستثمر

مقسومًة على مجموع متوسط صافي الدين المالي ومتوسط القيمة الدفترية لحقوق المساهمين خالل الفترة 
ذات العالقة.

إجمالي القروض مطروًحا منه النقد وما يعادله والودائع قصيرة األجل.صايف الدين املالي
إجمالي الربح مقسوًما على اإليرادات.هامش إجمالي الربح

صافي )الخسارة( / الربح للسنة مقسوًما على اإليرادات.هامش صايف الربح
)الخسارة( / الربح من العمليات مقسوًما على اإليرادات.هامش الربح التشغيلي

هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
ومخصص االستهالك واإلطفاء

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء مقسومًة على اإليرادات.

الذمم المدينة التجارية مضروبة في )365( يوًما ومقسومة على اإليرادات.فترة سداد الذمم املدينة )أيام(
المخزون مضروًبا في )365( يوًما ومقسوًما على تكلفة اإليرادات.فترة دوران املخزون )أيام(

الذمم الدائنة مضروبًة في )365( يوًما ومقسومًة على تكلفة اإليرادات.فترة حتصيل الذمم الدائنة )أيام(
صافي الدين المالي مقسوًما على صافي الدين المالي والقيمة الدفترية لحقوق الملكية.نسبة املديونية

إجمالي فترة سداد الذمم المدينة وفترة تحصيل الذمم الدائنة مخصوًما منها فترة تحصيل الذمم الدائنة.دورة حتويل النقد
التدفقات النقدية الحرة مقسومًة على األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء. حتويل النقد 

ويعّرف التدفق النقدي الحر في هذا السياق بأنه صافي التدفق النقدي من العمليات مطروًحا منه النفقات 
الرأسمالية.

تم تضمين هذه المؤشرات كمعلومات تكميلية فيما يخص وضع الشركة المالي والتشغيلي، وال يُقصد منها التنبؤ بالنتائج المستقبلية للشركة. ولم تُحسب 
هذه المؤشرات ولم تُعرض بناًء على المعايير الدولية للتقرير المالي وال تُدقق أو تراجع من قبل مراجع حسابات. وهذه المؤشرات ال تُحسب بطريقة 
موحدة بين كل الشركات، وعليه قد تختلف طريقة حساب الشركة لها وعرضها عن الشركات األخرى. ولذلك، يجب عدم االعتماد على هذه المؤشرات 
ومقارنتها بغيرها التي تستخدمها شركات أخرى وال يجب االعتماد عليها كبديل للمؤشرات المالية الُمدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب 
على مستلمي هذه النشرة تفسير هذه المؤشرات بالنظر إلى القوائم المالية للشركة وبقية المعلومات المذكورة في هذه النشرة، واستشارة مستشار مالي 

مرخص في كيفية تفسير هذه المؤشرات وِفهمها.
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التوقعات واإلفادات المستقبلية

عن  المستقبلية  التشغيل  ظروف  تختلف  وقد  محددة،  افتراضات  أساس  على  النشرة  هذه  تضمنتها  التي  والتقديرات  المستقبلية  التوقعات  إعداد  تم 
االفتراضات المستخدمة. وبالتالي، فإنه ال يوجد أي تأكيد أو تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أٍي من هذه التوقعات والتقديرات.

تمثل بعض اإلفادات الواردة في هذه النشرة إفادات مستقبلية، ويمكن بشكل عام، ولكن ليس دائًما، تحديد تلك اإلفادات المستقبلية من خالل ما يستخدم 
فيها من كلمات دالة على المستقبل مثل »تخطط« أو »تقدر« أو »تتوقع« أو »ترى« أو »تتنبأ« أو »قد« أو »سوف« أو »ينبغي« أو »من المتوقع« أو »سيكون« 
أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات األخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر الشركة الحالية 
وإدارتها بشأن األحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماًنا لألداء المستقبلي، نظًرا لوجود العديد من العوامل التي قد تؤثر على أداء الشركة الفعلي أو 
إنجازاتها أو نتائجها والتي قد تؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقًعا صراحة أو ضمًنا في مثل هذه اإلفادات المستقبلية. وقد تم استعراض 
بعض أهم المخاطر والعوامل التي قد يكون لها مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذه النشرة وعلى وجه الخصوص في القسم )2( 
»عوامل المخاطرة«. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو االحتماالت أو ثبت عدم صحة أو دقة أٍي من هذه االفتراضات األساسية، فإن النتائج 

الفعلية قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك الواردة في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد 
نشر هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )أ( وجود تغيير مهم في األمور الجوهرية الواردة في هذه النشرة، أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان 

من الواجب تضمينها في هذه النشرة.

باستثناء الحالتين الواردتين أعاله، فإن الشركة لن تقوم بتحديث أو مراجعة أية معلومات واردة في هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو 
أحداث مستقبلية أو تحديث هذه المعلومات أو معلومات العقود والرخص أو غير ذلك. وعليه، فإن األحداث والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية 
الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالًقا. وبالتالي يجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات 

المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد الكامل على تلك اإلفادات المستقبلية.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة الجدول )1(:  

الصفةالعمرالجنسية المنصباالسمم

نسبة الملكية بعد الطرحنسبة الملكية قبل الطرح

تاريخ التعيين

غير مباشر*مباشرغير مباشر*مباشر

1

إبراهيم 
بن قاسم 
بن خليفة 
البوعينين

رئيس 
55سعوديالمجلس

غير مستقل
غير تنفيذي 

0.00000002% )1(ال يوجد0.00000002% )1(ال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

2

عبداللطيف 
صالح 

عبداهلل 
الشامي

نائب 
رئيس 
المجلس

60سعودي
غير مستقل 
غير تنفيذي 

0.00000005% )2(ال يوجد0.00000005% )2(ال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

أندرو ستيفن 3
53سنغافوريعضوكاتج

غير مستقل 
غير تنفيذي 

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

4
محمد 

فايز سعيد 
األحمري

56سعوديعضو
غير مستقل 
غير تنفيذي

0.00000003% )3(ال يوجد0.00000003% )3(ال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

 خالد داود 5
67سعوديعضويوسف الفداغ

مستقل
غير تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

نبيلة محمد 6
63سعوديةعضوةمكي التونسي

مستقلة
غير تنفيذية

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

المصدر: الشركة
تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة، أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء   *

مجلس اإلدارة بشكل مباشر. النسب مقربة.
يملك األستاذ إبراهيم البوعينين )4,835( سهم في أرامكو السعودية، والتي تملك بدورها )70%( من أسهم الشركة قبل وبعد الطرح.   )1(

يملك عبداللطيف الشامي )16,921( سهم في أرامكو السعودية، والتي تملك بدورها )70%( من أسهم الشركة قبل وبعد الطرح.   )2(
يملك محمد األحمري )8,000( سهم في أرامكو السعودية، والتي تملك بدورها )70%( من أسهم الشركة قبل وبعد الطرح.   )3(

إن أمين سر مجلس إدارة الشركة الحالي هو األستاذ / عاصم سامي محمد جمجوم، وال يملك أمين سر المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر أي أسهم 
في الشركة. 
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عنوان الشركة

شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف
7168، الميناء، بترومين، 3072

ص. ب. 5518، جدة 22411
المملكة العربية السعودية 

الهاتف: 920003550 966+
الفاكس: 5250 268 )12( 966+

www.luberef.com :الموقع اإللكتروني
IR@luberef.com :البريد اإللكتروني

ممثلي الشركة

إبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعينين 
رئيس مجلس اإلدارة

7168، الميناء، بترومين، 3072
ص. ب. 5518، جدة 22411

المملكة العربية السعودية 
الهاتف: 9091 873 )13( 966+
الفاكس: 5250 268 )12( 966+

 Ibrahim.buainain.1@luberef.com :البريد اإللكتروني

طارق عبدالعزيز محمد النعيم
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

7168، الميناء، بترومين، 3072
ص. ب. 5518، جدة 22411

المملكة العربية السعودية 
الهاتف: 6666 292 )12( 966+
الفاكس: 1542 874 )13( 966+

nuaimt@luberef.com :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

عاصم بن سامي بن محمد جمجوم
7168، الميناء، بترومين، 3072

ص. ب. 5518، جدة 22411
المملكة العربية السعودية 

الهاتف: 6521 229 )12( 966+
jamjoma@luberef.com :البريد اإللكتروني

السوق المالية

شركة تداول السعودية 
أبراج التعاونية، البرج الشمالي

6897 طريق الملك فهد – العليا
وحده رقم: 15 – الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920001919 966+

الفاكس: 133 2189 )11( 966+
 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
 csc@saudiexchange.sa:البريد اإللكتروني

مركز اإليداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 11
الرياض 12211 – 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 92002 966+
 www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي 

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920000232 966+

الفاكس: 4060052 )11( 966+
www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

Snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني
شركة مورغان ستانلي السعودية

برج الراشد، الدور العاشر
شارع الملك سعود

ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2187000 )11( 966+
الفاكس: 2187003 )11( 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 12283-2255

المملكة العربية السعودية 
الهاتف: 920005920 966+

الفاكس: 2992385 )11( 966+
www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني

 LuberefIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني
شركة سيتي جروب العربية السعودية

الطابق العشرون، برج المملكة
ص.ب. 301700
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2246140 )11( 966+
الفاكس: 2110020 )11( 966+

www.citigroup.com/citi/about/countries- :الموقع اإللكتروني
 and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia

 info.csa@citi.com :البريد اإللكتروني

ز

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات

mailto:Snbc.cm@alahlicapital.com
http://www.morganstanleysaudiarabia.com
mailto:lneqsy@morganstanley.com
http://www.hsbcsaudi.com
mailto:LuberefIPO@hsbcsa.com
http://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia
http://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia
mailto:info.csa@citi.com


مدير االكتتاب

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي 

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920000232 966+

الفاكس: 4060052 )11( 966+
www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

Snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للشركة

خشيم محامون ومستشارون
الطابق السابع عشر، برج )ب(، أبراج العليا، حي العليا

ص.ب. 230667
الرياض 11321

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 8700 461 )11( 966+
الفاكس: 4618799 )11( 966+

 www.khoshaim.com :الموقع اإللكتروني
info@khoshaim.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بالطرح خارج المملكة 

كليري جوتليب ستين آند هاميلتون إل إل بي
برج السيال، الطابق 27

ساحة سوق أبوظبي العالمي
جزيرة المارية، ص.ب. 29920، أبو ظبي

الهاتف: 4121700 )2( 971+
clearygottlieb.com :الموقع اإللكتروني

LuberefIPO@cgsh.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني لمتعهدي التغطية والمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقين الدوليين ومدير االكتتاب

شركة سلمان متعب السديري للمحاماة
طريق الملك فهد

أبراج التطوير – البرج األول – الدور السابع
ص.ب. 17411
الرياض 11484

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2072500 )11( 966+
الفاكس: 2072577 )11( 966+

 www.alsudairilaw.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alsudairilaw.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشار القانوني لمتعهدي التغطية والمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقين الدوليين ومدير االكتتاب فيما يتعلق بالطرح خارج المملكة

ليثم آند واتكنز إل إل بي
99 بيشوبزجيت

لندن إي سي 2 إم 3 إكس إف
المملكة المتحدة

الهاتف: 77101000 )20( 44+
الفاكس: 73744460 )20( 44+

 www.lw.com :الموقع اإللكتروني
projectolive.lwteam@lw.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية المالية

شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد
ص.ب. 2732 الرياض 11461

المملكة العربية السعودية
هاتف: 9898 215 )11( 966+
+966 )11( 273 4740   
فاكس: 4730 273 )11( 966+

www.ey.com :الموقع اإللكتروني
ey.ksa@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

مستشار السوق

)IHS Global Inc( شركة آي إتش إس قلوبال
15 طريق إينفيرنيس الشرقي

إنجلوود، كولورادو
ص.ب. 5710-80112

الواليات المتحدة األمريكية
الهاتف: 2273 447 )800( 1+
الفاكس: 2599 397 )303( 1+

www.ihsmarkit.com :الموقع اإللكتروني
CustomerCare@ihsmarkit.com :البريد اإللكتروني

مراجع الحسابات 

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
جميل سكوير

ص.ب. 16415 جدة 21464
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4400 610 )12( 966+
فاكس: 4411 610 )12( 966+

www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني
mer_project_olive@pwc.com :البريد اإللكتروني

تنويه: قدم جميع المستشارون المذكورة أسماؤهم أعاله ومراجع الحسابات موافقتهم الخطية إلدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في 
هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقات كما في تاريخ هذه النشرة. كما أكد جميع المستشارين أنهم ال يملكون وال يملك أي من موظفيهم )ضمن فريق 
العمل الذي عِمل لمصلحة الشركة( أو أي من أقاربهم أي أسهم في الشركة أو شركتها التابعة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما 

في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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الجهات المستلمة

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبد اهلل المالي

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0001000 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

 www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 22622 الرياض 11614
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

 www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
 customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

مصرف اإلنماء
برج العنود - طريق الملك فهد

ص.ب. 66674 الرياض 11586
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5555 218 )11( 966+
فاكس: 5000 218 )11( 966+

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل

ص.ب. 56921، الرياض 11564
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4029000 )11( 966+
فاكس: 4027747 )11( 966+

www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك السعودي لالستثمار
شارع المعذر

ص.ب. 3533 الرياض 11481
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 3000 874 )11( 966+
رقم الفاكس: 1557 478 )11( 966+

www.saib.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@saib.com.sa :البريد اإللكتروني
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الجهات المستلمة

بنك البالد
طريق الملك عبداهلل

ص.ب. 140 الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 479 )11( 966+
فاكس: 8505 479 )11( 966+

www.bankalbilad.com :الموقع اإللكتروني
customercare@bankalbilad.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود

ص.ب. 56006 الرياض 11554
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920000576 966+
فاكس: 7261 402 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني
communications@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك السعودي البريطاني )ساب(
شارع األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - حي المروج

ص.ب. 9084 الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8440 440 )11( 966+
فاكس: 3414 276 )11( 966+

www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

ميم - بنك الخليج الدولي - السعودية
مبنى لو رايس 1، مجمع غرناطة التجاري والسكني 

ص.ب. 89589 الرياض 11692
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2200 511 )11( 966+
فاكس: 2201 511 )11( 966+

www.meem.com :الموقع اإللكتروني
sa@meem.com :البريد اإللكتروني

بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب. 6277 ،جدة 21442
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+
فاكس: 1888 609 )12( 966+

www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني
shakwa@baj.com.sa :البريد اإللكتروني
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ملخص الطرح

يهدف ملخص الطرح إلى تقديم نبذة موجزة عن المعلومات المتعلقة بالطرح التي تحتوي عليها هذه النشرة. وبالتالي فإن هذا الملخص ال يحتوي على 
يتعلق  استثماري  قرار  أي  اتخاذ  قبل  بالكامل  قراءتها  النشرة  يتعين على مستلمي هذه  وعليه،  المحتملين.  المستثمرين  تهم  التي قد  المعلومات  جميع 
باالستثمار في أسهم الطرح وعدم االعتماد على أي جزء منها بشكل منفرد بما يشمل هذا الملخص، كما يتعين دراسة قسم »إشعار مهم« والقسم )2( 

»عوامل المخاطرة« من هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بأسهم الطرح.

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها 

بتاريخ   )4030010447( برقم  التجاري  بالسجل  مقيدة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  لوبريف   – األساس  لزيوت  السعودية  أرامكو  شركة 
وزارة  قرار  بموجب  مساهمة  لشركة  محدودة  مسؤولية  ذات  من شركة  وتحولت  جدة  بمدينة  1976/08/29م(  )الموافق  1396/09/03هـ 
التجارة رقم )1173( وبتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(. ويبلغ رأس مالها الحالي مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا 
وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي مقسًما إلى مائة وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة وخمسون ألف )168,750,000( سهًما عادًيا 
بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وكما بتاريخ هذه النشرة، للشركة مساهمين اثنين، 
هما أرامكو السعودية، والتي تملك نسبة )70%( من رأس مال الشركة، وشركة جدوى لالستثمار الصناعي، والتي تملك )30%( من رأس مال 

الشركة.
في  الموقع  التأسيس  عقد  بموجب  التشحيم(  زيت  لتكرير  بترومين  )شركة  اسم  تحت  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  الشركة  تأسست 
)الموافق  1396/09/03هـ  بتاريخ   )4030010447( رقم  التجاري  السجل  في  وقّيدت  1976/06/19م(  )الموافق  1396/06/21هـ  تاريخ 
1976/08/29م( بمدينة جدة برأس مال يبلغ ستة وعشرون مليون ومائتين وستون ألف )26,260,000( ريال سعودي مقسم إلى ألفين وستمائة 
وستة وعشرون )2,626( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي. وتأسست الشركة من ِقبل المؤسسة 

العامة للبترول والمعادن )بترومين( بما نسبته )70%(، وشركة موبيل بما نسبته )%30(.
ألف  ومائتين وستون  مليون  الشركة من ستة وعشرون  مال  زيادة رأس  الشركاء  قرر  )الموافق 1987/05/05م(،  وبتاريخ 1407/09/07هـ 
)26,260,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسة ماليين )105,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف وخمسمائة )10,500( حصة 
نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي، وذلك من خالل دفع المساهمين بشكل تناسبي لمبلغ ثمانية وسبعون 
مليوًنا وسبعمائة وأربعون ألف )78,740,000( ريال سعودي نقًدا. وبِقيت الشركة مملوكة من ِقبل المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( 

بما نسبته )70%(، وشركة موبيل بما نسبته )%30(.
وبتاريخ 1415/02/15هـ )الموافق 1994/07/23م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسة ماليين )105,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى عشرة آالف وخمسمائة )10,500( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي إلى 
أربعمائة وواحد وأربعين مليون )441,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعة وأربعين ألف ومائة )44,100( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية 
لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي وذلك بموجب تحويل مبلغ ثالثمائة وستة وثالثون مليون )336,000,000( ريال سعودي من 
رصيد األرباح المتجمعة. وبِقيت الشركة مملوكة من ِقبل المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( بما نسبته )70%(، وشركة موبيل بما 

نسبته )%30(.
للبترول  العامة  المؤسسة  بنقل حصة  القاضي   )29( رقم  الوزراء  قرار مجلس  )الموافق 1996/07/08م(، صدر  وبتاريخ 1417/02/22هـ 
والمعادن )بترومين( في الشركة ألرامكو السعودية. وعليه، أصبحت أرامكو السعودية شريًكا في الشركة تملك ما نسبته )70%( من رأس مالها.
وبتاريخ 1419/02/16هـ )الموافق 1998/06/20م(، قرر الشركاء تعديل اسم الشركة من )شركة بترومين لتكرير زيت التشحيم( إلى )شركة 

أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم(.
وبتاريخ 1428/11/21هـ )الموافق 2007/12/01م(، قامت موبيل بتروليم المتحدة ببيع حصتها في الشركة والبالغة ثالثة عشر ألًفا ومائتين 
وثالثين )13,230( حصة تمثل )30%( من رأس مال الشركة لشركة جدوى لالستثمار الصناعي. وبموجب ذلك، أصبحت الشركة مملوكة من 

ِقبل أرامكو السعودية بما نسبته )70%(، وشركة جدوى لالستثمار الصناعي بما نسبته )%30(.
وبتاريخ 1434/03/25هـ )الموافق 2013/02/06م(، قرر الشركاء تعديل اسم الشركة من )شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم( 

إلى )شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف(، وهو االسم الحالي للشركة.
وبتاريخ 1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وواحد وأربعين مليون )441,000,000( 
ريال سعودي إلى مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي وذلك عبر رسملة مبلغ مليار ومائتين 
وستة وأربعون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,246,500,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة، وتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية 

محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وبتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(، صدر قرار وزارة التجارة رقم )1173( القاضي بالموافقة على إعالن تحول الشركة 
ألف  مليوًنا وخمسمائة  وثمانون  مليار وستمائة وسبعة  بالكامل  مالها مدفوع  يبلغ رأس  من شركة ذات مسؤولية محدودة لشركة مساهمة 
)1,687,500,000( ريال سعودي مقسًما إلى مائة وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة وخمسون ألف )168,750,000( سهًما عادًيا بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. )للمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم 

رقم )4-3-1( »تاريخ الشركة«(.

أنشطة الشركة
أنشطة الشركة وفًقا لنظامها األساسي هي: )1( صنع المنتجات النفطية المكررة. )2( صنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها األولية. 
الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من  أنواع  بيع  الكيميائية األخرى غير المصنفة في موضع آخر. )4(  المنتجات  )3( صنع 

منتجات بالجملة.
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املساهمون الكبار

كما بتاريخ هذه النشرة، للشركة مساهمين كبيرين )أي مساهم يمتلك نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة( وهم أرامكو السعودية وشركة جدوى 
لالستثمار الصناعي. ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح. 

هيلك الملكية المباشرة في الشركة قبل وبعد الطرح الجدول )2(:  

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةنسبة الملكيةعدد األسهم المملوكة
شركة الزيت العربية السعودية 

70%70118,125,000%118,125,000)أرامكو السعودية(

--30%50,625,000شركة جدوى لالستثمار الصناعي
0.3437037%580,000--أسهم الخزينة*

29.6562963%50,045,000--الجمهور
100%100168,750,000%168,750,000املجموع

ستشتري الشركة أسهم الخزينة من شركة جدوى لالستثمار الصناعي، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح. وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة   *
القسم )5-9-1( »أسهم الموظفين«.

المصدر: الشركة

رأس مال الشركة الحالي هو مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي. رأس مال الشركة

إجمالي عدد أسهم 
يتكون رأس المال الحالي من مائة وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة وخمسون ألف )168,750,000( سهًما عادًيا مدفوعة القيمة بالكامل. الشركة

القيمة االسمية ألسهم الشركة هي عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

طرح خمسون مليوًنا وخمسة وأربعون ألَف )50,045,000( سهٍم عادي تمثل )29.6562963%( من رأس مال الشركة وبسعر طرح )•( ريال الطرح
سعودي للسهم الواحد.

إجمالي عدد أسهم 
خمسون مليوًنا وخمسة وأربعون ألَف )50,045,000( سهٍم عادي.الطرح

نسبة أسهم الطرح من 
رأس مال الشركة

تمثل أسهم الطرح )29.6562963%( من رأس مال الشركة. 

]•[ ريال سعودي. سعر الطرح

]•[ ريال سعودي. إجمالي قيمة الطرح

استخدام متحصالت 
الطرح

من المتوقع أن تبلغ متحصالت الطرح )•( ريال سعودي، وبعد خصم كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تبلغ ما يقارب )•( 
ريال سعودي، سيتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة )•( ريال سعودي على المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي 

متحصالت الطرح )للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح، يرجى مراجعة القسم رقم )8( »استخدام متحصالت الطرح«(.
عدد أسهم الطرح 
تم التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح، والمتمثلة بـخمسين مليوًنا وخمسة وأربعون ألف )50,045,000( سهم عادي. املتعهد بتغطيتها

إجمالي قيمة الطرح 
املتعهد بتغطيته

]•[ ريال سعودي. 

فئات املستثمرين 
املستهدفني

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:
الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر 

)يرجى مراجعة القسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات«(. 
الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة 
التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما 
يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب 

بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )17( »شروط وأحكام االكتتاب«.

طريقة االكتتاب 
للفئات املشاركة

يمكن للفئات المشاركة المسجلة في المملكة الحصول على نموذج طلب المشاركة من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل 
األوامر. ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني من خالل مديري سجل 
اكتتاب المؤسسات بدون الحاجة إلكمال وتوقيع نموذج طلب المشاركة. وسيعرض مديري سجل اكتتاب المؤسسات أسهم الطرح، بعد الحصول 
على موافقة الهيئة، على الفئات المشاركة خالل فترة بناء سجل األوامر فقط. ويمكن للفئات المشاركة الحصول على نموذج طلب االكتتاب 
من المستشارين الماليين بعد التخصيص المبدئي. ويجب تسليم نموذج طلب االكتتاب موقًعا إلى أحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات، 
بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاًقا ملزًما بين المساهم البائع والفئة المشاركة التي قدمته. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 

)17( »شروط وأحكام االكتتاب«.
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طريقة االكتتاب 
للمكتتبني األفراد

سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب األفراد خالل فترة طرح المكتتبين األفراد لدى المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة 
التابعة للجهات المستلمة التي   )ATM( ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف اآللي
تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد شريطة: )1( أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه 
الخدمات، و)2( أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد العائلة( منذ 
اكتتابه في آخر طرح أولي، و)3( يجب أن يكون للمستثمرين األفراد من غير المواطنين السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
حساب مع أحد مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه الخدمات. ويجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب األفراد من قبل كل مكتتب فرد وفًقا 

للتعليمات الواردة في القسم )17( »شروط وأحكام االكتتاب«.
احلد األدنى لعدد 

األسهم التي ميكن 
االكتتاب فيها للفئات 

املشاركة

خمسون ألف )50,000( سهم.

احلد األدنى لعدد 
األسهم التي ميكن 

االكتتاب فيها 
للمكتتبني األفراد

عشرة )10( أسهم. 

قيمة احلد األدنى 
لعدد األسهم التي 

ميكن االكتتاب فيها 
للفئات املشاركة

]•[ ريال سعودي.

قيمة احلد األدنى 
لعدد األسهم التي 

ميكن االكتتاب فيها 
للمكتتبني األفراد

]•[ ريال سعودي. 

احلد األعلى لعدد 
األسهم التي ميكن 

االكتتاب فيها للفئات 
املشاركة

ثمانية ماليين وأربعمائة وسبعة وثالثون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون )8,437,499( سهم.

احلد األعلى لعدد 
األسهم التي ميكن 

االكتتاب فيها 
للمكتتبني األفراد

مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم. 

قيمة احلد األعلى 
لعدد األسهم التي 

ميكن االكتتاب فيها 
للفئات املشاركة

]•[ ريال سعودي.

قيمة احلد األعلى 
لعدد األسهم التي 

ميكن االكتتاب فيها 
للمكتتبني األفراد

]•[ ريال سعودي. 

طريقة التخصيص 
للفئات املشاركة

التخصيص  آلية  باستخدام  الشركة  مع  بالتنسيق  مناسًبا  الماليين  المستشارين  يراه  لما  وفًقا  الطرح  ألسهم  المبدئي  التخصيص  سيتم 
االختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تقرره الشركة والمستشارين الماليين. ويبلغ عدد أسهم الطرح 
التي سيتم تخصيصها مبدئًيا للفئات المشاركة في بناء سجل األوامر عدد خمسين مليوًنا وخمسة وأربعون ألف )50,045,000( سهم تمثل 
ما نسبته مائة بالمائة )100%( من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم التخصيص النهائي بعد االنتهاء من اكتتاب المكتتبين األفراد. وفي حال 
وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات 
المشاركة إلى سبعة وثالثين مليون وخمسمائة وثالثة وثالثون ألًفا وسبعمائة وخمسون )37,533,750( سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته خمسة 

وسبعون بالمئة )75%( من أسهم الطرح. 

طريقة التخصيص 
للمكتتبني األفراد

من المتوقع تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 1444/05/28هـ )الموافق 2022/12/22م(، 
علًما بأنه يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة )10( أسهم كحد أدنى، 
وبحد أقصى مائتين وخمسون ألف )250,000( سهم لكل مكتتب فرد. إن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد، 
وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح )إن وجد( على النحو الذي تتفق عليه الشركة والمستشارين الماليين. وال تضمن الشركة 
أو المستشارين الماليين الحد األدنى للتخصيص في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مليوًنا ومائتين وواحد وخمسون ألًفا ومائة وخمسة 

وعشرون )1,251,125( مكتتب فرد، وسيتم التخصيص وفًقا لما تقرره الشركة والمستشارين الماليين في هذه الحالة.
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رد فائض أموال 
االكتتاب )إن وجدت( 

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة. وسوف 
يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب في موعد أقصاه يوم األربعاء 1444/06/04هـ )الموافق 2022/12/28م(. 

ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الصفحة )ف( »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« والقسم )17-4( »التخصيص ورد الفائض«.

فترة الطرح
يومين من يوم األربعاء الموافق 1444/05/20هـ )الموافق 2022/12/14م( وتنتهي يوم الخميس الموافق 1444/05/21هـ )الموافق 2022/12/15م(. 

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الصفحة )ف( »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«.

األحقية يف األرباح
تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها وذلك وفًقا 

لتاريخ االستحقاق الُمعلن لكل أرباح. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )7( »سياسة توزيع األرباح«.

حقوق التصويت

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم العادية، ويمنح كل سهم لحامله الحق في صوت واحد. ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في 
اجتماع الجمعية العامة، وال تحمل أي أسهم أية حقوق تصويت تفضيلية. ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز 
للمساهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة )للمزيد من المعلومات حول 

حقوق التصويت، يرجى مراجعة القسم رقم )12-4( »ملخص لنظام الشركة األساس«(.
القيود املفروضة على 
تداول األسهم )فترة 

احلظر(

أرامكو السعودية هي المساهم الكبير الوحيد الذي سيحتفظ بأسهمه بعد الطرح. وسيحظر عليها التصرف في أسهمها لفترة حظر مدتها 
ستة )6( أشهر تبدأ من بدء تداول أسهم الشركة في السوق، ويجوز ألرامكو السعودية التصرف في األسهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول 

على موافقة من الهيئة. 

األسهم التي سبق 
للمصدر إدراجها

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو في أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب: )1( للهيئة 
لتسجيل األسهم وطرح أسهم الطرح، و)2( لتداول السعودية لقبول إدراج األسهم. وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة 
وتداول السعودية وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة، بما فيها متطلبات إدراج الشركة في السوق، وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة 
بعملية الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم 
واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الصفحة )ف( »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«(. 

عوامل املخاطرة
ينطوي االستثمار في أسهم الطرح على مخاطر متعددة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة، و)2( مخاطر 
تتعلق بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة، و)3( مخاطر تتعلق بأسهم الطرح. وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم )2( »عوامل 

المخاطرة« والذي يجب مراجعته بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

مصاريف الطرح

سوف يتحمل المساهم البائع جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي سيتم خصمها من متحصالت الطرح. تقّدر مصاريف الطرح 
بما يقارب )•( ريال سعودي، وتشمل أتعاب المستشارين الماليين، ومتعهدي التغطية، والمنسقين الدوليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، 
ومدير االكتتاب، والمستشارين القانونيين، ومراجع الحسابات، ومستشار السوق، ومستشار العناية المهنية المالية وغيرهم، إضافًة إلى أتعاب 
الجهات المستلمة والرسوم التنظيمية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والرسوم التنظيمية وغيرها من المصاريف ذات العالقة بالطرح.

متعهدي التغطية

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي 

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920000232 966+

الفاكس: 4060052 )11( 966+
www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

Snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مبنى إتش إس بي سي
7267 شارع العليا، حي المروج

الرياض 12283-2255
المملكة العربية السعودية 

الهاتف: 920005920 966+
الفاكس: 2992385 )11( 966+

www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
LuberefIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني
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متعهدي التغطية

شركة سيتي جروب العربية السعودية
الطابق العشرون، برج المملكة

ص.ب. 301700
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2246140 )11( 966+
الفاكس: 2110020 )11( 966+

 www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia :الموقع اإللكتروني
 info.csa@citi.com :البريد اإللكتروني

شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الدور العاشر

شارع الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2187000 )11( 966+
الفاكس: 2187003 )11( 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

تنويه: ينبغي دراسة جميع أقسام هذه النشرة وعلى وجه الخصوص قسم »إشعار مهم« والقسم )2( »عوامل المخاطرة« بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب الجدول )3(:  

التاريخالجدول الزمني

بناء  وعملية  المشاركة  للفئات  المشاركة  طلبات  تسجيل  فترة 
سجل األوامر

ستة أيام تبدأ من يوم األحد الموافق 1444/05/10هـ )الموافق 2022/12/04م( وتنتهي يوم 
الجمعة الموافق 1444/05/15هـ )الموافق 2022/12/09م(

يومين تبدأ يوم األربعاء الموافق 1444/05/20هـ )الموافق 2022/12/14م( وتنتهي يوم الخميس فترة اكتتاب األفراد
الموافق 1444/05/21هـ )الموافق 2022/12/15م(

بناء  المشاركة  الفئات  اكتتاب  نماذج طلبات  لتقديم  موعد  آخر 
يوم االثنين الموافق 1444/04/18هـ )الموافق 2022/12/12م(على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئًيا لكل منهم

قيمة  وسداد  األفراد  اكتتاب  طلب  نماذج  لتقديم  موعد  آخر 
يوم الخميس الموافق 1444/05/21هـ )الموافق 2022/12/15م(االكتتاب للمكتتبين األفراد

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بناء على عدد 
يوم األربعاء الموافق 1444/05/20هـ )الموافق 2022/12/14م(األسهم التي تم تخصيصها مبدئًيا لكل منهم

في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 1444/05/28هـ )الموافق 2022/12/22م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

في موعد أقصاه يوم األربعاء 1444/06/04هـ )الموافق 2022/12/28م(إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
من جميع  واالنتهاء  المتطلبات  استيفاء جميع  بعد  السوق  في  الشركة  أسهم  تداول  يبدأ  أن  يتوقع 
اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم على موقع تداول السعودية 

.)www.saudiexchange.sa( اإللكتروني

www.saudiexchange.com.( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية
sa( ومواقع المستشارين الماليين.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر. 

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 
باإلضافة إلى شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق 
لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية. ويعد الغًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام 
المعني بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. لمزيد من المعلومات، 

يرجى مراجعة القسم )17( »شروط وأحكام االكتتاب«.

الفئات المشاركة 

يمكن للفئات المشاركة المسجلة في المملكة الحصول على نموذج طلب المشاركة من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر. ويحق 
للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني من خالل مديري سجل اكتتاب المؤسسات بدون 
الحاجة إلكمال وتوقيع نموذج طلب المشاركة. وسيعرض مديري سجل اكتتاب المؤسسات أسهم الطرح، بعد الحصول على موافقة الهيئة، على الفئات 
المشاركة خالل فترة بناء سجل األوامر فقط. ويمكن للفئات المشاركة الحصول على نموذج طلب االكتتاب من المستشارين الماليين بعد التخصيص 
المبدئي. ويجب تسليم نموذج طلب االكتتاب موقًعا إلى أحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاًقا ملزًما بين المساهم 

البائع والفئة المشاركة التي قدمته. 
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المكتتبون األفراد

سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب األفراد خالل فترة طرح المكتتبين األفراد لدى المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة ويمكن 
للمكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف اآللي )ATM( التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه 

الخدمات للمكتتبين األفراد شريطة:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. 	
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد العائلة( منذ اكتتابه في آخر  	

طرح أولي.
يجب أن يكون للمستثمرين األفراد من غير المواطنين السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حساب مع أحد مؤسسات السوق  	

المالية التي تقدم مثل هذه الخدمات.

يجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب األفراد من قبل كل مكتتب فرد وفًقا للتعليمات الواردة في القسم )17( »شروط وأحكام االكتتاب« وعلى كل مكتتب فرد أن 
يكمل جميع بنود نموذج طلب اكتتاب األفراد ذات الصلة. تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئًيا أو كلًيا في حال عدم استيفائه ألي من 
شروط وأحكام االكتتاب. وفي حال تم تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد مرتين، يعتبر التقديم الثاني الغًيا ويتم أخذ التقديم األول فقط باالعتبار. وال 
يسمح بإجراء أي تعديالت على نموذج طلب اكتتاب األفراد أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. ويعتبر نموذج طلب اكتتاب األفراد في حال تسليمه اتفاًقا ملزًما 

بين المكتتب ذي العالقة والمساهم البائع.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، لحساب المكتتب الفرد الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، دون أي عموالت 
أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقًدا أو إلى حسابات طرف ثالث.

لمزيد من المعلومات عن اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، يرجى مراجعة القسم )17( »شروط وأحكام االكتتاب«.

ملخص المعلومات األساسية

يهدف هذا الملخص الى إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الرئيسية الواردة ضمن هذه النشرة. إن هذا الملخص ال يتضمن كافة المعلومات التي قد تكون 
ذات أهمية للمستثمرين ولذلك يتعين على جميع المستثمرين المحتملين ومستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بأسهم 
الطرح وعدم االعتماد فقط على هذا الملخص. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة القسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم )2( »عوامل المخاطرة« 
من هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح. وقد تم تعريف جميع المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة 

في قسم )1( »التعريفات والمصطلحات«، وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

نبذة عن الشركة

التأسيس والتغييرات الرئيسية في رأس مال الشركة

تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم )شركة بترومين لتكرير زيت التشحيم( بموجب عقد التأسيس الموقع في تاريخ 1396/06/21هـ 
)الموافق 1976/06/19م( وقّيدت في السجل التجاري رقم )4030010447( بتاريخ 1396/09/03هـ )الموافق 1976/08/29م( بمدينة جدة برأس مال 
يبلغ ستة وعشرون مليون ومائتين وستون ألف )26,260,000( ريال سعودي مقسم إلى ألفين وستمائة وستة وعشرون )2,626( حصة نقدية تبلغ القيمة 
االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي. وتأسست الشركة من ِقبل المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( بما نسبته )70%(، وشركة 

موبيل بما نسبته )%30(.

وبتاريخ 1407/09/07هـ )الموافق 1987/05/05م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من ستة وعشرون مليون ومائتين وستون ألف )26,260,000( ريال 
سعودي إلى مائة وخمسة ماليين )105,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف وخمسمائة )10,500( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها 
عشرة آالف )10,000( ريال سعودي، وذلك من خالل دفع المساهمين بشكل تناسبي لمبلغ ثمانية وسبعون مليوًنا وسبعمائة وأربعون ألف )78,740,000( 

ريال سعودي نقًدا. وبِقيت الشركة مملوكة من ِقبل المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( بما نسبته )70%(، وشركة موبيل بما نسبته )%30(.

ص

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



وبتاريخ 1415/02/15هـ )الموافق 1994/07/23م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسة ماليين )105,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى عشرة آالف وخمسمائة )10,500( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي إلى أربعمائة وواحد وأربعين مليون 
)441,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعة وأربعين ألف ومائة )44,100( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال 
سعودي وذلك بموجب تحويل مبلغ ثالثمائة وستة وثالثون مليون )336,000,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المتجمعة. وبِقيت الشركة مملوكة من ِقبل 

المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( بما نسبته )70%(، وشركة موبيل بما نسبته )%30(.

وبتاريخ 1417/02/22هـ )الموافق 1996/07/08م(، صدر قرار مجلس الوزراء رقم )29( القاضي بنقل حصة المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( 
في الشركة ألرامكو السعودية. وعليه، أصبحت أرامكو السعودية شريًكا في الشركة تملك ما نسبته )70%( من رأس مالها وبقيت شركة موبيل مالكة لما 

نسبته )%30(.

أرامكو  إلى )شركة  التشحيم(  زيت  لتكرير  بترومين  الشركة من )شركة  اسم  تعديل  الشركاء  قرر  )الموافق 1998/06/20م(،  وبتاريخ 1419/02/16هـ 
السعودية لتكرير زيوت التشحيم(.

وبتاريخ 1428/11/21هـ )الموافق 2007/12/01م(، قامت موبيل بتروليم المتحدة ببيع حصتها في الشركة والبالغة ثالثة عشر ألًفا ومائتين وثالثين 
)13,230( حصة تمثل )30%( من رأس مال الشركة لشركة جدوى لالستثمار الصناعي. وبموجب ذلك، أصبحت الشركة مملوكة من ِقبل أرامكو السعودية 

بما نسبته )70%(، وشركة جدوى لالستثمار الصناعي بما نسبته )%30(.

وبتاريخ 1434/03/25هـ )الموافق 2013/02/06م(، قرر الشركاء تعديل اسم الشركة من )شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم( إلى )شركة 
أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف(، وهو االسم الحالي للشركة.

وبتاريخ 1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وواحد وأربعين مليون )441,000,000( ريال سعودي 
إلى مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي وذلك عبر رسملة مبلغ مليار ومائتين وستة وأربعون مليوًنا 

وخمسمائة ألف )1,246,500,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة، وتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

وبتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(، صدر قرار وزارة التجارة رقم )1173( القاضي بالموافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات 
مسؤولية محدودة لشركة مساهمة يبلغ رأس مالها مدفوع بالكامل مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي 
مقسًما إلى مائة وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة وخمسون ألف )168,750,000( سهًما عادًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 

الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. )للمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم )4-3-1( »تاريخ الشركة«.

كبار المساهمين

كما بتاريخ هذه النشرة، للشركة مساهمين كبيرين )أي مساهم يمتلك نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة( وهم أرامكو السعودية وشركة جدوى لالستثمار 
الصناعي. ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح.

هيلك الملكية المباشرة في الشركة قبل وبعد الطرح الجدول )4(:  

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةنسبة الملكيةعدد األسهم المملوكة

شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو 
70%70118,125,000%118,125,000السعودية(

--30%50,625,000شركة جدوى لالستثمار الصناعي

0.3437037%580,000--أسهم الخزينة*

29.6562963%50,045,000--الجمهور

100%100168,750,000%168,750,000املجموع

ستشتري الشركة أسهم الخزينة من شركة جدوى لالستثمار الصناعي، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح. وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )5-9-1( »أسهم الموظفين«.  *
المصدر: الشركة
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ملخص أنشطة الشركة 

إن الشركة هي المنتج الوحيد لزيوت األساس غير المكررة في المملكة وأحد أكبر منتجي زيوت األساس في العالم. وتُباع منتجات الشركة في المملكة 
وفي أنحاء العالم بما يشمل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألمريكيتين وأوروبا. وتنتج الشركة العديد من منتجات زيوت األساس من الفئة األولى 
والفئة الثانية، كما أنها تنتج العديد من المنتجات الثانوية مثل األسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، ومستخلص البرايت ستوك، والكبريت، 

والمنتجات البيضاء مثل الديزل فائق انخفاض الكبريت والنافثا وسائل الحفر. 

أُسست الشركة في عام 1976م ولديها حالًيا مرفقي إنتاج، أحدهم في جدة واآلخر في ينبع. أُنشئ مرفق إنتاج جدة في عام 1977م وتبلغ طاقته اإلنتاجية 
السنوية الحالية ما يقارب )275( ألف طن متري من الفئة األولى من زيوت األساس. وأُنشئ مرفق إنتاج ينبع في عام 1997م بطاقة إنتاجية كانت تبلغ 
)300( ألف طن متري من الفئة األولى من زيوت األساس، وذلك قبل إكمال مشروع التوسعة األول في ينبع في عام 2017م، األمر الذي مّكن الشركة من 
البدء في إنتاج الفئة الثانية من زيوت األساس. وبعد تحقيق التشغيل الكامل لمشروع التوسعة في عام 2021م، أصبحت الطاقة اإلنتاجية الحالية الكلية 

للشركة هي )1.3( مليون طن متري سنوًيا من زيوت األساس من الفئتين األولى والثانية.

الشركة عضو في تحالف أرامكو لزيوت األساس، إلى جانب شركتي إس-أويل وموتيفا، حيث يعمل كل منهم كمسوق حصري في منطقته المحددة. ومنطقة 
والجنوبية، ومنطقة  والوسطى  الشمالية  أمريكا  لموتيفا هي  التسويق  وأفريقيا، ومنطقة  باكستان(  ذلك  )بما في  األوسط  الشرق  للشركة هي  التسويق 
التسويق إلس-أويل هي أوروبا وآسيا )باستثناء الشرق األوسط وباكستان، وبما يشمل الهند(. ويمّكن تحالف أرامكو لزيوت األساس الشركة من تصدير 
واستيراد منتجات زيوت األساس من أعضاء التحالف. تقوم الشركة حالًيا بشراء وإعادة بيع منتجات زيوت األساس من الفئة الثالثة من خالل أعضاء 

تحالف أرامكو لزيوت األساس، وستقوم بالتوسع في إنتاجها في ينبع ليشمل الفئة الثالثة من زيوت األساس في عام 2025م.

وتُّسوق الشركة منتجاتها الرئيسية تحت عالمات تجارية مرخصة من ِقبل أرامكو السعودية. وتُسّوق منتجات الفئة األولى من زيوت األساس تحت عالمة 
»أرامكو دورا«، ومنتجات الفئة الثانية من زيوت األساس تحت عالمة »أرامكو بريما«، ومنتجات الفئة الثالثة من زيوت األساس تحت عالمة »أرامكو ألترا«.

وبلغت مبيعات الشركة من زيوت األساس ما يقارب )887( ألف طن متري، و)912( ألف طن متري، و)1,160( ألف طن متري، و)672( ألف طن متري من 
زيوت األساس في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي. 
كما قامت الشركة ببيع )4( آالف طن متري، و)53( ألف طن متري، و)67( ألف طن متري، و)36( ألف طن متري من منتجات زيوت األساس المستوردة 

في نفس تلك الفترات الزمنية، على التوالي. 

رسالة الشركة واستراتيجيتها العامة

رؤية الشركة 

تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح المورد الرئيسي لزيوت األساس الممتازة والمنتجات المتخصصة في األسواق النهائية الرئيسية.

رسالة الشركة

تسعى الشركة جاهدة لتحقيق التميز في إنتاج زيوت األساس والمنتجات المتخصصة.

استراتيجية الشركة

تهدف استراتيجية الشركة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في أسواق زيوت األساس والمنتجات المتخصصة.
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النمو في األسواق الرئيسية ذات الطلب العالي 

تسعى الشركة لزيادة مبيعاتها في األسواق النهائية الرئيسية الواعدة ذات توقعات الطلب الجذابة. وتُباع منتجات الشركة حالًيا في العديد من األسواق 
النهائية المحلية والعالمية، ومنها منتجات الزيوت األساسية التي تستخدم في قطاعات صناعية مهمة مثل قطاع السيارات والقطاعات البحرية والصناعية، 
وقطاعات أخرى. وفي عام 2021م، باعت الشركة )1.2( مليون طن متري من زيوت األساس )بما يشمل مبيعات الفئة الثالثة من زيوت األساس(، حيث 
الهند،  المملكة، و)19.9%( في  المملكة، و)38.5%( منها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا باستثناء  المنتجات في  باعت )29.6%( من هذه 

و)12%( في أسواق أخرى.

ووفًقا للبيانات المقدمة من مستشار السوق، فمن المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الفئة الثانية والثالثة من زيوت األساس بمعدل نمو سنوي مركب 
يبلغ )3.5%( و)4.8%(، بين عام 2022م وعام 2030م، على التوالي. وفي الشرق األوسط، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على الفئة الثانية والثالثة من زيوت 
األساس بمعدل نمو سنوي مركب قدره )4.4%( و)5.9%( بين عام 2022م وعام 2030م، وفي المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره )2.2%( و)5.9%( بين 
عام 2022م وعام 2030م، على التوالي. وعالوًة على ذلك، حققت الشركة نمًوا في كميات زيوت األساس بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ )22%( ما بين عام 
2017م وعام 2022م بالرغم من انخفاض الطلب العالمي على زيوت األساس البارافينية بمعدل سنوي مركب يبلغ )1%( في ذات الفترة، وذلك بناًء على 
البيانات المقدمة من مستشار السوق. ويدعم نشاط الشركة في التسويق والبيع الشبكة اللوجستية العالمية التي تستخدمها والتي تسمح لها بالوصول 

لعمالئها في أهم األسواق النهائية لها. 

استغالل التاكليف المميزة وسالسل اإلمداد القّيمة 

ترى الشركة بأنها تملك مكانة متميزة من خالل سلسة اإلمداد والتي تمتد من حصولها على اللقيم، ألصولها وعملياتها، وحتى عالقاتها مع عمالئها.

تحصل الشركة على الزيت الخام المختزل بموجب اتفاقيات طويلة األجل. وتعتبر الشركة هذا اللقيم ذو أفضلية لالستخدام في إنتاج زيوت األساس، 
وعادة ما يتم بيع الزيت الخام المختزل للشركة بسعر مماثل لزيت الوقود عالي محتوى الكبريت والذي كان معدل سعره السوقي أقل من خام برنت في 
عام 2021م. وتعتقد الشركة بأن استمرارية تأمين اللقيم تتيح لمرافق الشركة العمل بمعدل استخدام مرتفع مما يؤدي إلى كفاءة التكلفة، وبأنه يعطي ميزًة 
تنافسيًة للشركة على منتجي الزيوت األساسية اآلخرين الذين يعتمدون على عمليات التكرير الداخلية الخاصة بهم لتوفير اللقيم إلنتاج زيوت األساس، 

مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات إمدادات اللقيم إلنتاج زيوتهم األساسية.

ووفًقا للبيانات المقدمة من مستشار السوق، فإن تكلفة اإلنتاج لكل وحدة للشركة، باستثناء اللقيم، أقل بأكثر من )60%( من متوسط منتجي زيوت األساس 
المنافسين، حيث بلغت تكلفة إنتاج وحدة زيوت األساس للشركة باستثناء اللقيم حوالي )119( دوالًرا أمريكًيا للطن في عام 2021م. وتم حساب متوسط 
منتجي زيوت األساس، موزوًنا بالقدرة اإلنتاجية، في عام 2021م بما يقارب )310( دوالًرا للطن المتري وذلك باالعتماد على بيانات مستشار السوق. وسبب 
هذه التكلفة المنخفضة هو حجم أصول الشركة ومعدل استخدام الشركة العالي لها ومعدل التوافر الميكانيكي للشركة والذي وصل لنسبة )99.7%( في 
عام 2021م، فضاًل عن انخفاض تكاليف الطاقة لمرافق إنتاج الشركة الواقعة في المملكة. كما تقع مرافق الشركة في المملكة العربية السعودية، وهو 
سوق رئيسي لزيوت األساس، وبالقرب من أسواق زيوت األساس الرئيسية األخرى بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند. ويؤدي الموقع 

االستراتيجي المتميز لمرافق إنتاج الشركة الواقعة في ينبع وجدة إلى انخفاض تكاليف الشحن وسرعة التوصيل للعمالء.

للشركة عالقات ممتدة لعقود مع عمالء رائدين في قطاع التشحيم. بما يشمل شركة بترولوب )المعروفة بشركة بترومين سابًقا( والشركة العربية لتوريد 
البترول )أبسكو( وشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة وشركة الحمراني – فوكس البترولية العربية السعودية المحدودة، وشركة توتال الطاقة 
للتوريد إم إس وشركة توتال للتسويق للشرق األوسط واينوك لصناعات الزيوت والشحوم )ذ. م. م.(. وباإلضافة إلى ذلك، ووفًقا آلخر بيانات متوفرة 
ومقدمة من مستشار السوق، فإن تحالف أرامكو لزيوت األساس صّنع برميل واحد من كل ثمانية براميل زيوت أساس على مستوى العالم في عام 2021م. 
وسمح هذا التحالف بين الشركة وموتيفا وشركة إس-أويل بالتسويق المشترك لزيوت األساس على مستوى العالم، باإلضافة إلى استيراد وإعادة بيع الفئة 

الثالثة من زيوت األساس داخل المملكة.
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التركيز على الهوامش العالية والمنتجات المتخصصة

تركز الشركة على تحويل الزيت الخام المختزل منخفض القيمة إلى زيوت أساس عالية القيمة بهوامش مرتفعة. وتحقق الشركة هوامش تكسير لزيوت 
األساس ممتازة على صعيد المبيعات المحلية وعلى صعيد الصادرات. من عام 2012م إلى عام 2021م، حققت الشركة هوامش تكسير لزيوت األساس 
أعلى من المعدل القياسي المعد من مستشار السوق )IHS( بمعدل يقارب )120( دوالر أمريكي للطن حيث حققت الشركة متوسط هامش تكسير زيوت 
أساس خالل تلك الفترة يبلغ )489( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري )استناًدا إلى متوسط الهامش موزوًنا بمبيعات زيوت األساس للفئتين األولى والثانية في 
المملكة وخارجها، لغرض المقارنة. وتم ِحساب هوامش تكسير الشركة بناًء على اإليرادات مطروًحا منها مصاريف الشحن )حيثما ينطبق على الصادرات(، 

وبعد خصم تكلفة اللقيم(.

الحفاظ على التميز التشغيلي واالنضباط المالي

تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على التميز التشغيلي واالنضباط المالي، وهي ملتزمة بتوفير مكان عمل آمن وصحي من خالل تعزيز ثقافة انعدام األضرار، 
ورغبتها بتطبيق معايير السالمة الدولية لتقليل المخاطر المحتملة على األشخاص واألصول والبيئة. وتسعى الشركة إلى تدريب موظفيها بشكل منتظم 
على تطبيق ممارسات السالمة، وسجلت الشركة معدل حوادث مسجلة )TRIR( يبلغ صفر في عام 2021م. ويركز نظام إدارة الصحة والسالمة في الشركة 
على التطوير المستمر واعتماد أفضل أطر الممارسات والتعلم الدولية. وتسعى الشركة أيًضا للحفاظ على انضباطها المالي، حيث بلغت نسبة المديونية 
)15%( كما في 31 ديسمبر 2021م. كما تسعى الشركة للحفاظ على مستوى منخفض من النفقات الرأسمالية، واعتماد خطوات صارمة في تخصيص 

رأس المال لمشاريع النمو.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 

شركة متخصصة، بتركيز على عمليات إنتاج زيوت األساس، مع أصول عالمية النطاق وماكنة فريدة في الشرق األوسط

ُمثلى إلنتاجه. ووفًقا لبيانات مستشار السوق، فإن زيوت األساس تمثل حوالي )1%( من  يتركز نشاط الشركة على زيوت األساس ولديها مرافق إنتاج 
إجمالي قائمة المنتجات المكررة لمنتجي زيوت األساس اآلخرين والذين يكونون بالعادة جزء من مصفاة أو مرفق أكبر )محسوبة بناًء على إجمالي إنتاج 

زيت األساس البارافينية لعام 2021م مقسومًة على إجمالي عرض المنتجات المكررة لعام 2021م(. 

إن طاقة الشركة اإلنتاجية لزيوت األساس، والتي تبلغ حوالي )1.3( مليون طن متري سنوًيا، تضع الشركة كثاني أكبر منتج من حيث الطاقة اإلنتاجية في 
الشرق األوسط في عام 2021م وفًقا للبيانات المقدمة من مستشار السوق، وتعد الشركة المنتج الوحيد لزيت األساس غير المكرر في المملكة. وتعتقد 
الشركة بأن أصولها اإلنتاجية تتمتع بمزايا تنافسية على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن تزيد الطاقة اإلنتاجية لمرفق إنتاج ينبع إلى حوالي )1.3( 
مليون طن متري سنوًيا في عام 2025م بعد مشروع التوسعة الثاني في ينبع. وفي 2025م، من المتوقع أن يكون اإلنتاج )270( ألف من الفئة األولى و)815( 

ألف الفئة الثانية و)175( ألف للفئة الثالثة )والذي من المتوقع أن يرتفع في 2027م وبعدها(.

إن الشركة ُمتداخلة بعمق في منظومة أرامكو السعودية وتورد منتجات ذات أهمية في المملكة، وذلك مع شبكة من أُصول تسويق عالمية في مراكز لوجستية 
رئيسية بما في ذلك المملكة واإلمارات العربية المتحدة، والتي تدعم أنشطة المبيعات والتوزيع للشركة. وعالوًة على ذلك، تتيح عضوية الشركة في تحالف 
أرامكو لزيوت األساس توريد زيوت األساس إلى أهم األسواق الرئيسية في آسيا واألمريكيتين من خالل أعضاء التحالف اآلخرين: موتيفا وإس-أويل، 

وذلك لالستفادة من الطلب في األسواق األخرى.

مركز مميز في سلسلة القيمة لزيوت األساس، وتلكفة تشغيلية رائدة، وأصول اإلنتاج ذات موقع استراتيجي، وعالقات طويلة 
األجل مع العمالء الرئيسيين

تؤمن الشركة بتمتعها بمركز مميز في سلسلة القيمة لزيوت األساس من حيث إمدادات اللقيم ووصواًل ألصول الشركة وعملياتها وعالقتها مع عمالئها.

أبرمت الشركة اتفاقيات طويلة األجل مع أرامكو السعودية لتوفير اللقيم. وترى الشركة بأن الزيت الخام المختزل الذي تستخدمه يحتوي على تركيبة مثالية 
لالستخدام في إنتاج زيوت األساس، وفي العادة يكون سعر السوق للبرميل له أقل من سعر خام برنت وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكبريت.

وترى الشركة بأنها تتمتع بإمداد لقيم متميز وموثوق مما يمنحها القدرة على رفع كفاءة االستخدام لعملية إنتاج زيوت األساس، بما يسمح بدوره للشركة 
بأن تحقق الكفاءة في التشغيل وأن تستجيب لقوى الطلب بطريقة أكثر تنافسية من منتجي زيوت األساس اآلخرين الذين يعتمدون على اإلنتاج الداخلي 

من عمليات التكرير لتوفير اللقيم لزيوت األساس. 
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سجل حافل بالنمو والقيمة المضافة، مع فرص فريدة لالستفادة من النمو المتوقع في أهم األسواق النهائية 

قامت الشركة بزيادة طاقتها اإلنتاجية لزيوت األساس وحجم مبيعاتها، وذلك مع االنتهاء من مشروع التوسعة األول في ينبع مؤخًرا والذي بدء اإلنتاج 
التجاري له في يناير 2018م، وكان عام 2021م أول عام تم تشغيله بالطاقة االستيعابية الكاملة. وسمح هذا المشروع للشركة بإدخال الطاقة اإلنتاجية 
للفئة الثانية من زيوت األساس إلى المملكة وذلك لتلبية الطلب المحلي واإلقليمي. وهذا التوسع زاد من الطاقة اإلنتاجية للشركة بمقدار )710( ألف طن 
متري، وأدى التشغيل بالطاقة االستيعابية الكاملة لزيادة بنسبة )50%( تقريًبا في حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت األساس للفئة الثانية في عام 2021م 

مقارنة بعام 2020م حيث حقق المشروع التشغيل الكامل. 

وتعتزم الشركة باالستمرار في االستفادة من هذا النمو الهيكلي، ومن موقعها المميز في سلسة اإلمداد القّيمة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يضيف 
مشروع التوسعة الثاني في ينبع، والمخطط بدء اإلنتاج فيه في عام 2025م، طاقة إنتاجية إضافية للفئة الثانية من زيوت األساس وأن يدخل طاقة إنتاجية 
للفئة الثالثة من زيوت األساس إلى المملكة. باإلضافة إلى ذلك، عالقة الشركة مع أرامكو السعودية ومحفظة أصولها توفر للشركة فرص إضافية لمزيد 
من النمو، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الفئة الثانية والثالثة من زيوت األساس بما يقارب )5( مليون طن متري بين عامي 2022م و2030م 

بناًء على بيانات مستشار السوق. 

هوامش، وتحويل النقد وعوائد مرتفعة، تدعم إطاًرا مالًيا مرًنا يسمح بتوزيعات للمساهمين

في عام 2021م، حققت الشركة )8,847( مليون ريال سعودي )ما يعادل )2,359( مليون دوالًرا أمريكًيا( في اإليرادات، وحققت )2,096( مليون ريال )ما 
يعادل )559( مليون دوالًرا أمريكًيا( كأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء، مع تحقيق هوامش تكسير لزيوت األساس بلغت 
)599( دوالًرا أمريكًيا للطن. وبلغ تحويل النقد )83%( وحققت الشركة عائد على متوسط رأس المال المستثمر بنسبة )31%(. واستفادت الشركة من 
الهوامش القوية في عام 2021م وذلك مع ارتفاع هوامش التكسير لزيت األساس وثبات تكلفة اللقيم في األسواق وارتفاع أسعار المنتجات. كما استفادت 

الشركة من زيادة حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت األساس بعد التشغيل الكامل لمشروع التوسعة األول في ينبع.

تعمل الشركة وفق إطار مالي مرن يرتكز على ثالثة أركان رئيسية: وهي هيكل رأس المال، واستثمار رأس المال، وعوائد المساهمين. وتستهدف الشركة 
هيكاًل رأسمالًيا حذًرا وسيولة قوية، مع الحفاظ على نسبة مديونية يتراوح بين )25%( و)35%( خالل الدورة، وقد بلغت النسبة )15%( كما في 31 ديسمبر 
2021م. وترى الشركة بأن نفقات الصيانة الرأسمالية منخفضة نسبًيا نظًرا ألصولها المستثمرة جيًدا، وبرامج الصيانة الوقائية، والتوسعات المكتملة 
والمشغلة مؤخًرا، ومنهجيتها المنضبطة في تخصيص رأس المال لمشاريع النمو والتي تدعم إطارها المالي المرن والذي ترى أنه يُفيد العائد على متوسط 

 .)ROACE( رأس المال المستثمر

التزام قوي باألداء البيئي واالجتماعي وإطار حوكمة ُمحكم

تهدف الشركة لتعزيز التميز البيئي واالستمرار في تحسينه، حيث استطاعت الشركة مؤخًرا تخفيض نسبة حرق الغاز )flaring( بنسبة 40% في عام 
2021م مقارنًة بعام 2020م، باإلضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تقارب 45% في عام 2021م مقارنًة بعام 2016م )استناًدا إلى ثاني 

أكسيد الكربون الناتج للمنتجات القيمة التي يتم إنتاجها والتي تشمل الزيوت األساسية والنافثا، والديزل فائق انخفاض الكبريت وسائل الحفر(. 

ومن منظور الحوكمة، فلدى الشركة مجلس إدارة يتميز بخبرة واسعة، وسياسات داخلية ُمحكمة تتماشى مع أنظمة ولوائح حوكمة الشركات. وتحافظ 
الشركة على عالقة طويلة األجل مع أرامكو السعودية، حيث تشتري اللقيم وتبيع المنتجات لها على أساس تجاري.

يتمتع فريق اإلدارة بخبرة عريقة تمتد لعقود في مناصب في مختلف مراحل سلسلة اإلمداد وملتزم بتعزيز التميز التشغيلي 
واالبتاكر

لدى الشركة فريق قيادي يتمتع بخبرة عريقة، ومعرفة عميقة بالقطاع، والتزام حازم بالحفاظ على أعلى معايير التميز في الشركة. ويتمتع فريق اإلدارة 
العليا مجتمًعا بأكثر من )170( عاًما من الخبرة المشتركة في مختلف المجاالت التشغيلية والمالية. 
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النظرة العامة إلى السوق

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.9% من عام 2022م إلى 2030م، مدفوًعا بالنمو في  	
الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وخاصة النمو في آسيا. ويعد النمو االقتصادي العالمي المحرك الرئيسي للطلب على 

السوائل.
يُعد توازن السوائل مؤشًرا على مستوى أداء سوق النفط العالمي من حيث تفاعل العرض والطلب. وبسبب التأثير االقتصادي لجائحة كورونا،  	

تراجع الطلب العالمي على السوائل بنسبة 10% بين عامي 2019م و2020م. وفي ضوء التعافي السريع لألسواق في عام 2021م، شهد الطلب 
على السوائل نمًوا بنسبة 6.7% على مستوى العالم بين عامي 2020م و2021م، ومن المتوقع أن يشهد هذا الطلب نمًوا بمعدل سنوي مركب 

قدره 0.9%، خالل الفترة من عام 2022م حتى 2030م.
من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على مواد التشحيم معدل نمو سنوي مركب بنسبة 0.8% للفترة المتوقعة من 2022م إلى 2030م. من المتوقع أن  	

يشهد كاّلً من الشرق األوسط والمملكة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 1.4% خالل نفس الفترة. وخالل هذه الفترة، من المتوقع أن يكون هذا النمو 
االقتصادي في الشرق األوسط، وال سيما المملكة العربية السعودية، مدعوًما بجهود التنويع المستمرة والنمو السكاني. ومن المتوقع أن يظل الطلب 
على مواد تشحيم السيارات قوًيا في الشرق األوسط والمملكة بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 1.4% و1.2% على التوالي من 2022م إلى 2030م.

يرتبط الطلب على زيوت األساس بشكل رئيسي على الطلب في سوق النفط العالمية والطلب على زيوت التشحيم. وتمثل زيوت األساس ما نسبته  	
0.8% من إجمالي الطلب العالمي على المواد الهيدروكربونية، كما أن اقتصادياتها اإلنتاجية مرتبطة بشكل وثيق باقتصاديات إنتاج السلع المكررة 
الرئيسية. وتتنافس زيوت األساس مع المنتجات المكررة الرئيسية على اللقيم. وتؤثر هوامش تكسير وتكرير المنتجات المكررة في توفر اللقيم 
لمصانع زيوت األساس وبالتالي تؤثر في أسعار زيوت األساس وحركة السوق. وبشكل عام، تتغير أسعار زيوت األساس مع وتيرة التغير في أسعار 

النفط الخام واللقيم وذلك بفترة تأخير تتراوح من شهر إلى ثالثة أشهر، وتتغير أيًضا بناًء على العرض والطلب على زيوت األساس.
وفي حين أن بعض زيوت التشحيم عبارة عن زيوت أساس فقط، إال أن العديد منها عبارة عن مزيج من زيوت األساس والمواد الُمضافة  	

المختلفة المفصلة لتلبية احتياج معّين في قطاع التشحيم. وذلك، فإن التغيرات في الطلب والحاجة إلى زيوت تشحيم ذات جودة أعلى ال تؤثر 
فقط على الطلب اإلجمالي على زيوت األساس، ولكنها تؤثر كذلك في الطلب على مجموعات زيوت األساس المختلفة.

يتأثر الطلب على زيوت األساس بناًء على حجم الطلب على زيوت التشحيم مكتملة التصنيع بناًء على تركيبات المزج والتأثير المحتمل للتغيرات  	
المستقبلية على تلك التركيبات. واستناًدا إلى خصائصها، يتم تصنيف الزيوت األساسية إلى خمس فئات مختلفة )محددة من الفئة األولى إلى 
الفئة الخامسة(. ويأخذ إجمالي الطلب التقني على الزيوت األساسية في االعتبار االتجاهات المختلفة في تركيبات مواد التشحيم، والمدفوعة 
ف الطلب التقني على الزيت األساسي بأنه الحد األدنى للكمية المطلوبة  بمعايير االنبعاثات وتقنيات المحركات ومتطلبات كفاءة الوقود. ويُعرَّ
التقنية  المتطلبات  إلى  استناًدا  الخامسة،  والمجموعة  الرابعة،  والمجموعة  الثالثة،  والمجموعة  الثانية،  للمجموعة  األساسية  الزيوت  من 

لتركيبات مواد التشحيم النهائية الموردة إلى السوق.
يتبع الطلب العالمي على زيوت األساس الطلب على مواد التشحيم، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 0.7% للفترة المتوقعة. ومن المتوقع  	

أن تدعم التحسينات المستمرة في جودة مواد التشحيم الطلب المتزايد على زيوت األساس عالية الجودة ومنخفضة اللزوجة بشكل أساسي 
من الفئة الثانية والفئة الثالثة من زيوت األساس. من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي لزيوت األساس من الفئة الثانية بمعدل نمو سنوي مركب 
بنسبة 3.5% من 2022م إلى 2030م والفئة الثالثة بمعدل نمو سنوي مركب 4,8% خالل نفس الفترة. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب على 
زيوت األساس في الشرق األوسط والمملكة المتوسط العالمي، مع نمو نسبته 1.3% و1.2% لمعدل نمو سنوي مركب خالل الفترة من 2022م 
إلى 2030م، على التوالي، وأن يتحول الطلب التقني للشرق األوسط والمملكة العربية السعودية تدريجًيا بعيًدا عن زيوت األساس من الفئة 

األولى وذلك بسبب تزايد أسطول المركبات التي تتطلب زيوت محركات أفضل أداًء.
ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على زيوت األساس من الفئة األولى انخفاًضا بمعدل سنوي مركب قدره 2.6% خالل الفترة من عام  	

2022م حتى 2030م، من مستوى 17,5 طن متري في عام 2021م. واستجابًة النخفاض الطلب، من المتوقع أن تنخفض نسبة استغالل المصنع 
من 45% في عام 2021م إلى 33% بحلول عام 2030م، مما سيؤدي إلى ترشيد مصانع الفئة األولى. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب في الشرق 

األوسط والمملكة بنسبة 2.8% و5.5% في معدل النمو السنوي المركب لكل منهما للفترة المتوقعة.
من المتوقع أن يرتفع الطلب على زيوت األساس من الفئة الثانية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.5% للفترة من عام 2022م إلى 2030م من  	

8.6 طن متري في عام 2021م، مما سيزيد نسبة استغالل المصنع من 52% في عام 2021م، إلى 59% بحلول عام 2030م، ولكن لن توجد 
حاجة إلى طاقة استيعابية إضافية على النطاق العالمي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب في الشرق األوسط والمملكة بنسبة 4,4% و2.2% في 

معدل النمو السنوي المركب لكل منهما للفترة المتوقعة. 
من المتوقع أن يرتفع الطلب على زيوت األساس من الفئة الثالثة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 4.8% للفترة من عام 2022م إلى 2030م من  	

4.5 طن متري في عام 2021م، مما سيزيد نسبة استغالل المصنع من 61% في عام 2021م إلى 79% بحلول عام 2030م، وبالتالي من المحتمل 
أن تكون هناك حاجة إلى طاقة استيعابية إضافية في نهاية المطاف من أجل استدامة اإلمدادات. ومن المتوقع أن ينمو الطلب في الشرق 

األوسط والمملكة بنسبة 5.9% في معدل النمو السنوي المركب لكل منهما للفترة المتوقعة.
مصدر المعلومات لهذا القسم: مستشار السوق
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ملخص عن عوامل المخاطرة

قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح، يتعين على المكتتبين المحتملين مراجعة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية، ال سيما المخاطر 
الملخصة أدناه، والموضحة بالتفصيل في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«.

المخاطر المتعلقة بالشركة

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في هوامش التكسير 	
المخاطر المتعلقة بإغالق مرفق إنتاج جدة واالعتماد على مرفق إنتاج واحد في المستقبل  	
المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة ونموها ومشاريعها الجديدة وعدم قدرتها على تحقيق أغراضها وأهدافها، بما في ذلك مشروع التوسعة  	

الثاني في ينبع 
المخاطر المتعلقة بالتراخيص والموافقات النظامية 	
المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية والشبكة اللوجستية داخل المملكة وخارجها واالعتماد على موانئ معينة 	
المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات في مناطق جغرافية معينة 	
المخاطر المتعلقة بتركز العمالء وجذب العمالء الجدد والحفاظ على العمالء الحاليين 	
المخاطر المتعلقة بإغالق المرافق غير المخطط له وانقطاع األعمال وباألعطال في األجهزة والمعدات 	
المخاطر المتعلقة بتوريد اللقيم وكميته وجودته  	
المخاطر المتعلقة بتوريد المواد وجودتها وأسعارها 	
المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل أرامكو السعودية 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على خبرة أرامكو السعودية وعالماتها التجارية والخدمات المقدمة منها 	
المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات والهجمات السيبرانية وحماية البيانات  	
المخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية وحماية العالمات التجارية والتراخيص التقنية 	
المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك الشركة لألراضي التي تقع عليها مرافقها اإلنتاجية  	
المخاطر المتعلقة بأنظمة حماية البيئة والمخالفات والعقوبات المتعلقة بالصحة والسالمة 	
المخاطر المتعلقة بتوفير الخدمات األساسية وأسعارها واالعتماد على األطراف الخارجية المقدمة لها 	
المخاطر المتعلقة بالمنازعات القضائية 	
المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة 	
المخاطر المتعلقة بالتمويل وسداد الديون والتخلف عن السداد والضمانات المتعلقة بها 	
المخاطر المتعلقة بالتغيرات الكبيرة أو الممتدة في أسعار اللقيم والمنتجات أثناء التخزين 	
المخاطر المتعلقة بتحالف أرامكو لزيوت األساس 	
المخاطر المتعلقة باالتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة 	
المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على اإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين وتعارض المصالح المحتمل 	
المخاطر المتعلقة بجذب الموظفين ذوي المهارة واالحتفاظ بهم 	
المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين أو أخطائهم 	
المخاطر المتعلقة بنظام العمل وسياساته، بما في ذلك السعودة 	
المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة لسياسات وإجراءات حوكمة والتزام جديدة 	
المخاطر المتعلقة بإدارة شركة مساهمة مدرجة وخبرة المجلس المحدودة في ذلك 	
المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية 	
المخاطر المتعلقة بالسيولة 	
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المخاطر المتعلقة بجودة المنتجات  	
المخاطر المتعلقة بالممارسات التي قد تتعارض مع المصالح التجارية للشركة 	
المخاطر المتعلقة بالزكاة والضريبة  	
المخاطر المتعلقة بتنفيذ األحكام األجنبية والقرارات التحكيمية والمنازعات الدولية 	
المخاطر المتعلقة بالتسويق والعالمات التجارية واستراتيجية المبيعات 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

المخاطر المتعلقة بتوريد اللقيم وأسعاره 	
المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات وهبوط سوق زيوت األساس 	
المخاطر المتعلقة بالمنافسة في السوق وهيكل التسعير واالكتفاء الذاتي لألسواق المستهدفة 	
المخاطر المتعلقة بالصحة العامة واألوبئة بما في ذلك جائحة كورونا  	
المخاطر المتعلقة باالقتصاد السعودي والعالمي واألوضاع السياسية واالقتصادية في المملكة والدول التي تبيع فيها الشركة منتجاتها 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 	
المخاطر المتعلقة بأحداث القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية والهجمات اإلرهابية والحروب 	
المخاطر المتعلقة بمعايير الصحة والسالمة واألمن 	
المخاطر المتعلقة بنظام الشركات الجديد وتطبيقه  	
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار العمالت 	
المخاطر المتعلقة بعمل الشركة في قطاع تحكمه العديد من األنظمة والتشريعات والمتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعية 	
المخاطر المتعلقة بتذبذب سعر الفائدة 	
المخاطر المتعلقة بالعمليات الدولية وتأثير الدعاوى أو العقوبات المتعلقة بالتجارة الدولية 	
المخاطر المتعلقة بأنظمة المنافسة 	
المخاطر المتعلقة بتغير المناخ والممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 	

المخاطر المتعلقة باألسهم

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد الطرح 	
المخاطر المتعلقة بالسيولة وعدم وجود سوق سابقة لألسهم  	
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق  	
المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية عند االستثمار في أسهم الطرح 	
المخاطر المتعلقة بتأخير انتهاء فترة الطرح وإدراج األسهم 	
المخاطر المتعلقة باألبحاث المنشورة عن الشركة 	
المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح  	
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المستثمرين األجانب غير المؤهلين على تملك أسهم بشكل مباشر 	
المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة 	
المخاطر المتعلقة بالبيانات والتطلعات المستقبلية 	
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ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية 

تم استخراج المعلومات المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م المبينة أدناه، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في 
القسم )  6-5( »إعادة عرض المعلومات المالية« وما لم يُذكر خالف ذلك، من القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م ، على التوالي. كما تم استخراج المعلومات المالية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م المبينة أدناه، ما لم 
يُذكر خالف ذلك، من القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. يجب قراءة المعلومات المالية ومؤشرات األداء 
الرئيسية للشركة الموضحة أدناه بالتوازي مع المعلومات الواردة في القسم )2( »عوامل المخاطرة«، القسم )6( »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي 
ونتائج العمليات«. القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية 
المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. الرجاء مراجعة القسم ) 19( »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات 

حولها« من نشرة اإلصدار هذه. 

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة وغيرها من المعايير والتصريحات الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم مراجعتها من قبل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون )»مراجع الحسابات«(، على النحو المبين 
في تقارير المراجعة الصادرة حول القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية 

المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

لدى الشركة اتفاقيات مع أرامكو السعودية لشراء اللقيم الالزم لمرافق الشركة في جدة وينبع ولتوريد بعض المنتجات الثانوية إلى أرامكو السعودية بعد 
معالجة اللقيم واستخراج الزيت األساسي للبيع لعمالئها اآلخرين. قررت الشركة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م أن تقوم بالمحاسبة 
عن هذه المعامالت مع أرامكو السعودية بشكل منفصل كمشتريات من اللقيم ومبيعات من المنتجات الثانوية إلى أرامكو السعودية، بدالً من تقديم خدمات 
المعالجة. هذا على أساس قدرة الشركة على السيطرة والحصول على منافع اقتصادية كبيرة واتخاذ القرارات المتعلقة باللقيم المستخدم ومزيج المنتجات 
المنتجة التي تختلف اختالًفا جوهرًيا عن اللقيم الذي تم شراؤه. تم تسجيل هذه المعامالت مع أرامكو السعودية سابًقا على أساس صافي متحصالت 
مبيعات المنتجات الثانوية المسجلة مقابل مشتريات اللقيم. ليس للتغيير أي أثر على قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة 
التدفقات النقدية كما في وللسنوات المنتهية في ذلك التاريخ. ويرجى مراجعة القسم 6.5 »إعادة عرض المعلومات المالية للشركة« من نشرة اإلصدار 

لمعرفة األثر المالي إلعادة العرض.

تم إعادة تصنيف بعض المعلومات المالية المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م لتتوافق مع العرض المعتمد في القوائم المالية المراجعة 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وبالتالي فهي تختلف عن المعلومات المالية المدرجة في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م. لم يكن هناك أي تأثير على الربح أو الخسارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م أو إجمالي حقوق الملكية نتيجة إعادة 

التصنيف، والتي تم شرحها في هذا القسم والقسم 6-1 و6-5 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«.

يعرض الجدول التالي ملخًصا للمعلومات المالية للشركة

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م  الجدول )5(:  

و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة

2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2022م

    قائمة الدخل الشامل

5,620.44,393.58,846.76,083.2المبيعات )1(

)4,983.5()6,804.9()3,978.6()5,414.1(تكلفة المبيعات )1(

206.3414.92,041.81,099.7إجمالي الربح

)45.4()116.6()97.8()93.6(مصاريف البيع والتوزيع

)108.3()176.9()177.5()181.2(المصاريف العمومية واإلدارية

6.6)6.0(19.320.6اإليرادات / )المصروفات( األخرى

)خسارة( / ربح القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)3( )8.4()11.2(13.36.3
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2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2022م

149.01,755.6958.9)57.6( )3()خسارة( / ربح تشغيلي

19.24.55.66.8إيرادات التمويل

)25.8()69.9()71.6()99.6( )3(تكاليف تمويل

81.91.691.4939.9)137.9()اخلسارة( / الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)199.9()188.9()0.9()2.7(الزكاة وضريبة الدخل

81.11,502.5740.0)140.6()خسارة( / ربح للسنة

إضافة

2.70.9188.9199.9الزكاة وضريبة الدخل

80.467.164.319.0صافي تكلفة التمويل

303.9309.1340.2169.3استهالك وإطفاء

246.4458.22,095.91,128.2األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

   الدخل الشامل اآلخر

   بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة:

20.2)37.3(34.033.6مكاسب / )خسائر( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة

)2.8(5.3-- الضريبة المؤجلة المتعلقة بمكاسب / )خسائر( إعادة قياس

114.71,470.5757.4)106.6(إجمالي )اخلسارة( / الدخل الشامل للسنة

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي

    ملخص قائمة املركز املالي

3,596.93,711.64,244.53,877.0إجمالي حقوق الملكية

5,663.45,518.75,255.95,106.1إجمالي الموجودات غير المتداولة

1,491.61,793.73,108.43,226.6إجمالي الموجودات المتداولة

7,155.17,312.48,364.38,332.7إجمالي املوجودات

1,783.11,550.22,626.02,615.7إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1,775.12,050.61,493.81,840.0إجمالي المطلوبات المتداولة

3,558.23,600.84,119.84,455.7إجمالي املطلوبات

7,155.17,312.48,364.38,332.7إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي

    ملخص قائمة التدفقات النقدية

311.31,814.6646.9 )5(21.5 )4(صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

)12.4()221.6(11.3)314.0( )4(صافي النقدية من األنشطة االستثمارية

)1,210.4()916.4(171.2 )5()447.3(صافي النقدية من األنشطة التمويلية
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2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2022م

918.9179.0672.91,349.5النقد وما يعادله في بداية السنة

179.0672.91,349.5773.6النقد وما يعادله يف نهاية السنة

    مؤشرات األداء الرئيسية

64.564.569.569.5الطاقة اإلنتاجية لوحدة التقطير الفراغي )ألف برميل يومياً(

91.6%87.2%70.9%69.7%معدل استخدام القدرة )6(

كمية مبيعات زيوت األساس )ألف طن متري( )بما في ذلك تجارة التحالف 
891.0965.41,226.6707.8ومبيعات االستيراد المباشر(

كمية مبيعات تحالف أرامكو للفئة الثالثة من زيوت األساس المباشرة والمستوردة 
4.153.266.635.7)ألف طن متري(

3,205.03,238.63,766.12,012.2إجمالي كمية المبيعات )ألف طن متري(

تكاليف إجمالي اللقيم )ريال سعودي لكل طن متري( )باستثناء تجارة التحالف 
1,444.8965.01,548.02,221.2ومبيعات االستيراد المباشر (

إجمالي هامش التكسير لزيوت األساس التي تنتجها شركة لوبريف )صافي 
1,083.21,222.42,247.71,851.2الخصومات والشحن( )ريال سعودي لكل طن متري( 

18.1%23.1%9.4%3.7%إجمالي هامش الربح

15.8%19.8%3.4%)1.0%(إجمالي هامش تشغيلي

18.5%23.7%10.4%4.4%هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

12.2%17.0%1.8%)2.5%(صافي هامش الربح

29.9%30.7%2.9%)1.2%(العائد على متوسط رأس المال المستثمر )2(

0.80.92.11.8نسبة التداول

2.02.02.01.9إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م ومعلومات الشركة والقوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ومعلومات الشركة.

تم استخالص المعلومات المالية الواردة في الجدول أعاله بشأن المبيعات وتكلفة المبيعات من معلومات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، بعد   )1(
إعادة بيان هذه األرصدة على النحو المبين في اإليضاحين 3.7 و32 في القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

العائد على متوسط رأس المال المستثمر للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على أنها ]صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة / )متوسط صافي الدين المالي   )2(
للسنوات المالية الحالية والسابقة + متوسط القيمة الدفترية لحقوق الملكية للسنوات المالية الحالية والسابقة([. يتم احتساب العائد على متوسط رأس المال المستثمر لفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على أنه ]صافي الربح التشغيلي السنوي لستة أشهر بعد الضريبة / )متوسط صافي الدين المالي للفترة الحالية والسنة المالية السابقة + متوسط 

القيمة الدفترية لحقوق الملكية للفترة الحالية والسنة المالية السابقة([.
تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من »تكلفة التمويل« إلى »خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة« بما يتماشى مع التصنيف المعدل في   )3(

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من »النقد من األنشطة االستثمارية« إلى »النقد من األنشطة التشغيلية« تماشًيا مع التصنيف المعدل في القوائم   )4(

المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من »النقد من األنشطة االستثمارية« إلى »النقد من األنشطة التشغيلية« تماشًيا مع التصنيف المعدل في القوائم   )5(

المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
يتم احتساب االستخدام بقسمة إجمالي إنتاج الشركة على الطاقة اإلنتاجية لوحدة التقطير الفراغي.  )6(
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109 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص السيرة الذاتية لعبداللطيف صالح عبداهلل الشامي اجلدول )5-5(:  

109 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ أعضاء جلنة املكافآت والترشيحات اجلدول )6-5(:  

111 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص السيرة الذاتية لنبيلة محمد مكي التونسي اجلدول )7-5(:  

111 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص السيرة الذاتية لعبداللطيف صالح عبداهلل الشامي اجلدول )8-5(:  

ملخص السيرة الذاتية ألندرو ستيفن كاجت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111 اجلدول )9-5(:  

115 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ اإلدارة التنفيذية للشركة اجلدول )10-5(:  

ملخص السيرة الذاتية لطارق عبدالعزيز محمد النعيم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116 اجلدول )11-5(:  

116 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص السيرة الذاتية حملمد عبدالكرمي محمد النافع اجلدول )12-5(:  

117 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص السيرة الذاتية لوليد محمد نيازي مراد اجلدول )13-5(:  

118 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص السيرة الذاتية إلبراهيم عبدالقادر بكر الفقيه اجلدول )14-5(:  

118 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص السيرة الذاتية لسعيد أحمد سعيد بادغيش اجلدول )15-5(:  

119 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص السيرة الذاتية لعاصم سامي محمد جمجوم اجلدول )16-5(:  

119 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ملخص السيرة الذاتية لفهد عطية اهلل حميد الذروي اجلدول )17-5(:  

ملخص السيرة الذاتية لعبدالرحمن حسني سعيد العسيري����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120 اجلدول )18-5(:  

120 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص السيرة الذاتية لـحسن زيب خان اجلدول )19-5(:  

121 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص العقود املبرمة مع كبار التنفيذيني اجلدول )20-5(:  

122 ������������������������������������������� مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني )بالريال السعودي( خالل السنوات املالية 2019م و2020م و2021م اجلدول )21-5(:  

تسوية إعادة عرض املعلومات املالية للشركة يف 2019م�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 142 اجلدول )1-6(:  

تسوية إعادة عرض املعلومات املالية للشركة يف 2020م�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143 اجلدول )2-6(:  

تسوية إعادة عرض املعلومات املالية للشركة يف 2021م�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143 اجلدول )3-6(:  

ملخص املعلومات املالية للشركة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143 اجلدول )4-6(:  

قائمة الدخل الشامل املدققة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة������������������������������������������������������������ 146 اجلدول )5-6(:  

147 ������������������������������������������� مؤشرات األداء الرئيسية واملقاييس التشغيلية للسنوات املالية املنتهية يف ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة اجلدول )6-6(:  

151 ��������������������������������������������������������������������������� توزيعات املبيعات للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة اجلدول )7-6(:  

153 ������������������������������������������������������������������� توزيعات تكلفة املبيعات للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة اجلدول )8-6(:  

التكاليف املتعلقة مبوظفي الشركة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م��������������������������������������������������������������� 154 اجلدول )9-6(:  

156 ������������������������������������������������������� توزيعات مصاريف البيع والتوزيع للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة اجلدول )10-6(:  

توزيعات املصاريف العمومية واإلدارية للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة�������������������������������������������������� 157 اجلدول )11-6(:  

تفاصيل اإليرادات / )املصروفات( األخرى للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة��������������������������������������������� 158 اجلدول )12-6(:  

ربح / )خسارة( القيمة العادلة من األدوات املالية املشتقة املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة للسنوات املالية املنتهية يف 31  اجلدول )13-6(:  
159 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة

إيرادات التمويل )عوائد استثمار( للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة������������������������������������������������������� 159 اجلدول )14-6(:  

تكلفة متويل للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة�������������������������������������������������������������������������������� 160 اجلدول )15-6(:  
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161 �������������������������������������������������������� مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة اجلدول )16-6(:  

162 ����������������������������������������������������������� قائمة املركز املالي للشركة كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )17-6(:  

املوجودات غير املتداولة كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة��������������������������������������������������������������� 163 اجلدول )18-6(:  

163 ����������������������������������������������������������� ممتلكات ومصنع ومعدات كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )19-6(:  

موجودات حق االستخدام كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة������������������������������������������������������������ 165 اجلدول )20-6(:  

166 ��������������������������������������������������������������������� مطلوبات اإليجار كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )21-6(:  

166 �������������������������������������������������������������� املوجودات غير امللموسة كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )22-6(:  

ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن املوظفني كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة������������������������������������� 167 اجلدول )23-6(:  

قروض املوظفني كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة����������������������������������������������������������������������� 167 اجلدول )24-6(:  

املوجودات املتداولة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة������������������������������������������������������������������������������������������������� 168 اجلدول )25-6(:  

168 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� مخزون الشركة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة: اجلدول )26-6(:  

الذمم املدينة التجارية كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة�������������������������������������������������������������������������������������������� 169 اجلدول )27-6(:  

170 ������������������������������� تفاصيل مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )28-6(:  

170 ������������������������������������������������������������������ وديعة قصيرة األجل كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )29-6(:  

توزيع نقد وما يعادله كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة����������������������������������������������������������������� 171 اجلدول )30-6(:  

املطلوبات غير املتداولة كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة��������������������������������������������������������������� 172 اجلدول )31-6(:  

172 ����������������������������������������������������������������� قروض طويلة األجل كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )32-6(:  

جدول سداد قروض طويلة األجل كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة�������������������������������������������������� 173 اجلدول )33-6(:  

الشروط الرئيسية التفاقيات االقتراض املسددة للشركة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م )التي متت تسويتها يف  اجلدول )6-34-أ(: 
أغسطس 2021م(:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 174

174 ��������������� الشروط الرئيسية التفاقيات االقتراض النشطة للشركة للسنة املالية 31 ديسمبر 2021م )التي مت احلصول عليها يف أغسطس 2021م(: اجلدول )6-34-ب(: 

174 ����������������������������������������������������������� التزامات منافع املوظفني كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة: اجلدول )35-6(:  

املطلوبات غير املتداولة األخرى كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة����������������������������������������������������� 175 اجلدول )36-6(:  

املطلوبات املتداولة كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة������������������������������������������������������������������������������������������������� 176 اجلدول )37-6(:  

176 ������������������������������������������������������������������������������������������� الذمم الدائنة التجارية كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة اجلدول )38-6(:  

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة���������������������������������������������� 177 اجلدول )39-6(:  

حركة الزكاة وضريبة الدخل املستحقة الدفع كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة����������������������������������������������������������������� 178 اجلدول )40-6(:  

179 ������������������������������������������������������ مطلوب من أطراف ذات عالقة كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )6-41-أ(: 

املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة����������������������������������������������� 180 اجلدول )6-41-ب(: 

180 ��������������������������������������������������������� معامالت مع كبار املوظفني كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة: اجلدول )42-6(:  

180 ���������������������������������������������������������������� إجمالي حقوق امللكية كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )43-6(:  

رأس مال الشركة كما يف 31 ديسمبر 2021م��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 181 اجلدول )44-6(:  

181 ������������������������������������������������������� ارتباطات ومطلوبات محتملة كما يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة اجلدول )45-6(:  

قائمة التدفقات النقدية للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة������������������������������������� 181 اجلدول )46-6(:  

التدفقات النقدية للشركة من األنشطة التشغيلية للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م��������������� 183 اجلدول )47-6(:  

التدفقات النقدية للشركة من األنشطة االستثمارية للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م������������� 184 اجلدول )48-6(:  

التدفقات النقدية للشركة من األنشطة التمويلية للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م���������������� 185 اجلدول )49-6(:  

رسملة ومديونية الشركة للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م����������������������������������������������� 186 اجلدول )50-6(:  

186 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص خيارات الشركة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2021م اجلدول )51-6(:  

قائمة الدخل الشامل لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م��������������������������������������������������������������������������� 187 اجلدول )52-6(:  

مؤشرات األداء الرئيسية واملقاييس التشغيلية لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة����������������������������������� 188 اجلدول )53-6(:  
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توزيع اإليرادات لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة ������������������������������������������������������������������������ 191 اجلدول )54-6(:  

تكلفة توزيع املبيعات لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة������������������������������������������������������������������ 192 اجلدول )55-6(:  

194 �������������������������������������������������������� التكاليف املتعلقة باملوظفني لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )56-6(:  

توزيع مصاريف البيع والتوزيع لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة������������������������������������������������������ 195 اجلدول )57-6(:  

196 ������������������������������������������������ توزيع املصاريف العمومية واإلدارية لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )58-6(:  

197 �������������������������������������������������������������� توزيع اإليرادات األخرى لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )59-6(:  

ربح القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل توزيع األرباح أو اخلسائر لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو  اجلدول )60-6(:  
2021م و30 يونيو 2022م للشركة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 197

198 �������������������������������������������������� إيرادات التمويل )عوائد استثمار( لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )61-6(:  

198 ������������������������������������������������������������������������� تكلفة التمويل لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )62-6(:  

199 ���������������������������������������������������� مصاريف الزكاة وضريبة الدخل لفترتي الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )63-6(:  

قائمة املركز املالي للشركة يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م������������������������������������������������������������������������������������������������������ 200 اجلدول )64-6(:  

املوجودات غير املتداولة كما يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة������������������������������������������������������������������������������������������ 201 اجلدول )65-6(:  

201 ������������������������������������������������������������������������������������� املمتلكات واملصنع واملعدات كما يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )66-6(:  

موجودات حق االستخدام يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة�������������������������������������������������������������������������������������������� 202 اجلدول )67-6(:  

203 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� مطلوبات إيجارية يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )68-6(:  

203 ���������������������������������������������������������������������������������������������� املوجودات غير امللموسة يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )69-6(:  

203 ����������������������������������������������������������� الذمم املدينة اخلاصة بتمليك مساكن املوظفني كما يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )70-6(:  

القروض املقدمة للموظفني كما يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة������������������������������������������������������������������������������������ 204 اجلدول )71-6(:  

204 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� املوجودات املتداولة يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )72-6(:  

205 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� مخزون الشركة يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )73-6(:  

206 ����������������������������������������������������������������������������������������������� الذمم املدينة التجارية يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )74-6(:  

توزيع مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة������������������������������������������������������������������� 206 اجلدول )75-6(:  

207 ��������������������������������������������������������������������������� الودائع قصيرة األجل للسنوات املنتهية يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )76-6(:  

توزيع نقد وما يعادله كما يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة�������������������������������������������������������������������������������������������� 207 اجلدول )77-6(:  

املطلوبات غير املتداولة يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة����������������������������������������������������������������������������������������������� 208 اجلدول )78-6(:  

208 ����������������������������������������������������������������������������������������� االقتراض طويل األجل كما يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )79-6(:  

جدول سداد االقتراض طويل األجل كما يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة�������������������������������������������������������������������������� 209 اجلدول )80-6(:  

الشروط الرئيسية التفاقيات االقتراض كما يف 30 يونيو 2022م للشركة:��������������������������������������������������������������������������������������������� 209 اجلدول )81-6(:  

210 �������������������������������������������������������������������������������������������� التزامات منافع املوظفني يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )82-6(:  

املطلوبات غير املتداولة األخرى يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة������������������������������������������������������������������������������������� 210 اجلدول )83-6(:  

211 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� املطلوبات املتداولة يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )84-6(:  

الذمم الدائنة التجارية يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة:���������������������������������������������������������������������������������������������� 211 اجلدول )85-6(:  

212 ��������������������������������������������������������������������������� املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )86-6(:  

التغير يف الزكاة وضريبة الدخل املستحقة الدفع كما يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة����������������������������������������������������������� 213 اجلدول )87-6(:  

213 ������������������������������������������������������������������������������ املستحقات من األطراف ذات العالقة يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )6-88-أ(: 

214 ��������������������������������������������������������������������������������������� املستحق لألطراف ذات عالقة يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )6-88-ب(: 

215 ������������������������������������������������������������������������������������������������ إجمالي حقوق امللكية يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )89-6(:  

رأس مال الشركة يف 30 يونيو 2022م����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 215 اجلدول )90-6(:  

216 ���������������������������������������������������������������������������������������������� حركة األرباح املبقاة كما يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )91-6(:  

216 ������������������������������������������������������������������������������������ االرتباطات واملطلوبات احملتملة يف 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )92-6(:  
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قائمة التدفقات النقدية كما يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة������������������������������������������������������������������������������������������� 217 اجلدول )93-6(:  

218 �������������������������������������������������������������������������� التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة اجلدول )94-6(:  

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية كما يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة������������������������������������������������������������������� 219 اجلدول )95-6(:  

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل كما يف 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة�������������������������������������������������������������������������� 219 اجلدول )96-6(:  

رسملة ومديونية الشركة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2022م������������������������������������������ 220 اجلدول )97-6(:  

األرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنوات املنتهية يف 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م وفترة الستة أشهر املنتهية يف  اجلدول )1-7(:  
30 يونيو 2022م ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 221

223 ������������������������������������������������������������������ رسملة رأس مال الشركة واملديونية كما يف 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و30 يونيو 2022م اجلدول )1-9(:  

228 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هيكل امللكية املباشرة يف الشركة قبل وبعد الطرح اجلدول )1-12(:  

239 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ التراخيص اجلوهرية للشركة اجلدول )2-12(:  

التراخيص اجلوهرية للشركة التابعة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 240 اجلدول )3-12(:  

االتفاقيات احلالية مع األطراف ذوي العالقة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 257 اجلدول )4-12(:  

260 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� األصول العقارية التي تستأجرها الشركة والشركة التابعة اجلدول )5-12(:  

261 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ عالمات الشركة التجارية اجلدول )6-12(:  

263 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ وثائق تأمني الشركة اجلدول )7-12(:  

تفاصيل متعهدي التغطية���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 267 اجلدول )1-13(:  

األسهم املتعهد بتغطيتها������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 268 اجلدول )2-13(:  

274 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اجلهات املستلمة اجلدول )1-17(:  
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دليل األشاكل

معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي العالمي والدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول غير األعضاء في تلك  الشكل )1-3(:  
37 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� المنظمة على المستوى العالمي

37 ����������������������������������������������������������������� معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي في الشرق األوسط والمملكة العربية السعودية الشكل )2-3(:  

38 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ توازن العرض والطلب العالمي على الهيدروكربونات السائلة الشكل )3-3(:  

سعر خام برنت لفترات سابقة وفق شروط التسليم على ظهر المركب������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 الشكل )4-3(:  

40 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الطلب العالمي على المنتجات الُمكررة الشكل )5-3(:  

الطلب على المنتجات الُمكررة في الشرق األوسط������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40 الشكل )6-3(:  

41 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� الطلب على المنتجات الُمكررة في المملكة العربية السعودية الشكل )7-3(:  

42 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الطلب العالمي على زيوت التشحيم حسب المنطقة الشكل )8-3(:  

تطور الطلب على زيوت التشحيم تامة الصنع حسب فئة السوق�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42 الشكل )9-3(:  

43 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الطلب العالمي على زيوت التشحيم حسب القطاع الشكل )10-3(:  

44 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� الطلب على زيوت التشحيم حسب القطاع في الشرق األوسط الشكل )11-3(:  

الطلب على زيوت التشحيم مصنًفا حسب القطاع في المملكة العربية السعودية����������������������������������������������������������������������������������� 45 الشكل )12-3(:  

47 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الطلب الفني العالمي على زيوت األساس حسب المنطقة الشكل )13-3(:  

الطلب الفني العالمي على زيوت األساس حسب فئة معهد البترول األمريكي���������������������������������������������������������������������������������������� 48 الشكل )14-3(:  

القدرة اإلنتاجية لزيوت األساس حسب فئة معهد البترول األمريكي��������������������������������������������������������������������������������������������������� 49 الشكل )15-3(:  

أكبر 10 منتجين لزيوت األساس على مستوى العالم من حيث الطاقة اإلنتاجية������������������������������������������������������������������������������������ 49 الشكل )3-16-أ(:  

50 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ أكبر 15 مصنع لزيوت األساس على مستوى العالم الشكل )3-16-ب(:  
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التعريفات والمصطلحات.  1

التعريفالمصطلح 

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب المبرمة بين الشركة والمساهم البائع ومتعهدي التغطية لغرض تغطية الطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية
قبول إدراج األسهم في السوق وبدء تداولها بشكل رسمي، وفًقا لقواعد اإلدراج.اإلدراج 

أرامكو السعودية
العربية السعودية، وهي شركة مساهمة عامة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/8( وتاريخ 1409/04/04هـ  شركة الزيت 
)الموافق 1988/11/13م( وقرار مجلس الوزراء رقم )180( بتاريخ 04/01 /1439هـ )الموافق 2017/12/19م( مسجلة في 

مدينة الظهران ومقيدة في السجل تجاري برقم )2052101150( وتاريخ 1439/07/11هـ )الموافق 2018/03/28م(.

أرامكو للتجارة لألمريكيتني
شركة أرامكو للتجارة في األمريكيتين ذ.م.م.، والتي كانت تحمل اسم شركة موتيفا للتجارة )Motiva Trading( سابًقا، وهي 

شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفًقا ألنظمة والية ديالوير ويقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس.

إس-أويل
شركة إس-أويل، وهي شركة مؤسسة وفًقا ألنظمة جمهورية كوريا الجنوبية ومقيدة بالرقم التجاري رقم )0189955-110111( 

ويقع مقرها الرئيسي في سيول، جمهورية كوريا.

أسهم الشركة البالغ عددها )50,045,000( سهًما عادًيا بقيمة اسمية تبلغ عشر )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، والتي أسهم الطرح
سيتم بيعها من ِقبل المساهم البائع خالل عملية الطرح.

األسهم العادية للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم.»األسهم« أو »سهم«
دولة اإلمارات العربية المتحدة.اإلمارات

قارّتي أمريكا الشمالية والجنوبية.األمريكيتان
أمين سر مجلس إدارة الشركة.أمني السر

منظمة الدول المصدرة للنفط.أوبك
شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( في المملكة العربية السعودية. إيداع

المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين(، أحد المساهمين المؤسسين للشركة.مؤسسة بترومني

تابع
أي شخص يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص، أو يشترك معه في كونه مسيطًرا عليه من قبل شخص 

ثالث، وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

حتالف أرامكو لزيوت األساس
تحالف أرامكو السعودية لزيوت األساس والذي أُسس في عام 2019م بين أرامكو وشركاتها التابعة المنتجة لزيوت األساس: 

لوبريف، وإس-أويل وموتيفا.

تداول السعودية
شركة تداول السعودية، هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، تأسست في شهر مارس 2021م بعد 

تحول شركة السوق المالية السعودية )تداول( إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية القابضة.
الجمعية التحولية للشركة والُمنعقدة بتاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م(.اجلمعية التحولية

أي جمعية عامة للمساهمين منعقدة انعقاًدا صحيًحا، وتشمل الجمعية العامة العادية وغير العادية.اجلمعية العامة
أي جمعية عامة عادية للشركة منعقدة بشكل صحيح.اجلمعية العامة العادية

أي جمعية عامة غير عادية للشركة منعقدة بشكل صحيح.اجلمعية العامة غير العادية

اجلمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الشركة.- 1
المساهمون الكبار في الشركة.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة. - 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة. - 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.- 5
أي أقرباء للمشار إليهم في )1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها المشار إليهم في )1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6( أعاله.- 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من أسهم الشركة.- 8

اجلهات املستلمة
البنك األهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومصرف اإلنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي 
لالستثمار، وبنك البالد، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني )ساب(، وميم - بنك الخليج الدولي – 

السعودية، وبنك الجزيرة.
حكومة المملكة العربية السعودية.احلكومة

درهم إماراتي، العملة الرسمية لإلمارات العربية المتحدة.درهم إماراتي
دوالر أمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.»دوالر« أو »دوالر أمريكي«
ريال سعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.»ريال« أو »ريال سعودي« 
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الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين للشركة.الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس املجلس

]•[ ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

السوق
السوق المالية السعودية، وهي السوق التي تُتداول فيها األوراق المالية )كاألسهم( في السعودية وتُديرها وتشرف عليها الهيئة 

وتداول السعودية.

السيطرة

فيما عدا ما يتعلق بالمعلومات المالية، تعني القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، منفرًدا أو مجتمًعا مع قريب أو تابع، من خالل: )أ( امتالك نسبة تساوي )30%( أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، 
أو )ب( حق تعيين )30%( أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري. وفيما يتعلق بالمعلومات المالية، تعني المعنى الذي تحمله وفًقا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي.

شركة تابعة
فيما عدا ما يتعلق بالمعلومات المالية، تعني فيما يتعلق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة. وفيما يتعلق 

بالمعلومات المالية، تعني المعنى الذي تحمله وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.
شركة جدوى لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة مقيدة في السجل التجاري برقم )1010228782( في الرياض.شركة جدوى لالستثمار

شركة جدوى لالستثمار الصناعي
شركة جدوى لالستثمار الصناعي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري برقم )1010237679( بتاريخ 

1428/08/20هـ )الموافق 2007/09/02م( في الرياض.

شركة سامرف
شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة )سامرف(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري 

برقم )4700001240( في ينبع.

شركة مرافق
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، وهي شركة مساهمة سعودية مقيدة في السجل التجاري برقم )2055004968( 

في الجبيل.
شركة موبيل بتروليم المتحدة، أحد المساهمين المؤسسين للشركة، أو أي من ُخلفائها النظاميين.شركة موبيل

»الشركة« أو »المصدر« أو »لوبريف«
شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف، وهي شركة مساهمة سعودية مقيدة بالسجل التجاري برقم )4030010447( 
بتاريخ 1396/09/03هـ )الموافق 1976/08/29م( بمدينة جدة وتحولت لشركة مساهمة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 

)1173( وبتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(.
شروط وأحكام االكتتاب الواردة بالقسم )17( »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة.شروط وأحكام االكتتاب

صايف متحصالت الطرح
متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف ونفقات الطرح. ولمزيد من المعلومات حول مصاريف الطرح، الرجاء مراجعة القسم 

)14( »مصاريف الطرح«.
الطرح العام األولي للشركة بموجب نشرة اإلصدار هذه.الطرح

طرف ذو عالقة

يقصد به أي مما يلي:
تابعي الشركة.- 1
المساهمون الكبار في الشركة.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.- 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.- 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.- 5
أي أقارب لألشخاص المشار إليهم في )1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6( أعاله.- 7

فترة الستة أشهر بعد اإلدراج، والتي يُحظر خاللها على أرامكو السعودية التصرف في أسهمها.فترة احلظر

فترة الطرح
يومين تبدأ من يوم األربعاء الموافق 1444/05/20هـ )الموافق 2022/12/14م( وتنتهي يوم الخميس الموافق 1444/05/21هـ 

)الموافق 2022/12/15م(.
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الفئات املشاركة

تشمل مجموعة من المؤسسات واألشخاص على النحو التالي:
الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، سواًء بشكل مباشر أو من خالل مدير محفظة خاص، أو أي هيئة أو - 1

كيان دولي تعترف به الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة أو إيداع.
صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرًحا عاًما باإلضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر - 2

في األوراق المالية المدرجة في السوق، في حال كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع مراعاة االلتزام باألحكام 
والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار والئحة تعليمات بناء سجل األوامر الصادرتين عن مجلس الهيئة.

مؤسسات السوق المالية المرخص لها بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع االلتزام بمتطلبات الكفاية المالية - 3
الصادرة عن الهيئة عند تقديم نموذج طلب المشاركة.

عمالء أي مؤسسة سوق مالية مرخص لها بممارسة أعمال اإلدارة وذلك على النحو الوارد في الئحة تعليمات بناء سجل - 4
األوامر.

أي شخص اعتباري آخر يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى إيداع، مع مراعاة ضوابط استثمار - 5
الشركات المدرجة في األوراق المالية.

الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك. - 6
األشخاص االعتباريين األجانب الذين يجوز لهم االستثمار في السوق، مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات المدرجة - 7

في األوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة رقم )05158/6( وتاريخ 1435/08/11هـ 
)الموافق 2014/06/09م( الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم )9-28-2014( وتاريخ 1435/07/20هـ )الموافق 

2014/05/19م(.
الزوج والزوجة واألوالد القصر.قريب

قواعد التحكيم التي تصدرها وتتبناها غرفة التجارة الدولية )ICC(.قواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية 

كبار التنفيذيني
أي شخص طبيعي يكون مكلًفا – وحده أو مع آخرين – من قبل مجلس الجهاز اإلداري للمنشأة أو من قبل أحد أعضاء الجهاز 
اإلداري بمهام إشراف وإدارة وتكون مرجعيته إلى الجهاز اإلداري أو أحد أعضاء الجهاز اإلداري أو الرئيس التنفيذي للمنشأة.

أي شخص يملك )5%( أو أكثر من أسهم الشركة. كبار املساهمني
لجنة المراجعة في الشركة.جلنة املراجعة

لوبريف م� م� ح�
– لوبريف م م ح، شركة تابعة بالكامل للوبريف، أُسست بتاريخ 1435/03/26هـ  شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
)الموافق 2017/01/27م( كمؤسسة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة في اإلمارات ومقيدة برقم )12689( لدى السجل 

التجاري في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية.

متحصالت الطرح
إجمالي المتحصالت التي تم الحصول عليها من خالل الطرح. ولمزيد من المعلومات عن متحصالت الطرح واستخدامها، 

الرجاء مراجعة القسم )8( »استخدام متحصالت الطرح«.
المستشارين الماليين، بصفتهم متعهدي التغطية فيما يتعلق بالطرح.متعهدي التغطية 

مجلس إدارة الشركة.»المجلس« أو« مجلس اإلدارة«

مجمع صناعات الزيوت بينبع
مجمع صناعات الزيوت بينبع الذي تنوي الشركة إنشاؤه بالتعاون مع جهات أخرى. وللمزيد من التفاصيل حول هذا المجمع، 

الرجاء مراجعة القسم )4-5-3-3( »مجمع صناعات الزيوت بينبع«.
فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.املجموعة

شركة األهلي المالية، بصفتها مدير االكتتاب فيما يتعلق بالطرح.مدير االكتتاب
المستشارين الماليين، بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات فيما يتعلق بالطرح.مديري سجل اكتتاب املؤسسات

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون، بصفتها مراجع حسابات الشركة الخارجي.مراجع احلسابات
مرفق إنتاج الشركة في جدة.مرفق إنتاج جدة
مرفق إنتاج الشركة في ينبع.مرفق إنتاج ينبع

أي مساهم في الشركة من وقت آلخر.مساهم
شركة جدوى لالستثمار الصناعي.املساهم البائع

أرامكو السعودية وشركة جدوى لالستثمار الصناعي.املساهمني احلاليني

املستثمر األجنبي
األفراد غير الخليجيين الذين يعيشون خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعمل 

خارج المملكة.
المستثمرين االستراتيجيين األجانب وفًقا لتعليمات المستثمرين االستراتيجيين األجانب.املستثمرين االستراتيجيني األجانب

خشيم محامون ومستشارون، بصفته المستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بالطرح.املستشار القانوني
شركة آي إتش إس قلوبال )IHS Global Inc(، بصفتها مستشار السوق للشركة.مستشار السوق

مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم من الصفحات )هـ( إلى )ز( من هذه النشرة.املستشارون
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املستشارين املاليني
شركة األهلي المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي 

السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين للشركة فيما يتعلق بالطرح.
مشروع التوسعة الذي أتمته الشركة في مرفق إنتاج ينبع في عام 2017م.مشروع التوسعة األول يف ينبع

مشروع التوسعة الثاني يف ينبع
مشروع التوسعة الثاني في مرفق إنتاج ينبع الُمخطط له، والذي تنوي الشركة إكماله في عام 2025م. ولمزيد من التفاصيل، 

الرجاء مراجعة القسم )4-5-3-1( »مشروع التوسعة الثاني في ينبع«.

)IFRS( املعايير الدولية للتقرير املالي
المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين 

.)SOCPA( والمحاسبين
أي شخص يكتتب في أسهم الطرح، سواًء أكان فئة مشاركة أو مكتتب فرد.املكتِتب

املكتتب الفرد

األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي 
حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 
باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى 

أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.
المملكة العربية السعودية.»المملكة« أو »السعودية«

المستشارين الماليين، بصفتهم المنسقين الدوليين للطرح.املنسقني الدوليني
أي شخص يحمل الجنسية السعودية.مواطن سعودي

أيٍّ من أرامكو للتجارة لألمريكيتين أو موتيفا للمشاريع، أو كلتيهما، حسبما يقتضي النص.موتيفا

موتيفا للمشاريع
شركة موتيفا للمشاريع )Motiva Enterprise(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفًقا ألنظمة والية ديالوير 

ويقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس.
المؤسسات األجنبية المؤهلة وفًقا لقواعد المؤسسات األجنبية المؤهلة.املؤسسات األجنبية املؤهلة

مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال األوراق المالية.مؤسسة السوق املالية
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.نائب رئيس املجلس

نشرة اإلصدار هذه والمعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح.»نشرة اإلصدار« أو »النشرة«

نطاقات
نطاقات، وهي مبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية لتقييم المنشآت العاملة في 
السوق السعودي حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها حيث تُصنف كل منشأة في أحد النطاقات )وعددها أربع 

نطاقات( حسب عدد الموظفين السعوديين.
النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

نموذج طلب االكتتاب الذي يُستخدم من ِقبل المستثمرين لتقديم طلب اكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة الطرح.منوذج طلب االكتتاب
استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة لتقديم طلب المشاركة في بناء سجل األوامر.منوذج طلب املشاركة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية.هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك
»الهيئة امللكية للجبيل وينبع« أو »الهيئة 

امللكية«
الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المملكة العربية السعودية.

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.الهيئة الوطنية لألمن السيبراني
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.»الهيئة« أو« هيئة السوق املالية«

وزارة االستثمار بالمملكة العربية السعودية.وزارة االستثمار
وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.وزارة الصناعة والثروة املعدنية

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 
وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية.وزارة الطاقة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.وزارة املوارد البشرية
مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط التعامل.الوسطاء
أي يوم عمل رسمي تكون البنوك مفتوحة للعمل داخل المملكة، عدا الجمعة والسبت والعطالت الرسمية.يوم عمل

األنظمة واللوائح

تعليمات املستثمرين االستراتيجيني 
األجانب

التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصًصا استراتيجية في الشركات المدرجة الصادرة عن 
مجلس الهيئة بموجب قراره رقم )3-65-2019( بتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

تعليمات بناء سجل األوامر
تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم )94-2-
2016( بتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م( والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )3-102-2019( بتاريخ 

1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(.
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الضوابط واإلجراءات التنظيمية
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيًذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس 
الهيئة بموجب قراره رقم )8-127-2016( بتاريخ 1438/01/16هـ )الموافق 2016/10/17م( والمعدلة بموجب قرار مجلس 

الهيئة رقم )4-122-2020( بتاريخ 1442/04/03هـ )الموافق 2020/11/18م(.
قانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933م وتعديالته من وقت آلخر.قانون األوراق املالية األمريكي

قواعد اإلدراج
قواعد اإلدراج الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم )3-123-2017( بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( 

والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )3-96-2022( بتاريخ 1444/02/10هـ )الموافق 2022/09/06م(.

قواعد املؤسسات األجنبية املؤهلة
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس الهيئة 
بموجب قراره رقم )1-42-2015( بتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة 

رقم )3-65-2019( بتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
املستمرة

رقم )2017-123-3(  بموجب قراره  الهيئة  إدارة  الصادرة عن مجلس  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  قواعد طرح 
بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-94-2022( بتاريخ 1444/01/24هـ 

)الموافق 2022/08/22م(.

الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم )8-16-2017( الصادر بتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 

2017/02/13م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-94-2022( بتاريخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(.

نظام التحكيم
نظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 1433/05/24هـ )الموافق 2012/04/16م( والمعدل 

بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1443/01/18هـ )الموافق 2021/08/26م(.

نظام السوق املالية
2003/07/31م(،  )الموافق  1424/06/02هـ  بتاريخ  (م/30)  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  المالية  السوق  نظام 

والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 1440/1/19هـ )الموافق 2019/09/18م(.

نظام الشركات
نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 10 /2015/11م(، والمعدل 

بالمرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.
مصطلحات وتعريفات أخرى فنية

الطن المتري، وهو وحدة قياس تساوي ألف كيلوجرام.»طن متري« أو »ط� م�«
الزيت الخام المختزل )reduced crude oil(، وهو اللقيم األساسي الذي تستعمله الشركة.الزيت اخلام املختزل

هي زيوت األساس التي لم يتم تكريرها أو استعمالها مسبًقا.الزيوت األساسية غير املكررة

الغاز الطبيعي
ويعرف أيًضا بغاز البيع أو الغاز الجاف، ويتكون بصفة رئيسية من الميثان، وقد يشمل بعض اإليثان وكميات بسيطة من المواد 

الهيدروكربونية األثقل وكميات قليلة من المكونات األخرى.

الفئة األولى من زيوت األساس
منتجات زيوت األساس التي تقع ضمن الفئة األولى وفًقا لتعريف معهد البترول األمريكي. وتبيعها الشركة تحت العالمة 
التجارية أرامكو دورا، والتي تشمل أرامكو دورا 150، وأرامكو دورا 500، وأرامكو دورا برايت ستوك 150. وقد يُقصد عند 

استعمال هذه العبارات في النشرة المنتجات نفسها، وحتى لو لم تُمّيز بالعالمة التجارية في وقتها. 

الفئة الثانية من زيوت األساس
منتجات زيوت األساس التي تقع ضمن الفئة الثانية وفًقا لتعريف معهد البترول األمريكي. وتبيعها الشركة تحت العالمة 
التجارية أرامكو بريما، والتي تشمل أرامكو بريما 70، وأرامكو بريما 110، وأرامكو بريما 230، وأرامكو بريما 500. وقد يُقصد 

عند استعمال هذه العبارات في النشرة المنتجات نفسها، وحتى لو لم تُمّيز بالعالمة التجارية في وقتها. 

الفئة الثالثة من زيوت األساس
منتجات زيوت األساس التي تقع ضمن الفئة الثالثة وفًقا لتعريف معهد البترول األمريكي. وتعيد الشركة بيعها تحت العالمة 
التجارية أرامكو ألترا، والتي تشمل أرامكو ألترا 2، وأرامكو ألترا 4، وأرامكو ألترا 6، وأرامكو ألترا 8. وقد يُقصد عند استعمال 

هذه العبارات في النشرة المنتجات نفسها، وحتى لو لم تُمّيز بالعالمة التجارية في وقتها. 
لتر، وهو وحدة قياس.ل

املنتجات الثانوية
هي منتجات يتم إنتاجها بشكل ثانوي في عملية التكرير، وتشمل األسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، ومستخلص البرايت 

ستوك، والشمع الخامل، والكبريت باإلضافة إلى المنتجات البيضاء.
هي مجموعة منتجات ثانوية، وتشمل النافثا، وزيت الحفر، والديزل فائق انخفاض الكبريت.املنتجات البيضاء
الفرق بين أسعار زيوت األساس أو المنتجات الثانوية، حسب الحال، وبين أسعار اللقيم.هوامش التكسير 
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عوامل المخاطرة.  2

ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية، بما فيها عوامل المخاطرة الواردة أدناه، وذلك قبل اتخاذ أي 
قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح. وال تمثل المخاطر والشكوك المذكورة أدناه بالضرورة جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة 
باالستثمار في أسهم الطرح، فقد تكون هناك مخاطر واحتماالت أخرى غير معروفة للشركة في الوقت الحالي، أو يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها غير 
جوهرية حالًيا. إن وقوع أي من هذه المخاطر قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، 
وقد يؤدي إلى انخفاض في سعر تداول األسهم، وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، والذي قد يؤدي إلى خسارة المستثمرين كامل 

استثمارهم في األسهم أو جزًءا منه.

إذا تحققت أي من المخاطر المشار إليها أدناه أو أي مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة أو التي ُعّدت غير جوهرية في الوقت الراهن، فإن 
ذلك سيؤثر على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري، وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح، وقد 
ينخفض سعر األسهم وقد يخسر المستثمرون جزء أو كامل استثمارهم في األسهم. ونتيجًة لهذه المخاطر أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على أعمال 
الشركة، فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم ِذكرها في هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة التي توقعها الشركة أو أعضاء مجلس 
اإلدارة، أو قد ال تحدث على اإلطالق. وبالتالي، ينبغي على المستثمرين النظر في جميع اإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة في ضوء هذا التفسير 

وعدم االعتماد على تلك اإلفادات. وللمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الصفحة )أ( »إشعار مهم«.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة على أنه، بحسب علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف تلك المذكورة 
في هذا القسم – قد تؤثر بشكل جوهري في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين 
باالستثمار في أسهم الطرح تقييم المخاطر المرتبطة بالشركة، وبأسهم الطرح، وبعملية الطرح بشكل عام، وبالبيئة االقتصادية والسياسية والتنظيمية 

التي تعمل الشركة فيها.

إن االستثمار في أسهم الطرح ال يناسب إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر االستثمار، ومن لديهم ما يكفي من الموارد لتحمل أي خسارة قد تنتج 
عنه. وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول ما يجب اتخاذه الحصول على استشارة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة 

وذلك قبل االستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة على أساس أهميتها أو تأثيرها المتوقع على الشركة. وقد يتم تصنيف بعض المخاطر في أقرب تصنيف لها )مثل تلك 
المتعلقة بالشركة أو المتعلقة بالسوق( مع أنها قد تعد مناسبة لكال التصنيفين، وال ينبغي قراءة ذلك على أنه يحد من تأثير تلك المخاطر. 

المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة  2-1

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في هوامش التكسير  2-1-1

بـ »هوامش  يُعرف  اللقيم، والذي  الثانوية( وأسعار  المنتجات  بالفرق بين أسعار زيوت األساس )أو  المالي وربحيتها  يتأثر نجاح أعمال الشركة وأدائها 
التكسير« لزيوت األساس أو للمنتجات الثانوية، بحسب الحال.

وتتأثر أسعار اللقيم بالعديد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العرض والطلب العالميان، وأسعار النفط، 
 )OPEC( وتوقعات السوق للعرض والطلب في المستقبل، والظروف السياسية العالمية، وقرارات مستويات اإلنتاج من قبل الدول األعضاء في منظمة أوبك

ومنتجي النفط اآلخرين، والظروف الجيوسياسية اإلقليمية ومتغيرات السوق األخرى بما في ذلك توافر اللقيم والظروف االقتصادية العامة.

كما أن األسعار التي يمكن للشركة بيع منتجات زيوت األساس أو المنتجات الثانوية بها متقلبة، وقد تقلبت األسعار بشكل كبير في السنوات األخيرة وقد 
تستمر بذلك في المستقبل. وقد تتغير األسعار نتيجة للعديد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة بما في ذلك الطلب على زيوت األساس أو المنتجات 
الثانوية، والقدرة العالمية على اإلنتاج والتخزين، والتغيرات في اللوائح ذات العالقة، والطقس والمواسم، والنزاع المسلح الدولي، واإلرهاب، والظروف 
االقتصادية العامة، واألوبئة، والمنافسة من المواد البديلة، وقرارات التسعير الخاصة بالمنافسين، والتغيرات في تكلفة الخدمات اللوجستية وتوافرها، 
والطلب على مواد التشحيم وغيرها من المنتجات النهائية. وعلى سبيل المثال، تسببت األحداث األخيرة المتعلقة بروسيا وأوكرانيا في نقص إمدادات 

زيوت األساس وبالتالي أدت إلى هوامش تكسير أعلى، ولكن قد تتقلص هذه الهوامش في المستقبل عند انتهاء نقص اإلمداد هذا.

باإلضافة لذلك، فإن أسعار منتجات زيوت األساس والمنتجات الثانوية تتأثر بأسعار النفط الخام كما تتأثر أسعار اللقيم، وقد تنخفض تبًعا النخفاضه 
وذلك غالًبا خالل شهر أو عدة أشهر. وتعتمد سرعة التأثير أيًضا على الترتيبات التعاقدية لبيع هذه المنتجات. فعلى سبيل المثال، اتفاقيات بيع المنتجات 
الثانوية الُمبرمة مع أرامكو السعودية وشركة سامرف تنص على أن أسعار المنتجات الثانوية تعتمد على طريقة حساب مربوطة بأسعار النفط الخام، وعليه 

فإن األسعار تتأثر مباشرًة بأي تذبذب في أسعار النفط، بعكس مبيعات زيوت األساس.
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ستتأثر هوامش تكسير الشركة بأي تقلب وزيادة في سعر اللقيم والتي ال تقابلها نفس الزيادة في سعر زيوت األساس )أو المنتجات الثانوية( التي تبيعها 
الشركة، وستتأثر هوامش تكسير الشركة أيًضا بأي انخفاض في أسعار المنتجات ال يقابله انخفاض أسعار اللقيم. فعلى سبيل المثال، انخفضت هوامش 
التكسير لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنًة بنفس الفترة لعام 2021م وذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع تكاليف اللقيم بنسبة أعلى 
مقارنًة باالرتفاع في أسعار زيوت األساس. وال تتحوط الشركة ألسعار اللقيم )على سبيل المثال، عن طريق عقود مشتقات اللقيم أو زيوت األساس(، مما 

يزيد من مخاطر تأثير تقلب األسعار على هوامش التكسير للشركة.

وكانت هوامش التكسير العالمية لزيوت األساس متقلبة في السنوات األخيرة وقد تستمر كذلك في المستقبل. وبلغت هوامش تكسير زيوت األساس للشركة 
)289( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري، و)326( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري، و)599( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري، و)494( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري 
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من 2019م، 2020م، 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي. ولمزيد من التفاصيل 

حول هوامش تكسير الشركة، الرجاء مراجعة القسم )6-7-1( »قائمة الدخل الشامل للشركة«.

إذا حدث أي مما سبق وانخفضت هوامش التكسير للشركة، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها 
المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإغالق مرفق إنتاج جدة واالعتماد على مرفق إنتاج واحد في المستقبل  2-1-2

بناًء على خطة أعمال الشركة، والموافق عليها من ِقبل المجلس، فسيتم إغالق مرفق إنتاج جدة في عام 2026م. ولمزيد من التفاصيل حول إغالق مرفق 
إنتاج جدة، الرجاء مراجعة القسم ) 4-5-1-2( »مرفق إنتاج جدة«. وقد يشمل إغالق مرفق إنتاج جدة إغالًقا كاماًل لعملياته وهدمه، أو إيقاف تشغيله 

وحفِظه كما هو إذا تم االتفاق على ذلك مع المؤجر أرامكو السعودية. 

تسجل الشركة مرفق إنتاج جدة حالًيا في قوائمها المالية بتكلفة تاريخية مخصوًما منها االستهالك المتراكم، وقامت الشركة برصد مخصص مالي لتكلفة 
إيقاف التشغيل بقيمة )38.75( مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. ومع ذلك، في حال إيقاف التشغيل، فقد ال يكون المبلغ المخصص كافًيا 

وقد تتكبد الشركة تكلفة إضافية للمبلغ الذي خصصته.

وبموجب نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، فإن أي شخص يتسبب في تدهور البيئة في موقع ما يكون ُملزًما بتصحيح هذا التدهور. وقد يتسبب هدم مرفق 
مثل مرفق إنتاج جدة آثاًرا بيئية وأضراًرا على بيئة الموقع. إذا حدث ذلك، فستكون الشركة مسؤولة عن تصحيح هذا األثر أو الضرر. وهذا األمر، باإلضافة 
إلى االلتزامات والتكاليف األخرى غير المتوقعة التي يمكن أن تنشأ نتيجة إلغالق مرفق إنتاج جدة. وال يمكن للشركة تقدير أو توقع مثل هذه التكاليف 

بشكل كامل، والتي قد تتجاوز بشكل كبير مخصصات إيقاف التشغيل التي خصصتها الشركة. 

إن هدم منشأة مثل مرفق إنتاج جدة يفرض عدة مخاطر أخرى، بما في ذلك احتمالية عدم قدرة الشركة على تعزيز أعمالها وإنتاجها في مرفق إنتاج ينبع 
لتغطية خسارة اإلنتاج من مرفق إنتاج جدة. وَمّثل إنتاج زيوت األساس من مرفق إنتاج جدة ما نسبته )27,4%( و)28,3%( و)22,2%( و)20.7%( من إجمالي 
إنتاج الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي. ويوجد 
في مرفق إنتاج جدة أيًضا سعة تخزين توازي )31,540( متًرا مكعًبا للمنتجات )مقارنًة بسعة تخزين مرفق إنتاج ينبع التي تبلغ )278,180( متر مكعب(، 

والتي ستخسرها الشركة عند إغالق مرفق إنتاج جدة، وبالتالي ستنخفض سعة التخزين اإلجمالية للشركة.

بعد إغالق مرفق إنتاج جدة الُمتوقع، سيتركز إنتاج الشركة في مرفق إنتاجي واحد، وهو مرفق إنتاج ينبع، مقابل مرفقي إنتاج حالًيا. إن مرفق إنتاج ينبع، 
وحتى مع تنفيذ مشروع التوسعة الثاني في ينبع، قد ال يعوض بالكامل أحجام اإلنتاج التي يتم إنتاجها حالًيا من مرفق إنتاج جدة أو نفس سعة التخزين. 
إن إغالق مرفق إنتاج جدة يضع عمليات الشركة وأعمالها في اعتماد كبير على مرفق إنتاج واحد وهو مرفق إنتاج ينبع. لذلك، فإن أي انقطاع أو حادث 
يحدث لمرفق اإلنتاج هذا )بما في ذلك المخاطر المختلفة التي تضمنتها هذه النشرة( سيكون له تأثير أعلى بكثير مما لو كان لدى الشركة مرافق إنتاج 

إضافية ويمكن أن يؤثر جوهرًيا وبشكل كبير على أعمال الشركة.

النقدية،  وتدفقاتها  المالي،  ووضعها  وعملياتها،  الشركة،  أعمال  على  تأثير سلبي وجوهري  تحققها  في حال  أعاله  المذكورة  العوامل  من  سيكون ألي 
وتوقعاتها المستقبلية.

أغراضها  2-1-3 تحقيق  على  قدرتها  وعدم  الجديدة  ومشاريعها  ونموها  الشركة  باستراتيجية  المتعلقة  المخاطر 
وأهدافها، بما في ذلك مشروع التوسعة الثاني في ينبع 

تعتمد ربحية الشركة وقدرتها على زيادة إيراداتها على التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيق استراتيجيتها بنجاح. وتعتمد قدرة الشركة على تحقيق 
استراتيجيتها على عدة عوامل، مثل قدرتها على تحديد الفرص المناسبة، وتطوير فرص سوقية جديدة، والحصول على تمويل في حال دعت الحاجة لذلك، 

وااللتزام باألنظمة. وقد تتحمل أو تتعرض الشركة اللتزامات أو خسائر أو تكاليف غير متوقعة في سعيها لتحقيق فرص النمو هذه.

وتهدف الشركة بالتحديد إلى مواصلة توسيع أعمالها من خالل إنشاء مشاريع جديدة بما في ذلك مشروع التوسعة الثاني في ينبع ومبادرة تحول األعمال 
ومجمع صناعات الزيوت بينبع وغيرها. وللمزيد من التفاصيل عن هذه المشاريع، الرجاء مراجعة القسم )4-5-3( »المشاريع المستقبلية«.
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من الُمخطط أن يكتمل مشروع التوسعة الثاني في ينبع في عام 2025م، قبل اإلغالق المحتمل لمرفق إنتاج جدة، ويهدف للسماح للشركة بالبدء في إنتاج 
الفئة الثالثة من زيوت األساس وإنتاج كميات إضافية من الفئة الثانية من زيوت األساس. وللحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بإغالق 
مرفق إنتاج جدة، الرجاء مراجعة القسم )2-1-2( »المخاطر المتعلقة بإغالق مرفق إنتاج جدة واالعتماد على مرفق إنتاج واحد في المستقبل«. إن 
تخفيض إنتاج بعض منتجات الفئة األولى من زيوت األساس والبدء في إنتاج الفئة الثالثة من زيوت األساس يعد قراًرا استراتيجًيا مهًما من قبل الشركة. 
ويمكن أن يتأثر نجاح هذا القرار االستراتيجي بعدة عوامل، العديد منها خارج عن سيطرة الشركة. وتشمل هذه العوامل األوضاع السياسية واالقتصادية 
في المملكة وعلى الصعيد العالمي، وتأمين اللقيم اإلضافي الالزم لمشروع التوسعة الثاني في ينبع، والتغييرات في األنظمة واللوائح، والتغيرات في أوضاع 
األسواق، ودخول منافسين جدد إلى السوق، والتغييرات في طلب السوق على الفئة الثالثة من زيوت األساس أو أال يلبي هذا الطلب توقعات الشركة، وزيادة 
الطلب على الفئة األولى من زيوت األساس، وغيرها من العوامل التي تم ذكرها في نشرة اإلصدار هذه. وإذا تحققت هذه العوامل، فقد ال تنجح الشركة 

في تحقيق األرباح المتوقعة بناًء على دراسات الجدوى أو التوقعات ذات الصلة، أو أي أرباح على اإلطالق.

عالوة على ذلك، تعتزم الشركة على إنشاء مجمع صناعات الزيوت بينبع، وهو مجمع صناعي للمنتجات المتخصصة. ويعتمد نجاح مجمع صناعات الزيوت 
بينبع على مجموعة متنوعة من العوامل، العديد منها خارج سيطرة الشركة. على سبيل المثال، تعتمد قدرة الشركة على إنشاء مجمع صناعات الزيوت 
بينبع إلى حد كبير على األطراف التي تتعاقد معها الشركة إلنشاء المشروع، مثل شركات التطوير والمقاولين والمكاتب الهندسية والمستشارين ومقدمي 
الخدمات اآلخرين. ويعتمد نجاح مجمع صناعات الزيوت بينبع أيًضا على أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين وخاصة الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة 
الطاقة ووزارة االستثمار وأدائهم ألدوارهم في المشروع، ونوع االستثمارات التي يتم جذبها ومدى تقبل المستثمرين المستهدفين لالنضمام إلى مجمع 
صناعات الزيوت بينبع واالستمرار في أن يكونوا جزًءا من مجمع صناعات الزيوت بينبع. وستنفق الشركة استثماًرا في بناء البنية التحتية لـمجمع صناعات 

الزيوت بينبع، وقد ال تحقق الشركة عوائد تغطي أو تتجاوز هذه النفقات.

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد قدرة الشركة على إكمال مشاريعها المخطط لها، بما في ذلك مشروع التوسعة الثاني في ينبع ومبادرة تحول األعمال ومجمع 
صناعات الزيوت بينبع، على الوقت والميزانية والجودة المطلوبة أيًضا إلى حد كبير على األطراف المعنية في إنشاء المشاريع، مثل المنظمين والموردين 
والمقاولين والمكاتب الهندسية والمستشارين ومقدمي الخدمات اآلخرين. وإذا لم تمتثل بعض هذه األطراف بالتزاماتها وفًقا للعقود المبرمة، فقد يؤثر 

ذلك على قدرة الشركة على إنجاز مشاريعها وفًقا للجدول الزمني المحدد والميزانية المحددة وبالجودة المطلوبة.

إذا لم تتمكن الشركة من النجاح في إكمال المشاريع الجديدة بما في ذلك مشروع التوسعة الثاني في ينبع ومبادرة تحول األعمال ومجمع صناعات الزيوت 
بينبع، أو إذا كانت هذه المشاريع الجديدة غير مربحة، فسيؤثر ذلك سلًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، 

وسيحد من فرص نموها.

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والموافقات النظامية 2-1-4

التراخيص الصناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية  التراخيص المطلوبة منها والمحافظة على سريانها، مثل  يجب على الشركة استخراج كافة 
وتصاريح التصدير من وزارة الطاقة وغيرها من التراخيص والموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة فيما يتعلق بأنشطتها. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء 
مراجعة القسم )12-5( »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية الجوهرية«. وتصدر بعض تراخيص الشركة لمدة محددة حيث يستلزم تجديدها 
بشكل مستمر، كما تصدر بأحكام وشروط معّينة يجب االلتزام بها. إن أي مخالفة للمتطلبات النظامية قد يعرض الشركة للعقوبات من الجهات المعنية، 

وذلك قد يشمل فرض الغرامات أو العقوبات أو سحب الرخصة وإيقاف النشاط ذو العالقة.

إن سياسات ومتطلبات التراخيص عرضة للتغير، وقد تُلزم الشركة في المستقبل بمتطلبات وتراخيص إضافية أو بااللتزام بشروط أكثر صرامة، وقد يكون 
االلتزام بها شاًقا أو مكلًفا على الشركة. إن فشل الشركة في الحصول على ترخيص مطلوب نظاًما، أو فشلها في تجديد ترخيص ُقبيل انتهائه، أو عدم 
التزامها بالشروط واألحكام المتعلقة بالتراخيص، أو في حال إلغاء أو تعليق أي من تراخيصها الحالية، أو إذا تعذر على الشركة الحصول على تراخيص 
إضافية مطلوبة مستقباًل؛ فقد يترتب على ذلك إيقاف الشركة من ممارسة النشاط ذو العالقة، أو فرض عقوبات أو غرامات على الشركة، أو مطالبة 

الشركة بتعويضات معينة، أو قد تتأثر سمعة الشركة، وقد تتعرض الشركة النقطاع في التشغيل وعمليات اإلنتاج على إثر ذلك. 

لم تحصل الشركة فيما مضى على تصريح تشغيلي بيئي أو رخصة دفاع مدني أو رخصة بلدية لمرفق إنتاج جدة. وإذا ارتأت السلطات المختصة أن الشركة 
مطالبة بالحصول على هذه التصاريح، قد تتعرض الشركة لعدة مخاطر، بما في ذلك فرض عقوبات قد تصل لعشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي 
لمخالفة أحكام نظام البيئة وقد تصل حتى مليون )1,000,000( ريال سعودي وفًقا للوائح الدفاع المدني والبلدية األخرى ذات العالقة، باإلضافة إلى احتمالية 
اإلغالق الدائم أو المؤقت للمرفق. وقدمت الشركة طلب الحصول على تصريح تشغيلي بيئي لمرفق إنتاج جدة في عام 2022م، ولكن تظل الشركة عرضة 

للمخاطر المذكورة أعاله في حال لم تقم السلطات المختصة بمنحها التصريح أو في حال قيامهم بتقييم وفرض عقوبات تاريخية على الشركة.

في حال تحقق أي من األحداث المذكورة أعاله، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية 
وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية والشبكة اللوجستية داخل المملكة وخارجها واالعتماد على موانئ معينة 2-1-5

تعتمد أنشطة الشركة وعملياتها على البنية التحتية المناسبة والشبكة اللوجستية التي تستخدمها الشركة مثل مرافق التخزين والبنية التحتية للتوصيل 
وشبكات التوزيع التابعة لجهات خارجية والموانئ الرئيسية والحركة البحرية وغيرها من الخدمات اللوجستية. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة 

القسم )4-6-4( »الشبكة اللوجستية للشركة«.

يمكن أن تتأثر هذه البنية والخدمات اللوجستية بالعديد من العوامل، بما في ذلك فشل مقدمي الخدمات في تقديمها، واالنقطاعات أو الحوادث التي تؤثر 
على استخدام الشركة لمثل هذه المرافق أو الخدمات، وأخطاء بشرية أو أخطاء تتسبب في انقطاع في الخدمات أو تلف المنتجات، والقوة القاهرة التي 
تؤثر على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية أو استخدامها، والتغيرات الجوية والموسمية، والتأخر في الشحن والتسليم، وأي رسوم تأخير تتكبدها الشركة 
)وهي رسوم تدفع لمالك السفينة المستأجرة عند عدم قيام الشركة بتحميل السفينة أو تفريغها في غضون الوقت المتفق عليه(، والقيود المفروضة على 

الطرق اللوجستية العالمية، واألضرار أو الخسائر في الممتلكات، وغيرها من العوامل.

إذا تحقق أي مما سبق، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على قدرة الشركة على تخزين، أو نقل، أو توزيع منتجاتها حسب الجداول الزمنية المتفق عليها مع 
عمالء الشركة، أو قد تزيد من تكلفة الشركة، وبالتالي قد تؤدي إلى خسارة العمالء واإليرادات أو التأثير على سمعة الشركة سلًبا، مما قد يكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات في مناطق جغرافية معينة 2-1-6

إن نسبًة كبيرة من عمليات الشركة تتم في المملكة والشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتستمد الشركة قدًرا كبيًرا من إيراداتها من هذه المناطق. تبيع 
الشركة منتجاتها بشكل مباشر في خمس دول، وهي اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر ومملكة األردن وسلطنة عمان وباكستان، وتبيع بشكل غير 
مباشر من خالل الموزعين في جنوب إفريقيا وتنزانيا وجمهورية السودان. وتبيع الشركة في أربع دول من خالل إس-أويل، وهي الجمهورية الفرنسية 
وجمهورية الهند وجمهورية سنغافورة وتركيا، وتبيع في األمريكيتين من خالل موتيفا. وبناًء على ذلك، ستستمر عمليات الشركة واألداء المالي لها في 
التأثر بشكل عام وجوهري بالظروف المالية والسياسية واالقتصادية العامة السائدة من وقت آلخر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، 

والمملكة على وجه التحديد.

وتتعرض هذه المناطق لمخاطر مهمة ومؤثرة تشمل مخاطًرا قانونية واقتصادية وسياسية، وأي عامل يؤثر على هذه المخاطر سيؤثر جوهرًيا على الشركة 
نظًرا لتركز إيرادات المبيعات. ويوضح الجدول أدناه توزيع إيرادات المبيعات جغرافًيا وحسب فئة المنتج:

نسبة المساهمة في اإليرادات
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 312021 ديسمبر 312020 ديسمبر 2019

زيوت 
األساس

المنتجات 
الثانوية

زيوت 
األساس

المنتجات 
الثانوية

زيوت 
األساس

المنتجات 
الثانوية

زيوت 
األساس

المنتجات 
الثانوية

99.0%34.7%98.9%33.9%99.9%41.6%99.9%38.3%المملكة

0.0%38.8%0.0%36.0%0.0%30.8%0.0%26.5%الشرق األوسط وشمال إفريقيا*

0.0%16.9%0.0%16.7%0.0%10.6%0.0%30.8%الهند

1.0%9.6%1.1%13.5%0,1%17.1%0,1%4.4%أخرى**

باستثناء المملكة، وتشمل اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر والمملكة األردنية الهاشمية.   *
يشمل األمريكيتين والبرازيل وباكستان وقبرص وتركيا وجمهورية سنغافورة وتانزانيا.  **

المصدر: الشركة

من  والتقليل  األجنبي،  االستثمار  جذب  من خالل  وذلك  الطبيعية  الموارد  على  اعتمادها  لتقليل  اقتصادها  تنويع  إلى  تهدف  المملكة  أن  من  وبالرغم 
المصروفات وتقليل اإلنفاق الحكومي بشكل تدريجي، إال أن اقتصاد المملكة ال يزال يعتمد بشكل كبير على قطاع الغاز والنفط. وإذا تأثر اقتصاد المملكة 
سلًبا بمختلف عوامل االقتصاد الكلي، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، 

وتوقعاتها المستقبلية.

عالوًة على ذلك، يؤدي تركز اإليرادات في مناطق معينة، مثل الشرق األوسط وشمال إفريقيا والهند، إلى تفاقم تأثير المخاطر المرتبطة بمثل هذه الدول 
على الشركة مقارنًة بالشركات األخرى التي تكون أعمالها أكثر تنوًعا. وعلى هذا النحو، فإن المخاطر االقتصادية والمالية والسياسية المرتبطة بالدول 
التي يتم توليد إيرادات الشركة منها سيكون لها بدورها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، 

وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بتركز العمالء وجذب العمالء الجدد والحفاظ على العمالء الحاليين 2-1-7

وصلت إيرادات الشركة من أكبر عشرة )10( عمالء لزيوت األساس إلى حوالي )1,324.3( مليون ريال سعودي والتي تمثل )23.6%( من إجمالي اإليرادات، 
و)1,302.7( مليون ريال سعودي تمثل )29.7%( من إجمالي اإليرادات، و)2,490.9( مليون ريال سعودي تمثل )28.2%( من إجمالي اإليرادات و)1,375.6( 
مليون ريال سعودي تمثل )22.6%( من إجمالي اإليرادات، كما في 31 ديسمبر من 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022م، على التوالي. وتعتمد الشركة بشكل كبير على مجموعة أرامكو السعودية كعميل، وذلك خاصًة بالنسبة للمنتجات الثانوية. ومثلت مبيعات المنتجات 
الثانوية لمجموعة أرامكو السعودية ما نسبته )98.6%(، و)98.5%(، و)96.8%(، و)96.4%( من إجمالي مبيعات المنتجات الثانوية للشركة كما في 31 
ديسمبر من 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي. وتعتمد عوائد الشركة على هؤالء العمالء الرئيسيين، 

وتتوقع الشركة أن تستمر في االعتماد على عالقاتها معهم وعلى تجديد اتفاقيات البيع معهم.

تتضمن عموم اتفاقيات العمالء ما يسمح لألطراف بإنهائها اختيارًيا، مع فترات إشعار تتراوح من )90( يوم إلى سنة. ولمزيد من التفاصيل حول هذه 
العقود، الرجاء مراجعة القسم )12-6-7( »اتفاقيات المبيعات للعمالء«. باإلضافة لذلك، تُشّخص بعض األسواق التي تُباع فيها منتجات الشركة بكونها 
تشمل عدد محدود من العمالء الرئيسيين. وعليه فإن تعثر عميل رئيسي أو عمالء رئيسيين عن السداد في األسواق هذه أو استخدامهم وضعهم للضغط 

على أسعار الشركة وهوامشها قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، وتدفقاتها النقدية، ووضعها المالي.

إلى الحد الذي ينهي فيه أي من هؤالء العمالء الرئيسيين أو يقللون بشكل كبير من حجم أعمالهم مع الشركة في المستقبل، وفي حال لم يُقابل ذلك طلب 
ُعمالء جدد لهذه األحجام، فقد ال تتمكن الشركة من تحقيق مبيعاتها المستهدفة. وقد يكون فقدان أي عميل رئيسي خارج سيطرة الشركة، بما قد يشمل 
بسبب عدم استمرار رغبته في القيام بأعمال تجارية، أو تغيير استراتيجيته، أو تقييمه للمنتجات الموردة بكونها أقل من معايير الجودة المتفق عليها، أو 
االنقطاع في أعماله أو وضعه المالي أو التشغيلي. ومثل هذه الخسارة للعمالء الرئيسيين، عندما ال يقابلها اكتساب عمالء جدد، قد يكون لها تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإغالق المرافق غير المخطط له وانقطاع األعمال وباألعطال في األجهزة والمعدات  2-1-8

تنطوي أعمال الشركة على مخاطر متأصلة تشمل تعطل األجهزة والمعدات أو توقفها، أو تباطؤ العمليات واإلجراءات وتعثرها، إلى جانب األداء الذي يكون 
دون المستوى المتوقع من حيث اإلنتاج أو من حيث الكفاءة والفعالية. ويمكن أن تنشأ أعطال األجهزة والمعدات والمشاكل المتعلقة باألداء من عدة عوامل 
تشمل األخطاء البشرية، أو األخطاء في التصميم، أو مشاكل في الجودة، أو نقص عمليات الصيانة، أو االستهالك الناتج عن االستعمال العادي بمرور 
الوقت، أو الحوادث، أو االنفجارات، أو التسربات، أو الحرائق، أو الحوادث الطبيعية، أو السرقة، أو الفشل في األداء، أو االعتماد على اآلالت والمعدات 

األساسية والطاقة والمياه واألنظمة وتعطل المعدات وغيرها من المخاطر غير المتوقعة والخارجة عن سيطرة الشركة.

ويعمل مرفق إنتاج جدة منذ ما يقارب )45( عاًما، ومرفق إنتاج ينبع منذ ما يقارب )25( عاًما، ووحدات مشروع التوسعة األول في ينبع لمدة أربع سنوات 
تقريًبا، وبالتالي فإن ِقدم هذه المرافق يزيد من خطر األعطال أو االنقطاعات غير المتوقعة. وفي األعوام 2019م و2020م و2021م وحتى فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م، كان هناك عدة إغالقات جوهرية، وهي: إغالق وحدات معينة لمدة )20( يوًما في مرفق إنتاج ينبع في شهر يناير من عام 
2019م والذي نتج بسبب انقطاع التيار الكهربائي، و)46( يوًما من اإلغالق غير المخطط له لوحدات معينة في مرفق إنتاج ينبع في شهري أبريل ومايو من 
عام 2020م والمتعلق بوحدة تصنيع الهيدروجين. وقد تحدث عمليات اإلغالق غير المخطط لها من وقت آلخر وتشكل خطًرا متأصاًل في أعمال الشركة.

إضافة إلى ذلك، فإن المعدات في المرافق، القديم منها والجديد، تتطلب تحديثات دورية، وصيانة، وتحسين أو إصالح. إن كال مرفقي اإلنتاج يُوقفان 
عن أعمالهما لفترة ممتدة بغرض الصيانة المجدولة خالل كل خمسة سنوات تقريًبا. وأقرب موعد مجدول لصيانة مرفق إنتاج جدة هو في سنة 2023م 
)بتكاليف مقدر لها أن تصل إلى قرابة )75( مليون ريال سعودي )ما يعادل )20( مليون دوالر أمريكي((. وفيما يتعلق بمرفق إنتاج ينبع، في سنة 2024م ومن 
ثم في سنة 2029م )بتكاليف مقدر لها أن بأن تصل إلى قرابة )131.25( مليون ريال سعودي )ما يعادل )35( مليون دوالر أمريكي( لكل سنة من هاتين 
السنتين(، ومن المتوقع أن يكون كل إيقاف لمدة تقارب شهر. إن كل إيقاف مجدول ينتج عنه تقلص في إنتاج الشركة. وفي حال كان هناك أية إشكاالت 
اكتشفت أثناء اإليقاف، فإن هناك خطر استمرار اإليقاف مما سينتج عنه تقلص أكبر في اإلنتاج، أو تجاوز التكاليف المقدرة. وباإلضافة لذلك، قد تتوقف 
أعمال مرفق اإلنتاج دون جدولة ذلك من حين إلى حين، مما قد ينتج عنه تعطل أطول في اإلنتاج. وستستمر الشركة في الصيانة الدورية المجدولة لضمان 

السالمة واالستدامة التشغيلية.

في حال حدوث أعطال حرجة في المعدات، فقد تتكبد الشركة خسائر كبيرة بسبب تكاليف اإلصالح، أو الخسارة المحتملة في اإليرادات خالل الفترة 
التي يظل فيها المرفق اإلنتاجي خارج الخدمة، أو تكبد مسؤولية األضرار أو اإلصابات والتي قد تؤدي إلى الزيادة في تكاليف التأمين. وقد ال يتم تغطية 
الخسائر بشكل كاٍف من خالل التأمين الموجود لدى الشركة أو من خالل األداء المستقبلي. وقد يؤثر توقف مرافق اإلنتاج والتعطل في سير اإلنتاج بشكل 
سلبي على الكميات المنتجة واألشخاص والبيئة. وفي حال لم تتمكن الشركة من معالجة ذلك، أو في حال نُظر لها على أنها لم تعالج ذلك، بشكل مناسب 
أو في حال لم تتمكن الشركة من استعادة أو استبدال الطاقة التشغيلية الالزمة، فقد تتعطل أعمال الشركة وتتأثر سمعتها سلبًيا. ويمكن ألي فشل من هذا 
القبيل أن يزيد من معدالت انقطاع الشركة، ويقلل من التوافر التجاري ويؤدي إلى نفقات إضافية والتوقف المطول، والتي يمكن أن يكون لكل منها تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

10

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



عالوًة على ذلك، في حالة تعطل المعدات أو حال الحاجة إلى االستبدال والصيانة الدورية، قد يكون من الصعب الحصول على معدات أو قطع غيار بديلة 
خاصًة في الظروف التي تعتمد فيها الشركة على مورد واحد أو عدد قليل من موردي المعدات أو في حال أصبح الموردون ُمعسرين. وعدم قدرة الحصول 
على المعدات أو قطع الغيار البديلة قد يؤثر بشكل سلبي على قدرة مرفق اإلنتاج ذو العالقة في األداء، وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أعمال 
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. فضاًل على ذلك، يجب استبدال المعدات الهامة بسبب فشلها أو عطلها، مما قد يؤدي 

إلى تكبد الشركة لنفقات رأسمالية ضخمة، خاصًة إن لم تكن مشمولة بفترة ضمان المورد أو فترة العيوب الخفية أو أي تأمين ضد أضرار الممتلكات.

باإلضافة لما سبق، فإن الشركة ُعرضة لتفاقم هذه المخاطر في حال حصولها لمرفق إنتاج ينبع بالذات، نظًرا لتركز أعمال الشركة وقدراتها اإلنتاجية 
فيه، حيث شّكل إنتاج زيوت األساس من مرفق إنتاج ينبع ما نسبته )73%( و)72%( و)78%( و)79%( من إجمالي إنتاج زيوت األساس للسنوات المالية 2019م، 

و2020م، و2021م، والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي.

إذا تحققت أي من هذه المخاطر، سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوريد اللقيم وكميته وجودته  2-1-9

تعتمد عمليات الشركة وأعمالها ونجاحها على استالم الزيت الخام المختزل، مادة اللقيم الرئيسية للشركة، والتي يتم توفيرها من أرامكو السعودية فقط. 
وأي نقص في إمدادات الزيت الخام المختزل، أو أي اختالف في الجودة، سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على قدرات الشركة اإلنتاجية وعلى منتجاتها.

تتأثر قدرة الشركة على الحصول على الزيت الخام المختزل من أرامكو السعودية بعدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر، اإلجراءات الحكومية 
وإصدار أو ّسن األنظمة واللوائح واألوامر مما قد ينتج عنه تأثر عمليات التوريد للشركة، والتغيرات في الظروف والسياسات االقتصادية في المملكة التي 
تؤثر على توريد الزيت الخام المختزل وانقطاع إنتاج وتسليم الزيت الخام المختزل بما في ذلك االنقطاعات الناجمة عن األخطاء البشرية والهجمات 
اإلرهابية والقوة القاهرة وغيرها، وأي عامل يؤثر على أعمال أو عمليات أو سلسلة توريد أرامكو السعودية وغيرها من العوامل. وتتأثر جودة الزيت الخام 
المختزل أيًضا بعوامل مختلفة، بما في ذلك سالمة سلسلة التوريد والتسليم وتوافر الزيت الخام المختزل بالجودة المطلوبة. ويمكن أن يؤثر تحقق أي من 
هذه المخاطر على اللقيم المقدم إلى الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على عمليات اإلنتاج المخطط لها للشركة والتزامات األداء والمبيعات.

لدى الشركة اتفاقيتان رئيسيتان للقيم مع أرامكو السعودية، حيث أن اتفاقية توريد اللقيم لمرفق إنتاج جدة سارية اعتباًرا من تأسيس الشركة لمدة 50 
عاًما )تنتهي في عام 2026م(، تُجدد تلقائًيا لفترات إضافية لفترة 50 عاًما لكل منها إال إذا أنهاها أي من الطرفين بتقديم إشعار كتابي على األقل ستة 
أشهر قبل تاريخ انتهائها. وبالنسبة التفاقية توريد اللقيم لمرفق إنتاج ينبع، فهي سارية حتى عام 2038م، ولكن يجوز ألي من الطرفين إنهاؤها بتقديم 
إشعار قبل سنة واحدة خالل الفترة األساسية، أو بإشعار مدته )6( ستة أشهر خالل أي فترة تجديد. ويتم تحديد الكميات التي يتم توفيرها وشرائها بناًء 
على الطريقة المحددة في كل اتفاقية كما هو موضح في القسم )12-6-1( »اتفاقيات اللقيم والتوريد الرئيسية«، وال يوجد عقوبات مالية تعاقدية على 

الشركة في حال عدم طلبها أو شرائها لكميات معينة، ولكن قد ينجم عن عدم االلتزام باألحكام التعاقدية دعاوى أو مطالبات تعاقدية.

في حال انتهت أي من االتفاقيات أو تم إنهاؤها بموجب شروطها، ولم تتمكن الشركة من إبرام اتفاقيات لقيم جديدة مع أرامكو السعودية بشروط تجارية 
مقبولة، فقد ال تتمكن الشركة من تأمين كل أو أي من احتياجاتها من اللقيم. عالوًة على ذلك، يمكن أن تتغير شروط أي من االتفاقيتين عند تجديدهما 
بعد انتهائهما أو إنهائهما. وإذا انتهت أي من اتفاقيات اللقيم مع أرامكو السعودية أو أُنهيت، أو تم تعديل أحكامها، فقد ال تتمكن الشركة من الحصول 
على لقيم الزيت الخام المختزل بشروط تجارية مناسبة أو على اإلطالق. ولالطالع على المزيد من التفاصيل عن آلية إنهاء كل اتفاقية، الرجاء مراجعة 

القسم )12-6( »االتفاقيات الجوهرية«.

وإذا تحققت أي من العوامل المذكورة أعاله، فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها 
المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوريد المواد وجودتها وأسعارها 2-1-10

باإلضافة إلى اللقيم، تعتمد الشركة في عمليات إنتاجها على عدد من المواد مثل الغاز الطبيعي والبروبان والنيتروجين السائل. وتتلقى الشركة كل إمدادات 
الغاز الطبيعي من أرامكو السعودية، وتتلقى الشركة البروبان من شركة الغاز والتصنيع األهلية )في مرفق إنتاج جدة( ومن أرامكو السعودية )في مرفق إنتاج 
ينبع( والنيتروجين السائل من شركة عبد اهلل هاشم للغازات والمعدات الصناعية ذ. م. م.، من بين مواد أخرى. وللمزيد من التفاصيل عن العقود المبرمة 

مع هؤالء الموردين، الرجاء مراجعة القسم )12-6( »االتفاقيات الجوهرية«.

يمكن أن تتغير أسعار هذه المواد الموردة إلى الشركة من وقت آلخر. وتتأثر األسعار باإلجراءات والقرارات الحكومية )مثل تغيير تسعيرة الغاز الطبيعي(، 
تؤدي  أن  يمكن  العامة.  االقتصادية  والظروف  والطلب  والعرض  التوافر  ذلك  في  بما  األخرى  السوقية  والمتغيرات  األساسية،  للسلع  الدولية  واألسعار 

التغييرات في أسعار المواد الموردة للشركة إلى زيادة تكاليف الشركة وتقليل هوامش ربحها.
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تحصل الشركة على البروبان والغاز الطبيعي بناًء على خطابات التخصيص الصادرة عن وزارة الطاقة والتي تحدد كمية الغاز الطبيعي والبروبان التي يُسمح 
للشركة بتلقيها، والتي تصدر لمدة محددة. وتفرض خطابات تخصيص وزارة الطاقة متطلبات صارمة على الشركة كشروط للحصول على مخصص البروبان 
والغاز الطبيعي. ووفًقا لخطابات التخصيص، حددت وزارة الطاقة الربع األخير من عام 2022م كتاريخ إلطالق مجمع صناعات الزيوت بينبع، وهو األمر الذي لم 
تتمه الشركة بعد. وتناقش الشركة حالًيا الجدول الزمني العام لمجمع صناعات الزيوت بينبع مع وزارة الطاقة. ومع ذلك، قد ال تمدد وزارة الطاقة الجدول الزمني 
وقد تفرض شروط إضافية أو تلغي تخصيصها نتيجة لعدم وفاء الشركة بالموعد المحدد. إن عدم تجديد خطابات التخصيص هذه عند انتهاء مدتها، أو إنهاء 
وزارة الطاقة لهذه الخطابات بسبب عدم امتثال الشركة للشروط المفروضة بها، سيؤثر على حصول الشركة على الغاز الطبيعي والبروبان وقدرتها على العمل.

عالوًة على ذلك، إذا انتهت أي من االتفاقيات مع موردي هذه المواد أو تم إنهاؤها وفًقا لشروطها أو بسبب إخالل الشركة لالتفاقية ذات الصلة، أو إذا 
كان هناك تغيير في شروطهم عند التجديد مثل زيادة سعر الشراء، أو تخفيض الكمية المقدمة أو أي تغيير في شروط وأحكام االئتمان، فقد ال تتمكن 

الشركة من التفاوض على شروط تجارية مناسبة أو قد ال تتمكن من تأمين بدائل مناسبة في وقت وبسعر مناسب.

وإذا تحققت أي من العوامل المذكورة أعاله، سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها 
المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل أرامكو السعودية 2-1-11

بعد إتمام الطرح، ستستمر أرامكو السعودية مالكًة لنسبة )70%( من أسهم الشركة. ولذلك، ستستمر أرامكو السعودية في امتالك حصة مسيطرة في 
الشركة بعد الطرح وستكون موافقتها مطلوبة لجميع القرارات في الجمعية العامة. ويشمل ذلك انتخابات مجلس اإلدارة، والموافقات المتعلقة باإلعالن عن 
أرباح أو االحتفاظ بها، وزيادة رأس المال وتخفيضه، وعمليات االندماج، والتعديالت على النظام األساسي وأي قرارات أخرى خارج صالحيات المجلس.

وستمارس أرامكو السعودية كذلك رقابًة على الشركة بموجب اتفاقية اإلدارة، والتي ستدخل حيز النفاذ من تاريخ اكتمال الطرح. وذلك يشمل، على سبيل 
المثال، ترشيح الرئيس التنفيذي والذي يجب تفويضه )وفًقا لالتفاقية( بسلطات وافية للدخول في عقود نيابة عن الشركة، بما يشمل مع أرامكو السعودية، 
وضمان أن استراتيجية أعمال أرامكو السعودية، واستثماراتها، ومسارات تخطيط أعمالها، متوافقة ومضمنة في تلك التابعة للشركة. إضافًة إلى ذلك، 
ستكون أرامكو السعودية قادرة على إعارة عدد من كبار المديرين التنفيذيين الرئيسيين للشركة. وللحصول على مزيد من التفاصيل عن اتفاقية اإلدارة 
وهذه الحقوق وااللتزامات، الرجاء مراجعة القسم )12-6-10( »اتفاقية اإلدارة«، ولمزيد من التفاصيل عن المخاطر المتعلقة بإعارة كبار التنفيذيين، 

الرجاء مراجعة القسم )2-1-24( »المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على اإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين وتعارض المصالح المحتمل«.

وقد تختلف مصالح أرامكو السعودية عن مصالح المساهمين اآلخرين، وقد تمنع أرامكو السعودية الشركة من اتخاذ قرارات أو إجراءات معينة وقد توجه 
استراتيجية الشركة بطريقة مختلفة عما ترغب به الشركة أو المساهمون اآلخرون. وقد تؤثر هذه التوجهات على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها 

المالي، وتوقعاتها المستقبلية، وإثًرا على ذلك سعر السهم.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على خبرة أرامكو السعودية وعالماتها التجارية والخدمات المقدمة منها 2-1-12

تعتمد الشركة على أرامكو السعودية فيما يخص تقديم بعض الخدمات الرئيسية والدعم ألعمال الشركة، بما في ذلك الوصول إلى الموانئ والخدمات، 
وتوصيل الخدمات األساسية، والخدمات اإلدارية، وتوفير الموظفين التنفيذيين الرئيسيين، وترخيص البرمجيات والعالمات التجارية، وكمشتري للمنتجات 
الثانوية، وغيرها من الخدمات اإلدارية والفنية. وللحصول على مزيد من التفاصيل عن أحكام هذه االتفاقيات والمخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين 
المعارين، والمخاطر المتعلقة بتراخيص التكنولوجيا والبرمجيات والمخاطر المتعلقة بتركز البيع لمجموعة أرامكو السعودية، الرجاء مراجعة القسم )2-

1-11( »المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل أرامكو السعودية« والقسم )2-1-24( »المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على اإلدارة التنفيذية 
والتراخيص  التجارية  العالمات  وحماية  الفكرية  بالملكية  المتعلقة  »المخاطر   )14-1-2( والقسم  المحتمل«  المصالح  وتعارض  التنفيذيين  وكبار 

التقنية«، والقسم )2-1-7( »المخاطر المتعلقة بتركز العمالء وجذب العمالء الجدد والحفاظ على العمالء الحاليين«.

أرامكو السعودية هي المورد الرئيسي للشركة. وبلغت تكاليف اللقيم ما يقارب )85%( من إجمالي تكاليف المواد في الفترة ما بين 2019م و2021م، حيث 
شكلت المدفوعات ألرامكو السعودية ما نسبته )79.5%( على المتوسط من إجمالي رصيد الدائنين التجاريين / المشتريات خالل نفس الفترة. ويتم 
استهالك اللقيم المورد من أرامكو السعودية تحت ظروف التشغيل العادية، بما يشمل اللقيم اإلضافي المورد نتيجة زيادة السعة لوحدة التقطير الفراغي 
في مرفق إنتاج ينبع بـ)5( ألف برميل في اليوم في عام 2021م. وعلى الرغم من ذلك، فإن أي خلل في أي عملية نتيجة أسباب ميكانيكية أو تشغيلية أو 

خارجية قد يؤدي للحصول على لقيم بغير الجودة المطلوبة من أرامكو السعودية وقد يؤثر ذلك على إنتاج الشركة بناًء على طبيعة المشكلة الحاصلة.

باإلضافة لذلك، أبرمت الشركة اتفاقية إدارة مع أرامكو السعودية حيث وافقت بموجبها أرامكو السعودية على تقديم الدعم للشركة فيما يخص الخدمات 
المهنية واإلدارية، بما يشمل المالية والخزينة والمحاسبة والمشتريات وإدارة المخاطر والتأمين والموارد البشرية والخدمات القانونية وغيرها. ولمزيد 

من المعلومات، مراجعة القسم )12-6-10( »اتفاقية اإلدارة« والقسم )2-1-11( »المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل أرامكو السعودية«.
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أسعار  تعديل  بموجبها في  الحق  ولها  لعام 1998م،  الفنية  الخدمات  اتفاقية  للشركة موجب  السعودية خدمات مختلفة  أرامكو  تقدم  ذلك،  عالوًة على 
الخدمات مرة في كل فترة )12( شهًرا من خالل تقديم إشعار للشركة. وتخضع الدفعات الربعية للخدمات المجدولة تحت اتفاقية خدمات األمن الصناعي 
والوقاية من الحرائق مع أرامكو السعودية لتعديالت في التكاليف بناًء على مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية. وعليه، فقد تزداد تكاليف 

الشركة في حال أي زيادة غير متوقعة لألسعار تحت هاتين االتفاقيتين، مما قد يؤثر بشكل سلبي على وضع الشركة المالي وأرباحها.

باإلضافة لذلك، فقد أبرمت الشركة وأرامكو السعودية اتفاقية تشغيل وصيانة في عام 1997م والتي تقوم بموجبها أرامكو السعودية بصيانة مرافق توصيل 
الشركة في مرفق إنتاج ينبع. ولمزيد من التفاصيل عن هذه االتفاقية، الرجاء مراجعة القسم )12-6-3-4( »اتفاقية التشغيل والصيانة«. انتهت هذه 
االتفاقية وفًقا ألحكامها، إال أن الشركة وأرامكو السعودية مستمرتين بتطبيقها، ويتفاوض الطرفين حالًيا تمديد االتفاقية أو توقيع اتفاقية جديدة. إن 
االستمرار بتطبيق االتفاقية بدون تمديد مكتوب يوثق األحكام التي يقوم بموجبها األطراف بتنفيذ التزاماتهم يُثير عدد من المخاطر بما تشمل احتمالية 

أعلى للنزاع لعدم وضوح األحكام، وخاصًة أحكام التسعير، واحتمالية إيقاف الخدمات في أي وقت نظًرا لعدم وجود التزام واضح بتنفيذها أو بنطاقها.

وإذا لم تعد أرامكو السعودية قادرة أو لم تعد ترغب بتقديم أي من هذه الخدمات، أو إذا انتهت مدة االتفاقيات التي تقدم بموجبها هذه الخدمات أو أنهيت 
عماًل بشروطها دون تجديد بشروط مماثلة أو تفضيلية، فلن تستمر الشركة في تلقي هذه الخدمات من أرامكو السعودية. وعليه، فسيجب على الشركة 
إما تطوير القدرة داخلًيا على القيام بهذه الخدمات واألعمال أو التعاقد مع أطراف ثالثة لتقديمها، وهو األمر الذي قد تتكبد ألجله الشركة وقًتا وتكلفًة 

عاليتين. وإثر ذلك، فإن انتهاء أو عدم تجديد أي من هذه االتفاقيات سيؤثر بشكل سلبي على نتائج تشغيل الشركة ووضعها المالي.

وفي حال تحقق أي مما سبق، فإنه سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها 
المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات والهجمات السيبرانية وحماية البيانات 2-1-13

تتأثر  وقد  المستخدمة في عملياتها.  والتقنيات  بها  الخاصة  المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  التشغيلية على  وأعمالها وعملياتها  الشركة  نجاح  يعتمد 
البنية التحتية والعمليات هذه بالكوارث الطبيعية والفيروسات واألعطال الفنية واألخطاء البشرية والهجمات السيبرانية وغيرها من العوامل. وإن قطاع 
الطاقة والتكرير تحديًدا عرضة لمخاطر تتفاقم بشكل متسارع من ممارسي الهجمات السيبرانية، بما في ذلك الدول القومية، والمجرمين، واإلرهابيين، 
والناشطين السيبرانيين، والعمالء الداخليين، وغيرهم. وتعرضت الشركة لثالث هجمات إلكترونية في عام 2020م ولم يسفر أي منها عن أي ضرر جوهري 
ألنظمة الشركة، ولم يكن هناك أي هجمات في 2019م و2021م وحتى النصف األول من 2022م. ومع ذلك، فقد تتعرض الشركة لهجمات سيبرانية في 
المستقبل، والتي قد تكون أشد ضرًرا أو قد ال تتمكن الشركة من تحديدها أو التصدي لها. إن أي خلل أو فشل في بنية الشركة التحتية بسبب فشل 
دفاعات الشركة السيبرانية، أو اإلهمال، أو سوء التصرف المتعمد، أو أي أسباب أخرى، قد يتسبب بتعطل جوهري ألعمال الشركة، مما قد ينتج عنه 
فقدان أو إساءة إدارة البيانات أو المعلومات السرية، أو الضرر باآلخرين، أو تعطل في األعمال، أو الضرر بالبيئة أو أصول الشركة، أو مخالفات نظامية 
أو تعاقدية ومسؤولية قانونية. وقد ينتج عن هذا تكاليف عالية تشمل الغرامات، وتكاليف إصالح الضرر، أو عواقب على سمعة الشركة. وعامة، فإن أي 
عطل في أنظمة معلومات الشركة أو أي حادث يعرض الشركة لهجمات سيبرانية يمكن أن تضر بالبنية التحتية اإللكترونية ويمكن أن يؤدي إلى التوقف 
الكامل أو الجزئي لألنظمة التي تستخدمها الشركة مما قد يعيق أعمال الشركة وعملياتها. وسينتج عن حدوث أي مما سبق تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

ونظًرا ألن الشركة تمتلك بنية تحتية وطنية حساسة، فإن الشركة مطالبة بالمحافظة على مستوى معين من االمتثال لمتطلبات األمن السيبراني والقواعد 
األخرى الصادرة عن الهيئة الوطنية لألمن السيبراني بما في ذلك ضوابط األمن السيبراني األساسية. وأظهر تقييم تم إجراؤه ألنظمة الشركة في عام 
2021م أنها ال تمتثل بشكل كامل لضوابط األمن السيبراني األساسية، بما في ذلك عدم وجود بعض السياسات والتدابير والبروتوكوالت لألمن السيبراني. 
وقد ال تتمكن الشركة من جعل أنظمتها وبنيتها التحتية لألمن السيبراني تتماشى مع ضوابط األمن السيبراني األساسية وغيرها من الضوابط والمعايير 
المعمول بها. وباإلضافة إلى العقوبات أو عمليات المراجعة المحتملة أو النفقات أو التكاليف المتكبدة لالمتثال لهذه المتطلبات، إن عدم االمتثال هذا قد 
يؤدي إلى زيادة مخاطر هجمات األمن السيبراني الناجحة، بما في ذلك الهجمات التي يمكن أن تؤثر على أنظمة الشركة وبياناتها وبنيتها التحتية ويمكن 

أن تؤدي إلى تسرب أو تدمير مثل هذه البيانات أو اإلضرار بهذه األنظمة والبنية التحتية.

تقوم الشركة أيًضا بتخزين ومعالجة بيانات الموظفين والموردين والعمالء، بما في ذلك بيانات الموردين والعمالء من مختلف أنحاء العالم. وتنطبق أنظمة 
حماية البيانات على الشركة في مختلف أرجاء الدول التي تعمل بها الشركة. وأصبحت هذه األنظمة والمتطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وتخزين 
البيانات ومعالجتها أكثر صرامة وتطبيًقا، وعلى الشركة أن تتكيف مع أي تغير في التشريعات أو في تنفيذها بشكل ديناميكي وأن تكون قادرة على تحديث 
برامجها الداخلية في حال الحاجة إلى ذلك. نتيجة لذلك، قد تتكبد الشركة تكاليف كبيرة في المستقبل لالمتثال لها. قد يؤدي فشل الشركة في االمتثال 
لألنظمة واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات إلى اتخاذ إجراءات حكومية ضد الشركة، بما في ذلك فرض غرامات وعقوبات على الشركة أو 
تعرضها لمطالبات من موظفيها أو مورديها أو عمالئها بخصوص تعويضهم عن األضرار، مما يمكن أن يؤدي إلى تكاليف كبيرة واإلضرار بسمعة الشركة.

النقدية،  وتدفقاتها  المالي،  التشغيلية، ووضعها  الشركة، وعملياتها  أعمال  تأثير سلبي وجوهري على  لها  المخاطر، فسيكون  أي من هذه  وإذا حدثت 
وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية وحماية العالمات التجارية والتراخيص التقنية 2-1-14

تمتلك الشركة العالمة التجارية المستخدمة كشعار لها )مع نسخة ثنائية اللغة ونسخة باللغة اإلنجليزية فقط(، وسجلت الشركة نفس العالمة التجارية 
في العديد من الواليات القضائية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والهند وتركيا واالتحاد األوروبي. 
لمزيد من التفاصيل حول العالمات التجارية المملوكة من قبل الشركة، الرجاء مراجعة القسم )12-9-1( »العالمات التجارية المملوكة للشركة والشركة 
التابعة«. عالوًة على ذلك، تبيع الشركة منتجاتها تحت عالمات تجارية مرخّصة من ِقبل أرامكو السعودية، وهي عالمات أرامكو ألترا، وأرامكو دورا، 
وأرامكو بريما. ولمزيد من التفاصيل حول العالمات التجارية المرخصة للشركة، الرجاء مراجعة القسم )12-9-2( »العالمات التجارية المرخصة«. ولدى 
الشركة أيًضا نطاقين رئيسيين )مواقع إلكترونية( مسجلين لها. ولمزيد من التفاصيل حول أسماء نطاقات الشركة، الرجاء مراجعة القسم )3-10-12( 

»المواقع اإللكترونية«.

إن فشل الشركة في تسجيل العالمات التجارية أو أسماء النطاقات التي تستعملها أو فشلها في تجديد تسجيلهم عند انتهائه قد يُمّكن اآلخرين من تسجيل 
هذه العالمات أو أسماء النطاقات باسمهم ومنع الشركة من استخدامها. باإلضافة لذلك، وحتى مع تسجيلها، فقد يتم انتهاك هذه الحقوق من قبل اآلخرين 
واستخدامها من دون موافقة الشركة المسبقة، مما قد يسبب أضرار لسمعة الشركة وخسارة لقيمة هذه العالمات أو قيمة االستفادة منها. والشركة ليست 
محمية بالكامل مما سبق، وفي حال تحقق أي مما سبق، قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، 
وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية. وعالوًة على ذلك، إذا فشلت الشركة في تجديد اتفاقيات الترخيص الخاصة بها أو قامت بتجديدها ولكن 
بشروط أقل تفضياًل أو مختلفة، أو إذا تم إنهاء اتفاقيات الترخيص، فقد تتأثر أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، 

وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري. 

والبرمجيات  التقنيات  عن  التفاصيل  من  ولمزيد  أعمالها.  لتشغيل  تحتاجها  التي  التقنيات  لتأمين  الخارجيين  المرخصين  على  أيًضا  الشركة  تعتمد 
التقنيات ألن  الجوهرية، الرجاء مراجعة القسم )12-10-2( »التقنيات والبرامج المرخصة«. قد ال يكون لدى الشركة وصول كامل غير منقطع لهذه 
مقدمي الخدمات قد يفشلون في تقديم الخدمات المطلوبة للشركة، كما قد يتخلف مقدمي الخدمات هؤالء عن تنفيذ االتفاقيات أو يخلوا بها، وقد تنتهي 
االتفاقيات وتنتهي مدتها دون تجديدها بموجب نفس الشروط أو بشروط أفضل. ويمكن أن تؤثر هذه األحداث على قدرة الشركة على استخدام التقنيات 
والتراخيص المقدمة أو على استخدامها على اإلطالق. وإذا تحققت أي من هذه األحداث، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، 

وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك الشركة لألراضي التي تقع عليها مرافقها اإلنتاجية 2-1-15

إن األراضي التي تقع عليها مرافق إنتاج جدة وينبع هي أراضي مؤجرة وغير مملوكة للشركة. كما تستأجر الشركة مرفقي تخزين، أحدهما في ينبع واآلخر 
في اإلمارات العربية المتحدة. 

بالنسبة لألرض التي يقع عليها مرفق إنتاج جدة، فهي مؤجرة للشركة من ِقبل أرامكو السعودية بموجب اتفاقية اإليجار والخدمات األساسية بين أرامكو 
السعودية والشركة، واألرض التي يقع عليها مرفق إنتاج ينبع مؤجرة من ِقبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب اتفاقية تأجير أرض صناعية. ولمزيد من 
المعلومات عن عقود اإليجار، الرجاء مراجعة القسم )12-6-5( »اتفاقيات العقار ات وإيجار األصول والخدمات األساسية«. وتنتهي مدة اتفاقية اإليجار 
والخدمات األساسية التي بموجبها تؤجر أرض مرفق إنتاج جدة في عام 2026م، كما تنتهي مدة اتفاقية تأجير األراضي الصناعية التي بموجبها تؤجر 

أرض مرفق إنتاج ينبع في عام 2024م، وكال االتفاقيتان ال تشمل على بنود تجديد تلقائي.

بالنسبة لمرفق إنتاج جدة، يحق ألرامكو السعودية زيادة اإليجار وفًقا لتقديرها بإشعار مدته ثالثة أشهر. وعليه، قد تتكبد الشركة تكاليف إضافية غير 
مخطط لها في المستقبل حتى انتهاء عقد اإليجار. ولمزيد من التفاصيل حول خطط الشركة فيما يخص إغالق مرفق إنتاج جدة عند انتهاء عقد اإليجار، 

الرجاء مراجعة القسم )2-1-2( »المخاطر المتعلقة بإغالق مرفق إنتاج جدة واالعتماد على مرفق إنتاج واحد في المستقبل«.

وفيما يتعلق بمرفق إنتاج ينبع، فسينتهي عقد اإليجار الخاص به في عام 2024م. وإذا لم يتم تجديد االتفاقية عند انتهاء مدتها، فلن يكون للشركة الحق 
في استخدام مرفق إنتاج ينبع. وقد ال تتمكن الشركة من تجديد عقد اإليجار أو تجديده بنفس الشروط أو بشروط أفضل، وعليه قد تفقد حق استخدام 
األرض، ويُطلب منها وقف عملياتها في مرفق إنتاج ينبع، وقد ال تتمكن من العثور على مرفق إنتاج بديل أو قد تتكبد تكلفة عالية للقيام بذلك، وسيُطلب 
منها تسليم األرض خالية من المرافق اإلنتاجية )أي أنها ستتكبد تكاليف الهدم وتكاليف إصالح األراضي والتكاليف األخرى التي لم ترصد لها الشركة أية 
مخصصات(. عالوًة على ذلك، تم تعديل اتفاقية تأجير األرض الصناعية في عام 2017م بما تضمن رفع اإليجار وَمنح الهيئة الملكية للجبيل وينبع الحق 
في زيادة اإليجار كل خمس سنوات بما يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلك. وعليه، قد يرتفع اإليجار في المستقبل وقد تتكبد الشركة تكاليف إضافية 

غير متوقعة.

وتنص كل من اتفاقيات تأجير مرفق إنتاج جدة ومرفق إنتاج ينبع على أن تستعمل األراضي فيما يتعلق بتشغيل المرافق فقط، وال يجب أن تستعمل ألي 
غرض آخر قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من أرامكو السعودية أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على حسب الحال، وهو األمر الذي قد يحد من 

قدرة الشركة على استخدام تلك المقرات ألي أغراض أخرى في حال رغبت بذلك.
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عالوًة على ذلك، فتستأجر الشركة مرفقي تخزين. تستأجر الشركة مرفق تخزين في المنطقة الحرة بالحمرية تستخدمه الشركة لتخزين منتجاتها قبل 
توزيعها في اإلمارات العربية المتحدة وخارجها. ينتهي عقد اإليجار في 31 ديسمبر 2022م دون تجديد تلقائي ويمكن أيًضا إنهاؤه من قبل المالك في 
حاالت معينة، بما في ذلك اإلخالل. ويقع مرفق التخزين الثاني المؤجر في ينبع، وينتهي عقد اإليجار في 31 ديسمبر 2022م ولكنه يجدد تلقائًيا ما لم 
يقدم أحد األطراف طلًبا لعدم التجديد. وإذا أنهى مؤجرو مرافق التخزين هذه عقود اإليجار ذات الصلة وفًقا لشروطها أو إذا انتهت عقود اإليجار دون 
تجديد أو تم تجديدها بشروط أقل مالءمة، فسيؤثر ذلك على استخدام الشركة للصهاريج المستأجرة وقدرتها على تخزين المنتجات، مما قد يؤثر في 
النهاية على حجم المبيعات. ولمزيد من التفاصيل عن مرفقي التخزين المستأجرين، الرجاء مراجعة القسم )12-8-2( »األصول العقارية التي تستأجرها 

الشركة والشركة التابعة«.

في حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، وباألخص ما يتعلق بمرافق جدة وينبع نظًرا لتواجد كامل أعمال الشركة فيهما، فسيكون له تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأنظمة حماية البيئة والمخالفات والعقوبات المتعلقة بالصحة والسالمة 2-1-16

ياُلزم إنتاج زيوت األساس بعض المخاطر البيئية المحتملة، بما في ذلك تسرب المواد السامة أو انسكابها وانبعاثات المواد الخطرة والكبريت والتلوث. 
وتخضع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح بيئية صارمة تنظم، من بين أمور أخرى، عملية اإلنتاج واستخدام المواد الخطرة والتخلص منها ونقلها، وانبعاثات 
البيئية أكثر صرامة في المستقبل وأن تنفيذها  المواد الخطرة وتصريفها في األرض أو الهواء أو الماء. من المتوقع أن تصبح هذه األنظمة واللوائح 
سيصبح أشد وقًعا. إن تحقق ذلك، فقد يؤدي إلى زيادة االلتزامات وتكاليف االمتثال والنفقات الرأسمالية لتمويل مشاريع الشركة. باإلضافة إلى ذلك، 
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على تصاريح جديدة أو معدلة أو تكبد تعويضات أو بدالت أو تركيب تقنيات مكلفة، أو قد ال تتمكن الشركة من االمتثال 

بالمتطلبات جديدة.

تتكبد الشركة، وتتوقع أن تستمر في تكبد، نفقات رأسمالية وتشغيلية ونفقات صيانة ومعالجة أخطاء متعلقة باالمتثال بأنظمة ولوائح حماية البيئة التي 
تزداد تعقيًدا، بما في ذلك نفقات منع وضبط ومحاولة إقصاء أو تخفيف بعض أنواع االنبعاثات، ومعالجة تلوث البيئة والتأثيرات السلبية التي تتسبب بها 

نشاطات الشركة أو الحوادث في مختلف المرافق وتعويض األضرار الناتجة عن نشاطات الشركة أو حوادثها. 

بالتراخيص  المتعلقة  »المخاطر   )4-1-2( القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيل،  من  ولمزيد  جدة،  إنتاج  لمرفق  بيئي  تشغيلي  تصريح  الشركة  تملك  ال 
والموافقات النظامية«. وفي الوقت الحالي، ال تمتثل مستويات إنتاج الكبريت في مرفق إنتاج جدة ومستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت للمعايير 
الُمطبقة. وفي حال قررت الجهة المختصة أن على الشركة الحصول على ترخيص أو أنها مخالفة لمستويات االنبعاثات، فقد تخضع الشركة لعواقب عديدة 
نتيجًة لذلك تشمل غرامات تصل إلى )20,000,000( ريال سعودي، واإلغالق المؤقت أو الدائم للمرفق ذو الصلة، ودفع تكلفة الضرر أو إعادة التأهيل، 
باإلضافة إلى الضرر الذي قد يحدث لسمعة الشركة. عالوًة على ذلك، قد يؤدي إغالق الشركة لمرفق إنتاج جدة، المتوقع في عام 2026م، إلى آثار أخرى 
مثل الحاجة إلى إصالح أي ضرر بيئي في األراضي التي استخدمتها من الشركة. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2-1-2( »المخاطر 

المتعلقة بإغالق مرفق إنتاج جدة واالعتماد على مرفق إنتاج واحد في المستقبل«.

تلحق  التي  أيًضا عن اإلصابات  الشركة مسؤولة  البيئية، قد تكون  واللوائح  الشركة لألنظمة  امتثال  الناتجة عن عدم  المسؤولية  إلى أخطار  باإلضافة 
باألطراف الثالثة بسبب أي عدم امتثال أو نتيجة لتعريض اآلخرين لمواد خطرة أو بسبب اإلضرار بالبيئة. وعالوًة على ذلك، قد تتعرض الشركة لمخاطر 
الدعاوى المرفوعة ضدها فيما يتعلق بتعريض موظفيها لمواد كيميائية سامة. وقد تتخذ الجهات الحكومية المتصلة بالبيئة واألطراف النظيرة التي لديها 
اتفاقيات مع الشركة إجراءات ضد الشركة لعدم امتثالها لألنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المعمول بها، ويمكن أن تؤدي مثل هذه اإلجراءات – من بين 
أمور أخرى – إلى فرض غرامات أو التزامات، أو إلغاء التراخيص، أو تعليق العمليات، أو إنهاء العقود، أو السعي للحصول على تعويضات، أو إلحاق ضرر 

بسمعة الشركة.

يمكن أن تفرض األنظمة واللوائح البيئية أيًضا مسؤولية مجتمعة ومنفردة للمعالجات البيئية وانبعاثات وتصريفات المواد والنفايات الخطرة في المواقع 
المؤجرة والمشغلة للشركة وفي مواقع األطراف الثالثة التي أرسلت الشركة النفايات إليها، وقد يتطلب ذلك من الشركة تكبد تكاليف كبيرة فيما يخص 
اإلضرار بالموارد الطبيعية، أو التعرض للتحقيق أو الحاجة لمعالجة التلوث الناتج أو تعويض األطراف الثالثة عن ذلك. وقد تكون المواقع التي تعمل فيها 
الشركة ملوثة أو كانت في الماضي ملوثة بمواد خطرة، مما يؤدي إلى مسؤولية محتملة للتحقيق فيها أو معالجتها، باإلضافة إلى دعاوى الضرر المزعوم 

لألشخاص أو الممتلكات أو الموارد الطبيعية.

إذا تحققت أي من هذه المخاطر، فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها 
المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بتوفير الخدمات األساسية وأسعارها واالعتماد على األطراف الخارجية المقدمة لها 2-1-17

العربية  المملكة  في  األسعار  بمستويات  الشركة  تكاليف  ترتبط  ولذلك  السعودية،  العربية  المملكة  داخل  متكبدة  المباشرة  الشركة  تكاليف  معظم  إن 
السعودية. كما أن أسعار بعض السلع أو المنتجات التي تتطلبها أعمال الشركة قد ترتفع بمعدل أعلى من معدل التضخم نظًرا لزيادة الطلب عليها، وقد ال 
تتمكن الشركة من نقل تلك الزيادة في األسعار إلى عمالئها لحفظ هوامش التشغيل الحالية. وبالتحديد، تتلقى الشركة إمدادات الكهرباء والمياه لمرفق 

إنتاج ينبع بشكل حصري من شركة مرافق، وبشكل رئيسي من أرامكو السعودية لمرفق إنتاج جدة.

بالنسبة لمرفق إنتاج جدة، فيحق ألرامكو السعودية منفردًة رفع سعر الخدمات، وهو األمر الذي قامت به في عام 2016م. كما رفعت أرامكو السعودية 
من أسعار الخدمات في عام 2019م، ولم تقبل الشركة هذه الزيادة وال يزال ذلك قيد المناقشة. بناًء على زيادة عام 2019م، خصصت الشركة مخصًصا 
مالًيا قدره )79.46( مليون ريال سعودي )أي ما يعادل )21.19( مليون دوالر أمريكي( اعتباًرا من 30 يونيو 2022م يمثل المبلغ اإلضافي )الفرق بين 
القيمة المقترحة الجديدة والقيمة السابقة( المتراكم كما بتاريخه. وأبرمت الشركة عقوًدا مع أطراف ثالثة في عام 2022م لتوفير الخدمات في مرفق 
إنتاج جدة ولكن تقديم الخدمات بموجب هذه العقود لم يبدأ بعد. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )12-6-5( »اتفاقيات العقارات وإيجار 

األصول والخدمات األساسية«.

وبالنسبة لمرفق إنتاج ينبع، يمكن تعديل الرسوم من ِقبل شركة مرافق في حال صدر قرار في هذا الخصوص من الُمنظم ذو العالقة. وعالوًة على ذلك، 
فإن شركة مرافق ليست مسؤولة بموجب اتفاقية الخدمات عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن فشلها في تقديم للخدمات إال في حاالت محدودة ومعينة. 
وشهدت الشركة عدًدا من انقطاع الخدمات من شركة مرافق المخطط وغير المخطط لها في السنوات الثالث الماضية ولم يكن ألي منها تأثير جوهري 
على أنشطة الشركة. وقد ترتفع تسعيرة الكهرباء والمياه مع ارتفاع التضخم بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركة لمرفق إنتاج ينبع 
وقد تنقطع الخدمات في المستقبل وهو ما ال تستطيع الشركة التحكم أو التنبؤ به. يمكن أن تزيد هذه اآلثار من تكاليف الشركة وتؤثر على ربحيتها، وقد 

يؤثر هذا االنقطاع على عمليات الشركة وقدراتها اإلنتاجية.

ونظًرا لالعتماد على عدد محدد من مقدمي الخدمات، فإن أي عامل يؤثر على تشغيل أرامكو السعودية أو شركة مرافق أو الموردين اآلخرين )إن وجدوا(، 
سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات الموردة للشركة. وقد تنقطع عمليات مقدمو الخدمات أو تتوقف تماًما، مما سيؤثر على توريد الخدمات للشركة، بسبب 
عوامل مختلفة بما في ذلك عدم التزامهم بالتزاماتهم التعاقدية، أو أخطاء الموظفين، أو الكوارث الطبيعية، أو التوقف المخطط له أو غير المخطط له 

للمعدات أو المرافق، أو نقص التدفق النقدي أو حتى اإلفالس. 

وعالوًة على ذلك، قد تنتهي العالقة التعاقدية بين الشركة وهؤالء األطراف أو تنهى أو تنشأ نزاعات بين الطرفين فيما يتعلق بتلك العقود. قد تؤثر مثل 
هذه الحوادث على إمدادات الشركة بالخدمات وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على أعمالها وعملياتها. قد ال تتمكن الشركة من تجديد هذه العقود بنفس 
الشروط أو بشروط أفضل. وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد العقود، فقد ال تتمكن الشركة من العثور على بديل مناسب ألي طرف ثالث في الوقت 
المناسب أو بتكلفة معقولة أو حتى أنها قد ال تتمكن من العثور على أي بديل على اإلطالق، ال سيما في حالة شركة مرافق، حيث أنها المزود الوحيد 

للخدمات في مدينة ينبع الصناعية.

وقد يكون لتحقق أي من العوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، 
وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمنازعات القضائية 2-1-18

إن الشركة عرضة دائًما لمخاطر التقاضي والغرامات وطلبات التعويض، بما يشمل المهددة أو المحتملة في المستقبل، والعديد من جوانب أعمال الشركة 
تنطوي على مخاطر التقاضي هذه، والتي قد تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، المسؤولية المحتملة من النزاعات الناتجة عن االلتزامات التعاقدية 

والمسؤولية عن المنتجات والنزاعات البيئية والتنظيمية، واألمور المتعلقة بنظام المنافسة، والنزاعات العمالية وغيرها من النزاعات. 

وتقوم الشركة حالًيا بمراجعة ومناقشة طلبات مختلفة لدفع مبالغ إضافية من قبل األطراف المتعاقدة والتي تصل بإجمالها إلى ما يقارب )225,000,000( 
ريال سعودي، ولم تقم الشركة برصد أي مخصص لهذه المبالغ كما في 30 يونيو 2022م. وتتعلق هذه الطلبات بشكل رئيسي بمشاريع الهندسة والمشتريات 
يُتابعها الموظف أمام  والمقاوالت لبعض مشاريع الشركة. وتلقت الشركة أيًضا شكوى مقدمة من موظف يطالب بحوالي )200,000( ريال سعودي لم 
المحكمة ولم يحضر الموظف جلسة الوساطة لها. وإذا تطورت هذه الطلبات لنزاعات قضائية واستحق الطرف اآلخر مبلًغا إضافًيا، فقد يَنتج عن ذلك 
مسؤولية مالية على الشركة. ولمزيد من التفاصيل عن هذه النزاعات وطلبات المدفوعات المتنازع عليها، الرجاء مراجعة القسم ) 12-12( »الدعاوى 

والمطالبات القضائية«.
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باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي االهتمام المتزايد بتغير المناخ إلى ارتفاع احتمالية رفع قضايا على الشركة من قبل األطراف الخاصة أو المساهمين أو 
المنظمات العامة أو المنظمين أو غيرهم، بما في ذلك االدعاءات التي تزعم اآلثار الجوهرية لتغير المناخ أو التمثيل الخاطئ للمخاطر أو االدعاءات الكاذبة 
في االستثمارات الكبيرة في تقنيات الكربون المنخفضة والطاقة المتجددة. وتطالب بعض هذه الدعاوى بأن يدفع المدعى عليهم مبالغ مالية كتعويض 
عن األضرار السابقة والمستقبلية المزعومة الناتجة عن تغير المناخ، كما يمكن أن يزداد عدد مثل هذه الدعاوى ويمكن أن تكون الشركة عرضة لدعاوى 
مماثلة في المستقبل. ويمكن أن تخضع الشركة أيًضا لدعاوى تزعم أن الشركة لم تحصل على تصريح تشغيلي بيئي لمرفق إنتاج جدة التابع لها، أو أن 
عدم امتثال مستويات إنتاج الكبريت في مرفق إنتاج جدة ومستويات انبعاثات الهواء من ثاني أكسيد الكبريت للمعايير المعمول بها أدى إلى عدم حماية 

الجمهور والبيئة من المخاطر المرتبطة باآلثار البيئية، بما في ذلك أثر انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من مرفق إنتاج جدة.

وعليه، فقد تخضع الشركة إلجراءات قضائية أو إدارية تؤدي إلى أحكام صادرة ضد الشركة، والتي قد تتطلب دفع تعويضات كبيرة أو قد تفرض قيود 
جوهرية على كيفية قيام الشركة بأعمالها في المستقبل. وعالوًة على ما ذكر، حتى لو تم الحكم لصالح الشركة أو كانت الدعوى بدون أي أسس أو كيدية، 
فإن الشركة قد تتكبد مبالغ طائلة دفاًعا عن القضايا المقامة ضدها بما يشمل أتعاب المحامين ووقت اإلدارة في متابعة القضية، وهذا األمر قد يكون 

له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة 2-1-19

تعتمد أعمال الشركة على تحصيل مستحقاتها من عمالئها في الوقت المحدد. والذمم التجارية المدينة هي المبالغ المستحقة من العمالء عن المنتجات 
المباعة التي يتم أداؤها في سياق العمل المعتاد والتي من المقرر عموًما تسويتها في غضون )30-90( يوًما. 

بلغ إجمالي الحسابات المدينة )390.4( مليون ريال سعودي و)438.8( مليون ريال سعودي و)862.7( مليون ريال سعودي و)1,464.1( مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و30 يونيو 2022م، على التوالي. وشكلت خسائر االئتمان المتوقعة ما نسبته )0.1%( و)0.1%( و)%0.6( 
و)0.8%( من إجمالي المستحقات لنفس الفترات، على التوالي. باإلضافة لذلك، وبلغت المستحقات الُمتأخرة لفترة تتجاوز 91 يوًما مبلغ )23,653( ريال 
سعودي تمثل )0.01%(، و)588,223( ريال سعودي تمثل )0.13%(، و)1,663,158( ريال سعودي تمثل )0.19%( و)8,622,846( ريال سعودي تمثل )%0.58( 

من إجمالي الحسابات المدينة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 30 يونيو 2022م، على التوالي.

وقد يؤخر العمالء المدفوعات، أو يطلبون تعديل ترتيبات الدفع الخاصة بهم، أو قد يتخلفون عن سداد التزاماتهم، أو قد تكون هناك نزاعات مع العمالء 
بشأن قيمة العقد أو مستحقات الشركة، مما قد يزيد من احتمال عدم تمكن الشركة من تحصيل هذه المبالغ من عمالئها، مما يُفضي إلى انخفاض رأس 
مال الشركة العامل. وقد ال تتمكن الشركة من استرداد هذه الذمم المدينة التجارية أو غيرها من الذمم مثل المستحقات المتأخرة، مما قد يكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتمويل وسداد الديون والتخلف عن السداد والضمانات المتعلقة بها 2-1-20

تحافظ الشركة على مستوى مديونية معين لتمويل مشاريعها، ولدى الشركة حالًيا اتفاقيتي تمويل: اتفاقية تسهيالت مرابحة مع عدد من البنوك مبرمة في 
عام 2021م وذلك لغرض إعادة تمويل اتفاقيات تسهيل سابقة، واتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الرياض مبرمة في عام 2019م لغرض تمويل متطلبات 
ائتمان المقترض. ولمزيد من التفاصيل عن المبالغ التي تم سحبها والمبالغ المستحقة واألحكام والضمانات الخاصة بالتخلف عن السداد فيما يتعلق بهذه 

التمويالت، الرجاء مراجعة القسم )12-6-9( »التمويل«.

ووصل إجمالي القروض القائمة )1,914( مليون ريال سعودي، و)2,154( مليون ريال سعودي، و)2,250( مليون ريال سعودي، و)2,188( مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م و30 يونيو 2022م، على التوالي.

وتتطلب مديونية الشركة أن تحافظ الشركة على مستوى مالئم من التدفقات النقدية الستيفاء التزامات ديونها فور ميعاد استحقاقها. وقد ترتفع مصاريف 
التمويل على الشركة لعدة أسباب منها الظروف االقتصادية أو أداء الشركة المالي، وبلغت مصاريف التمويل التاريخية للشركة مبلغ )100( مليون ريال 
سعودي، و)72( مليون ريال سعودي، و)70( مليون ريال سعودي، و)26( مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، 

و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي.
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وفي حال لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة، فقد يؤدي ذلك إلى تخلف في السداد تحت أحد اتفاقيات التمويل. وفي حال 
حدوث ذلك، قد يؤدي ذلك أيًضا لإلخالل التلقائي التفاقية التمويل األخرى نظًرا لوجود بند اإلخالل المتقاطع. باإلضافة لذلك، فإن الشركة ُملزمة بعدد 
من التعهدات والضمانات وفًقا لهذه االتفاقيات، بما في ذلك القيود المفروضة على التغييرات التجارية الجوهرية، واالستحواذات الجوهرية والتغير في 
الشكل القانوني، مما قد يحد، من بين أمور أخرى، من مرونة الشركة في التخطيط للتغيرات في أعمال الشركة أو القطاع الذي تعمل فيه أو التجاوب مع 
هذه التغيرات، والحد من قدرة الشركة على استغالل الفرص التجاريةـ وقد تحد أيًضا من قدرة الشركة على توزيع أرباح. وال يمكن للشركة حالًيا اإلعالن 
عن أرباح أو توزيعها إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحقق حالة إخالل بموجب اتفاقية تسهيالت المرابحة أو إلى اإلخالل بنسبة )اثنين إلى واحد( 
لألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء إلى تكلفة التمويل، والمتفق عليها في اتفاقية التسهيالت بالمرابحة. وتشمل هذه 
االتفاقيات أيًضا حاالت محددة لإلخالل، تشمل وجود نزاع أو دعوى قضائية ضد الشركة أو شركاتها التابعة أو الشركات الشقيقة أو تخلف شركة شقيقة 
عن السداد بموجب اتفاقية قرض منفصلة. الرجاء مراجعة القسم )12-6-9( »التمويل« لمزيد من المعلومات عن هذه االلتزامات وأحداث التخلف عن 

السداد.

وقد تخل الشركة بهذه التعهدات بما يسبب حاالت إخالل وفق اتفاقية التمويل ذات العالقة. فعلى سبيل المثال، أخلت الشركة مسبًقا بتعهدات متعلقة 
نسبة تغطية خدمة الدين في 2019م وأعفى المقرضين عن هذا اإلخالل وقتها. وفي حال اإلخالل بهذه االتفاقيات، يكون للمقرضين الحق في إلغاء أو 
إنهاء اتفاقيات التمويل، وتعجيل سداد مديونية الشركة، أو التنفيذ على السندات ألمر الصادرة لهم. وقد يؤدي أي تخلف في التسديد وتعجيل المديونية 
إلى إعادة تصنيف هذه الديون من التزام طويل األجل إلى التزام جاري، مما قد يكون له تأثير سلبي على الوضع المالي للشركة والقدرة على االقتراض 

وتمويل مشاريعها وتنفيذ الخطط المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن الشركة بشكل مستمر على تحصيل نقد كاف من خالل تشغيل نشاطاتها، وقد تحتاج الشركة إلى أموال إضافية لمواجهة 
التحديات التي قد تواجهها في سياق عملها التجاري، أو في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها، أو زيادة حصتها عبر أسواقها الحالية، أو التوسع في 
أسواق أخرى، أو التوسع في معروض منتجاتها. وقد ال تكون السيولة المتولدة من العمليات الحالية للشركة والموارد المالية كافية لتمويل استراتيجية 

النمو الخاصة بها، وبالتالي قد تسعى الشركة إلى زيادة رأس مالها أو مستوى مديونيتها.

وقد تكون الشركة في وضع ينتج عنه أن يؤدي الجزء المتداول من إجمالي القروض إلى ارتفاع االلتزامات المتداولة عن األصول المتداولة. وكما في 31 
ديسمبر 2019م و2020م، فإن صافي االلتزامات المتداولة تجاوز األصول المتداولة بقيمة )283( مليون ريال سعودي و)257( مليون ريال سعودي، على 
التوالي. ويُعزى ذلك بشكل كبير على الجزء المتداول من قروض الشركة )والذي يشّكل جزًءا من االلتزامات المتداولة(. إن سداد التزامات الديون في 
السنوات الماضية أثر سلًبا على رصيد النقد حيث أن النقد المتاح في الميزانية العامة يستخدم لسداد القروض التي تحل، وقد يحدث ذلك مجدًدا، مما 
قد يسبب مستوى سيولة منخفض للشركة. إن سداد الشركة لقروضها بلغ )536( مليون ريال سعودي، وصفر ريال سعودي، و)2,154( مليون ريال سعودي، 

و)62( مليون ريال سعودي للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م والست أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي.

وفي حال لم تستطع الشركة الحصول على تمويل كافي عند حاجتها لذلك أو بشروط مالئمة، فإن قدرة الشركة على إدارة أعمالها أو تحقيق معدل النمو 
المقصود قد يتأثر سلًبا، مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغيرات الكبيرة أو الممتدة في أسعار اللقيم والمنتجات أثناء التخزين 2-1-21

قد يتغير سعر اللقيم وأسعار زيوت األساس والمنتجات الثانوية خالل الفترة ما بين شراء الشركة للقيم وبيعها لزيوت األساس والمنتجات الثانوية. وبشكل 
عام، هناك فترة ممتدة لقرابة ما بين )18( إلى )35( يوم من تسليم اللقيم إلى مرافق إنتاج الشركة إلى الوقت الذي تبيع فيه الشركة زيوت األساس 
والمنتجات الثانوية. وتحتفظ الشركة أيًضا بمخزونات للقيم والمنتجات، وتخضع قيمة هذه المخزونات لتقلبات أسعار السوق. وقد تؤثر هذه التقلبات على 
القيمة التي تسجلها الشركة في بياناتها المالية لمثل هذه المخزونات، والتي يمكن أن تكون أقل في وقت تسجيلها من وقت توريدها أو بيعها بالفعل. وإن 

أي تأثير سلبي على أسعار اللقيم وكذلك زيوت األساس والمنتجات الثانوية قد يؤدي إلى تأثير سلبي على الوضع المالي للشركة.

المخاطر المتعلقة بتحالف أرامكو لزيوت األساس 2-1-22

إن الشركة عضو في تحالف أرامكو لزيوت األساس، بجانب موتيفا وإس-أويل وهي شركات منتجة لزيوت األساس تابعة ألرامكو السعودية. وتم إنشاء 
الزيوت  المنتجات  وتسويق  بيع  لتنظيم  الرئيسية،  المبيعات  واتفاقية  للتحالف  اإلطارية  لالتفاقية  وفًقا  لزيوت األساس في عام 2019م  أرامكو  تحالف 
األساسية التي تحمل عالمات أرامكو التجارية من قبل كل من الشركات التابعة الثالث، كاّلً في منطقته المحددة، وتمكين األطراف من التعاون في التسويق 
والبحث والتطوير. ولمزيد من التفاصيل حول تحالف أرامكو لزيوت األساس وتقسيم المناطق واتفاقيات تحالف أرامكو لزيوت األساس، الرجاء مراجعة 

القسم )4-5-4( »تحالف أرامكو لزيوت األساس« والقسم )12-6-6( »اتفاقيات تحالف أرامكو لزيوت األساس«.
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وتستفيد الشركة من تحالف أرامكو لزيوت األساس من حيث التسويق والبيع والبحث والتطوير. فعلى سبيل المثال، تستطيع الشركة بيع منتجاتها في دول 
في داخل المناطق المخصصة لموتيفا وإس-أويل مستفيدًة من شبكات التسويق والتوزيع الخاصة بهم وخبراتهم. وكذلك، تستطيع الشركة استيراد زيوت 
األساس التي تنتجها موتيفا وإس-أويل إلى المملكة وباقي المناطق المخصصة للشركة والتي تشمل الشرق األوسط )بما في ذلك باكستان( وأفريقيا. 
وباعت الشركة ما يقارب )4( آالف طن متري و)53( ألف طن متري و)67( ألف طن متري و)36( ألف طن متري من زيوت األساس التي استوردتها من 
إس-أويل )عضو التحالف( في عام 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي. وتمكنت الشركة أيًضا من بيع 
منتجاتها في مناطق موتيفا وإس-أويل، ووصلت هذه المبيعات لما يقارب )320( ألف طن متري و)250( ألف طن متري و)351( ألف طن متري و)176( 

ألف طن متري لنفس الفترات، على التوالي.

قد تتأثر شبكات التسويق والتوزيع الخاصة بموتيفا وإس-أويل وسمعتهما بعوامل مختلفة بما في ذلك سوء السلوك البشري واألخطاء، وفشل مقدمي 
الخدمات الخارجيين في تقديم خدماتهم إلى موتيفا وإس-أويل، وأي انقطاع في عمليات موتيفا أو إس-أويل أو أعمالها أو غيرها من الظروف االقتصادية 
أو العالمية التي تؤثر عليهم. وإذا تحققت أيٍّ من هذه العوامل وأثرت على قدرة موتيفا أو إس-أويل على تسويق وبيع منتجات الزيوت األساسية التي 
تنتجها الشركة، أو في تقديم منتجاتهم إلى الشركة في حال طلبت ذلك، فستتأثر مبيعات الشركة سلًبا مما سيؤثر بدوره بشكل سلبي على أعمال الشركة 

ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية.

عالوًة على ذلك، وبموجب االتفاقية اإلطارية للتحالف، يحق ألرامكو السعودية إنهاء االتفاقية في أي وقت من خالل تقديم إشعار قبل عام واحد وبناًء عليه 
إنهاء وحّل تحالف أرامكو لزيوت األساس. ولكل من األطراف األخرى، بما في ذلك الشركة وموتيفا وإس-أويل، الحق في االنسحاب من االتفاقية اإلطارية 
للتحالف إما بإشعار مسبق قبل )90( يوًما في حالة حدث تغيير في السيطرة )الملكية المباشرة أو غير المباشرة بنسبة 50 في المائة أو تعيين أغلبية 
أعضاء مجلس اإلدارة( أو بإشعار مسبق مدته سنة واحدة إذا قدم الطرف تحفظات بشأن اتفاقية التحالف اإلطارية واستمرت تحفظاته بعد المناقشة مع 
األطراف األخرى. ولكل طرف أيًضا الحق في إنهاء اتفاقية التحالف اإلطارية بالنسبة لطرف آخر )أي إخراج الطرف اآلخر من التحالف جبًرا( إذا أصبح 
الطرف اآلخر معسًرا أو حدث تغيير في السيطرة بالنسبة لذلك الطرف. ولذلك، وعليه، قد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية 
سلًبا إذا توقفت الشركة عن أن تكون عضًوا في تحالف أرامكو لزيوت األساس بسبب تغيير السيطرة أو اإلفالس، أو إذا انسحبت موتيفا أو إس-أويل من 

التحالف أو أُخرجت من التحالف بسبب تغيير السيطرة أو اإلعسار، أو إذا قامت أرامكو السعودية بحل وإنهاء التحالف.

المخاطر المتعلقة باالتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة 2-1-23

تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة وبشكل خاص أرامكو السعودية وتابعيها. ولمزيد من المعلومات عن االتفاقيات الحالية 
مع األطراف ذوي العالقة، الرجاء مراجعة القسم )12-7( » االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة«. وفًقا لألنظمة التي سّنتها هيئة السوق المالية، فيجب 
على الشركة بعد إدراجها اإلفصاح عن هذه العقود وفًقا لمتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها في اللوائح ذات العالقة والتأكد من مراجعتها من قبل لجنة 

المراجعة.

إن فشل الشركة في تعريف وتحديد األطراف ذات العالقة بناًء على تعريف هيئة السوق المالية، أو فشلها في فهم البيئة التنظيمية المحيطة بها قد يؤثر 
على التزامها بمراقبة هذه التعامالت والتأكد من مراجعتها من ِقبل لجنة المراجعة واإلفصاح عنها، األمر الذي قد يُعرض الشركة لعدة مخاطر تشمل 
عقوبات من الهيئة أو فشل التأكد من أن شروط هذه االتفاقيات تجري وفًقا لمصلحة الشركة، وسيكون لهذه المخاطر في حال تحققها أثر سلبي على 

أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

بلغت تعامالت البيع مع األطراف ذوي العالقة )بشكل أساسي أرامكو السعودية وشركة سامرف وإس-أويل وموتيفا وشركة أرامكو للكيماويات( بناًء على 
متطلبات اإلفصاح المالي ما قدره )3,251.2( )57.8% من إجمالي اإليرادات( مليون ريال سعودي، و)2,502.5( )57% من إجمالي اإليرادات( مليون ريال 
سعودي، و)4,919.9( )55.6% من إجمالي اإليرادات( مليون ريال سعودي، و)3,691.4( )60.7% من إجمالي اإليرادات( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
من 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي. وبلغت التعامالت المتعلقة بالشراء والخدمات مع األطراف 
ذوي العالقة )بشكل أساسي أرامكو السعودية وشركة سامرف وإس-أويل( بناًء على متطلبات اإلفصاح المالي ما قدره )4,649.4( )87.3% من إجمالي 
تعامالت المتعلقة بالشراء والخدمات( مليون ريال سعودي، و)3,253.1( )84.8% من إجمالي تعامالت المتعلقة بالشراء والخدمات( مليون ريال سعودي، 
و)6,249( )94.2% من إجمالي تعامالت المتعلقة بالشراء والخدمات( مليون ريال سعودي، و)4,505.7( )93.8% من إجمالي تعامالت المتعلقة بالشراء 

والخدمات( مليون ريال سعودي في نفس الفترة، على التوالي.

إن نجاح الشركة في المستقبل يعتمد على استمرارية عالقاتها مع األطراف ذوي العالقة الذين تتعاقد معهم وعلى أن تكون هذه التعامالت في مصلحة 
الشركة. وقد يؤثر انتهاء أو إنهاء أي عقد أو عالقة جوهرية مع األطراف ذات العالقة أو الفشل في التأكد من أن هذه االتفاقيات هي لمصلحة الشركة 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

قد ال تستطيع الشركة تجديد العقود مع األطراف ذات العالقة في حال انتهاء العقد بنفس أحكامها أو بأحكام أفضل. وفي حال عدم تجديد هذه العقود 
أو قيام أي من األطراف ذوي العالقة بتجديد هذه العقود بأحكام ال تتماشى مع مصلحة الشركة أو استراتيجيتها، فقد قد يترتب على ذلك أثر سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على اإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين وتعارض المصالح المحتمل  2-1-24

تعتمد الشركة على عدد من كبار التنفيذيين والموظفين الرئيسيين والذين تعد خبرتهم ومساهمتهم ضرورية للشركة وعملياتها.

قد ال تكون الشركة قادرة على االحتفاظ بهؤالء الموظفين والتنفيذيين أو االستمرار في تطوير مهاراتهم أو استقطاب موظفين مؤهلين جدد، وقد تحتاج 
الشركة إلى استثمار موارد مالية وبشرية كبيرة للقيام بذلك. ولذلك، فإن فقدان الشركة ألي من كبار التنفيذيين وغيرهم من موظفيها الرئيسيين وعدم 
مقدرتها على توظيف بديل يتمتع بذات المستوى والخبرة والمهارة بتكلفة مناسبة للشركة، سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وحالًيا، هناك عدد من كبار التنفيذيين غير موظفين معارين للشركة من قبل أرامكو السعودية وليسوا موظفين لدى الشركة. وبالتحديد، يشمل هؤالء 
التفاصيل حول عقود وإعارة كبار  التسويق والمبيعات. ولمزيد من  للهندسة والمشاريع ومدير  الرئيس  المالي ونائب  القطاع  التنفيذي ورئيس  الرئيس 

التنفيذيين، الرجاء مراجعة القسم )5-3-9( »عقود العمل مع كبار التنفيذيين«.

إن كون عدد من كبار التنفيذيين معارين من قبل أرامكو السعودية بداًل من كونهم موظفين بشكل مباشر من قبل الشركة يجعل الشركة عرضة لمخاطر 
معينة، بما في ذلك قدرة أرامكو السعودية على إنهاء إعارة هؤالء الموظفين، أو إنهائها لتوظيفهم وبالتالي اإلنهاء التلقائي إلعارتهم، وكالهما خارج عن 
سيطرة الشركة. في مثل هذه الحاالت، قد ال تتمكن الشركة من تأمين بديل مؤهل في الوقت المناسب أو قد تتحمل تكلفة غير متوقعة للقيام بذلك. وعالوًة 
على ذلك، فإن أرامكو السعودية هي صاحب العمل لكبار التنفيذيين هؤالء وهي من تقوم بتقييمهم الوظيفي وتحديد ودفع أجورهم ورواتبهم بينما تدفع 
الشركة مقابل خدمات اإلعارة ألرامكو السعودية. وهذا األمر قد يترتب عليه عدة مخاطر تشمل احتمال نشوء تعارض مصالح أو التأثير على قراراتهم في 
إدارة الشركة الرتباطهم بأرامكو السعودية ودفعها ألجورهم. وقد يؤدي ذلك أيًضا إلى تكلفة غير متوقعة قد تتكبدها الشركة إذا قررت أرامكو السعودية 

دفع مكافآت أعلى بكثير مما تتوقعه الشركة أو مما كانت عليه سابًقا. 

وإن تحقق أي من هذه األحداث قد يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجذب الموظفين ذوي المهارة واالحتفاظ بهم 2-1-25

اعتمد نجاح الشركة حتى اآلن وسيعتمد نجاحها المستقبلي إلى حد كبير على قدرة الشركة في جذب الموظفين المتخصصين واالحتفاظ بهم، بما في 
ذلك الموظفين الفنيين من ذوي المهارات التي تتماشى مع التغيرات المستمرة في قطاع زيوت األساس ومعايير القطاع المتطورة باإلضافة إلى تفضيالت 
العمالء المتغيرة. وتعتمد ربحية الشركة أيًضا على قدرتها في تسخير فريق عمل من الموظفين يتمتع بمجموعة مناسبة من المهارات والخبرة الالزمة 

لدعم مشاريع الشركة. 

ويوجد حالًيا نقص ومنافسة كبيرة على استقطاب المهنيين من ذوي المهارات التقنية الالزمة لدعم أعمال الشركة، ال سيما في المملكة، ويصعب العثور 
على موظفين يتمتعون بمجموعة المهارات المناسبة لتنفيذ أعمال الشركة. وإذا لم تتمكن الشركة من جذب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم، فقد يؤثر 
ذلك بشكل جوهري على قدرتها على تطوير أعمال جديدة وقيادة مشاريعها الحالية. باإلضافة إلى ذلك، فإن العمليات والتكاليف المرتبطة بالتوظيف 

والتدريب واالحتفاظ بالموظفين تضع ضغًطا كبيًرا على موارد الشركة مما قد يؤثر سلًبا على عمليات الشركة وأدائها المالي.

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين أو أخطائهم 2-1-26

قد تتعرض الشركة لمخاطر ناجمة عن أخطاء الموظفين وسوء سلوكهم واحتيالهم، والتي تعّرض الشركة ألضرار مالية أو مطالبات للتعويض أو ضرر 
لسمعة الشركة أو اتخاذ إجراءات تنظيمية ضدها. ويشمل ذلك تنفيذ الموظفين لصفقات ذات خطورة عالية على الشركة، أو استغالل أصول الشركة، 
أو التصرف بدون تفويض أو األخطاء أو األعمال غير القانونية. باإلضافة لذلك، قد يستخدم الموظفين معلومات الشركة السرية ألهداف شخصية أو 
أهداف غير نظامية أو إخفاء السلوكيات غير الالئقة أو المعلومات. وفي حال قام أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين بأي من هذه األخطاء أو 

السلوكيات، فإن ذلك يُفاقم ما قد تتعرض له الشركة من مخاطر مالية تشغيلية وتأثير على سمعتها.

وقد ال تتمكن الشركة دائًما من ردع موظفيها عن ارتكاب مثل هذه األعمال التي تؤدي إلى أخطاء جسيمة، أو التأكد من امتثالهم للوائح الشركة الداخلية. 
وقد ال تحمي سياسات الحوكمة واالمتثال الخاصة بالشركة من سوء سلوك موظفيها. وقد تتسبب أي من هذه األفعال في تكبد الشركة خسائر أو غرامات 

أو التزامات مالية، أو قد تؤدي إلى اإلضرار بسمعة الشركة.

وعليه، فإن أي سلوك سيء أو خاطئ جوهري من ِقبل موظفي الشركة قد يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها 
المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بنظام العمل وسياساته، بما في ذلك السعودة 2-1-27

تشترط وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة محددة من المواطنين السعوديين. باإلضافة لذلك، 
تخضع الشركة لمتطلبات سعودة إضافية تفرضها وزارة الطاقة والهيئة الملكية للجبيل وينبع. وبلغت نسبة السعودة في الشركة )83.32%( كما في تاريخ 

30 يونيو 2022م، ما يضع الشركة في النطاق البالتيني حسب تصنيف برنامج نطاقات.

وقد ال تستمر الشركة في التوظيف واالحتفاظ بعدد كاٍف من الموظفين السعوديين لتلبية متطلبات السعودة الحالية أو المستقبلية. وهناك أيًضا احتمالية 
زيادة متطلبات نسبة السعودة في المستقبل أو أن الجهات التنظيمية األخرى قد تزيد أو تفرض متطلبات إضافية للسعودة. وإذا انخفضت نسبة السعودة 
للشركة عن النسبة المطلوبة، أو إذا فشلت الشركة في تدريب وتطوير الموظفين السعوديين، فقد تخضع لعقوبات تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، 

تعليق طلبات الحصول على تأشيرات العمل أو نقل الكفالة للموظفين غير السعوديين وإنهاء خطابات تخصيص اللقيم من وزارة الطاقة.

باإلضافة إلى شرط نسبة السعودة، هناك خطر فرض قيود على تأشيرات األجانب وفرض متطلبات إضافية على الموظفين غير السعوديين مما قد يؤدي 
بدوره إلى ارتفاع معدل خروج الموظفين أو نقص الموظفين. ويجب أن يحصل كل موظف مقيم غير سعودي على تصريح إقامة من الحكومة. وإذا زادت 
رسوم إصدار وتجديد تصاريح اإلقامة، فقد يصعب على الشركة توظيف موظفين غير سعوديين أو االحتفاظ بموظفيها غير السعوديين. وأي زيادة كبيرة أو 
نقص في معدل خروج الموظفين قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

فضاًل عن ذلك، يجب على الشركة االمتثال لنظام العمل ومختلف اللوائح واألوامر الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، والتي قد تصبح 
أكثر صرامًة مستقباًل. وإن فشل الشركة في االمتثال يعرضها لعقوبات وغرامات تصل إلى )10,000( ريال سعودي لكل موظف/مخالفة، وإلحاق الضرر 
بسمعة الشركة وتعرضها للمطالبات من قبل موظفيها. باإلضافة لذلك، فإن نموذج عقد العمل المتبع من ِقبل الشركة، بما في ذلك العقود المبرمة مع 
بعض كبار التنفيذيين، ال تتبع نماذج عقود عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في جوانب معينة، وبالتالي قد يعرض ذلك الشركة لغرامات من 
قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية أو نزاعات مع موظفيها حول شروط العقود. وقد يكون لتحقق أي من المخاطر المذكورة، عند تحققها، 

تأثير سلبي على أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة لسياسات وإجراءات حوكمة والتزام جديدة 2-1-28

وافقت الجمعية العامة للشركة ومجلس اإلدارة على عدد من السياسات والضوابط الداخلية بتاريخ 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م( وبتاريخ 
1444/02/09هـ )الموافق 2022/09/05م(، والتي تشمل القواعد واإلجراءات المتعلقة بالحوكمة المستمدة من الئحة حوكمة الشركات. ولم يكن لدى 
الشركة كل السياسات من قبل نظًرا ألن غالبية األحكام ال تنطبق على شركة غير مدرجة. ولمزيد من المعلومات عن هذه السياسات ومدى امتثال الشركة 

لالئحة حوكمة الشركات، الرجاء مراجعة القسم )5-8( »حوكمة الشركة«.

وسيعتمد نجاح الشركة في التطبيق الصحيح لقواعد الحوكمة وإجراءاتها على مدى إدراك تلك القواعد واإلجراءات وفهمها وتنفيذها بشكل صحيح من 
جانب مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين بالشركة، وبوجه خاص فيما يتعلق بتشكيل مجلس اإلدارة ولجانه، ومتطلبات االستقاللية، والقواعد المتعلقة 

بتعارض المصالح والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة. 

كما تتطلب المادة )23( من الئحة حوكمة الشركات اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح 
تلك الصالحيات. وبتاريخ 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م( قام مجلس إدارة الشركة باعتماد والموافقة على جدول الصالحيات الذي يتضمن 
توزيع المهام والصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة وموظفو اإلدارة اآلخرون، وقد ينتج عن الفشل في االلتزام بجدول الصالحيات 

هذا تصرفات غير مصرح بها تُلزم الشركة أمام أطراف ثالثة وتسبب تكاليف واضطراب في أعمال الشركة. 

عدم تقيد الشركة بقواعد الحوكمة، وبوجه خاص بالقواعد اإللزامية المنبثقة عن الئحة حوكمة الشركات، قد يعرضها لعقوبات نظامية، وقد يؤثر ذلك 
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

وقد سبق للشركة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة مكافآت المجلس قبل تحولها لشركة مساهمة. وبعد تحول الشركة لشركة مساهمة، قامت الجمعية العامة 
للشركة باعتماد الئحة عمل لجنة المراجعة وتعيين لجنة المراجعة بتاريخ 1444/02/09هـ )الموافق 2022/09/05م(. وقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة 
الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1444/02/11هـ )الموافق 2022/09/07م(. وللمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )5-3-4( »لجان الشركة«. 
وفي حال إخفاق أعضاء تلك اللجان عن أداء واجباتهم أو عن تبني مواقف تضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها، فسيؤثر ذلك على التقيد بمتطلبات 
حوكمة الشركات، ومتطلبات اإلفصاح المستمرة، وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة أعمال الشركة من خالل تلك اللجان، وقد يترتب على هذا اإلخفاق أثر 
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. عالوًة على ذلك، تم منح أرامكو السعودية حقوًقا معينة في هذه 
السياسات واللوائح حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها اإلدارية التي تعهدت بتقديمها بموجب اتفاقية اإلدارة، والتي قد تؤدي إلى إبطاء عمل هذه اللجان 
حيث سيتعين على اللجان استشارة أرامكو السعودية قبل اتخاذ بعض القرارات، أو قد تنطوي أيًضا على احتمال تعارض مصالح. ولمزيد من التفاصيل 

حول اتفاقية اإلدارة، الرجاء مراجعة القسم )12-6-10( »اتفاقية اإلدارة«.
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باإلضافة لذلك، فقد وافق المجلس مؤخًرا على عدد من اللوائح والسياسات التي تتعلق بااللتزام كجزء من برنامج االلتزام واألخالقيات الخاص بأرامكو 
السعودية، ووافق المجلس على تطبيق هذه السياسات بشكل تدريجي، والتي ستخضع للتعديل خالل تطبيقها. وهذه السياسات تشمل أحكاًما ومتطلبات 
التزام إضافية على الشركة غير َمفروضة بالضرورة نظاًما. إن نجاح الشركة في تطبيق هذه السياسات بشكل مناسب يعتمد على ِفهم موظفي الشركة 
لهذه السياسات وتوافر موارد كافية لتطبيقها، وقد ال تنجح الشركة بتطبيقها خالل الفترة التي حددها مجلس اإلدارة، وهو األمر الذي قد يعني عدم تحقق 
المقاصد المرجوة من هذه السياسات أو تكبد الشركة تكاليًفا لاللتزام بهذه السياسات الصارمة مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإدارة شركة مساهمة مدرجة وخبرة المجلس المحدودة في ذلك 2-1-29

لدى فريق إدارة الشركة خبرة محدودة في مجال إدارة الشركات المدرجة، والتعامل مع المستثمرين، وااللتزام والتقيد باألنظمة واللوائح وااللتزامات 
األخرى التي تحكم تلك الشركات والتي تزداد تعقيًدا بين فترة وأخرى. وبعد الطرح، ستخضع الشركة لرقابة تنظيمية صارمة ومتطلبات إفصاح مستمرة 

بموجب أنظمة ولوائح الهيئة، والتدقيق المستمر من قبل محللي األوراق المالية والمستثمرين. 

وستتطلب هذه االلتزامات وأصحاب المصالح الُجدد تكريس اهتمام كبير من قبل المجلس واإلدارة العليا للشركة وقد تصرف انتباههم عن اإلدارة اليومية 
ألعمال الشركة. وإضافًة إلى ذلك، في حال عدم التزام الشركة باللوائح المعنية ومتطلبات اإلفصاح المستمرة المفروضة على الشركات المدرجة في 
أوقاتها المحددة، فستتعرض الشركة لعقوبات وغرامات نظامية. وقد يكون ألي مما ذكر أعاله، في حال تحققه، تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، 

ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية 2-1-30

لدى الشركة تغطية تأمينية تغطي جوانب مختلفة من أعمالها وعملياتها، ولمزيد من التفاصيل حول بوليصات التأمين التي تحتفظ بها الشركة، الرجاء 
مراجعة القسم )12-11( »التأمين«.

نظراً لنشاط الشركة الصناعي، فقد تكون الشركة عرضة لمخاطر ال يمكن تأمينها بشكل كافي أو إطالًقا، أو قد تكون هناك حاالت مستقبلية ال يغطيها 
تأمين الشركة أو قد تتعرض الشركة لخسائر ال يغطيها التأمين بشكل كامل أو قد ال يغطيها إطالًقا. باإلضافة لذلك، فإن جميع بوليصات التأمين التي 
قامت الشركة بشرائها، كما هو ُمعتاد، تتضمن استثناءات وحاالت غير مشمولة قد تجعل الشركة عرضة لمخاطر ال يغطيها التأمين. وعليه، فإن جميع 
الخسائر التي تتكبدها الشركة بسبب المخاطر غير المؤمن ضدها سينتج عنها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها 

المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

وعالوًة على ما ذكر، ففي حال انتهاء أي وثيقة تأمين وعدم القدرة على تجديدها بنفس التغطية أو وفًقا لشروط معقولة تجارًيا، أو إن لم تجدد إطالًقا، 
أو في حال عدم وجود تأمين كافي ُمتاح لتغطية نشاطات الشركة المختلفة، فإن أي من ذلك قد يؤدي لتكبد الشركة خسائر كبيرة ال يكون لديها احتياطات 

مالية كافية لها، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسيولة 2-1-31

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبة التي تواجهها الشركة في توفير النقد أو األصول المالية الكافية للوفاء بااللتزامات الواجبة عليها. إن نسبة التداول 
)current ratio( للشركة هي )0.8(، و)0.9(، و)2.1(، و)1.8( كما في تاريخ 31 ديسمبر من 2019م،2020م،2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2022م، على التوالي.

إن فشل الشركة في إدارة سيولتها بشكل فعال وجيد أو في حال حصول ظروف خارجة عن سيطرتها مثل الخسارة أو التلف غير المتوقع الذي يتطلب 
مدفوعات نقدية بشكل فوري، فإن ذلك قد يؤثر على سيولة الشركة، والذي بدوره سيؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالة، مما قد تضطر معه 
الشركة إلى تسييل أصولها أو إلى إعادة جدولة هذه االلتزامات أو محاولة الحصول على بدائل تمويلية عالية التكلفة وغيرها، مما قد يؤثر بشكل سلبي 

على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجودة المنتجات  2-1-32

تعتمد جودة منتجات التي تنتجها الشركة على كفاءة نظام مراقبة الجودة، والذي بدوره يعتمد على عدد من العوامل مثل جودة الزيت الخام المختزل 
والبرامج التدريبية حول مراقبة الجودة وضمان اتباع موظفي الشركة لهذا النظام وسياساته ومعاييره. وقد ال تعمل هذه األنظمة بشكل فّعال أو قد ال يتم 

الحفاظ على نفس مستوى الجودة الحالي للمنتجات في جميع األوقات.
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إن فشل الشركة في الحفاظ على مستوى جودة المنتجات التي توفرها قد يؤثر سلًبا على سمعتها في السوق ومع عمالئها وقد يؤدي إلى تردد العمالء 
في التعامل مع الشركة ويضعف قدرتها على االحتفاظ بعمالئها أو الحصول على عمالء جدد، والضرر باألشخاص والبيئة، والتسبب بتعرض الشركة 
إلجراءات حكومية ومسؤولية قانونية، والتأثير على األداء المالي. باإلضافة لذلك، فإن خسارة الشركة لشهادات الجودة التي تمتلكها قد يؤثر على حجم 
الطلب على منتجات الشركة. وإن تحقق أي من هذه العوامل قد ينتج عنه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، 

وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالممارسات التي قد تتعارض مع مصالح الشركة التجارية  2-1-33

تعمل الشركة في قطاع صناعي منظم من عدة جهات تنظيمية، مثل وزارة الطاقة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي تراقب نشاطات الشركة ولديها القدرة 
على التأثير عليها. وتسيطر الحكومة على الشركة أيًضا بشكل غير مباشر. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )4-3-5( »هيكل ملكية الشركة 
قبل وبعد الطرح«. وتتأثر سياسات الحكومة باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية الوطنية ويمكن أن يتجلى ذلك في السياسات والتكليفات المختلفة 
التي قد تلزم الحكومة الشركات بها، بما في ذلك الشركات الصناعية. وبالتالي، قد تتأثر عمليات الشركة واستراتيجيتها وميزانيتها وكذلك توجه نفقاتها 
الرأسمالية بهذه العوامل االجتماعية والوطنية واالقتصادية. ونتيجًة لهذه العوامل، قد تشارك الشركة في أنشطة قد تتعارض مع مصلحتها التجارية 
البحتة. وقد يكون ألي من هذه األنشطة تأثير سلبي على إيرادات الشركة وربحيتها، والتي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة، ونتائج عملياتها، ومركزها المالي، وتوقعاتها المستقبلية وقيمة أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بالزاكة والضريبية 2-1-34

إن الشركة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل سنوي. التزمت الشركة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل 
المعامالت. أنهت الشركة أوضاعها من حيث ضريبة الدخل والزكاة  القيمة المضافة ومتطلبات االمتثال لتسعير  والزكاة وضريبة االستقطاع وضريبة 
وضريبة االستقطاع وفًقا لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ تأسيس الشركة وإلى عام 2009م. لم تصدر الهيئة أي ربط نهائي لألعوام 
2010 و2011 و2012 و2013 و2014. باإلضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة ربًطا لعام 2015 تطالب فيه بزكاة إضافية تبلغ 242 ألف ريال سعودي، وقامت 
الشركة بتسوية هذا االلتزام إلنهاء وضعها الضريبي/الزكوي. فيما يتعلق بعام 2018، أصدرت الهيئة ربًطا أظهر صافي استرداد ضريبة بقيمة 41 مليون 
ريال سعودي، وتم رده إلى الشركة خالل عام 2019 م. وبذلك، أنهت الشركة وضعها مع الهيئة عام 2018. خالل عام 2022، أصدرت الهيئة ربًطا بمبلغ 
0.63 مليون ريال سعودي لعام 2016، ووافقت الشركة على هذا الربط وقامت بتسويته إلنهاء وضعها للسنة المذكورة. فيما يتعلق بالسنوات 2017 و2019 
و2020، لم تصدر الهيئة ربًطا رسمًيا. ومع ذلك، خالل عام 2021، قدمت الهيئة استفسارات وطلبت معلومات إضافية للسنوات المذكورة أعاله، وقدمت 
الشركة تلك المعلومات والرد على االستفسارات ضمن المدة النظامية. عالوًة على ذلك، بالنسبة لعام 2021 م، لم تقدم الهيئة أي استفسارات ولم تصدر 
أي ربوط رسمية. للمزيد من المعلومات حول الوضع الزكوي والضريبي للشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )12-14( »الوضع الزكوي والضريبي للشركة«. 

من المحتمل أن تنشأ مخاطر اللتزامات زكاة و / أو ضريبة دخل عن اآلتي:

من الُمحتمل أال تسمح الهيئة بحسم فروقات المشتريات الخارجية التي لم تتم تسويتها. أبلغت الشركة عن المشتريات الخارجية بقيمة صفر في  	
إقرارات ضريبة الدخل / الزكاة، على الرغم من أن واقع البيانات الجمركية يظهر مشتريات خارجية بقيمة 109.3 مليون ريال سعودي و116.2 
مليون ريال سعودي لعامي 2019 و2021 على التوالي. فيما يتعلق بعام 2020، أبلغت الشركة عن مشتريات خارجية بقيمة 88.6 مليون ريال سعودي 
في إقرار ضريبة الدخل / الزكاة مقارنة بمبلغ 65.8 مليون ريال سعودي من واقع البيان الجمركي. بالنسبة للعام الحالي وحتى 30 يونيو 2022، 
وترى الشركة أنه ال ينبغي أن يكون هناك فروقات بين المشتريات الخارجية من واقع البيان الجمركي وحسابات اإلدارة للعام الحالي وحتى 30 
يونيو 2022. وتتوقع الشركة نفس الموقف عند تقديم إقرار ضريبة الدخل / الزكاة لعام 2022. أكدت الشركة أنه ال يمكن إعداد التسوية المطلوبة 
خالل الجدول الزمني المضغوط، وبالتالي ال يمكن تقديمها. في حال طلبت الهيئة هذه التسوية، سوف تعين الشركة مستشارين ضريبيين خارجيين 
إلعداد التسوية وتقديمها إلى الهيئة. في حال عدم وجود تسوية تفصيلية، قد تسعى الهيئة إلى احتساب ربح تقديري/جزافي بنسبة 10.5 % على 
الفروقات التي لم تتم تسويتها، على افتراض أنها مبيعات غير ُمبلغ عنها لعامي 2019 و 2021، وكذلك رفض الفروقات لعام 2020 ، ُمبررة ذلك 
بأنها تكاليف غير مؤيدة، وقد ينتج عن ذلك التزام إضافي على ضريبة الدخل بقيمة 6.6 مليون ريال سعودي )باستثناء أي غرامات تأخير وقبل 
األخذ في االعتبار تأثير الخسارة المعدلة لعام 2019( والتزام الزكاة بمبلغ 338 ألف ريال سعودي )قبل األخذ في االعتبار التأثير السالب لوعاء 
الزكاة لعام 2019(. * ومع ذلك، في حال أُخذت خسائر ضريبة الدخل والوعاء الزكوي السالب في االعتبار، فإن التدفق النقدي المحتمل الخارج 
يجب أن يكون 1.7 مليون ريال سعودي و 255 ألف ريال سعودي لضريبة دخل الشركات وألغراض الزكاة على التوالي. يرجى مالحظة 2019 م 
و2020 م لم يصدر فيهما ربط بعد، وبالتالي ال يمكن الجزم بأن نفس المستوى من المعاملة سيكون متاًحا بعد الربط. لذلك، من المحتمل أن تتكبد 
الشركة التزامات إضافية ألغراض ضريبة الدخل والزكاة وال يمكن قياسها بدقة في هذه المرحلة، حيث لم يتم االنتهاء من ربوط ضريبة الدخل 

والزكاة والخسائر المقابلة لضريبة الدخل ووعاء الزكاة السالب.
* يُرجى مالحظة أن الشركة تكبدت خسائر ضريبية بقيمة 601.8 مليون ريال سعودي و 374.8 مليون ريال سعودي لعامي 2019و 2020على   
التوالي ووعاء زكاة سالب بقيمة 76.2 مليون ريال سعودي و 76.1 مليون ريال سعودي بناًء على إقرارات ضريبة الدخل وإقرارات الزكاة لعامي 

2019و 2020على التوالي.
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من المحتمل أال تسمح الهيئة بحسم مكاسب / خسارة إعادة قياس التزامات مزايا الموظفين المحددة التي تُحتسب من خالل الدخل الشامل  	
اآلخر. حيث تطالب الشركة بحسم 33.6 مليون ريال سعودي و32 مليون ريال سعودي لعامي 2020و 2021على التوالي، خالل احتساب وعاء 
ضريبة الدخل للسنة المالية 2020، ووعاء الزكاة للسنة المالية 2021. فيما يتعلق بالعام الحالي حتى 30 يونيو 2022. طالبت الشركة بحسم 
20.2 مليون ريال سعودي من الدخل الشامل اآلخر أثناء احتساب وعاء ضريبة الدخل، مع إضافة نفس المبلغ إلى وعاء الزكاة. نظًرا ألن أرباح 
/ خسائر إعادة القياس لم تُحتسب من خالل الربح والخسارة )ولكن من خالل الدخل الشامل اآلخر(، ستشكل جزًءا من الرصيد الختامي 
لألرباح الُمبقاة )التي تضاف إلى وعاء الزكاة في السنة التالية(، بالتالي ال ينبغي إجراء أي تعديل على الربح المحاسبي الحتساب الربح المعدل. 
وعليه، قد تسعى الهيئة إلى رفض مطالبة الشركة حسم مبلغ 33.6 مليون ريال سعودي و32 مليون ريال سعودي للسنتين الماليتين 2020و 
2021على التوالي. وقد ينتج عن ذلك التزام إضافي على ضريبة الدخل بمبلغ 4.8 مليون ريال سعودي والتزام زكوي بمبلغ 240 ألف ريال 
سعودي. فيما يتعلق بمخصص ضريبة الدخل / الزكاة للسنة الحالية حتى 30 يونيو 2022، اعتمدت الشركة نفس المعاملة. وفي حال استمرار 
الشركة في هذه المعاملة عند تقديم إقرار ضريبة الدخل والزكاة، قد ينتج عن ذلك صافي التزام إضافي في مخصص ضريبة الدخل / الزكاة 
بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي )بناء على األرقام المتاحة لنا حتى 30 يونيو 2022(. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن حسابات العام الحالي 
وحتى 30 يونيو 2022 والمخصصات الواردة فيها ال تعكس بالضرورة المبالغ التي سيتم اإلبالغ عنها في القوائم المالية المراجعة لعام 2022. 
باإلضافة إلى ذلك، ليس بالضرورة أن هذا الوضع هو الموقف النهائي للشركة، وربما يختلف عند تقديم إقرارات ضريبة الدخل / الزكاة. ومع 
ذلك، في حال األخذ في االعتبار تأثير خسائر ضريبة الدخل ووعاء الزكاة السالب لعامي 2019و 2020 )كما هو مذكور أعاله *(، فال ينبغي 
أن يكون هناك تدفق نقدي محتمل ألغراض ضريبة الدخل والزكاة. وفق ما أُشير إليه، لم يتم إجراء الربط على هذه السنوات بعد، وبالتالي ال 

يمكن الجزم بأن نفس المستوى من المعاملة سيكون متاًحا بعد الربط.
من المحتمل أال تسمح الهيئة بحسم خسائر ضريبة الدخل المرحلة للسنة المالية 2021، حيث قامت الشركة بحسم خسائر ضريبة الدخل  	

المرحلة بقيمة 210.3 مليون ريال سعودي و132.8 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021 والعام الحالي حتى 30 يونيو 2022، على التوالي. 
يرجى مالحظة أن مبلغ صافي الخسائر المعدلة المرحلة سيعتمد على ويُحدد عند إجراء الهيئة لربوط السنوات التي تتعلق بها هذه الخسائر. 
نظًرا ألن السنتين الماليتين 2019 و 2020 لم يتم إجراء الربط عليهما، ربما ينخفض حجم الخسائر المتاحة عند الربط على هذه السنوات، 
وبالتالي ليس من الواضح ما إذا كان جزء الخسائر المتعلق بالسنتين الماليتين 2019 و2020 متاًحا للتعويض خالل السنة المالية 2021 م. 

وعليه، ال يمكن قياس االلتزام المحتمل على ضريبة الدخل كمًيا في هذه المرحلة.

وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله، فقد تخضع الشركة اللتزامات زكوية والتزامات ضريبة دخل إضافية غير قابلة للتحديد وقد تكون جوهرية ومؤثرة.

قد تتغير األنظمة والسياسات بشكل جوهري أو قد تتغير ممارسات وسياسات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما قد يؤثر سلًبا على قدرة الشركة 
على عمل استقطاعات أو قد تتكبد الشركة مستحقات ضريبية وزكوية إضافية في المستقبل. باإلضافة لذلك، فإن الوضع الضريبي والزكوي للشركة 
سيتغير بعد الطرح حيث أن الشركة ستكون خاضعة للزكاة فقط بدون ضريبة الدخل )انظر القسم )12-14( »الوضع الزكوي والضريبي للشركة« لمزيد 
من التفاصيل(، وقد تطّبق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا التغّير بطريقة مختلفة عما توقعته الشركة أو قد تتغير سياساتها وممارستها عند تقديم 
الشركة إلقراراتها التي تعكس هذا التغّير، مما قد ينتج عنه التزامات ضريبية إضافية. زيادًة على هذا، قد تتغير قواعد وأنظمة الضريبة وتزيد معدالت 
الضريبة، مثل ضريبة الدخل، وضريبة االستقطاع، وضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة، والذي قد يؤثر بشكل سلبي على ربحية الشركة. 

وفي حال تحقق أّيًا مما سبق، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة وربحيتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتنفيذ األحاكم األجنبية والقرارات التحكيمية والمنازعات الدولية 2-1-35

أو هيئات تحكيم أجنبية في هذه  ترتبط محاكم  المنازعات مع هذه األطراف، قد  لبيع منتجاتها. وفي حالة  المملكة  الشركة مع جهات خارج  تتعاقد 
المنازعات. باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض االتفاقيات الجوهرية التي تكون الشركة طرًفا فيها ال تخضع لقوانين المملكة. ولمزيد من المعلومات عن هذه 

االتفاقيات، الرجاء مراجعة القسم )12-6( »االتفاقيات الجوهرية«.

إن جميع األحكام القضائية وقرارات التحكيم األجنبية الصادرة فيما يتعلق بالعقود الجوهرية للشركة ستنفذ في المملكة وفق متطلبات نظام التنفيذ، 
ويمكن لمحاكم التنفيذ في المملكة رفض تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم بناًء على أمور معينة بما في ذلك مخالفتها للنظام العام، مما قد يؤدي 

إلى عدم تنفيذ األحكام التي حصلت عليها الشركة. 

باإلضافة إلى ذلك، فقد تضطر الشركة للترافع في محاكم خارج المملكة أو تنفيذ أحكام وقرارات صادرة في بلد معين، بما في ذلك المملكة، في دول 
أخرى. ولدى الدول حول العالم آليات ومتطلبات تنفيذ خاصة بها وقد ال تنجح الشركة في استيفائها، ونتيجة لذلك قد ال تتمكن الشركة من تنفيذ أحكام 

صادرة لها ضد أطراف خارج المملكة. 

إن عدم قدرة الشركة على تنفيذ أحكام أو قرارات تحكيم أجنبية في المملكة أو في الخارج، ألي سبب كان، يمكن أن يؤدي إلى خسارة قيمة هذه األحكام 
من قبل الشركة، وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتسويق والعالمات التجارية واستراتيجية المبيعات  2-1-36

يعتمد نجاح الشركة على قدرتها على الحفاظ على صورتها وسمعتها، فضاًل عن التزامها بمستوى معين من الجودة في منتجاتها. قد تضر مشاكل 
العمالء  إلى خسارة  يؤدي  المنافسين، مما  إلى  العمالء  الشركة، مما قد يتسبب في تحول  المتصورة، بسمعة  أو  الفعلية  الجودة والصحة والسالمة، 
الشركة،  بعوامل خارجة عن سيطرة  بشكل جوهري وسلبي  للشركة وسمعتها  التجارية  العالمة  تتأثر  وقد  وإيراداتها.  الشركة  مبيعات  وانخفاض في 
السعودية  أرامكو  بعالمات  المتعلقة  العوامل  أو غيرها من  الشركة،  والعقوبات ضد  والغرامات  التنظيمية  والتحقيقات  القضائية  الدعاوى  بما يشمل 

التجارية التي تستخدمها الشركة.

عالوًة على ذلك، فإن الدعايات السلبية )سواء كانت دقيقة أم ال( المتعلقة بأنشطة مجلس إدارة الشركة أو المساهمين أو اإلدارة أو األطراف ذات العالقة 
أو الموردين أو الموظفين أو المقاولين أو الوكالء قد تشوه سمعة الشركة. ومع زيادة استخدام وسائل التواصل االجتماعي، يمكن نشر الدعاية السلبية 

بشكل سريع وعلى نطاق أوسع، مما يجعل من الصعب على الشركة االستجابة بفعالية. 

قد يتسبب أي ضرر يلحق بعالمة الشركة التجارية أو سمعتها نتيجة لهذه العوامل أو غيرها في أن ينظر العمالء والمنظمون والشركاء التجاريون اآلخرون 
إلى منتجاتها بشكل سلبي، ويمكن أن تتأثر أعمالها ونتائج عملياتها وظروفها المالية وتوقعاتها بشكل جوهري وسلبي نتيجة لذلك.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة   2-2

المخاطر المتعلقة بتوريد اللقيم وأسعاره  2-2-1

يعتمد نجاح الشركة وأعمالها وعملياتها على حصولها على الزيت الخام المختزل والمواد األولية )والتي تشمل بشكل أساسي الغاز الطبيعي(. ولذلك فإن 
أي عامل يؤثر على أسعار هذه المواد وتوريدها وحالتها وتوافرها سيكون له تأثير جوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، 

وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

يتأثر توريد اللقيم والمواد األولية بعدد من العوامل، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، القرارات الحكومية مثل إصدار األنظمة واللوائح واألوامر 
والتي تؤثر على اللقيم المّورد للشركة، والتغيرات في الظروف والسياسات االقتصادية في المملكة العربية السعودية وكمية الغاز أو المواد المماثلة المتوفرة 
بالفعل، واالنقطاع المتوقع أو غير المتوقع في عمليات التنقيب، وأي عوامل أخرى تؤثر على األعمال أو العمليات أو سلسلة التوريد ألرامكو السعودية 

)بصفتها المورد الرئيسي للشركة( وغيرها من العوامل. 

قد يكون لتحقق أي من هذه المخاطر تأثير سلبي على عمليات اإلنتاج المخطط لها من جانب الشركة وأدائها والتزامات المبيعات، وبالتالي تأثير سلبي 
على أعمال الشركة، وعملياتها، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات وهبوط سوق زيوت األساس 2-2-2

أسعار زيوت األساس والمنتجات الثانوية متقلبة وعرضة للهبوط، وقد انخفض الطلب العالمي على الفئة األولى لزيوت األساس ومن المتوقع أن يستمر 
في االنخفاض.

وقد يهبط سوق زيوت األساس على المدى الطويل بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك، على سبيل المثال، تغير المواصفات أو المتطلبات للعمالء أو بناًء 
على تغير المتطلبات التنظيمية، أو انخفاض الطلب على مواد التشحيم أو غيرها من المنتجات النهائية، وخيارات زيوت المحركات التي تدوم لفترات 
أطول بين فترات الصيانة، وتطور استخدام الكهرباء في السيارات والذي ينتج عنه استخدام زيوت أساسية أقل بكثير مقارنة بمحركات االحتراق الداخلي، 

وتطوير بدائل أخرى لزيوت األساس وغيرها من العوامل.

وقد تؤثر هذه العوامل على الطلب على منتجات الشركة وقد تقلل من هوامش الربح، وبالتالي تؤثر على أعمال الشركة، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، 
وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمنافسة في السوق وهيلك التسعير واالكتفاء الذاتي لألسواق المستهدفة 2-2-3

السمعة، وجودة  العالمي، وحسن  المستوى  والطلب على  العرض  بينها قوى  العوامل، من  العديد من  تنافسي تحكمه  أنشطتها في سوق  الشركة  تزاول 
المنتجات، واالبتكار في اإلنتاج والقدرة على التنفيذ، وقد تحتدم هذه المنافسة في المستقبل.
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وعلى الرغم من أن الشركة هي المنتج الوحيد لزيوت األساس غير المكررة في المملكة وأحد أكبر منتجي زيوت األساس في العالم، إال أنه من الممكن 
دخول منتجين محليين للسوق في المستقبل. وقد يكون لهذه الشركات موارد مالية وتقنية وبحثية وتطويرية وتسويقية وعلى التوزيع أو غيرها أعظم 
مما لدى الشركة، وقد يكون لهم كذلك خبرة تشغيلية أطول، أو قاعدة عمالء أكبر أو أوسع وتغطية أعمق للسوق. وفي حال حصول ذلك، فقد ال تتمكن 
الشركة من المنافسة بفاعلية ضد المنافسين المستقبليين أو قد ال تكون قادرة على الحفاظ على هوامش أرباحها الحالية، وقد يكون لمنافسي الشركة 
قدرة استجابة أعلى وأكثر فاعلية أمام الفرص الجديدة أو الناشئة. كما أن التغيرات في البيئة التنافسية قد ينجم عنها انخفاض في األسعار أو زيادة في 
التكاليف أو خسارة في المبيعات واإليرادات، وبالتالي فإن تحقق أي من هذه العوامل قد يؤثر سلًبا على أعمال الشركة. فعلى سبيل المثال، قد يقوم بعض 
منافسي الشركة )بما في ذلك من هم خارج المملكة( بإنتاج منتجات مماثلة بشكل اقتصادي أعلى وبالمحافظة على المرونة التشغيلية والمالية بشكل 
أكبر من الشركة، وقد ال تتمكن الشركة من التفوق على المنافسين الحاليين أو المستقبليين، أو قد يقوم بعض منافسي الشركة بتطوير تقنيات تساعد 
في تحسين وضعهم في السوق، وقد يكون هؤالء المنافسين في وضع أفضل من الشركة في التعامل مع التغيرات في أوضاع القطاع وأسعار المواد الخام 

والطاقة والظروف االقتصادية العامة. 

إن تبني استراتيجيات تسعيرية تنافسية وحادة، وتطوير واستعمال االبتكارات التقنية والمنهجية، والتسويق، والتفضيالت البيئية، واالندماجات أو تكوين 
تحالفات قوية، والقرارات األخرى التي يتخذها منتجي زيوت األساس المنافسين حالًيا أو في المستقبل قد تؤثر سلبًيا على ربحية الشركة وهوامش 
ر لها منتجات الشركة قد تحقق مزيًدا من االكتفاء الذاتي في إنتاج بعض منتجات زيوت  ربحها. كما يوجد خطورة تتمثل في أن األسواق الكبيرة التي تصدَّ

األساس، مما قد يزيد من حدة المنافسة في هذه األسواق وتقليص وصول الشركة لهذه األسواق. 

وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، 
وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالصحة العامة واألوبئة بما في ذلك جائحة كورونا  2-2-4

أدت جائحة فيروس كورونا إلى تقلبات اقتصادية ومالية على المستوى الدولي وأدت إلى اتخاذ الحكومات إلجراءات غير اعتيادية للحد من انتشارها، والتي 
تتضمن منع السفر وإغالق الحدود واألعمال وفرض حظر التجول وجميع اإلجراءات الالزمة الستقرار السوق وتعزيز نمو االقتصاد. وقد يكون لتفشي أنواع 
أو أمراض معدية أخرى، في المملكة والشرق األوسط وشمال إفريقيا أو على مستوى العالم، تأثير سلبي وجوهري على اقتصاد وبيئة عمل الدولة ذات 
العالقة وقد يكون لها آثار أوسع نطاًقا. كما أنه يمكن أن يكون له أيًضا تأثير جوهري على سلسلة التوريد والبنية التحتية للتسليم، بما في ذلك الوصول إلى 
الموانئ ونقاط التصدير الرئيسية مثل ما حدث خالل جائحة كورونا فيما يتعلق بإغالق الموانئ الرئيسية التي تستخدمها الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد 
تؤثر هذه األوبئة على الموردين وغيرهم من األطراف النظيرة للشركة وقدرتهم على االمتثال بالتزاماتهم تجاه الشركة. وكنتيجة، قد تؤثر هذه االنقطاعات 

على العمليات التجارية للشركة والطلب على زيوت األساس وبالتالي أعمالها وعملياتها ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

وسيعتمد مدى تأثير جائحة كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية إلى حد كبير على التطورات 
المستقبلية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، التوزيع والقبول والفعالية على نطاق واسع للقاحات واألدوية.

التي  2-2-5 والدول  المملكة  واالقتصادية في  السياسية  واألوضاع  والعالمي  السعودي  باالقتصاد  المتعلقة  المخاطر 
تبيع فيها الشركة منتجاتها

يعتمد أداء الشركة بشكل كبير على الظروف االقتصادية والسياسية في المملكة حيث أنها تدر مبالغ جوهرية من إيراداتها في المملكة. ويتأثر أداء الشركة 
أيًضا بالظروف االقتصادية والسياسية في الدول التي تبيع منتجاتها فيها واقتصادات الدول التي تتعامل معها تلك الدول وتبيع لها. ولمزيد من التفاصيل 

حول توزيع اإليرادات لكل بلد، الرجاء مراجعة القسم )2-1-6( »المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات في مناطق جغرافية معينة«.

وعلى الرغم من وجود مخاطر تؤثر على االقتصاد العالمي ككل، فإن لكل دولة من هذه الدول عوامل تؤثر فيها على وجه التحديد. أي تباطؤ في االقتصاد 
العالمي أو في اقتصاد هذه الدول، باإلضافة إلى أي عقوبات أو قيود تجارية أو قيود على مكافحة االحتكار أو مقاطعة أو إجراءات أو تقلب العمالت أو 
حروب أو أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على اقتصاد الدول الرئيسية قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها 

المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

أي تغيير في الوضع السياسي في المملكة أو الدول التي تباع فيها منتجات الشركة أو تلك التي تتعامل معها تلك الدول وتبيع لها، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر، التغييرات في الحكومات أو اإلدارات، والتغييرات في السياسة العامة، والتغييرات في األنظمة أو الحوافز )بما في ذلك تقييد المنتجات 
األجنبية أو تثبيطها(، والحروب، واالستقرار الجيوسياسي والسياسي ومسائل أخرى، قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة وقد تؤثر على قدرتها على 

اإلنتاج بكفاءة وربحية، أو تؤثر على التكاليف، أو تُخفض هامش الربح، أو تخفض الطلب أو قد تُنتج آثار سلبية أخرى.
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عالوًة على ذلك، تعد العالقة بين المملكة وهذه الدول عاماًل رئيسًيا في قدرة الشركة على تسويق منتجاتها في هذه الدول. لذا، فإن عدم استقرار العالقة 
أو تأثرها – بما في ذلك قطع العالقات – يمكن أن يمنع الشركة من الوصول إلى هذه الدول وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على أعمال الشركة وعملياتها 

ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، العالقات واألوضاع السياسية والجيوسياسية في البلدان التي ال تُباع فيها منتجات الشركة على اإلطالق يمكن أيًضا أن تؤثر على 
الشركة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لعدم االستقرار في أي من الدول أعضاء أوبك أو غيرهم من الدول المصدرة للنفط تأثير على أسعار النفط، 
وبالتالي على االقتصاد السعودي بشكل عام. عالوًة على ذلك، قد تؤثر الظروف السياسية واالقتصادية في البلدان التي يبيع فيها عمالء الشركة منتجاتهم 

على الطلب العام على منتجات الشركة مما قد يؤثر على أعمالها.

لذلك، قد يكون ألي من العوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، 
وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2-2-6

يقع المقر الرئيسي للشركة في المملكة وتزاول الشركة كثيًرا من أعمالها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتعد منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة من جهة جيوسياسية وشهدت العديد من المخاوف السياسية واألمنية واالضطرابات االجتماعية، خاصة 
في السنوات األخيرة. فعلى سبيل المثال، شهدت عدد من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اضطرابات داخلية شديدة تمثلت في مظاهرات 
العسكرية األجنبية وتغيير  الدبلوماسية والتدخالت  النزاعات المسلحة والهجمات اإلرهابية والنزاعات  جماهيرية وفي بعض الحاالت وصلت إلى حد 
الحكومات. وقد ال تتوقف هذه االضطرابات االجتماعية وغيرها من المشاكل السياسية واألمنية وقد تتفاقم أو تمتد إلى غيرها من الدول، وقد يكون 

لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

قد يكون ألي تغييرات غير متوقعة في الظروف السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومبيعاتها، وقد يكون 
له تأثير سلبي وجوهري في رغبة المستثمرين في االستثمار في المملكة أو الشركات القائمة في المملكة بما فيها األسهم، وبالتالي التأثير بشكل سلبي 

وجوهري في أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية وسعر سهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بأحداث القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية والهجمات اإلرهابية والحروب 2-2-7

تتعرض بعض مناطق المملكة إلى هجوم صواريخ باليستية وغيرها من الهجمات الجوية، بما يشمل هجمات استهدفت مرافق أرامكو السعودية وغيرها من 
المرافق والمناطق الرئيسية في المملكة مثل جدة. وقد تستهدف هذه الهجمات مرافق إنتاج اللقيم األساسية في المملكة أو مرافق الشركة. كما تسبب 
هذه الهجمات انقطاعات في األعمال وغيرها من االضطرابات األخرى، خاصًة وأن الشركة لديها مرفقين إنتاجيين فقط وقد يكون لديها مرفق واحد 

فقط إذا تم إغالق مرفق إنتاج جدة في عام 2026م كما هو متوقع، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الخطورة. 

كما أن الشركة تعتمد بحد كبير على أرامكو السعودية فيما يتعلق بتوريد اللقيم وغيره، ولمزيد من التفاصيل حول االعتماد على أرامكو السعودية، الرجاء 
مراجعة القسم )2-1-12( »المخاطر المتعلقة باالعتماد على خبرة أرامكو السعودية وعالماتها التجارية والخدمات المقدمة منها«. وقد سبق أن تم 
استهداف مرافق أرامكو السعودية بهجمات إرهابية وغيرها، وقد يتم استهدافها في المستقبل، وهو األمر الذي قد ينتج عنه االنقطاع المؤقت للعمليات 

في مرافق أرامكو السعودية، وبالتالي يمكن أن يقلل من إجمالي إمدادات اللقيم من ِقبل أرامكو السعودية.

وعليه، في حال تعرض مرافق إنتاج الشركة أو مرافق أرامكو السعودية أو أي من مناطق المملكة لهجمات إرهابية أو هجمات أخرى – ال سمح اهلل – 
فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

عالوًة على ذلك، فإن حدوث كوارث طبيعية أو أعمال تخريبية خارجة عن سيطرة الشركة قد تؤثر سلًبا على مرافق إنتاج الشركة وموظفيها. وإن أي 
أضرار تلحق بمرافق إنتاج الشركة نتيجة الفيضانات أو الزالزل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو نتيجة ألعمال تخريبية قد تؤدي إلى تكبد 
الشركة لتكاليف عالية أو النقطاع أعمالها، مما قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف اإلنتاج أو انخفاض في اإليرادات. وقد يكون لوقوع أي من هذه األحداث 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمعايير الصحة والسالمة واألمن 2-2-8

تخضع الشركة ألنظمة الصحة والسالمة واألمن السارية المعمول بها والتي تضع معايير مختلفة ومحددة لتنظيم جودة الصحة والسالمة واألمن، والتي 
تفرض عقوبات جنائية والتزامات وغيرها من الجزاءات في حال عدم االلتزام. وينطوي على استخدام اآلالت والمعدات ذات الجهد العالي والمستخدمة 
في أعمال الشركة مخاطر كبيرة على الصحة والسالمة واألمن مما قد يؤثر بشكل جوهري على عمليات الشركة بما في ذلك وقوع الحرائق والفيضانات 

واالنفجارات وحوادث المركبات والسقوط من المرتفعات واإلصابات الشخصية والكوارث وإصابات العاملين والمقاولين وغيرها من المخاطر.
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قد ال تكون الشركة ملتزمة في المستقبل بجميع لوائح الصحة والسالمة واألمن ذات العالقة. وفي حال أخلت الشركة في التزامها بأي من هذه اللوائح، 
فقد تكون عرضة لعقوبات أو عواقب التقصير بمقتضى أي التزامات تعاقدية تقتضي منها االمتثال لألنظمة ذات العالقة. ويمكن أن تؤدي هذه الحاالت 
إلى تكبد الشركة لخسائر أو التأثير بشكل سلبي على سمعة الشركة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها 

المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

كما قد تطبق الجهات التنظيمية المختصة اللوائح الحالية، بما في ذلك األنظمة واللوائح المتعلقة بالصحة والسالمة واألمن، بشكل أكثر شّدة مما كان 
مطبًقا في الماضي، أو قد تسن معايير أشد في المستقبل، أو قد تفرض غرامات وجزاءات أعلى على المخالفات من تلك المعمول بها في الوقت الحاضر، 
وال يمكن الشركة تقدير األثر المالي المستقبلي لاللتزام بهذه اللوائح من قبلها أو تكاليف عدم االلتزام بهذه اللوائح. كما أنه من المتوقع ازدياد التكاليف 

والوقت الذي تخصصه إدارة الشركة لاللتزام بالمعايير الدولية للمسؤولية المجتمعية واالستدامة في المستقبل.

قد تؤدي خسائر األرواح أو اإلصابات الخطيرة لموظفي الشركة نتيجة لعدم االلتزام بأنظمة السالمة المعمول بها إلى تعطل عمليات الشركة أو فرض 
التزامات كبيرة على الشركة لقاء األضرار أو العقوبات أو التعويضات الناتجة عن ذلك، كما يمكن لوسائل اإلعالم نقل الحوادث الكبرى ونشرها مما سيؤثر 

سلًبا على سمعة الشركة. 

وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، 
وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الشراكت الجديد وتطبيقه  2-2-9

كمثيلها من الشركات، فالشركة تخضع لنظام الشركات. وبتاريخ 1443/12/01هـ )الموافق 2022/6/30م(، صدر المرسوم الملكي رقم )م/132( القاضي 
بتعديل نظام الشركات، وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في طليعة عام 2023م. ويمنح النظام الجديد الشركات فترة مدتها سنتين من نفاذه لتعديل 

أوضاعها وفًقا ألحكامه، ويخضع تطبيق وتفسير النظام الجديد للوائح التنفيذية التي يصدرها وزير التجارة ومجلس الهيئة.

يفرض نظام الشركات الجديد التزامات إضافية ومختلفة على الشركات، والتي لم يتم تطبيقها واختبارها بعد. وإذا لم تقم الشركة بتعديل أوضاعها وفًقا 
لنظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية الجديدة خالل فترة السنتين، فقد تخضع الشركة لعقوبات تصل إلى )5,000,000( ريال سعودي بموجب نظام 

الشركات الجديد.

لتعارض  الحالي، والتي تشمل قواعد مختلفة  عالوًة على ذلك، فإن نظام الشركات الجديد يتضمن أحكاًما تختلف اختالًفا كبيًرا عن نظام الشركات 
المصالح وقواعد المنافسة الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة، والقيود المفروضة على مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة، وعروض الشراء أو البيع اإللزامية. 
ملكية  على  تؤثر  أو  المصالح،  لتعارض  المتبعة  اإلجراءات  على  تؤثر  أو  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  بمسائلة  للمساهمين  حق  من  األحكام  هذه  تحد  وقد 

المساهمين في الشركة والحقوق المرتبطة بأسهمهم.

ويجيز النظام الجديد أيًضا لشركات المساهمة، بما في ذلك الشركات المدرجة، بأن يكون لها رأس مال مصرح أعلى من رأس مالها المصدر ويسمح 
لمجلس اإلدارة بعد ذلك بإصدار أسهم جديدة في حدود رأس المال المصرح به. وال يتضمن النظام الجديد على حد أدنى إلزامي للقيمة االسمية لألسهم 
)بينما ينص نظام الشركات الحالي على أن تكون عشرة )10( ريال سعودي(. وقد تستخدم الشركة هذه الخيارات في المستقبل، والتي بدورها ستؤثر على 

رأس مال الشركة وحقوق المساهمين وسعر األسهم.

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار العمالت 2-2-10

إيرادات الشركة وغالبية تكاليفها مقومة بالدوالر األمريكي، لكن جزء من تكلفة الشركة مقوم بالريال السعودي. وإذا تغيرت سياسة المملكة المتمثلة في 
ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي في المستقبل وأصبح الريال السعودي أقوى مقارنًة بالدوالر األمريكي، فقد تشهد الشركة زيادة كبيرة في تكاليف 

عملياتها بالريال السعودي. ويمكن أن يكون لمثل هذه الزيادة تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

بالتغيرات في  2-2-11 العديد من األنظمة والتشريعات والمتعلقة  الشركة في قطاع تحكمه  المتعلقة بعمل  المخاطر 
البيئة التنظيمية والتشريعية

إن القطاع الذي تعمل به الشركة منظم بشكل محكم، وتخضع الشركة لعدد من األنظمة واللوائح في المملكة بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والصناعة 
والحوكمة والبيئة والمنافسة وغيرها، كما تخضع لألنظمة الدولية في الدول التي تورد لها بما في ذلك مكافحة اإلغراق والقوانين والسياسات الجمركية. 
وتخضع الشركة إلشراف العديد من الجهات التنظيمية في المملكة، بما في ذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والهيئة الملكية للجبيل 
وينبع ووزارة التجارة والديوان العام للمحاسبة، وقد تخضع أيًضا إلشراف جهات تنظيمية خارج المملكة في البلدان التي تُباع فيها منتجاتها. وستخضع 
الشركة، بعد إدراجها في السوق، إلشراف هيئة السوق المالية وتداول السعودية وللمتطلبات النظامية للهيئة والتي تشمل متطلبات اإلفصاح والحوكمة 

وغيرها من االلتزامات المستمرة.
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إن األنظمة واللوائح المطبقة في المملكة وخارجها عرضة للتغير والتطوير المستمر من وقت آلخر، سواًء أكان ذلك بسابق إنذار أو بدونه. وقد ال تمتثل 
الشركة لهذه األنظمة سريعة التغير بشكل دائم أو قد تتكبد تكاليًفا لمواكبتها وااللتزام بها.

إن خضوع الشركة لمثل هذه التشريعات التنظيمية الواسعة يعني أنها بحاجة إلى االمتثال لمتطلبات متعددة، بما في ذلك متطلبات اإلفصاح الدورية 
والخضوع لعمليات مراجعة وتدقيق. ويتعين على الشركة تقديم تقارير دورية وآنية مختلفة إلى وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة 
الطاقة والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرهم من الجهات التنظيمية األخرى، والتي تتميز بدقتها وتفصيلها. باإلضافة إلى ذلك، فبعد اإلدراج، سيتعين على 
الشركة اإلعالن عن نتائجها المالية الربعية والسنوية وتقرير المجلس خالل الفترة الزمنية المحددة في قواعد هيئة السوق المالية، باإلضافة إلى اإلفصاح 
عن أي معلومات جوهرية فور حدوثها. إن اإلفصاح عن البيانات المالية وغير المالية يعتمد على نزاهة ودقة بيئة الضبط وأنظمة الشركة والقائمين على 
تشغيلها، وتؤدي كل تلك المتطلبات إلى تكبد الشركة تكلفة امتثال أعلى من الشركات في الصناعات األخرى األقل تنظيًما. عالوًة على ذلك، نظًرا ألن 
على الشركة مراقبة العديد من الجهات التنظيمية ومتطلباتها المتغيرة بشكل مستمر، فقد ال تكون الشركة ممتثلة في جميع األوقات مع جميع المتطلبات 

المعمول بها من كل منظم.

وفي حالة فشلت الشركة في القيام باإلفصاحات المطلوبة في الوقت المحدد وبشكل كامل ودقيق، فإن سمعة الشركة قد تتضرر كما قد يتم فرض عقوبات 
من قبل المنظم ذو العالقة بما في ذلك الغرامات، والتي قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها، ووضعها المالي، وتدفقاتها 

النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

عالوًة على ذلك، إن أي إخالل من الشركة في االلتزام بهذه المتطلبات العديدة المفروضة عليها يجعل الشركة عرضة لعقوبات تفرض من قبل الجهات 
المعنية والتي تتضمن الغرامات وغيرها من الجزاءات مثل تعليق أو سحب الرخص أو التصاريح. وقد تخضع الشركة لتحقيقات نظامية، وإذا انتهت أي من 
هذه التحقيقات إلى أن الشركة لم تكن ممتثلة للوائح المعمول بها، فقد تُفضي لفرض غرامات وعقوبات عالية أو قد تفرض قيوًدا تنظيمية وتتسبب في 
انقطاع عمليات الشركة. ولمزيد من التفاصيل حول العقوبات التي خضعت لها الشركة، الرجاء مراجعة القسم )12-13( »العقوبات«. وفي حال ُفرضت 

عقوبات جوهرية على الشركة، أو في حال ُفرضت قيود نظامية أو عقوبات أخرى، فقد تتكبد الشركة تكاليف إضافية وقد تتعطل عملياتها.

قد يؤدي أي تغيير في اإلطار التنظيمي الذي تعمل فيه الشركة، بما في ذلك أي تعديل لألنظمة السارية أو أي إصدار ألنظمة جديدة، إلى تكبد الشركة 
لتكاليف االمتثال لمثل هذه األنظمة الجديدة، أو تقليل هوامش الربح، أو صعوبات في تنفيذ عملياتها أو حتى قد يُفضي لعدم االمتثال ألي نظام جديد أو 
معدل. وقد يكون لهذا تأثير سلبي على عمليات الشركة وهوامش ربحها ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات أو انقطاع لألعمال أو مسائل أخرى. وفي حال 
تحقق أي من هذه المخاطر، فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتذبذب سعر الفائدة 2-2-12

تتأصل مخاطر تذبذب الفائدة لدى الشركة بشكل أساسي من التمويل الحاصلة عليه الشركة، وتكاليفه. وتكاليف التمويل تستند عموًما إلى سعر الفائدة 
بناًء على سعر الفائدة بين البنوك السعودية )SAIBOR( للقروض المقومة بالريال السعودي وعلى سعر الفائدة بين البنوك في لندن )LIBOR( للقروض 
المقومة بالدوالر األمريكي. وقد تتغير هذه األسعار المرجعية بناًء على متطلبات البنك المركزي السعودي )ساما(، مثل ما حصل مؤخًرا فيما يخص تغيير 
منهجية احتساب سعر الفائدة بين البنوك السعودية أو المتطلبات العالمية مثل سعر الفائدة بين البنوك في لندن )LIBOR( الذي سيتم إيقاف العمل به 
عالمًيا واستبداله بـمؤشر معدل التمويل الليلي المضمون )SOFR(. باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة ودائع قصيرة األجل خاضعة ألسعار فائدة متغيرة 

وتخضع إلعادة التسعير بشكل دوري.

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت المرابحة في شهر أغسطس 2021م مع تاريخ استحقاق نهائي في شهر يونيو 2029م. وتبلغ قيمة المرابحة )أ( )المقومة 
بالريال السعودي( مبلغ )1,687.5( مليون ريال سعودي بسعر فائدة مبني على أساس سعر الفائدة بين البنوك السعودية )SAIBOR( باإلضافة إلى هامش 
يرتفع من 0,75% إلى 1,05% خالل فترة التسهيالت وتبلغ قيمة المرابحة )ب( )المقومة بالدوالر األمريكي( مبلغ )150( مليون دوالر أمريكي وسعر فائدة 
مبني على أساس سعر الفائدة بين البنوك في لندن )LIBOR( باإلضافة إلى هامش يرتفع من 1.00% إلى 1.50% خالل فترة التسهيالت. وكما تم ذكره، 
فقد تتغير األسعار المرجعية تبًعا لتغير المتطلبات التنظيمية والتجارية. كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م، تضمنت قروض الشركة 
تسهيالت المرابحة التي تم الحصول عليها بشكل أساسي من بنك الرياض )والتي تتكون من ثالث تسهيالت مرابحة مع فائدة لتسهيل واحد مبني على 
سعر الفائدة بين البنوك السعودية )SAIBOR( باإلضافة إلى هامش وتسهيلين على أساس سعر الفائدة بين البنوك في لندن )LIBOR( باإلضافة إلى 

هامش( وقرض ألجل واحد من صندوق االستثمارات العامة )مع فائدة على أساس سعر الفائدة بين البنوك في لندن )LIBOR( باإلضافة إلى هامش(.

وبالتالي، فإن االنخفاض في أسعار الفائدة سيقلل من دخل الشركة من الودائع قصيرة األجل، وباإلضافة إلى ذلك، فإن الزيادات في أسعار الفائدة من 
شأنها زيادة األعباء المالية على الشركة أو زيادة في الفوائد. وهذه العوامل قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وتدفقاتها النقدية، 

وقدرتها على خدمة الديون.
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المخاطر المتعلقة بالعمليات الدولية وتأثير الدعاوى أو العقوبات المتعلقة بالتجارة الدولية 2-2-13

قد تتأثر أنشطة الشركة التجارية وتعامالتها، بما في ذلك صادرات الشركة من زيوت األساس والمواد الثانوية إلى الدول األجنبية، بالعقوبات االقتصادية 
والرسوم  اإلغراق،  مكافحة  رسوم  فيها  بما  الواردات،  على  تجارية  تدابير  فرض  إلى  تؤدي  التي  باالتفاقيات  أو  الدولية  التجارية  القضائية  والدعاوى 
التجارة  إجراءات  االقتصادية وغيرها من  العقوبات  وقد تحد بعض هذه  الجمركية.  والمتطلبات  االستيراد،  وتراخيص  الوقائية،  والتدابير  التعويضية، 
الدولية، بما فيها المذكورة أدناه، من التعامالت التي يمكن للشركة الدخول فيها، أو قد يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة، ونتائج أعمالها، ووضعها 

المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

تطبق حكومة الواليات المتحدة األمريكية، بما في ذلك مكتب الواليات المتحدة لمراقبة األصول األجنبية )OFAC( وتنفذ بعض األنظمة واللوائح، أو ما 
يسمى بالعقوبات الرئيسية، والتي تفرض حظر وتقييد على التعامالت المبرمة مع أو المتعلقة بدول أو مناطق أو حكومات أو كيانات أو أفراد معينين أو 
الكيانات المملوكة باألغلبية لهم، والتي تأخذ مجراها في داخل حدود االختصاص المكاني للواليات المتحدة. وتتضمن العقوبات الرئيسية عقوبات حدودية 
التي تستهدف دول واختصاصات والئية بعينها، وعقوبات الحظر على التعامل، والتي تمنع األشخاص األمريكيين من الدخول في صفقات أو تعامالت 
تتعلق بأشخاص محظور التعامل معهم أو تتعلق بممتلكاتهم، وعقوبات من غير حظر والتي تستهدف تعامالت بعينها، مثل التعامالت في بعض الديون أو 
األسهم المصدرة من أشخاص محددين. وتتغير العقوبات الرئيسية وتتحدث بشكل مستمر وغير متوقع. على سبيل المثال، نتيجة لألحداث األخيرة في 
أوكرانيا، تبنت الواليات المتحدة عقوبات تستهدف، بحدود متباينة، روسيا وأشخاص قاطنين فيها، منها ما هو عقوبات رئيسية أو إضافية أو مشددة. 
وعلى الرغم من أن أنظمة عقوبات الواليات المتحدة الرئيسية ال تنطبق على غير األشخاص األمريكيين )على الرغم من أن بعضها تنطبق على الشركات 
التابعة لشركات أمريكية(، إال أن األشخاص غير األمريكيين قد يكونون موضع مسؤولية لمخالفة عقوبات الواليات المتحدة الرئيسية في حال مشاركتهم 
بتعامالت محظورة داخل حدود الوالية القضائية األمريكية )بما في ذلك التعامالت التي تشمل سلع أو خدمات أو تقنيات أمريكية أو أشخاص أمريكيين، 
أو الدفعات بالدوالر األمريكي التي يتم تسويتها من خالل النظام المالي للواليات المتحدة(. وقد تنطبق أنظمة عقوبات الواليات المتحدة الرئيسية على 
الشركة أو على تعامالتها، وعليه قد يؤثر أي تغيير في هذه العقوبات الرئيسية في التعامالت التي يمكن للشركة الدخول فيها أو األطراف النظيرة التي 

يمكن للشركة التعامل معها. 

باإلضافة إلى العقوبات الرئيسية، لدى الواليات المتحدة العديد من برامج العقوبات الثانوية التي تمنح الحكومة األمريكية سلطة فرض عقوبات على 
األشخاص غير األمريكيين الذين يشاركون في أنشطة معينة خاضعة للعقوبات )بما في ذلك بعض التعامالت مع األشخاص الخاضعين لعقوبات أمريكية( 
بغض النظر عما إذا كانت هذه األنشطة تحدث داخل حدود االختصاص المكاني للواليات المتحدة. إن فرض العقوبات الثانوية األمريكية ليس تلقائًيا، 
بل يتطلب قراًرا محدًدا من قبل الحكومة األمريكية. من الناحية العملية، تعد العقوبات الثانوية األمريكية خاضعة للتقدير وقد تتأثر بشدة باالعتبارات 
السياسية، وبالتالي يصعب التنبؤ بها. ومن المحتمل أن يخضع األطراف غير األمريكيين الذين يشاركون في أنشطة خاضعة للعقوبات لعدد من العقوبات، 
بما في ذلك عقوبات الحظر على التعامل. ويمكن أن تتأثر أعمال الشركة وسمعتها سلًبا، على سبيل المثال، في حال قررت حكومة الواليات المتحدة أن 

أنشطة الشركة، أو أنشطة أي من أطراف الشركة النظيرة، قد تضمنت أنشطة خاضعة للعقوبات بموجب العقوبات الثانوية األمريكية.

باإلضافة إلى العقوبات الرئيسية والثانوية األمريكية، فتطبق دول أخرى – بما في ذلك االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة – عقوباتها االقتصادية الخاصة 
التي تستهدف بعض البلدان والمناطق والحكومات والكيانات واألفراد من نواٍح مختلفة. وعلى غرار الواليات المتحدة، تبنت بعض هذه الدول عقوبات 
جديدة أو إضافية أو أشد صرامة تستهدف روسيا رًدا على األحداث األخيرة. وقد تنطبق هذه العقوبات على الشركة أو تعامالتها، وقد تؤثر التغييرات 

على هذه العقوبات على المعامالت التي يمكن للشركة الدخول فيها، أو تؤثر في األطراف النظيرة التي يمكن للشركة التعامل معها.

من بين التطورات األخيرة في مجال العقوبات، تبنت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة عدد من أوامر الحظر، تختلف من حيث 
مضمونها وشكلها، تتعلق باستيرادات وتعامالت النفط والمنتجات النفطية الروسية المنشأ. على الرغم من عدم تأثر الشركة بشكل مباشر بالعقوبات أو 
أوامر الحظر األخيرة المتعلقة بروسيا، فقد تنطبق مثل هذه العقوبات أو أوامر الحظر على معامالت الشركة المستقبلية أو تحد من المعامالت التي يمكن 
لها الدخول فيها أو األطراف النظيرة التي يمكن للشركة التعامل معها، أو قد تؤثر سلًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 
المستقبلية. وقد يؤدي أي انتهاك للعقوبات المطبقة على الشركة إلى مسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية على الشركة، بما في ذلك غرامات كبيرة محتملة، 

أو عقوبات جنائية، أو مدنية أو إدارية أخرى، أو قد تتأثر سمعة الشركة سلًبا تباع ذلك.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المملكة طرف في اتفاقيات التجارة الدولية، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تتضمن التزامات على المملكة فيما 
يتعلق بأنظمتها ولوائحها وممارستها التي تؤثر على التجارة الدولية. وقد تبرم المملكة اتفاقيات أخرى من هذا القبيل مستقباًل، والتي من شأنها أن 
تتطلب تغييرات في األنظمة واللوائح والممارسات المعمول بها في المملكة. وقد تتأثر الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة اللتزام المملكة بهذه 
االتفاقيات، وقد تضطر الشركة إلى تعديل عملياتها بطريقة ذات تكاليف باهظة في سبيل ذلك. أو قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها، ومركزها 
المالي، ونتائج عملياتها. قد يؤدي عدم التزام المملكة بهذه االتفاقيات إلى تعرض أعمالها التجارية للفحص والتدقيق، كما قد يعرض صادراتها لتدابير 

تصحيحية محتملة مثل الرسوم، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ومركزها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بأنظمة المنافسة 2-2-14

العالم من وقت آلخر. ولذا،  التنفيذية في مختلف الواليات القضائية حول  نظًرا لمبيعاتها الدولية، قد تخضع الشركة إلى أنظمة المنافسة ولوائحها 
قد تتعرض الشركة الدعاءات أو تحقيقات أو إجراءات تنظيمية حول الممارسات التنافسية غير العادلة أو السلوكيات المماثلة والتي تتطلب بذل جهود 
وتخصيص موارد إدارية ومالية كبيرة ووقت طويل للدفاع عن الشركة. وفي حال ثبوت هذه اإلدعاءات، قد تكون هناك غرامات كبيرة وتعويضات ومصاريف 

أخرى على الشركة، كما أن سمعة الشركة قد تتضرر مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة.

المنافسة، أو في حال  المملكة غرامات وتعويضات كبيرة. وفي حال خالفت الشركة أحكام نظام  المنافسة في  وفي حال عدم االمتثال، يفرض نظام 
أصبحت اإلعفاءات الممنوحة ألرامكو السعودية والتي قد تستفيد منها الشركة غير ُمنطبقة، وصدر حكم قضائي ضد الشركة فيما يتعلق بهذه المخالفة، 
فقد تتعرض الشركة لغرامات كبيرة تخضع لتقدير الهيئة العامة للمنافسة. باإلضافة إلى ذلك، يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب التعليق الجزئي أو الكلي 

ألنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم في حالة تكرار مخالفات الشركة. 

وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر، فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، 
وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغير المناخ والممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت 2-2-15

إن الشركة عرضة للمخاطر المتعلقة بتغير المناخ. قد تؤدي المخاوف المتعلقة بتغير المناخ التي عبر عنها العامة، والتصرفات االجتماعية، وتفضيالت 
العمالء، والتي تم أخذها بعين االعتبار في السياسات واألنظمة واللوائح الحكومية، واالتفاقيات والمعاهدات الدولية وغيرها من اإلجراءات، إلى خفض الطلب 
العالمي على زيوت األساس والمنتجات الثانوية واللجوء إلى استخدام الوقود األحفوري األقل كثافة النبعاث الكربون أو المصادر البديلة للطاقة كبديل لهذه 
المواد. والشركة حالًيا بصدد تطوير استراتيجية، ولكن لم يتم تطويرها أو االنتهاء منها بعد، تسعى الستهداف عام 2050م لتحقيق الحياد الصفري. ولمزيد 
من المعلومات عن ممارسات الشركة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، يرجى مراجعة القسم ) 4-8( »ممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات«.

وعلى وجه الخصوص، تواجه الحكومات ضغوًطا متزايدة، وهو ما أدى حتى اآلن إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية للتقليل من استخدام الوقود األحفوري، ومن بينها 
وضع حد أقصى النبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفرض ضرائب على المنتجات المسببة لالنبعاثات الكربونية، وزيادة معايير الكفاءة في استخدام الطاقة 
والحوافز المتعلقة بذلك والحث على استخدام الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة البديلة. باإلضافة إلى ذلك، فإن االتفاقيات الدولية التي تهدف إلى 
الحد أو التقليل من انبعاثات الغازات الدفينة في مراحل مختلفة من التنفيذ حالًيا، وعددها في تزايد. كما أن أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة 
بتغير المناخ يجتمعون سنوًيا لمكافحة تغير المناخ العالمي. وقد ينتج عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ اتخاذ بعض الدول لتعهدات مختلفة 
لخفض االنبعاثات واتخاذ تدابير وقائية محلية. على سبيل المثال، وافق المؤتمر الحادي والعشرون على اتفاقية باريس والتي أصبحت نافذة في نوفمبر 2016م، 
وقد قامت العديد من الدول التي صادقت على هذه االتفاقية باتخاذ إجراءات محلية لتحقيق أهدافها، والتي تشمل التقليل من استخدام الوقود األحفوري 
وزيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة. وخالل المؤتمر السادس والعشرين في عام 2021م، وقعت العديد من األطراف تعهًدا عالمًيا بشأن الميثان، ووافقت 
على اتخاذ إجراءات طوعية للمساهمة في جهد جماعي لتقليل انبعاثات الميثان العالمية بنسبة )30%( على األقل من مستويات عام 2020م بحلول عام 2030م.

وقد شهدت األنظمة واللوائح ذات العالقة تعديالت وإعادة دراسة بشكل مستمر، ويصعب في بعض الحاالت التنبؤ على نحو قاطع بالتأثير النهائي لهذه 
األنظمة والسياسات واللوائح واالتفاقيات الدولية على الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي االهتمام المتزايد بتغير المناخ واآلثار البيئية األخرى إلى 
احتمالية رفع دعاوى ضد الشركة. قد تؤدي المخاوف واآلثار الحالية والمستقبلية لظاهرة تغير المناخ، بما في ذلك التأثيرات المادية على البنية التحتية، 
واألنظمة واللوائح والمعاهدات والبروتوكوالت والسياسات واإلجراءات األخرى ذات الصلة، إلى تحول الطلب إلى أنواع أخرى من الوقود، وخفض الطلب 
على زيوت األساس والمنتجات الثانوية وقد يتسبب في تكبد الشركة تكاليف أو استثمار رأس مال إضافي في تقنيات جديدة أكثر مالءمة للمناخ أو للعثور 

على مصادر دخل أخرى، وقد يكون ألي مما سبق تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ومركزها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

وزيادة على هذا، فإن المخاطر المتعلقة بتغير المناخ تشكل مخاطر فيزيائية تتبع تأثيرات تغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات البحر، 
والتغيرات في أنماط الترسب، والتذبذب في مستويات المياه أو زيادة تكرر درجات حرارة عالية، والجفاف، أو أي ظواهر جوية عنيفة مثل األعاصير، والتي 

قد يكون ألي منها تأثير سلبي على أعمال الشركة، وأصولها، وسالسل إمدادها. 

باإلضافة إلى ذلك، أصبح المستثمرون المؤسسون والدائنون وغيرهم من المشاركين في األسواق المالية أكثر اهتماًما بتغير المناخ والممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات في تقييم استثماراتهم وعالقاتهم التجارية. وتقدم بعض المنظمات أيًضا تصنيفات ودرجات ومعايير ذات صلة بتغير المناخ 
والممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لتقييم ممارسات الشركات في مجال تغير المناخ والممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 
والتي يستخدمها بعض المستثمرين لدراسة استثماراتهم واتخاذ القرارات والتصويت فيها. ومن المحتمل أال يكون المساهمون المستقبليون في الشركة 
أو المنظمات التي تقدم تقارير عن تغير المناخ أو سعره أو تسجيله والممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات راضية عن استراتيجية أو أداء 
الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة وتغير المناخ للشركة، وقد تؤدي التصنيفات أو التقييمات غير المواتية الستراتيجيات أو ممارسات تغير المناخ 
والممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، بغض النظر عما إذا كانت الشركة تمتثل للمتطلبات القانونية المعمول بها أم ال، إلى زيادة النظرة 

السلبية من ِقبل المستثمرين تجاه الشركة، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على وضع الشركة المالي وسعر األسهم.
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المخاطر المتعلقة باألسهم   2-3

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد الطرح 2-3-1

قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد اكتمال الطرح، أو التصور بأن مثل هذا البيع سيحدث، بشكل سلبي على سعر السوق لألسهم.

وستخضع أرامكو السعودية بعد إتمام الطرح لفترة حظر مدتها ستة أشهر تبدأ من بداية تداول األسهم الشركة في السوق، والتي ال يجوز لها خاللها 
التصرف في أي من األسهم التي تمتلكها. وفي حال بيع عدد كبير من أسهم الشركة من قبل أرامكو السعودية بعد انتهاء فترة الحظر، أو التصور بأن 
مثل هذا البيع قد يحدث، فسيكون لذلك تأثير سلبي على سوق األسهم وقد يؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق. عالوًة على ذلك، إذا تخارجت أرامكو 
السعودية بشكل كامل أو جزئي من الشركة، فمن الغالب أن سعر السهم سيتأثر جوهرًيا وسلبًيا نظًرا العتماد الشركة على أرامكو السعودية وتصور، أو 
حقيقة، أن مثل هذه العالقة والترتيب مع أرامكو السعودية قد تتأثر. لمزيد من المعلومات حول اعتماد الشركة على خبرة أرامكو السعودية وخدماتها 
وكونها عميل، الرجاء مراجعة القسمين )2-1-12( »المخاطر المتعلقة باالعتماد على خبرة أرامكو السعودية وعالماتها التجارية والخدمات المقدمة 

منها« و)2-1-7( »المخاطر المتعلقة بتركز العمالء وجذب العمالء الجدد والحفاظ على العمالء الحاليين«.

عالوًة على ذلك، ستخضع الشركة لفترة حظر مدتها ستة أشهر بعد إتمام الطرح حيث ال يسمح لها بإدراج أسهم من فئة أسهم الطرح. وبعد انتهاء 
هذه الفترة، فيمكن أن تصدر الشركة وتدرج أسهًما جديدة، أو أن تصدر أوراًقا مالية أخرى من وقت آلخر، لغرض عمليات االستحواذ أو االستثمارات 
المستقبلية أو لتمويلها أو الحتياجات رأسمالية أخرى. وال يمكن للشركة التنبؤ بحجم اإلصدارات المستقبلية لألسهم أو تأثير المبيعات أو إصدارات 
األسهم المستقبلية، إن وجدت، على سعر األسهم. إذا كانت أي حاجة لالستحواذ أو االستثمار أو رأس المال جوهرية، فقد يكون عدد األسهم أو عدد 

األوراق المالية األخرى التي قد تصدرها الشركة بدورها كبيًرا وقد يؤدي إلى تخفيض ملكية مساهمي الشركة.

المخاطر المتعلقة بالسيولة وعدم وجود سوق سابقة لألسهم  2-3-2

لم يسبق طرح أو تداول أسهم الشركة في سوق لألوراق المالية، ووقد ال يَنشأ بعد الطرح سوق نشط وثابت لألسهم. وفي حال عدم وجود سوق نشطة 
وثابتة تتمتع بالسيولة، فسيكون لذلك تأثير سلبي في سعر تداول األسهم، أو قد يؤدي إلى خسارة كامل أو جزء من االستثمار الذي قام به أي مستثمر في 

الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على عائدات المساهمين المتوقعة. 

وقد تؤدي العديد من المخاطر، مثل النتائج المالية للشركة ووضعها في القطاع الذي تعمل به والبيئة االقتصادية والتنظيمية إلى تذبذبات حادة في سعر 
األسهم والسيولة المتاحة لتداول األسهم.

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق  2-3-3

تم تحديد سعر الطرح بناء على عدة عوامل، بما في ذلك األداء السابق للشركة، والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة، والقطاع الذي تزاول أنشطتها 
فيه، واألسواق التي تتنافس فيها، وتقييم الشركة إلدارتها وعملياتها ونتائجها المالية. وبعد إتمام الطرح، سيختلف سعر تداول األسهم عن سعر الطرح. 
وقد ال يتمكن المستثمرون من إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو بسعر أعلى منه، أو قد ال يتمكن المستثمرون من بيعها على اإلطالق. باإلضافة إلى 
ذلك، تفرض تداول السعودية حدوًدا للتقلب يمكن أن تحد من القدرة على بيع أو شراء األسهم بما ال يتجاوز هذه الحدود، وبالتالي تحد من قابلية التداول 

اإلجمالية لألسهم ومقدار العائد الذي يمكن الحصول عليه.

ويتعرض سوق األسهم بوجه عام لتقلبات شديدة في السعر وحجم التداول من وقت آلخر، وقد تؤدي تقلبات السوق إلى تغيرات كبيرة في سعر األسهم، 
األمر الذي قد يتسبب في تراجع قيمة األسهم، ويزداد تقلب األسعار سوًءا إذا انخفض حجم التداول. وقد يتأثر سعر السهم سلًبا بعوامل مختلفة معظمها 
خارج عن سيطرة الشركة، بما في ذلك نتائج عملياتها المتوقعة وتحسن أداء نتائج منافسيها، وتخفيض مستوى تقييم األسهم أو التغير في مستوى تغطية 
محللي األسهم للشركة أو منافسيها، أو القطاع الذي تعمل به الشركة، ومغادرة الموظفين الرئيسيين لمناصبهم، وردود فعل الجمهور إلعالنات الشركة 
الصحفية أو غيرها من اإلعالنات، والتغيرات في تقديرات األرباح أو توقعاتها، وفشل الشركة أو منافسيها في الوصول إلى توقعات المحللين، وانتهاء فترة 
الحظر أو غيرها من القيود على تداول األسهم، ووقوع أي من المخاطر المذكورة في هذا القسم، أو الوضع العام لالقتصاد السعودي، والتغيرات التي 
تطرأ على األنظمة واللوائح المعمول بها، واألعمال اإلرهابية، وتصاعد األعمال العدائية، وأعمال الحرب أو فترات االضطرابات المدنية واسعة االنتشار، 
والكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث، وتقلبات أسعار سوق األسهم. وقد يكون لحدوث أي من هذه المخاطر أو غيرها من العوامل تأثير سلبي وجوهري 

على العوائد المتوقعة ألي مستثمر، أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل أو جزء من استثماراته في الشركة.
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المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية عند االستثمار في أسهم الطرح 2-3-4

إن أسهم الطرح، وأي أرباح يتم توزيعها فيما يتعلق بأسهم الطرح، مقومة بالريال السعودي. وعليه، فإن أي استثمار في أسهم الطرح من جانب مستثمر 
تختلف عملته الرئيسية عن الريال السعودي سيكون معرًضا لمخاطر سعر صرف تلك العملة األجنبية، وقد يؤثر ذلك سلًبا على قيمة استثمار المستثمر 

في أسهم الطرح أو أي توزيعات أرباح.

المخاطر المتعلقة بتأخر انتهاء فترة الطرح وإدراج األسهم 2-3-5

عادًة ما يتزامن انتهاء الطرح العام لألسهم التي سيتم إدراجها في السوق مع قبول إدراج األسهم فيها، حيث يحدث كالهما عادًة بعد أكثر من أسبوعين 
من اإلعالن عن سعر الطرح النهائي لألسهم. وقد طبقت تداول السعودية عدًدا من اإلجراءات الجديدة إلتاحة إدراج أسهم الطرح ضمن اإلطار الزمني 
الموضح في قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« من هذه النشرة. ولكن قد ال يبدأ تداول أسهم الطرح على النحو والوقت المتوقعين. وبالتالي، 
قد يتأخر انتهاء فترة الطرح وإدراج األسهم وتداولها في السوق. وستعلن تداول السعودية عن تاريخ بدء تداول األسهم في السوق على موقعها اإللكتروني 

.)saudiexchange.com.sa(

المخاطر المتعلقة باألبحاث المنشورة عن الشركة 2-3-6

يعتمد سعر تداول األسهم وحجمها جزئًيا على األبحاث التي ينشرها محللو األوراق المالية أو محللو القطاع حول الشركة وأعمالها. وإذا لم يقم المحللون 
بإجراء أبحاث كافية بصورة مستمرة أو إذا قام واحد أو أكثر من المحللين الذين يغطون الشركة بتخفيض توصياتهم بشأن األسهم أو نشروا أبحاًثا دقيقة 
أو غير مواتية حول أعمال الشركة، وهو األمر الذي ال تستطيع الشركة السيطرة عليها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر األسهم في السوق. وإضافًة 
إلى ذلك، إذا توقف واحد أو أكثر من هؤالء المحللين الذين يقومون بنشر األبحاث عن تغطية الشركة، أو لم ينشر تقارير منتظمة عنها، فقد تفقد الشركة 
مكانتها وظهورها في األسواق المالية، مما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر األسهم في السوق انخفاًضا كبيًرا. وحصول أًيا مما سبق قد يكون له تأثير 

سلبي وجوهري على عوائد المساهمين المتوقعة على االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح  2-3-7

قد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح، وقد ال يوصي مجلس اإلدارة بدفع أرباح األسهم أو قد ال يوافق المساهمين على دفعها ألي سبب من األسباب. 
وسيعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على عدة عوامل، منها على سبيل المثال ال الحصر، أرباح الشركة المستقبلية، ومركزها المالي، وتدفقاتها النقدية 
ومتطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية واحتياطات الشركة القابلة للتوزيع وغيرها. وللمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع أرباح الشركة، 
الرجاء مراجعة القسم رقم )7( »سياسة توزيع األرباح«. وقد تتكبد الشركة نفقات أو التزامات من شأنها أن تستهلك بعض أو كل النقد المتاح لتوزيع أرباح 
األسهم. باإلضافة لذلك، فإذا لم تدفع الشركة أرباًحا على األسهم، فلن يتلقى المساهمون أي عائد على االستثمار في األسهم ما لم يبيعوا األسهم بسعر 

أعلى من سعر الطرح.

باإلضافة إلى ذلك، تخضع الشركة لتعهدات مالية معينة في اتفاقية تسهيالت المرابحة الحالية وقد تخضع لقيود في اتفاقيات التمويل المستقبلية، والتي 
قد تحد من قدرتها على توزيع أرباح. ووفًقا لهذه االتفاقية، فال يمكن للشركة اإلعالن عن أرباح أو توزيعها إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحقق حالة 
إخالل بموجب االتفاقية أو إلى اإلخالل بنسبة )اثنين إلى واحد( لألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء إلى تكلفة التمويل، 
والمتفق عليها في اتفاقية تجديد التسهيالت بالمرابحة. ولمزيد من التفاصيل حول العهود المالية في التمويل الحالي للشركة، الرجاء مراجعة القسم 

)12-6-9-2( »اتفاقية تسهيالت المرابحة«.

إن تحقق أّيًا مما سبق سيكون له تأثير سلبي على عوائد المساهمين المتوقعة على االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المستثمرين األجانب غير المؤهلين من تملك األسهم بشلك مباشر 2-3-8

بموجب اللوائح المعمول بها، يجب على المستثمرين األجانب غير المؤهلين )غير المستثمرين االستراتيجيين األجانب( الذين يرغبون في المشاركة في 
الطرح الدخول في اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات السوق المالية، والتي بموجبها يكتسبون فائدة نفعية في أسهم الطرح. ويمكن للمستثمرين األجانب غير 

المؤهلين تداول هذه الملكية من خالل مؤسسات السوق المالية التي ستكون المالك النظامي لألسهم. 

ووفًقا لذلك، لن يمتلك المستثمرون األجانب الملكية النظامية لألسهم ولن يكونوا قادرين على التصويت على األسهم التي يمتلكون فيها فائدة اقتصادية. 
ويمكن أن يكون لهذه العوامل تأثير سلبي على عوائد المستثمرين المتوقعة أو قد تؤدي إلى خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.
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المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة 2-3-9

ينطوي االستثمار في أسهم الطرح على المخاطر المتعلقة باالستثمار في األوراق المالية باألسواق الناشئة – مثل المملكة – والتي تتسم بشكل عام على 
درجة عالية من المخاطر مقارنًة باالستثمارات في األوراق المالية للمصدرين في األسواق المتقدمة. وبوجه عام، تعد االستثمارات في األسواق الناشئة 
مناسبة فقط للمستثمرين الخبراء الذين يعرفون ويقدرون جيًدا أهمية المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في هذه األسواق. وقد يتعرض االقتصاد 
السعودي آلثار سلبية مستقبلية مماثلة لما تتعرض له األسواق الناشئة األخرى، كما يمكن أن يتأثر سلًبا بالتطورات االقتصادية أو المالية السلبية في 
األسواق الناشئة األخرى. وقد يكون لحدوث أي من العوامل السابقة تأثير سلبي على عائدات المستثمرين المتوقعة أو قد يؤدي إلى خسارة كل استثماراتهم 

في الشركة أو جزء منها.

المخاطر المتعلقة بالبيانات والتطلعات المستقبلية 2-3-10

إن بعض البيانات الواردة في هذه النشرة قد تمثل تطلعات وبيانات مستقبلية وتتضمن مخاطر معروفة وأخرى مجهولة وبعض الشكوك التي تؤثر على 
نتائج الشركة المالية. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال ال الحصر، بيانات متعلقة بالوضع المالي للشركة واستراتيجية أعمالها وخططها وأهدافها 
المستقبلية. إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعلًيا وقد تختلف عما هو موجود في هذه النشرة، إذ أن أداء الشركة وقدرتها على 
التطور هي ما يحدد النتائج الفعلية. إن عدم دقة هذه التطلعات والبيانات هي أحد المخاطر التي يتحملها المساهمين والمستثمرين عند استثمارهم في 
أسهم الشركة. وفي حال اختالف التوقعات المستقبلية للشركة عن النتائج الفعلية، فإن ذلك قد يؤثر على سعر السهم بشكل سلبي. ولمزيد من المعلومات 

عن البيانات والتطلعات المستقبلية، الرجاء مراجعة القسم »إشعار هام« من هذه النشرة.
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معلومات عن السوق والقطاع.  3

 Global Inc. IHS تم استخالص المعلومات الواردة في هذا القسم المدرج تحت عنوان »بيانات السوق والقطاع« من تقرير دراسة السوق الذي أعدته شركة
)»مستشار السوق«( للشركة في يوليو 2022م. يقع المقر الرئيسي لمستشار السوق في مدينة إنجلوود بوالية كولورادو. للمزيد من التفاصيل عن مستشار 

.https://ihsmarkit.com السوق، يرجى زيارة موقعه اإللكتروني على

تُعد تقارير مستشار السوق وبياناته ومعلوماته المشار إليها في هذا المستند )»مواد مستشار السوق«( محمية بحقوق الملكية الخاصة بمستشار السوق 
أنه ال يوجد ما يضمن دقتها  تعتبر موثوقة؛ غير  القسم مستمدة من مصادر  الواردة في هذا  المعلومات  التابعة. ويعتقد مستشار السوق أن  وشركاته 
واكتمالها، كما أن اآلراء والتحليالت التي نشرها مستشار السوق ليست مقدمة كحقائق. تنقل مواد مستشار السوق الوضع كما في تاريخ النشر األصلي 
وكما أنها تخضع للتغيير من دون إشعار. كما أن اسم IHS Markit والعالمات التجارية األخرى التي تظهر في مواد مستشار السوق هي ملكية لمستشار 

السوق أو مالكيه المعنيين.

قدم مستشار السوق موافقته الخطية على استخدام شعاره واسمه ومعلومات وبيانات السوق التي قدمها للشركة على النحو المبين في نشرة اإلصدار، 
كما أنه لم يتم سحب تلك الموافقة اعتباًرا من تاريخ نشرة اإلصدار.

مستشار السوق هو جزء من Insights Commodity S&P Global، إحدى وحدات األعمال التابعة لشركة)»SPGI«( Global Inc. S&P . وتشتمل 
 S&P Dow Jones Indices, S&P Global Engineering Solutions, S&P Global Market Intelligence, :على وحدات األعمال التالية SPGI

S&P Global Mobility, and S&P Global Ratings ، وكل منها يوفر منتجات وخدمات مختلفة. وتُبقي SPGI أنشطة وحدات األعمال بشكل منفصلة 

عن بعضها البعض من أجل الحفاظ على استقالل أنشطتها وموضوعيتها وفًقا لسياسة االستقالل والموضوعية لوحدات استاندردز آند بورز العالمية » 
.»S&P Global Divisional Independence

Commodity Insights بإطارات هيكلية  السلع، بما في ذلك تقييمات ومؤشرات األسعار. وتحتفظ  Commodity Insights معلومات عن  تنشر 
واضحة وفصل تشغيلي بين أنشطة تقييم األسعار وغيرها من األنشطة التي تنفذها Commodity Insights )بما في ذلك مستشار السوق(، ووحدات 
األعمال األخرى لشركة SPGI من أجل ضمان جودة تقييمات األسعار واستقالليتها ونزاهتها وضمان خلوها من أي تعارض فعلي أو متصور في المصالح.

ال ينبغي النظر إلى مواد مستشار السوق على أنها تمثل مشورة استثمارية أو أي شكل من أشكال التوصية لشراء أي أوراق مالية أو بيعها أو االكتتاب بها 
أو اتخاذ أي قرارات استثمارية أخرى أو فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي أو القانوني لعمالء مستشار السوق أو أصولهم أو التزاماتهم أو أنشطتهم. وال ينبغي 

التعويل على مواد مستشار السوق عند اتخاذ أي قرار استثماري أو غيره من القرارات.

نظرة عامة  3-1

يعد إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي محرًكا رئيسًيا للطلب على النفط. فعلى مدار السنوات الثالث الماضية شهد االقتصاد العالمي تقلبات كبيرة 
أثرت في سوق النفط العالمية؛ فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي العالمي بمعدل كبير خالل 2020م بسبب جائحة كوفيد-19 واإلجراءات التي تم اتخاذها 
لمواجهة الجائحة. وقد تبع ذلك حدوث تعاٍف قوي في عام 2021م، مع إعادة فتح االقتصاديات العالمية إثر عمليات التطعيم واسعة النطاق. وباإلضافة 
إلى ذلك أدت األحداث الجيوسياسية مؤخًرا )السيما الحرب بين روسيا وأوكرانيا( وتعطل سالسل اإلمداد وارتفاع معدالت التضخم وزيادة أسعار الفائدة 
إلى إضعاف التوقعات االقتصادية العالمية على المدى القريب. غير أن التوقعات االقتصادية للدول غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
ال تزال قوية. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون هذا النمو االقتصادي في الفترة 2022م-2030م لمنطقة الشرق األوسط، وال سيما المملكة، مدعوًما 

بجهود التنويع االقتصادي المستمرة والنمو السكاني.

ويُعد توازن السوائل المكررة مؤشًرا على مستوى أداء سوق النفط العالمي من حيث تفاعل العرض والطلب. وبسبب التأثير االقتصادي لجائحة كوفيد-19، 
تراجع الطلب العالمي على السوائل المكررة بنسبة 10% بين عامي 2019م و2020م وخالل نفس الفترة تراجع الطلب على السوائل المكررة بنسبة %10.2 
في الشرق األوسط في حين انخفض الطلب بنسبة 5.9% في المملكة. وفي ضوء التعافي السريع لألسواق في عام 2021م، شهد الطلب على السوائل 

المكررة نمًوا بنسبة 6.7% على مستوى العالم بين عامي 2020م و2021م، في حين شهد نمًوا بنسبة 3.0% في الشرق األوسط.

يرتبط حجم الطلب على زيوت األساس بشكل رئيسي بأداء سوق النفط العالمية باإلضافة إلى حجم الطلب على زيوت التشحيم، وتمثل زيوت األساس 
0.8% عالمًيا من إجمالي الطلب على الهيدروكربونات كما أن اقتصادياتها اإلنتاجية مرتبطة بشكل وثيق باقتصاديات إنتاج السلع المكررة الرئيسية. وتقع 
معظم مرافق إنتاج زيوت األساس إما داخل المصافي أو في مواقع مجاورة لها حيث إنها تشتري اللقيم بشكل عام من المصافي ثم تبيع المنتجات الثانوية 
إليها مرة أخرى. تتنافس زيوت األساس مع المنتجات المكررة الرئيسية على اللقيم، وقد يكون منتجو زيوت األساس مضطرين للقبول بأسعار السوق 
عندما يتعلق األمر بتكلفة اللقيم. وتؤثر هوامش تكسير وتكرير المنتجات المكررة في توفر اللقيم لمرافق إنتاج زيوت األساس وبالتالي تؤثر في أسعار 

زيوت األساس وتحركات السوق.
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وفي حين أن بعض زيوت التشحيم عبارة عن زيوت أساس فقط، إال أن العديد منها عبارة عن مزيج من زيوت األساس وإضافات مختلفة مخصصة لتلبية 
وظيفة تشحيم محددة. ومن ثم فإن التغيرات في الطلب والحاجة إلى زيوت تشحيم ذات جودة أعلى ال تؤثر فقط في الطلب اإلجمالي على زيوت األساس 

لكنها تؤثر كذلك في الطلب على مجموعات زيوت األساس المختلفة.

وبشكل عام فإن إجمالي الطلب الفني على زيوت األساس يعكس التوجهات في تركيبات زيوت التشحيم المدفوعة بمعايير االنبعاثات وتقنيات المحركات 
ف الطلب الفني على زيوت األساس بأنه الحد األدنى من الكميات المطلوبة من زيوت أساس الفئة الثانية والفئة الثالثة والفئة  ومتطلبات كفاءة الوقود. ويُعرَّ

الرابعة والفئة الخامسة، استناًدا إلى االشتراطات الفنية لتركيبات زيوت التشحيم النهائية التي يتم طرحها في السوق.

بلغ اإلنتاج العالمي من زيوت األساس 34,887 ألف طن في عام 2021م. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.7% في الفترة بين 2022م 
و2030.م تعد شركة أرامكو السعودية أحد أكبر منتجي زيوت األساس في العالم وذلك بفضل تحالف أرامكو لزيوت األساس، والذي يضم، باإلضافة الى 

لوبريف، كل من إس-أويل وموتيفا، حيث ساهم التحالف بإنتاج برميل من بين كل ثمانية براميل لزيوت األساس على مستوى العالم خالل عام 2021م.

وبشكل عام تواكب تقلبات أسعار زيوت األساس وتيرة التقلبات في أسعار النفط الخام واللقيم، بفترة تأخير تتراوح من شهر إلى ثالثة أشهر، في أغلب 
األحيان. وتقل هذه المدة في الزيوت منخفضة اللزوجة من الفئة األولى والزيوت الخفيفة والثقيلة ذات الدرجة المحايدة حيث تعتبر أسعارها متقاربة 
بشكل أكبر مع أسعار النفط الخام، في حين أن أسعار البرايت ستوك مرتفع اللزوجة ظل في الفترات السابقة أكثر استقراًرا مع تداوله في الغالب بسعر 

أعلى مقارنة بالزيوت منخفضة اللزوجة.

شهدت أسعار زيوت األساس ارتفاًعا نسبًيا خالل عام 2021م، مدفوعة بنقص زيت األساس، الذي جاء بدوره مدفوًعا بنقص اللقيم، مع تراجع إنتاج 
مصافي الوقود األساسية نتيجة انخفاض الطلب الناجم عن جائحة كوفيد-19. مما أدى إلى هوامش زيوت أساس قوية لذلك العام.

النمو االقتصادي  3-2

من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.9% خالل الفترة من 2022م 
حتى 2030م، مدفوًعا بالنمو في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وخصوًصا في آسيا.

خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، ارتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0%. وبفعل التأثير االقتصادي الذي 
خلّفته جائحة كوفيد-19 والتدابير المتُخذة لمكافحتها، شهد االقتصاد العالمي تراجًعا خالل عام 2020م، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
بنسبة 3.4% خالل عامي 2019م و2020م. فيما ارتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي بين عامي 2020م و2021م بمعدل نمو نسبته 5.8%، وجاء 
هذا النمو نتيجة التعافي االقتصادي من تبعات جائحة كوفيد- 19 واالنتشار الواسع للقاحات. وبعد االستقرار المتوقع في السوق، من المتوقع أن يعود 

إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي للنمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.9% خالل الفترة من عام 2022م إلى عام 2030م.

وعلى مدار السنوات األخيرة، كانت الدول غير األعضاء بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية المحرك الرئيسي للنمو في إجمالي الناتج المحلي العالمي 
الحقيقي. فخالل الفترة من 2010م حتى 2019م، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لهذه الدول بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8%، بينما ارتفع 

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدول األعضاء في المنظمة بمعدل نمو سنوي مركب قدره %2.0.

وتسببت الحرب الروسية-األوكرانية، وتزايد معدالت التضخم، وضغوط رفع أسعار الفائدة في إضعاف التوقعات االقتصادية العالمية على المدى القريب. 
إال أنه وعلى المدى البعيد، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بمعدل نمو 
سنوي مركب قدره 4.3% خالل الفترة من 2022م حتى 2030م، وفي بلدان منطقة آسيا-المحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب قدره و4.4%، فيما يتوقع 

أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.9 %خالل الفترة نفسها. 

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بمعدل نمو سنوي 
وزيادة  القريب،  المدى  على  النفط  أسعار  ارتفاع  ذلك  ويدعم  2030م،  حتى  2022م  من  الفترة  خالل   ،%2.0 قدره  مركب 

االستثمارات المرتبطة برؤية 2030 والتنويع االقتصادي العام.

خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الشرق األوسط والمملكة نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 2.9% و%3.3، 
على التوالي. وخالل الفترة من 2022م حتى 2030م، فمن المتوقع أن يستمر إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الشرق األوسط والمملكة في النمو بمعدل 
نمو سنوي مركب قدره 3.0% و2.0% على التوالي. ويعتمد النمو على المدى القريب على انتعاش صادرات الطاقة والمواد الكيميائية وارتفاع أسعار النفط، 
ومن المتوقع أن تحقق منطقة الشرق األوسط والمملكة نمّوا في إجمالي الناتج المحلي بمعدل نمو قدره 6.0% و7.1% ما بين عامي 2021م و2022م على 
التوالي. وسيؤدي ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب، وانتعاش االستثمارات ذات العالقة برؤية 2030، إلى تحقيق نمو اقتصادي قصير المدى في 

المملكة، بينما سيعمل التنويع االقتصادي العام على تحفيز معدالت النمو على المدى الطويل.
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يوضح الشكالن أدناه معدالت النمو السنوية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبلدان األعضاء وغير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
والشرق األوسط والمملكة خالل الفترة من 2010م حتى 2030م.

والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  والدول  العالمي  المحلي  الناتج  إلجمالي  الحقيقي  النمو  معدل  الشلك )1-3(:  

والدول غير األعضاء في تلك المنظمة على المستوى العالمي

معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي في الشرق األوسط والمملكة العربية السعودية الشلك )2-3(:  

37

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



توازن العرض والطلب على السوائل والمنتجات المكررة  3-3

من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على السوائل نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 0.9%، خالل الفترة من 2022م حتى 
2030م

ويُعد توازن العرض والطلب على السوائل مؤشًرا على مستوى أداء سوق النفط العالمي من حيث تفاعل العرض والطلب. ويعتمد المعروض العالمي من 
منتجات السوائل على توريدات اللقيم، التي تشمل النفط الخام والمكّثفات والغاز الطبيعي الُمسال. وعلى الجانب اآلخر، يختلف معدل الطلب على منتجات 
السوائل، والتي تشمل المنتجات المكررة والوقود الحيوي الممزوج، وأنواع الوقود االصطناعي، والغازات البترولية السائلة واإليثان، من منطقة إلى أخرى. 
وخالل الفترة من 2010م حتى 2019م، شهد الطلب العالمي على السوائل المكررة نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.7%. وبسبب التأثير االقتصادي 
لجائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة للتعامل مع الجائحة، تراجع الطلب العالمي على السوائل المكررة بنسبة 10% بين عامي 2019م و2020م ومن المتوقع 

أن يشهد هذا الطلب نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 0.9%، خالل الفترة من 2022م حتى 2030م.

يوضح الشكل أدناه توازن العرض والطلب على السوائل المكررة خالل الفترة من 2010م حتى 2030م.

توازن العرض والطلب العالمي على الهيدروكربونات السائلة الشلك )3-3(:  
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ويوضح الشكل أدناه حركة تسعير خام برنت السابقة. 

سعر خام برنت لفترات سابقة وفق شروط التسليم على ظهر المركب الشلك )4-3(:  

من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على المنتجات المكررة نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 0.9%، ليصل إلى 90 مليون 
برميل في اليوم بحلول 2030م، مدفوًعا بالنمو في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا

شهد الطلب العالمي على المنتجات الُمكررة، خالل الفترة بين 2010م و2019م، نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.2% على المستوى العالمي، مدفوًعا 
بصفة أساسية بالنمو في رابطة الدول المستقلة )CIS( وأفريقيا والشرق األوسط وآسيا-المحيط الهادئ. تراجع الطلب العالمي على المنتجات المكررة 
ذلك،  ومع  لمكافحتها.  الُمتخذة  والتدابير  كوفيد-19  الناتجة عن جائحة  االقتصادية  التداعيات  جّراء  و2020م،  عامي 2019م  بين  ما  بمعدل %12.1 
شهد عام 2021م تعافًيا قوًيا للسوق حيث ارتفع الطلب العالمي على الُمنتجات الُمكررة بنسبة 6.3% مقارنة بالعام السابق. واستقر الطلب العالمي على 
المنتجات الُمكررة خالل 2021م عند 81.3 مليون برميل/اليوم، ومن المتوقع أن يشهد نمًوا إضافًيا بنسبة 3.3% خالل 2022م. وخالل الفترة من 2022م 
حتى 2030م، من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على المنتجات الُمكررة نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 0.9%، مدفوًعا باستمرار النمو في الطلب من 

أفريقيا والشرق األوسط وآسيا-المحيط الهادئ.

ومن بين المنتجات الُمكررة، من المتوقع أن يشهد كل من النافثا وزيت الغاز وزيت الوقود نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8% و0.3% و0.5-%، خالل 
الفترة من 2022م حتى 2030م على التوالي. ومن المتوقع أن يعزى ذلك الطلب المرتفع على النافثا إلى استخدامها كلقيم في صناعة البتروكيماويات، 
أما الطلب على زيت الغاز فمن المتوقع أن تحركه متطلبات النقل والمواصالت، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل الطلب على الديزل إلى ذروته بحلول نهاية 

هذا الِعقد، نتيجة لمبادرات تحويل الطاقة.

من المقدر أن يصل العرض العالمي للمنتجات المكررة إلى 92 مليون برميل في اليوم )4.290 مليون طن متري، مع األخذ في االعتبار أن أيام التشغيل تبلغ 
365 يوًما وعامل تحويل قدره 7.8 لتحويل البرميل إلى طن( بحلول عام 2030م من 83 مليون برميل في اليوم )3.881 مليون طن متري( في عام 2021م، مؤدًيا 
إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 0.9%. ومن المتوقع أن يتركز نمو العرض العالمي في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ، إذ يُتوقع أن تشهد 
أفريقيا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.7% خالل فترة التوقعات حتى عام 2030، تليها منطقة الشرق األوسط بنسبة 1.8% ومنطقة آسيا -المحيط الهادئ 
بنسبة 1.0% خالل نفس اإلطار الزمني، بينما ستشهد منطقة أوروبا ورابطة الدول المستقلة اتجاًها منخفًضا فيما يتعلق بعرض المنتجات المكررة، في حين 

من المتوقع أن تبقى مستويات العرض للمنتجات المكررة في أمريكا الشمالية ثابتة تقريًبا وأال تشهد تغيرات تُذكر خالل فترة التوقعات.
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يوضح الشكالن أدناه الطلب العالمي وفي الشرق األوسط على المنتجات الُمكررة خالل الفترة من 2010م حتى 2030م على التوالي.

الطلب العالمي على المنتجات الُمكررة الشلك )5-3(:  

(مليون برميل يف اليوم)

الطلب على المنتجات الُمكررة في الشرق األوسط الشلك )6-3(:  

(مليون برميل يف اليوم)
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من المتوقع أن يشهد الطلب على المنتجات الُمكررة في المملكة نمًوا أسرع مقارنة بالمتوسط العالمي واإلقليمي، وذلك 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.6%، وستستمر في تحقيق صافي نمو في المعروض وتوجيهه إلى التصدير.

شهد الطلب على المنتجات الُمكررة في المملكة نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 1.7% خالل الفترة من 2010م حتى 2019م بينما تراجع الطلب على 
المنتجات الُمكررة بنسبة 6.9% خالل عام 2020م، ثم ارتفع بنسبة 0.4% خالل 2021م. تُعد المملكة أكبر مستهلك للمنتجات المكررة في الشرق األوسط، 
الطلب على  ارتفاع  إلى  التوقعات  نمًوا بمعدل 8.8% خالل 2022م. كما تشير  المتوقع أن تحقق  بمعدل 1.7 مليون برميل/اليوم، خالل 2021م، ومن 
المنتجات المكررة خالل الفترة من عام 2022م إلى عام 2030م بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.6%، حيث يتوقع أن ينمو الطلب على النافثا وزيت الغاز 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.4% و1.4% على التوالي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على زيت الوقود بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.2%، ليصل 

إلى ذروته في 2025م، بفضل اعتماد المملكة بشكل أكبر على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.

يوضح الشكل أدناه الطلب في المملكة على المنتجات الُمكررة، خالل الفترة من 2010م حتى 2030م.

الطلب على المنتجات الُمكررة في المملكة العربية السعودية الشلك )7-3(:  

(مليون برميل يف اليوم)

الطلب على زيوت التشحيم  3-4

الطلب العالمي على زيوت التشحيم 3-4-1

من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على زيوت التشحيم نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 0.8%، مدفوًعا بتزايد أعداد السيارات والنمو الصناعي.

شهد الطلب العالمي على زيوت التشحيم خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 0.3%. بينما شهد الطلب، خالل 2020م، 
تراجًعا بنسبة 7.8% على إثر تفشي جائحة كوفيد-19، ثم تعافى بسرعة خالل 2021م، ليرتفع الطلب بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق.

استقر الطلب العالمي على زيوت التشحيم خالل 2021م عند 39.1 مليون طن في السنة، ومن المتوقع أن يشهد نمًوا إضافًيا بنسبة 1.8% خالل 2022م. 
فيما يتوقع أن يشهد الطلب العالمي على زيوت التشحيم، خالل الفترة من 2022م إلى 2030م ارتفاًعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.8%، ويعزى ذلك إلى 
عدة عوامل منها الزيادة السكانية والنمو االقتصادي، وتزايد أعداد السيارات على مستوى العالم في مقابل التأثير العكسي لتحّسن كفاءة زيوت التشحيم، 

مع نمو أقوى في آسيا والشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الالتينية، مما يعّوض انخفاض الطلب المتوقع في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا.
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يوضح الشكل أدناه الطلب العالمي على زيوت التشحيم، مصنًفا حسب المنطقة، عن الفترة من 2010م حتى 2030م.

الطلب العالمي على زيوت التشحيم حسب المنطقة الشلك )8-3(:  

(مليون طن سنوًيا)

(١٠-١٩)

(%٠٫٤)

(%٠٫٣)

(%٠٫٦)

(%٠٫٦)

(%٠٫٧)
(%٠٫٠)

(٢٢-٣٠)

يوضح الشكل أدناه الطلب العالمي على زيوت التشحيم، مصنًفا حسب فئة السوق، خالل الفترة من 2010م حتى 2030م.

تطور الطلب على زيوت التشحيم تامة الصنع حسب فئة السوق الشلك )9-3(:  

(مليون طن سنوًيا)

(%٠٫٩)

(%٠٫٦) (%١٫٥)

(١٠-٢٠)(٢٢-٣٠)

42

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



من المتوقع أن ينمو الطلب على زيوت التشحيم المستخدمة في قطاع المواصالت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.8%، خالل الفترة من 2022م إلى 2030م، 
بعد انخفاضه بمعدل 8.3% خالل 2020م. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على زيوت محركات السيارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.2% خالل الفترة من 
2022م حتى 2030م، مدفوًعا بتزايد عدد المركبات، الذي حده طول فترات استخدام زيوت التشحيم، وارتفاع كفاءة استهالك الزيوت في السيارات، وتزايد 
اإلقبال على المركبات الهجينة والمركبات الكهربائية الخفيفة، والتغير في سلوكيات المستهلك. ومن المتوقع زيادة الطلب على زيت المحركات للمعدات الثقيلة 

بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.3%، خالل الفترة ذاتها، مدفوًعا بانتعاش النشاط االقتصادي وما يصاحبه من ارتفاع وتيرة نقل البضائع.

من المتوقع أن يشهد األسطول العالمي معدل نمو سنوي مركب نسبته 1.9% في الفترة من 2022م وحتى 2030م بزيادة من 2303 مليون مركبة في 2022م 
إلى 2668 مليون مركبة في 2030م. من المتوقع أن ينمو األسطول العالمي من المركبات الخفيفة بمعدل سنوي مركب نسبته 1.6% في الفترة من 2022م 
إلى 2030، في حين من المتوقع أن يشهد أسطول المركبات الثقيلة والمركبات ذات العجلتين نمًوا بمعدل سنوي مركب نسبته 1.9% و2.5% على التوالي، 
خالل نفس الفترة الزمنية. ومن المتوقع أن ينمو أسطول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إجماالً بمعدل سنوي مركب نسبته 1.7% في الفترة من 
2022م إلى 2030م، من 81 مليون مركبة في 2022م إلى 93 مليون مركبة في عام 2030م، كما تشير التقديرات إلى أن أسطول المركبات الخفيفة في 
منطقة الشرق األوسط سينمو بمعدل سنوي مركب نسبته 1.4% في حين سينمو أسطول المركبات الثقيلة والمركبات ذات العجلتين بمعدل سنوي مركب 
نسبته 2,3% على مدار فترة التوقعات من 2022م إلى 2030م. من المتوقع أن يشهد أسطول أفريقيا معدل نمو سنوي مركب نسبته 2.3% في الفترة من 
2022م وحتى 2030م محقًقا زيادة من 61 مليون مركبة في 2022م إلى 73 مليون مركبة في 2030. وفي أفريقيا، من المتوقع أن يشهد أسطول المركبات 
ذات العجلتين أسرع معدالت النمو السنوي المركب بنسبة 2.7%، يعقبه أسطول المركبات الثقيلة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.3%، يليه أسطول 
المركبات الخفيفة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.0% في الفترة من 2022م إلى 2030م. ومع التسريع من وتيرة عمليات التحول في قطاع الطاقة من 
أجل مكافحة تغير المناخ، من المتوقع أن يؤثر انتشار السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الكهربائية الهجين على كميات زيوت التشحيم التي تستهلكها 
كل مركبة. إن تحول الطلب على محركات سيارات الركاب بسبب تحويل أسطول المركبات الخفيفة إلى مركبات تعمل بالكهرباء من المتوقع حالًيا أن يكون 

باستطاعته أن يقلل إجمالي الطلب على سوق زيوت التشحيم العالمية بمقدار 373 ألف طن/السنة بحلول عام 2030م.

تشير التوقعات إلى نمو محدود للطلب على كميات زيوت التشحيم في القطاعات األخرى غير المرتبطة بقطاع النقل، مع تزايد الطلب بشكل بطيء مدعوًما 
باستمرار النمو االقتصادي، كما يؤدي تطبيق ممارسات وتقنيات جديدة إلى الحد من احتماالت ارتفاع الطلب. وتساهم العديد من التوجهات والممارسات 
الناشئة مًعا في تقييد نمو الطلب على زيوت التشحيم في القطاعات األخرى غير المرتبطة بقطاع النقل. ومن المتوقع أن يُسهم استخدام أساليب التصنيع 
المتطورة في قطاعات السيارات والقطاعات األخرى، مثل الطباعة ثالثية األبعاد، واستخدام المواد المركبة، أو الحد األدنى من التشحيم، في الحد من 

الحاجة إلى موائع تشغيل المعادن.

يوضح الشكل أدناه الطلب العالمي على زيوت التشحيم، مصنًفا حسب القطاع، عن الفترة من 2010م حتى 2030م.

الطلب العالمي على زيوت التشحيم حسب القطاع الشلك )10-3(:  

(مليون طن سنوًيا)

(١٠-١٩)

(%٠٫٠)

(%٠٫٠)

(%٠٫٦)

(٢٢-٣٠)
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طلب منطقة الشرق األوسط على زيوت التشحيم 3-4-2

من المتوقع أن ينمو الطلب على زيوت التشحيم، في الشرق األوسط، بأسرع من المتوسط العالمي عند معدل نمو سنوي مركب قدره 1.4%، خالل الفترة 
من 2022م حتى 2030م.

وقد شهد الطلب على زيوت التشحيم في الشرق األوسط، خالل الفترة من 2010م إلى 2019م، تراجًعا طفيًفا بمعدل نمو سنوي مركب قدره %0.4. 
التباطؤ  بسبب  2019م،  إلى  2016م  من  الفترة  تراجًعا خالل  البلدان  من  العديد  شهدت  بينما  السابق،  العقد  بداية  مع  كبيًرا  نمًوا  المنطقة  وشهدت 
االقتصادي. عالوة على ذلك، شهد الطلب خالل 2020م تراجًعا بنسبة 9.9% على إثر تفشي جائحة كوفيد-19، في حين تعافى الطلب بشكل كبير خالل 
2021م، ليرتفع بنسبة 5.4%مقارنة بالسنة السابقة. واستقر الطلب على زيوت التشحيم في الشرق األوسط خالل 2021م عند 1,974 ألف طن سنوًيا، 

ومن المتوقع أن يشهد نمًوا بنسبة 2.3% خالل 2022م.

ومن المتوقع أن يشهد الطلب على زيوت التشحيم في الشرق األوسط، خالل الفترة من 2022م إلى 2030م، نمًوا بسبب الزيادة السكانية والنمو االقتصادي، 
وتزايد أنشطة استخالص الموارد والنشاط البحري، وهو ما عادله جزئًيا ارتفاع كفاءة استخدام زيوت التشحيم. ويقدر النمو في إجمالي الطلب على زيوت 

التشحيم خالل هذه الفترة بمعدل نمو سنوي مركب قدره %1.4.

تحتل زيوت محركات المعدات الثقيلة مرتبة الصدارة بفارق كبير على غيره من فئات زيوت التشحيم في المنطقة، حيث يشكل حالًيا نسبة تقارب 40% من 
إجمالي الطلب، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 1.6% تقريًبا خالل الفترة من 2022م إلى 2030م ويمثل حجم الطلب على فئة زيوت 
محركات السيارات، نصف ما تحققه فئة الزيوت المعدات الثقيلة، ومن المتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ بنسبة 0.9%. كما يحقق الطلب من القطاع البحري 

حصة مرتفعة نسبًيا، مما يعكس الدور الجوهري للمنطقة في توريد الطاقة وتزويد السفن بالوقود.

ز  تُعد حصة الطلب من قطاع الزيوت المعاجلة متواضعة نسبًيا، مما يعكس محدودية قاعدة التصنيع والصناعات الخفيفة في المنطقة. ومع ذلك، يُُعزَّ
الطلب في القطاع الصناعي بفضل صناعات استخراج الموارد.

يوضح الشكل أدناه الطلب على زيوت التشحيم في الشرق األوسط، مصنًفا حسب القطاع، عن الفترة من 2010م حتى 2030م.

الطلب على زيوت التشحيم حسب القطاع في الشرق األوسط الشلك )11-3(:  

(ألف طن سنوًيا)

(١٠-١٩)

(%٠٫٤)

(%٠٫٦)

(%١٫١)

(%٠٫٣)

(٢٢-٣٠)
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طلب المملكة على زيوت التشحيم 3-4-3

من المتوقع أن يرتفع الطلب على زيوت التشحيم في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.4%، متأثًرا بالنمو على مستوى المنطقة.

شهد الطلب على زيوت التشحيم في المملكة خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 0.4%. وتراجع الطلب في 2020م، حيث 
انخفض الطلب بمعدل 8.3% على إثر تفشي جائحة كوفيد-19. وعاد الطلب لالرتفاع مرة أخرى خالل 2021م ليحقق نمًوا بمعدل 3.3%، حيث استقر 

عند 429 ألف طن سنوًيا، ومن المتوقع أن يشهد نمًوا بنسبة 0.4% خالل 2022م.

من المتوقع أن يشهد الطلب على زيوت التشحيم في المملكة، خالل الفترة من 2022م إلى 2030م، نمًوا بسبب الزيادة السكانية والنمو االقتصادي، 
مما يدفع النمو القوي في أساطيل المركبات، وتزايد أنشطة استخالص الموارد والنشاط البحري، وهو ما حده جزئًيا تحّسن في كفاءة استخدام زيوت 
التشحيم. حيث أن المملكة شهدت نمًوا في أساطيل المركبات من 7.6 مليون مركبة في 2010م إلى 11.1 مليون 2021م مركبة مما يمثل نمو سنوي مركب 
قدره 3.5% ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة أبطأ ليبلغ 12.7 مليون في 2030م بنمو مركب سنوي قدره 1.5%. كما ومن المتوقع أن يرتفع النمو 

في إجمالي الطلب على زيوت التشحيم خالل هذه الفترة بمعدل نمو سنوي مركب قدره %1.4.

يتصدر زيت المحركات للمعدات الثقيلة الترتيب بفارق كبير على غيره من فئات زيوت التشحيم في المملكة، حيث يشكل حالًيا 41% من إجمالي الطلب. 
ومن المتوقع أن ترتفع تلك الحصة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.7% تقريًبا خالل الفترة من 2022م إلى 2030م ويمثل حجم الطلب على فئة زيوت 
محركات السيارات نحو 30% من إجمالي الطلب على زيوت التشحيم، ومن المتوقع له أن ينمو بوتيرة أبطأ، بمعدل 0.5%. كما يحقق الطلب من القطاع 
البحري حصة مرتفعة نسبًيا، األمر الذي يعكس دور المملكة الجوهري في تزويد ونقل الطاقة. وتعتبر حصة الطلب من قطاع الزيوت المعالجة متواضعة 
نسبًيا، مما يعكس محدودية القاعدة التصنيع والصناعات الخفيفة في المملكة. ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب في القطاع الصناعي بالمملكة 

بفضل صناعات استخراج الموارد واسعة النطاق.

يوضح الشكل أدناه الطلب على زيوت التشحيم في المملكة، مصنًفا حسب القطاع، عن الفترة من 2010م حتى 2030م.

الطلب على زيوت التشحيم مصنًفا حسب القطاع في المملكة العربية السعودية الشلك )12-3(:  

(ألف طن سنوًيا)

(١٠-١٩)(٢٢-٣٠)

(%٠٫٤)

(%٠٫١)
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العرض والطلب على زيوت األساس  3-5

تصّنف زيوت األساس، تبًعا لخصائصها، إلى خمس فئات، يوضحها الجدول رقم )3-1( أدناه.

تصنيف فئات زيوت األساس الجدول )1-3(:  

زيوت بارفينية أساسية

مشبعة
)% وزن(

 كبريت 
تقنية اإلنتاجمؤشر اللزوجة)% وزن(

80 - 120< 0.03> 90الفئة األولى
االستخراج بالمذيبات وإزالة الشمع.
تحتاج إلى لقيم من زيت خام بارفيني

التكسير الهيدروجيني والمصاوغة الهيدروجينية80 - 120> 0.03< 90الفئة الثانية

التكسير الهيدروجيني والمصاوغة الهيدروجينية الشديدة< 120> 0.03< 90الفئة الثالثة

زيوت أساس غير بارفينية

تصنيع جزيئيات خاصة – تركب باإليثيلينبولي ألفا أولفينات وزيوت التشحيم االصطناعية التقليديةالفئة الرابعة

جميع أنواع زيوت األساس األخرى، وفي الغالب زيوت أساس الفئة الخامسة
نفتينيك. 

 زيت أساس نفتينيك تم إنتاجه عن طريق االستخالص 
 بالمذيب وإزالة الشمع والمعالجة بالهيدروجين.

 تحتاج إلى لقيم من زيت خام نفتينيك

يُشتق الطلب على زيوت األساس من الطلب على زيوت التشحيم مكتملة التصنيع، بناء على تركيبات المزج والتأثير المحتمل للتغيرات المستقبلية على 
تلك التركيبات.

وبشكل عام فإن إجمالي الطلب الفني على زيوت األساس يعكس التوجهات في تركيبات زيوت التشحيم المدفوعة بمعايير االنبعاثات وتقنيات المحركات 
ف الطلب الفني على زيوت األساس بأنه الحد األدنى من الكميات المطلوبة لزيوت األساس من الفئة الثانية، والفئة الثالثة،  ومتطلبات كفاءة الوقود. يُعرَّ

والفئة الرابعة، والفئة الخامسة، استناًدا إلى االشتراطات الفنية لتركيبات زيوت التشحيم النهائية التي يتم طرحها في السوق.

قد يتباين الطلب الفني عن االستهالك الفعلي بشكل كبير في أي من األسواق، حيث يمكن لشركات مزج زيوت التشحيم استخدام زيوت أساس بجودة أعلى 
)الفئة الثانية والفئة الثالثة( بكميات أكثر من المتطلب الفني للوصول إلى تركيبات معينة من زيوت التشحيم ألسباب اقتصادية أو تسويقية أو لوجستية. 
ويعرف استخدام زيوت الفئتين الثانية والثالثة من زيوت األساس في زيوت التشحيم التي من الممكن إنتاجها بالمستوى الفني الذي تقره المعايير باستخدام 

زيوت الفئة األولى باسم »المزج الزائد«.

الطلب العالمي على زيوت األساس 3-5-1

يعتمد النمو في الطلب العالمي على زيوت األساس مدفوًعا بارتفاع أقوى للطلب على زيوت الفئة الثانية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5% خالل الفترة 
2022م – 2030م وزيوت الفئة الثالثة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% خالل الفترة 2022م – 2030م.

يواكب نمو الطلب على زيوت األساس وتيرة نمو الطلب على زيوت التشحيم حيث إن زيوت التشحيم تتكون من زيوت أساس وإضافات أخرى. وتحتوي 
بعض أحدث أنواع زيوت تشحيم المركبات على ما يصل إلى 20% تقريًبا من اإلضافات، بينما تحتوي بعض زيوت التشحيم الصناعية البسيطة على زيت 

أساس فقط.

شهد الطلب على زيوت األساس نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 0.2% خالل الفترة من 2010م حتى 2019.م وتراجع الطلب في 2020م حيث انخفض 
بمعدل 7.8% على إثر تفشي جائحة كوفيد-19. وعاد الطلب لالرتفاع بقوة خالل 2021م ليحقق نمًوا بمعدل 4.4% مقارنة بالسنة السابقة، حيث استقر 
عند 34.9 مليون طن في السنة، ومن المتوقع أن يشهد نمًوا إضافًيا بنسبة 1.7% خالل 2022م وخالل الفترة من 2022م إلى 2030م، يتوقع أن يشهد 
الطلب على زيوت األساس نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.7%، وسيكون ذلك النمو أعلى في آسيا والشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الالتينية 

للتعويض عن انخفاض الطلب المتوقع في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا. 
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يوضح الشكل أدناه الطلب الفني العالمي على زيوت األساس، مصنًفا حسب المنطقة، عن الفترة من 2010م حتى 2030م.

الطلب الفني العالمي على زيوت األساس حسب المنطقة الشلك )13-3(:  

(مليون طن سنوًيا)

(١٠-١٩)(٢٢-٣٠)

(%٠٫٥)
(%٠٫٨)(%٠٫٦)
(%٠٫٢)
(%٠٫٤)(%٠٫٧)

على الرغم من بقاء إجمالي الطلب على زيوت األساس ثابًتا نسبًيا، ووجود توقعات بتحقيق نمو طفيف فقط، فقد تفاوت الطلب بين فئات زيوت األساس 
بشكل ملحوظ، وسيستمر هذا التفاوت. إن الحاجة إلى زيوت تشحيم ذات أداء عالي، خصوًصا في قطاع السيارات، كانت وستظل المحرك الرئيسي للنمو 

المستمر في الطلب الفني على زيوت األساس من الفئتين الثانية والثالثة، واالنخفاض في الطلب على زيوت األساس من الفئة األولى.

شهد الطلب على زيوت األساس من الفئة األولى، خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، انخفاًضا بمعدل سنوي مركب قدره 2.6%. وفي 2020م، انخفض الطلب 
بمعدل 10.2% جراء تفشي جائحة كوفيد-19 وانخفاض العرض. ثم عاد الطلب لالرتفاع مرة أخرى بمقدار ضئيل جًدا ليحقق نمًوا بنسبة 0.7% خالل 2021م 
مقارنة بالسنة السابقة، حيث استقر الطلب على الفئة األولى من زيوت األساس عند 17.5 مليون طن خالل 2021م، ومن المتوقع أن يشهد انخفاًضا إضافًيا 
بنسبة 1.7% خالل 2022م، من المتوقع أن ينخفض الطلب على زيوت أساس الفئة األولى خالل الفترة من 2022م حتى 2030م بمعدل سنوي مركب قدره %2.9.

منذ عام 2019م، تسارعت وتيرة عمليات إغالق مرافق إنتاج زيوت األساس من الفئة األولى، بعد اإلعالن عن إغالق مصفاة ماتوسينهوس للتكرير التابعة 
لشركة جالب في البرتغال )بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوًيا، والتي توقفت عن العمل منذ أكتوبر 2021م(، ومصفاة جونفريفيل التابعة لشركة توتال في 
فرنسا )بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوًيا في 2021م( ومصفاة نيجشي التابعة لشركة إينيوس )بطاقة إنتاجية 230 ألف طن سنوًيا، مخطط إلغالقها 

في أكتوبر 2022م(، ومصفاة وكاياما )بطاقة إنتاجية 370 ألف طن سنوًيا، ومخطط إغالقها في 2023م( في اليابان.

ارتفع الطلب على زيوت أساس الفئتين الثانية والثالثة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2% و10.2% خالل الفترة 2010م إلى 2019م، على التوالي. من 
المتوقع زيادة الطلب العالمي على زيوت الفئتين الثانية والثالثة بنحو 5 ماليين طن متري خالل الفترة من 2022م حتى 2030م، بمعدل نمو سنوي مركب 

قدره 3.5% و4.8% خالل الفترة من 2022م حتى 2030م، على التوالي.

شهد الطلب على زيوت األساس من الفئة الثانية، خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 5.2%. وفي 2020م، انخفض الطلب 
بمعدل 6.0% جراء تفشي جائحة كوفيد-19 وانخفاض العرض. ثم تعافى الطلب بعد ذلك حيث ارتفع بنسبة 8.1% خالل 2021م، حيث استقر الطلب على 
الفئة الثانية من زيوت األساس عند 8.6 مليون طن خالل 2021م، ومن المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل 4.6% خالل 2022م. من المتوقع أن يرتفع 

الطلب على زيوت األساس من الفئة الثانية، خالل الفترة من 2022م حتى 2030م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %3.5.
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شهد الطلب على زيوت األساس من الفئة الثالثة، خالل الفترة من 2010م إلى 2019م، نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 10.2%. وفي 2020م، انخفض الطلب 
بمعدل 2.3% بسبب تفشي جائحة كوفيد-19. ثم تعافى بعد ذلك الطلب حيث ارتفع بنسبة 12% خالل 2021م، حيث استقر الطلب على الفئة الثالثة من 
زيوت األساس عند 4.5 مليون طن خالل 2021م، ومن المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل 7.8% خالل 2022م. من المتوقع أن يرتفع الطلب على زيوت 

األساس من الفئة الثالثة، خالل الفترة من 2022م إلى 2030م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %4.8.

يوضح الشكل أدناه الطلب الفني العالمي على زيوت األساس، مصنًفا حسب فئة معهد البترول األمريكي، عن الفترة من 2010م حتى 2030م.

الطلب الفني العالمي على زيوت األساس حسب فئة معهد البترول األمريكي الشلك )14-3(:  

(مليون طن سنوًيا)

(١٠-١٩)

(%٢٫٦)(%٢٫٩)

(٢٢-٣٠)

شهدت الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لزيوت األساس نمًوا مطرًدا خالل العقد الماضي، مما أدى إلى تحول جوهري في هيكل السوق. فقد تجاوز نمو الطاقة 
اإلنتاجية الطلب، مما أفضى إلى انخفاض معدالت االستخدام بشكل بطيء.

أدى إدخال المعالجة بالهيدروجين إلى تغيير عالقات التكلفة المحددة مسبًقا، مما أتاح إنتاج زيوت أساس عالية الجودة بتكلفة أقل. وال يزال قطاع زيوت 
األساس يمر بدورة عملية استبدال رأس المال طويلة األجل الناتجة، مدعوًما بالتقنيات الفائقة واحتياجات السوق المتغيرة.

كما في بداية عام 2021م، استقر إجمالي الطاقة اإلنتاجية من زيوت األساس البارفينية والنفثينية التقليدية والبولي ألفا أولفينات عند حوالي 62.5 
مليون طن سنوًيا. وتضيف عملية إعادة التكرير كمية إضافية تبلغ 4.5 مليون طن سنوًيا من الفئة األولى والفئة الثانية والفئة الثالثة وطاقة إنتاجية من 
زيوت األساس النفثينية. تجاوزت الطاقة اإلنتاجية اإلضافية للفئة الثانية/الثالثة عمليات تخفيض الطاقة اإلنتاجية للفئة األولى، مما أدى إلى زيادة صافي 

الطاقة اإلنتاجية بحوالي 13.8 مليون طن سنوًيا خالل الفترة الممتدة من 2011م إلى 2020م.

تراجعت الطاقة اإلنتاجية للفئة األولى بمقدار الخمس منذ عام 2010م، في حين ارتفعت الطاقة اإلنتاجية للفئة الثانية إلى أكثر من الضعف منذ عام 
2010م وتتجاوز حالًيا الطاقة اإلنتاجية للفئة األولى، وارتفعت الطاقة اإلنتاجية للفئة الثالثة بنسبة 145% مقارنة بالمستوى المسجل في عام 2010م.
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يوضح الشكل أدناه الطاقة اإلنتاجية العالمية من زيت األساس حسب فئة معهد البترول األمريكي من 2010م إلى 2030م.

القدرة اإلنتاجية لزيوت األساس حسب فئة معهد البترول األمريكي الشلك )15-3(:  

(مليون طن سنوًيا)

(١٠-١٩)

(%٠٫٣) (%٢٫٢)

(٢٢-٣٠)

من بين أكبر عشرة منتجين لزيوت األساس على مستوى العالم من حيث الطاقة اإلنتاجية، تُعد إكسون موبيل أكبر شركة بحصة عرض إجمالية تبلغ %22 
من الطاقة اإلنتاجية ألكبر عشرة منتجين، تليها شركة أرامكو السعودية بنسبة 15%، في حين تحتل شركة إس كيه لوبريكانتس المرتبة الثالثة بنسبة %10.

تمتلك مصفاة سنغافورة أكبر مرفق إنتاج لزيوت األساس بطاقة إنتاجية قدرها 2.4 مليون طن في السنة. وتستحوذ الواليات المتحدة األمريكية وكوريا 
الجنوبية على ما يقرب من 73% من أكبر 15 مرفق إنتاج إلنتاج زيوت األساس من حيث الطاقة اإلنتاجية.

يوضح الشكل أدناه أكبر 10 منتجين عالميين لزيوت األساس حسب الطاقة اإلنتاجية في عام 2021م.

أكبر 10 منتجين لزيوت األساس على مستوى العالم من حيث الطاقة اإلنتاجية الشلك )3-16-أ(:  
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يوضح الشكل أدناه أكبر 15 مرافق إنتاج عالمًيا لزيوت األساس حسب الطاقة اإلنتاجية في عام 2021م.

أكبر 15 مصنع لزيوت األساس على مستوى العالم الشلك )3-16-ب(:  

من المتوقع أن تظل معدالت استخدام الطاقة اإلنتاجية من زيت األساس على المستوى العالمي منخفضة حتى عام 2030م، حيث يوجد فائض في الطاقة 
اإلنتاجية في جميع فئات زيت األساس. ومن المرجح أن يكون قطاع الفئة الثالثة في وضع أفضل للحفاظ على معدالت استخدام قوية نسبًيا للطاقة 
اإلنتاجية حيث تشير التوقعات بأن الطلب المتزايد على الفئة الثالثة سيستوعب الطاقة اإلنتاجية الفائضة. وبحلول نهاية 2030م، من المتوقع أن تتجاوز 
معدالت االستخدام نسبة 75% مما يعني أن القدرة اإلنتاجية اإلضافية ستكون مطلوبة بعد عام 2030م. وسينخفض معدل استخدام الطاقة اإلنتاجية 
للفئة الثانية على المستوى العالمي نتيجة إضافة كميات كبيرة جًدا من الطاقة اإلنتاجية حديًثا في هولندا وإضافات الطاقة اإلنتاجية الجديدة في الصين 
وسنغافورة. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تتعافى معدالت استخدام الفئة الثانية إلى حوالي 60% بحلول عام 2030م في ضوء النمو العضوي المطرد 

للطلب. ومن المتوقع مع ذلك أن تنخفض معدالت استخدام الطاقة اإلنتاجية للفئة األولى بشكل مطرد تماشًيا مع انخفاض الطلب العالمي.

يوضح الشكل أدناه معدالت االستخدام العالمية ل مرافق إنتاج زيوت األساس البارفينية حسب فئة معهد البترول األمريكي للفترة من 2010م إلى 2030م.

معدالت االستخدام العالمية لمصانع زيوت األساس الشلك )17-3(:  
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على المستوى اإلقليمي، سيكون للشرق األوسط أعلى معدل استخدام مقارنة بالمناطق األخرى. وتعد التكلفة المنخفضة للوقود الُمستخدم لتوليد الكهرباء 
ميزة هيكلية لمرافق إنتاج زيوت األساس اإلقليمية، ومًعا مع زيادة الطلب العالمي على الفئة الثانية والفئة الثالثة، سيؤدي ذلك إلى تحسين معدل استخدام 
الطاقة اإلنتاجية في المنطقة. باستثناء منطقة الشرق األوسط، تُعد آسيا هي المنطقة األخرى الوحيدة المتوقع أن تشهد معدالت استخدام متزايدة 
لمرافق اإلنتاج خالل فترة التوقعات. وتشير التقديرات إلى أن تشهد أفريقيا وأمريكا الالتينية أكبر انخفاض في معدالت االستخدام مقارنة بالمناطق 
األخرى بسبب عدم كفاية االستثمارات والضغوط االقتصادية العالمية. ومن الممكن توقع أن يتم خفض الطاقة اإلنتاجية فيما يتعلق باستخدامات مرافق 

إنتاج الفئة األولى نظًرا إلى انخفاض الطلب العالمي والتخلي عن استخدام الفئة األولى.

يوضح الشكل أدناه معدالت االستخدام اإلقليمية لمرافق إنتاج زيوت األساس البارفينية لعام 2021م.

معدالت االستخدام اإلقليمية لمصانع زيوت األساس البارفينية الشلك )18-3(:  

الطلب على زيوت األساس وإنتاجها في الشرق األوسط 3-5-2

الطلب 3-5-2-1

من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الطلب على زيوت األساس في الشرق األوسط، المتوسط العالمي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.3% خالل الفترة 
الممتدة من 2022م إلى 2030م.

شهد الطلب على زيوت األساس خالل الفترة من 2010م إلى 2019 انخفاًضا طفيًفا بمعّدل سنوي مركب قدره 0.7%، على إثر انخفاض الطلب على زيوت 
التشحيم. وفي 2020م، انخفض الطلب بمعدل 7.4% جراء تفشي جائحة كوفيد-19. ثم عاد الطلب لالرتفاع مرة أخرى ليحقق نمًوا بمعدل 6.2% خالل 
2021م مقارنة بالسنة السابقة، حيث استقر الطلب على زيوت األساس في الشرق األوسط عند 1,764 ألف طن خالل 2021م، ومن المتوقع أن يستمر في 
النمو بمعدل 2.1% خالل 2022م. من المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب على زيوت األساس في الشرق األوسط خالل الفترة من 2022م إلى 2030م بمعدل 
نمو سنوي مركب قدره 1.3%. وكما هو الحال في المناطق األخرى، يتفاوت الطلب بين فئات زيوت األساس بشكل ملحوظ، وسيستمر هذا التفاوت مدفوًعا 

بالحاجة ذاتها لتحسين أداء زيوت التشحيم خصوًصا في قطاع السيارات.

شهد الطلب على زيوت األساس من الفئة األولى، خالل الفترة من 2010م حتى 2019م انخفاًضا بمعدل سنوي مركب قدره 4.4%، تماشًيا مع التوجه 
انخفاض  إلى  أدى  ما  التكرير، وهو  انتاجية مصافي  وانخفاض  بمعدل 10.4% جراء تفشي جائحة كوفيد-19  الطلب  انخفض  العالمي. وفي 2020م، 
المعروض من لقيم زيت األساس. ثم عاد الطلب لالرتفاع مرة أخرى بمقدار ضئيل جًدا ليحقق نمًوا بمعدل 0.8% خالل 2021م مقارنة بالسنة السابقة، 
حيث استقر الطلب على الفئة األولى من زيوت األساس في الشرق األوسط عند 956 ألف طن سنوًيا خالل 2021م، ومن المتوقع أن يستمر في االنخفاض 
بمعدل 1.3% خالل 2022م. كما يتوقع أن ينخفض الطلب على زيوت األساس من الفئة األولى في الشرق األوسط، خالل الفترة من 2022م حتى 2030م، 

بمعدل سنوي مركب قدره %2.8.
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ارتفع الطلب على زيوت أساس الفئتين الثانية والثالثة في الشرق األوسط، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% و24.6% خالل الفترة 2010م حتى 2019م 
على التوالي. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على زيوت األساس من الفئتين الثانية والثالثة ارتفاًعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.4% و5.9% خالل الفترة 
من 2022م حتى 2030م على التوالي. وتدعم هذه التوقعات مؤشرات االقتصاد الكلي القوية لمنطقة الشرق األوسط عموًما، بمعدل نمو سنوي مركب 

حقيقي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى 3.0% تقريًبا، خالل الفترة من 2022م حتى 2030م.

شهد الطلب على زيوت األساس من الفئة الثانية، خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 8.4%. وفي 2020م، انخفض 
الطلب بمعدل 3.9% بسبب تراجع الطلب جراء تفشي جائحة كوفيد-19 وانخفاض العرض. ثم عاد الطلب لالرتفاع بقوة خالل 2021م، ليحقق نمًوا بمعدل 
14.4% مقارنة بالسنة السابقة، حيث استقر الطلب الفني على زيوت األساس من الفئة الثانية في الشرق األوسط عند 485 ألف طن خالل 2021م، ومن 
المتوقع أن يرتفع الطلب بمعدل 4.4% خالل 2022م. من المتوقع أن يرتفع الطلب على زيوت أساس الفئة الثانية في الشرق األوسط، خالل الفترة من 

2022م إلى 2030، بمعدل سنوي مركب قدره %4.4.

شهد الطلب على زيوت األساس من الفئة الثالثة، خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 24.6%، من نقطة انطالق منخفضة 
نسبًيا. كما ظل الطلب في عام 2020م ثابًتا على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19. ثم تعافى بعد هذا الثبات بقوة خالل 2021م، ليحقق نمًوا بمعدل 
14.6% مقارنة بالسنة السابقة، حيث استقر الطلب الفني على زيوت األساس من الفئة الثالثة في الشرق األوسط عند 241 ألف طن خالل 2021م، ومن 
المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل 10.5% خالل 2022م. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على زيوت األساس من الفئة الثانية في الشرق األوسط خالل 

الفترة من 2022م حتى 2030م بمعدل نمو سنوي مركب قدره %5.9.

يوضح الشكل أدناه الطلب الفني على زيوت األساس في الشرق األوسط، مصنًفا حسب فئة معهد البترول األمريكي، عن الفترة من 2010م حتى 2030م. 

الطلب الفني على زيوت األساس في الشرق األوسط حسب فئة معهد البترول األمريكي الشلك )19-3(:  

(ألف طن سنوًيا)

(١٠-١٩)

(%٢٫٨) (%٤٫٤)

(%٠٫١)
(%٠٫٧)

(٢٢-٣٠)

اإلنتاج 3-5-2-2

خالل 2021م، استقر إنتاج زيوت األساس البارفينية في الشرق األوسط عند 3,109 ألف طن سنوًيا، مقّسًما إلى 762 ألف طن من زيوت األساس من الفئة 
األولى، و761 ألف طن من الفئة الثانية، و1,586 ألف طن من زيوت األساس من زيوت األساس من الفئة الثالثة.

من المتوقع مستقباًل أن يتراجع إنتاج زيوت األساس من الفئة األولى، تماشًيا مع انخفاض الطلب اإلقليمي والعالمي عليها. ومن المتوقع زيادة إنتاج 
الفئتين الثانية والثالثة، مع تزايد استخدام الطاقات اإلنتاجية لمرافق اإلنتاج الحالية والمرافق التي يُترقب تشغيلها المحتمل، وذلك لتلبية الطلب اإلقليمي 

والعالمي المتزايد.
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يوضح الشكل أدناه إنتاج زيوت األساس البارفينية في الشرق األوسط، مصنًفا حسب فئة معهد البترول األمريكي، عن الفترة من 2010م حتى 2030م. 

إنتاج زيوت األساس البارافينية في الشرق األوسط حسب فئة معهد البترول األمريكي الشلك )20-3(:  

(مليون طن سنوًيا)

(١٠-١٩)(٢٢-٣٠)

(%٤٫٤)(%٤٫٧)

تُعد شركة شل هي أكبر منتج لزيوت األساس في الشرق األوسط تليها لوبريف، حيث تستحوذان على 40% و23% من إجمالي إنتاج زيت األساس من بين 
أكبر خمسة منتجين في داخل المنطقة على التوالي.

يوضح الشكل أدناه أكبر خمس شركات لزيوت األساس في الشرق األوسط من حيث الطاقة اإلنتاجية في عام 2021م.

أكبر 5 شراكت تشغيل لزيوت األساس من حيث الطاقة اإلنتاجية في 2021 بمنطقة الشرق األوسط الشلك )21-3(:  

(مليون طن سنوًيا)
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الطلب على زيوت األساس وإنتاجها في المملكة  3-5-3

الطلب 3-5-3-1

من المتوقع أن يرتفع الطلب على زيوت األساس في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.2%، تبًعا للنمو اإلقليمي

شهد الطلب على زيوت األساس خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، انخفاًضا بمعدل سنوي مركب قدره 0.6%. وارتفع الطلب بمعدل 4.0% خالل 
2020م، بينما شهد تعافًيا أفضل خالل 2021م، ليصل معدل النمو إلى 7.5% مقارنة بالسنة السابقة، حيث استقر عند 408 ألف طن خالل 2021م، ومن 
المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل 0.1% خالل 2022م.م بلغ إجمالي الطلب على زيوت األساس البارفينية في المملكة نحو 393 ألف طن متري خالل 
2021م ومن المتوقع أن يرتفع خالل الفترة من 2022م حتى 2030م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.2%. لقد تفاوت الطلب على فئات زيوت األساس 

المختلفة بشكل ملحوظ، وسيستمر هذا التفاوت مدفوًعا بالحاجة ذاتها لتحسين أداء زيوت التشحيم خصوًصا في قطاع السيارات

انخفض الطلب على زيوت األساس من الفئة األولى، خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، بمعدل سنوي مركب قدره 10.0%، ويعزى ذلك إلى الحاجة 
لمواد تشحيم ذات جودة أعلى، وهو ما أدى إلى استبدال زيوت الفئة األولى بزيوت الفئة الثانية. في 2020م، ارتفع الطلب بمعدل 9.1%، بينما انخفض 
خالل 2021م بمعدل 7.6%. حيث استقر الطلب على زيوت األساس من الفئة األولى في المملكة عند 122 ألف طن خالل 2021م، ومن المتوقع أن يستمر 
في االنخفاض بمعدل 6.1% خالل 2022م. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على زيوت األساس من الفئة األولى في المملكة، خالل الفترة من 2022م حتى 
2030م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%، وهو ما يواكب اتجاه السوق على المدى الطويل. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تلبية جزء من الطلب الفني على 
الفئة األولى بتوريد مواد من الفئة الثانية، والتي يُطلق عليها »المزج زائد«، وخصوًصا ألن تكلفة إنتاج زيوت األساس من الفئة الثانية في ينبع أرخص من 

تكلفة إنتاج زيوت األساس الفئة األولى في ينبع وجّدة. 

ارتفع الطلب على زيوت األساس من الفئتين الثانية والثالثة في المملكة، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.2% و26.1% خالل الفترة 2010م حتى 2019م 
على التوالي. من المتوقع أن يشهد الطلب على زيوت األساس من الفئتين الثانية والثالثة ارتفاًعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.2% و5.9% خالل الفترة 
2022م حتى 2030م على التوالي. وتدعم مؤشرات االقتصاد الكلي القوية للملكة هذه التوقعات، بما في ذلك الناتج المحلي الحقيقي المتوقع أن يرتفع 

بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.0% خالل الفترة من 2022م إلى 2030م.

شهد الطلب على زيوت األساس من الفئة الثانية، خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 14.2%. وتحسن الطلب بمعدل 
1.7% خالل 2020م، بينما حقق تعافًيا قوًيا خالل 2021م، ليصبح معدل النمو 17.4%، حيث استقر الطلب الفني على زيوت األساس من الفئة الثانية في 
المملكة عند 216 ألف طن خالل 2021م، ومن المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل 1.3% خالل 2022م. من المتوقع أن يرتفع الطلب على زيوت األساس 
من الفئة الثانية في المملكة، خالل الفترة من 2022م حتى 2030م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.2%، استجابة للحاجة المستمرة لتوفير زيوت تشحيم 

عالية الجودة.

شهد الطلب على زيوت األساس من الفئة الثالثة، خالل الفترة من 2010م حتى 2019م، نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 26.1%من نقطة بداية منخفضة 
نسبًيا. وفي عام 2020م تحسن الطلب بمعدل 3.4% على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19. ومن مستويات الطلب في 2020م، عاد الطلب لالرتفاع 
بقوة خالل 2021م، ليحقق نمًوا بمعدل 12.0% عن العام السابق. استقر الطلب الفني على زيوت األساس من الفئة الثالثة في المملكة عند 55 ألف طن 
خالل 2021م، ومن المتوقع أن يستمر الطلب في النمو بمعدل 9.0% خالل 2022م. خالل الفترة من 2022م إلى 2030م، يتوقع أن يرتفع الطلب على زيوت 

األساس من الفئة الثالثة في المملكة، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %5.9.
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يوضح الشكل أدناه الطلب الفني على زيوت األساس في المملكة، مصنًفا حسب فئة معهد البترول األمريكي، عن الفترة من 2010م حتى 2030م.

الطلب الفني على زيوت األساس في المملكة العربية السعودية حسب فئة معهد البترول األمريكي الشلك )22-3(:  

(ألف طن سنوًيا)

(١٠-١٩)
(%٠٫٦)

(%١٠٫٠)(%٥٫٥)

(٢٢-٣٠)

اإلنتاج 3-5-3-2

خالل 2021م، استقر إجمالي إنتاج زيوت األساس البارفينية في المملكة عند 1,173 ألف طن سنوًيا، مقّسمة إلى 412 ألف طن من زيوت األساس من الفئة 
األولى، و761 ألف طن من زيوت األساس من الفئة الثانية. ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج زيوت من زيوت األساس من الفئة األولى، تماشًيا مع انخفاض 
الطلب اإلقليمي والعالمي. ومن المتوقع أن يستمر استقرار إنتاج زيوت األساس من الفئة الثانية )عند الحد األقصى لتشغيل المحطة( لتلبية الطلب المحلي 
واإلقليمي والعالمي المتزايد. بالنسبة لزيوت األساس من الفئة الثالثة، فمن المفترض أن يعمل مشروع التوسعة المحتمل لدى لوبريف على زيادة اإلنتاج 

من صفر إلى نحو 200 ألف طن سنوًيا، بحلول 2025م. وعلى أي حال، تم استبعاد تلك المعلومات من الشكل أدناه.

يوضح الشكل أدناه إنتاج زيوت األساس في المملكة، مصنًفا حسب فئة معهد البترول األمريكي، عن الفترة من 2020م حتى 2030م.

إنتاج زيوت األساس في المملكة العربية السعودية حسب فئة معهد البترول األمريكي الشلك )23-3(:  

(ألف طن سنوًيا)

(١٠-١٩)

(%١٫٥)

(%٤٫٧)

(٢٢-٣٠)

مالحظة:
لوبريف حالًيا هي المنتج الوحيد لزيوت األساس في المملكة   )1

ال تتوفر بيانات تاريخية عن إنتاج زيوت األساس خالل الفترة من 2010م إلى 2019م، بينما تم تقدير كميات اإلنتاج الخاصة بعام 2020م المعروضة بناًء على التقرير السنوي المقدم من   )2
أرامكو السعودية. بيانات 2021م هي قيم فعلية مقدمة من لوبريف.
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تصدر المملكة زيت األساس من الفئة الثانية الزائد عن حاجتها، ومن المتوقع أن تستمر في التصدير على الرغم من تزايد الطلب المحلي. وعلى العكس 
من ذلك، يتم حالًيا تلبية الطلب على زيت األساس من الفئة الثالثة عن طريق االستيراد، حيث ال يتم إنتاج هذه الفئة داخل المملكة. ومع ذلك، من المتوقع 

أن يتغير ذلك الوضع فور اكتمال مشروع توسعة ينبع الخاص بشركة لوبريف.

األسواق الرئيسية األخرى 3-5-4

اإلمارات العربية المتحدة والهند هما السوقان الرئيسيان المستهدفان لصادرات المملكة من زيوت األساس.  3-5-4-1

بلغ الطلب الفني على زيوت األساس البارفينية في اإلمارات العربية المتحدة الالزم لتوفير زيوت تشحيم نهائية لالستهالك المحلي نحو 195 ألف طن 
سنوًيا خالل 2021م، مكونة من 156 ألف طن من زيوت األساس من فئة األولى، و24 ألف طن من زيوت األساس من الفئة الثانية، و15 ألف طن من زيوت 
األساس من الفئة الثالثة. ومع ذلك، فإن سوق اإلمارات العربية المتحدة لزيوت األساس أكبر من ذلك بكثير، باعتبار اإلمارات العربية المتحدة مركًزا 
إقليمًيا رائًدا في عمليات المزج. وهناك أيًضا طلبات من مرافق مزج وإنتاج زيوت التشحيم في اإلمارات العربية المتحدة لتصدير منتجاتها إلى األسواق 
األخرى في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا. ويتم تسجيل تلك الكميات من الطلب في المناطق التي صدرت لها فقط، بدون توفر أي بيانات تجارية واضحة 
عنها. لذلك، من المحتمل أن يتخطى حجم مبيعات زيوت األساس إلى اإلمارات العربية المتحدة احتياجات الطلب المحلي من زيوت التشحيم. ويحتمل 
أيًضا أن تتجه مبيعات زيوت األساس من اإلمارات العربية المتحدة إلى بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط، أو إلى مناطق أخرى، مثل الهند وأفريقيا، 

في شكل زيوت أساس معاد تصديرها من دولة اإلمارات.

خالل 2021م، استقر إنتاج زيوت األساس البارفينية في الهند عند 2,006 ألف طن سنوًيا، مقّسمة إلى 1,284 ألف طن من زيوت األساس من الفئة األولى، 
و386 ألف طن من زيوت األساس من الفئة الثانية، و336 ألف طن من زيوت األساس من الفئة الثالثة.

ومن المتوقع خالل الفترة من 2022م حتى 2030م، أن ينخفض الطلب على زيوت األساس من الفئة األولى في الهند، بمعدل سنوي مركب قدره %1.1، 
ليكون أبطأ من المتوسط العالمي الذي يبلغ 2.9-%، ومع ذلك، يتوقع أن تظل الهند مستورًدا أساسًيا لزيوت األساس من الفئة األولى، نظًرا لتفوق الطلب 
على العرض المحلي بفارق كبير. كما يتوقع أن يشهد الطلب على زيوت األساس من الفئة الثانية نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% خالل الفترة 
نفسها، بينما ستظل الهند ُمصدًرا، حيث من المتوقع أن تسهم توسعات مصفاة بهارات للبترول لزيوت األساس في رفع الطاقة اإلنتاجية بمقدار 350 ألف 
طن بحلول نهاية 2022م، ليصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية من زيوت األساس في الفئة الثانية إلى 1 مليون طن سنوًيا. وخالل نفس الفترة، يُتوقع أن ينمو 
الطلب في الهند على زيوت األساس من الفئة الثالثة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6%، ليصل إلى 606 ألف طن سنوًيا بحلول 2030م. وعلى الرغم 
من كونها مستورد لزيوت األساس من الفئة الثالثة، فإن الطاقة اإلنتاجية للهند ستبلغ نحو 395 ألف طن سنوًيا بحلول نهاية 2022م، بإضافة طاقة إنتاجية 
متوقعة قدرها 100 و270 ألف طن سنوًيا، في مصفاة مومباي التابعة لشركة بهارات للبترول، ومصفاة هالديا التابعة لمؤسسة النفط الهندية على التوالي.

يوضح الشكل أدناه الطلب الفني العالمي على زيوت األساس في الهند، مصنًفا حسب فئة معهد البترول األمريكي، عن الفترة من 2010م حتى 2030م. 

الطلب الفني العالمي على زيوت األساس في الهند حسب فئة معهد البترول األمريكي الشلك )24-3(:  

(ألف طن سنوًيا)

(١٠-١٩)(٢٢-٣٠)

(%١٫١)(%١٫١)
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خالل 2021م، استقر طلب زيوت األساس البارفينية في أفريقيا عند 1,920 ألف طن سنوًيا، مقّسمة إلى 1,418  3-5-4-2
ألف طن من زيوت األساس من الفئة األولى، و299 ألف طن من زيوت األساس من الفئة الثانية، و203 ألف طن 

من زيوت األساس من الفئة الثالثة.

وخالل الفترة من 2022م حتى 2030م، يُتوقع أن ينخفض الطلب على زيوت أساس الفئة األولى بمعدل سنوي مركب قدره 1.0%، وهو أقل بشكل كبير من 
المتوسط العالمي البالغ 2.9-%، بينما سيتسمر نمو الطلب اإلجمالي على زيوت األساس بمعدل سنوي مركب قدره 1.3%، عن نفس الفترة. ومن المتوقع 
أن يشهد الطلب على زيوت األساس من الفئتين الثانية والثالثة نمًوا بمعدل سنوي مركب قدره 5.5% و6.1% خالل الفترة من 2022م حتى 2030م على 

التوالي، تزامًنا مع تزايد الطلب على زيوت المحركات المتطورة، في ظل تحديث أساطيل المركبات في أفريقيا.

أسعار زيوت األساس  3-6

من المتوقع أن تظل أسعار زيوت األساس مرتفعة خالل عامي 2022م و2023م، مدفوعة بالنمو القوي في الطلب وانخفاض 
المعروض من زيوت األساس من الفئة األولى 

وبشكل عام تواكب تقلبات أسعار زيوت األساس وتيرة التقلبات في أسعار النفط الخام واللقيم، بفترة تأخير تتراوح من شهر إلى ثالثة أشهر، وتتأثر 
الفئة األولى وفئات الزيوت المحايدة الخفيفة  اللزوجة من  بمجموعة من محركات العرض والطلب على زيوت األساس. ويغلب على الزيوت منخفضة 
والثقيلة أن تتحرك بما يتواكب مع النفط الخام بشكل أكثر قرًبا، في حين أن البرايت ستوك مرتفع اللزوجة ظل في الفترات السابقة أكثر استقراًرا مع 

اتجاه تداوله بأسعار أعلى مقارنة بالزيوت منخفضة اللزوجة.

كان لتفشي جائحة كوفيد-19 أثر بالغ في أسعار النفط الخام، حيث أدت في البداية إلى انهيار األسعار، ثم تبع ذلك تعافي األسعار مرة أخرى حيث أخذت 
أسعار النفط في االرتفاع بشكل مطرد منذ ديسمبر 2020م، نتيجة الفجوة بين العرض والطلب. وعلى الرغم من مواكبة أسعار زيوت األساس ألسعار النفط 

الخام في البداية، مع تأخر زمني طفيف معتاد، إال أن االرتفاع الالحق في أسعار زيوت األساس كان أقوى بكثير.

استفادت أسعار زيوت األساس، بداية من منتصف عام 2020م حتى أواخر 2021م، من تحركات السوق الجديدة، والتي أدت إلى انخفاض المعروض من 
زيوت األساس في السوق. وقد نجم نقص لقيم زيوت األساس عن انخفاض إنتاجية المصافي )بسبب انخفاض الطلب على وقود النقل(، وصعوبات اإلنتاج 

لزيوت األساس ذات العالقة.

بدأت أسعار زيوت األساس في التراجع خالل الربع الثالث من عام 2021م، في ظل تعافي الطلب على الوقود، وشهدت زيوت الفئة األولى أبرز عمليات 
التصحيح، بينما لم تشهد زيوت األساس من الفئة الثالثة سوى تحرًكا طفيًفا. تظل أسعار زيوت األساس قوية خالل 2022م، ومن المتوقع حدوث ضغوط 
إضافية لرفع األسعار في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام في أواخر فبراير 2022م، وبالتزامن مع انخفاض إنتاج زيوت األساس من الفئة األولى، من روسيا، 

نتيجة لفرض قيود على شراء منتجات النفط الروسية، بعد غزو أوكرانيا.

57

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



يوضح الشكالن أدناه التحركات الشهرية لألسعار والمتوسط السنوي ألسعار النفط الخام والوقود والفئات المختلفة من زيوت األساس في سنغافورة. 
ويمكن مالحظة وجود عالقات سعرية متماثلة في كافة مراكز التسعير األخرى.

األسعار الشهرية التاريخية للخام والوقود وزيوت األساس في سنغافورة الشلك )25-3(:  
٢٠
١٩

٢٠
١٩

٢٠
٢٠

٢٠
٢٠

٢٠
٢٠

٢٠
٢٠

٢٠
٢١

٢٠
٢١

٢٠
٢١

٢٠
٢١

٢٠
٢٢

٢٠
٢٢

األسعار السنوية التاريخية للخام والوقود وزيوت األساس في سنغافورة الشلك )26-3(:  

%٣٫٥
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تتنافس أسعار الفئة الثانية مع أسعار زيوت األساس من الفئة األولى، وتحظى بفرق إيجابي محدود في األسعار مقارنة بزيوت األساس من الفئة األولى، وذلك 
نظًرا الستخدام زيوت األساس من الفئة الثانية حالًيا بشكل روتيني في العديد من استخدامات التشحيم بدالً من زيوت أساس الفئة األولى. وتُعد أوروبا 
استثناًء، حيث يؤدي فائض اإلنتاج المحلي من زيوت األساس من الفئة األولى إلى تسعير زيوت األساس من الفئة األولى ضمن سعر التعادل للتصدير، بينما 
يؤدي العجز المحلي في زيوت األساس من الفئة الثانية إلى تسعيرها ضمن سعر التعادل لالستيراد. وفي جميع المناطق، تظل أسعار زيوت األساس من الفئة 
الثالثة منخفضة اللزوجة مرتفعة مقارنة بزيوت األساس من الفئة األولى والثانية منخفضة اللزوجة، في حين تحقق منتجات زيوت األساس من الفئة الثالثة 

ذات اللزوجة األعلى أسعاًرا أعلى.

يوضح الجدول أدناه أسعار زيوت األساس المعيارية حسب فئة معهد البترول األمريكي والدرجات وأسعار زيت الوقود للفترة الممتدة من 2010م إلى 2021م.

أسعار زيوت األساس المعيارية حسب فئة معهد البترول األمريكي والدرجات وأسعار زيت الوقود للفترة الممتدة من  الجدول )2-3(:  

2010 إلى 2021

 المتوسط2021م2020م2019م2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010مدوالر أمريكي لكل طن
)2010م -2021م(

الفئة األولى

N 15089712131084959914565485701734593521997805 )االتحاد األوروبي(

N 5009271231110310099796625777467656245501270870 )االتحاد األوروبي(

برايت ستوك )االتحاد 
1065140611381122111086685379890173362016111019األوروبي(

الفئة الثانية

N 80-6083912581073984963504433547645557447719748 )آسيا(

N 150852125110471001964546483608715593509799781 )آسيا(

N 5009481349112710979836626457797716095781143891 )آسيا(

الفئة الثالثة

cSt 210301455126097610487937038008727887101231972 )آسيا(

cSt 31048146212711099112088478886294186077413481038 )آسيا(

cSt 41085149013071177118294479884694186077413481063 )آسيا(

cSt 61035149213181177118494079384193685576913431057 )آسيا(

cSt 81017148412921160113285870385790583674012231017 )آسيا(

زيت الوقود

cst 180 ،%3.5 463639661609552286228318419366246403432زيت الوقود

cst 380 ،%3.5 455636649602545278223313412360239395426زيت الوقود

عادًة ما تكون تكلفة اإلنتاج هي المحرك الرئيسي ألسعار زيت األساس. وقد فاقت األسعار تكلفة اإلنتاج بفارق كبير على المدى القريب، وذلك بسبب نقص 
اللقيم خالل جائحة كوفيد-19 مما أدى إلى نقص زيت األساس وضغط جانب العرض نتيجة العقوبات المفروضة على صادرات الفئة األولى الروسية مما 
أدى إلى ارتفاع أسعار زيت األساس. وعندما يعود االقتصاد العالمي إلى طبيعته بعد فترة من التعافي السريع، فمن المرجح أن يعود الطلب إلى مستواه 

الطبيعي ومن ثم تعود هوامش الربح إلى المستويات التاريخية بما يتماشى مع تكلفة اإلنتاج.
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يوضح الشكل أدناه تكلفة إنتاج زيوت األساس وسعر زيوت األساس من الفئة األولى في أوروبا خالل الفترة الممتدة من 2010م إلى 2021م.

تلكفة إنتاج زيوت األساس مقابل سعر الفئة 1 في أوروبا الشلك )27-3(:  

(دوالر أمريكي لكل طن)

تاكليف تصنيع زيوت األساس  3-7

تتكبد مرافق اإلنتاج في منطقة الشرق األوسط تكاليف طاقة أقل من المرافق الموجودة في أي مكان آخر 

تتأثر تكلفة تصنيع زيوت األساس بالتكنولوجيا المستخدمة والطاقة اإلنتاجية وتصميم المصنع وجودة اللقيم وموقع المصنع. وبصفة عامة، تكون تكاليف 
تشغيل مرافق إنتاج زيوت األساس من الفئتين الثانية والثالثة المعتمدة على تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني أقل كثيًرا من مرافق إنتاج زيوت األساس من 
الفئة األولى األقدم التي تعمل عن طريق االستخالص بالمذيبات. وتحقق مرافق إنتاج زيوت األساس التي تعمل بمعدالت استخدام مرتفعة، تكاليف تشغيل 

أقل من غيرها بالدوالر لكل طن من زيت األساس الُمنتَج، مما يترتب عليه انخفاض تكاليف اإلنتاج.

لدى مرافق اإلنتاج في منطقة الشرق األوسط تكاليف طاقة أقل من المرافق الموجودة في أي مكان آخر. وتتكبد المرافق ذات اإلنتاجية المرتفعة تكاليف 
لتنخفض  اإلنتاج،  أكبر من  الثابتة على كمية  التكاليف  يتم تقسيم  الحجم، حيث  اقتصاديات  المنخفضة، وذلك بفضل  اإلنتاجية  المرافق ذات  أقل من 

التكاليف الثابتة لكل طن أو برميل.

بعد التحليل، اتضح أن المرافق األكثر تميًزا من حيث التكلفة خالل 2021م هي مرافق زيوت األساس من الفئتين الثانية والثالثة في الشرق األوسط، فيما 
كانت المرافق األقل تميًزا من حيث التكلفة خالل 2021م هي مرافق زيوت األساس من الفئة األولى الصغيرة الكائنة في أوروبا.
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يوضح الشكل أدناه التكلفة التي قدرتها IHS Markit إلنتاج زيت األساس لكل طن من زيت األساس لألحجام والمكونات المختلفة من مرافق إنتاج زيوت 
األساس لعام 2021م.

التلكفة المقدرة إلنتاج زيوت األساس لعام 2021 الشلك )28-3(:  

(دوالر أمريكي لكل طن)

٤٠٠
٢٢
٤٠٠٢٠٠٩٠٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٥٠٠ ١

١١١١١١ ٣

مالحظة: تشتمل التكاليف المتغيرة على الوقود والطاقة والمياه والمحفزات والمواد الكيميائية والهيدروجين. وتشتمل التكاليف الثابتة على تكاليف الصيانة والعمالة والضرائب المحلية )مثل: 
رسوم/أسعار األرض(

بيئة هوامش أرباح زيوت األساس  3-8

في 2021م، حققت مرافق إنتاج الفئة الثالثة أعلى هوامش ربح، ويتبعها بفارق بسيط مرافق إنتاج زيوت األساس من الفئة الثانية ومرافق إنتاج زيوت 
األساس من الفئة األولى الضخمة أو التي تحتل موقًعا متميًزا. وعلى غير العادة، تميزت مرافق اإلنتاج الصغيرة في أوروبا ضمن زيوت األساس من الفئة 
األولى بهوامش ربح جيدة. ومن المعتاد أن نتوقع مشاهدة أعلى هوامش الربح وأقل التكاليف في مرافق إنتاج زيوت األساس من الفئتين الثانية والثالثة 
في الشرق األوسط، تتبعها مرافق إنتاج زيوت األساس من الفئة الثانية الضخمة في أمريكا الشمالية. أما المرافق صاحبة أعلى تكلفة وأقل هامش ربح 

فهي عادًة مرافق إنتاج زيوت األساس من الفئة األولى الصغيرة – والتي يقع الكثير منها في أوروبا.

ارتفعت هوامش أرباح زيوت األساس خالل 2021م بشكل خاص. وارتفعت أسعار البيع نسبًيا إثر انخفاض حجم المعروض بسبب نقص لقيم زيوت األساس 
بسبب انخفاض إنتاج مصافي الوقود األساسية نتيجة جائحة كوفيد-19.

يوضح الشكل أدناه صافي هامش الربح المقدر إلنتاج زيت األساس لكل طن من زيت األساس لألحجام والتركيبات المختلفة من مرافق إنتاج زيوت األساس 
من 2012م إلى 2021م. يمكننا رؤية أن أعلى هامش ربح يتحقق عادة لمرافق إنتاج زيوت األساس من الفئة الثالثة الضخمة في الشرق األوسط، تتبعها 
مرافق إنتاج زيوت األساس من الفئة األولى في الشرق األوسط ومرافق إنتاج زيوت األساس من الفئة الثانية الضخمة في ساحل الخليج للواليات المتحدة. 

وتحقق مرافق إنتاج زيوت األساس من الفئة األولى الصغيرة في أوروبا أقل هامش ربح بصفة مستمرة.
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صافي هامش الربح لمصانع زيوت األساس مختلفة الحجم  الشلك )29-3(:  

١١
١

١
٣٢٢

٩٠٠٢٠٠٢٦٠
٤٠٠٤٠٠

مالحظة: تم تقديم صافي هامش الربح على أساس التكوين العام لمرافق اإلنتاج ومواقعها اإلقليمية. 
صافي هامش الربح = إجمالي هامش الربح )-( التكاليف الثابتة )-( التكاليف المتغيرة. إجمالي هامش الربح هو »إجمالي قيمة المنتجات« الُمنتجة )-( »إجمالي قيمة اللقيم« الُمشترى. 

تعتمد أسعار تلك المنتجات واللقيم على األسعار الدولية بعد تسوية مصروفات الشحن، وال تشمل أي مدفوعات داخل البالد

مزايا لوبريف من حيث اللقيم والموقع  3-9

تستفيد لوبريف من تكامل اللقيم مع مصافي التكرير التابعة لشركة أرامكو السعودية، ومزايا الموقع لتوريد منتجات زيوت األساس إلى أسواق النمو 
الرئيسية.

وتستفيد مرافق إنتاج شركة لوبريف في كل من ينبع وجدة من التكامل والتعاون مع مصافي أرامكو السعودية التي توفر لها إمداًدا مستقًرا بجودة عالية 
وثابتة من مخلفات التقطير المباشر )الزيت الخام المختزل( المشتقة من الخام العربي الخفيف. يتميز الخام العربي الخفيف بكونه غني بالبرافين، 

ويُعرف بجودته العالية إلنتاج زيوت األساس.

لوبريف هي الشركة الوحيدة التي تنتج زيوت األساس في السعودية مما يمكنها من االستفادة من بيع منتجاتها محلًيا بسعر مساوي لسعر االستيراد وبهامش 
أعلى من الموردين اآلخرين الذين يتحملون تكاليف التوريد )الشحن + الجمارك(.

بالنسبة لصادرات زيوت األساس من الفئة األولى والفئة الثانية والصادرات المستقبلية من زيوت األساس من الفئة الثالثة إلى األسواق الغربية، يوفر موقع 
مرافق إنتاج لوبريف في كل من جّدة وينبع على البحر األحمر ميزة تنافسية مقارنة بالموردين اآلخرين. حيث تقع هذه المرافق في مواقع متميزة ومثالية 
لتصدير زيوت الفئة األولى إلى شرق أفريقيا، والتي ستكون أحد آخر األسواق المستهلكة لزيوت الفئة األولى. وتمتلك ينبع وجّدة أيًضا ميزة شحن تتفوق 

بها على الصادرات األوروبية من زيوت األساس من الفئة األولى إلى الهند واإلمارات العربية المتحدة وآسيا.

وبفضل الموقع، تتمتع ينبع بميزة شحن مباشرة فيما يتعلق بتصدير زيوت األساس من الفئة الثانية إلى أوروبا مقارنة بمرافق إنتاج الفئة الثانية األخرى 
بالمنطقة. وبخصوص اإلنتاج المستقبلي لزيوت األساس من الفئة الثالثة، يوفر موقع ينبع ميزة شحن عند التصدير إلى أوروبا والساحل الشرقي من أمريكا 

الالتينية مقارنة بالموردين اآلخرين لزيوت األساس من الفئة الثالثة في كوريا الجنوبية والساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها.  4

خلفية عامة عن الشركة وأعمالها  4-1

شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف )»الشركة«( هي المنتج الوحيد لزيوت األساس غير المكررة في المملكة وأحد أكبر منتجي زيوت األساس 
في العالم. وتُباع منتجات الشركة في المملكة وفي أنحاء العالم بما يشمل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألمريكيتين وأوروبا. ويشمل عمالء 
الشركة شركات مثل شركة بترولوب )المعروفة بشركة بترومين سابًقا(، والشركة العربية لتوريد البترول )أبسكو(، وشركة الحمراني – فوكس البترولية 
العربية السعودية المحدودة، وشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة واينوك لصناعات الزيوت والشحوم )ذ. م. م.(، ومجموعة أرامكو السعودية. 

ويستخدم عمالء الشركة زيوت األساس في مجاالت المركبات والمجاالت البحرية والمجاالت الصناعية األخرى.

تنتج الشركة العديد من منتجات زيوت األساس من الفئة األولى والفئة الثانية، كما أنها تنتج العديد من المنتجات الثانوية مثل األسفلت، وزيت وقود السفن 
الثقيل، والشمع الخامل، ومستخلص البرايت ستوك، والكبريت، والمنتجات البيضاء مثل الديزل فائق انخفاض الكبريت والنافثا وسائل الحفر. 

أُسست الشركة في عام 1976م ولديها حالًيا مرفقي إنتاج، أحدهم في جدة واآلخر في ينبع. أُنشأ مرفق إنتاج جدة في عام 1977م وتبلغ طاقته اإلنتاجية 
السنوية الحالية ما يقارب )275( ألف طن متري من الفئة األولى من زيوت األساس. وأُنشأ مرفق إنتاج ينبع في عام 1997م بطاقة إنتاجية كانت تبلغ 
)300( ألف طن متري من الفئة األولى من زيوت األساس، وذلك قبل إكمال مشروع التوسعة األول في ينبع في عام 2017م، األمر الذي مّكن الشركة من 
البدء في إنتاج الفئة الثانية من زيوت األساس. وبعد تحقيق التشغيل الكامل لمشروع التوسعة في عام 2021م، أصبحت الطاقة اإلنتاجية الحالية الكلية 

للشركة هي )1.3( مليون طن متري سنوًيا من زيوت األساس من الفئتين األولى والثانية.

الشركة عضو في تحالف أرامكو لزيوت األساس، إلى جانب شركتي إس-أويل وموتيفا، حيث يعمل كل منهم كمسوق حصري في منطقته المحددة. ومنطقة 
والجنوبية، ومنطقة  والوسطى  الشمالية  أمريكا  لموتيفا هي  التسويق  وأفريقيا، ومنطقة  باكستان(  ذلك  )بما في  األوسط  الشرق  للشركة هي  التسويق 
التسويق إلس-أويل هي أوروبا وآسيا )باستثناء الشرق األوسط وباكستان، وبما يشمل الهند(. ويمّكن تحالف أرامكو لزيوت األساس الشركة من تصدير 
واستيراد منتجات زيوت األساس من أعضاء التحالف اآلخرين. تقوم الشركة حالًيا بشراء وإعادة بيع منتجات زيوت األساس من الفئة الثالثة من خالل 

أعضاء تحالف أرامكو لزيوت األساس، وستقوم بالتوسع في إنتاجها في ينبع ليشمل الفئة الثالثة من زيوت األساس في عام 2025م.

وتُّسوق الشركة منتجاتها الرئيسية تحت عالمات تجارية مرخصة من ِقبل أرامكو السعودية. وتُسّوق منتجات الفئة األولى من زيوت األساس تحت عالمة 
»أرامكو دورا«، ومنتجات الفئة الثانية من زيوت األساس تحت عالمة »أرامكو بريما«، ومنتجات الفئة الثالثة من زيوت األساس تحت عالمة »أرامكو ألترا«.

وبلغت مبيعات الشركة من زيوت األساس ما يقارب )887( ألف طن متري، و)912( ألف طن متري، و)1,160( ألف طن متري، و)672( ألف طن متري من 
زيوت األساس في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي. 
كما قامت الشركة ببيع )4( آالف طن متري، و)53( ألف طن متري، و)67( ألف طن متري، و)36( ألف طن متري من منتجات زيوت األساس المستوردة في 
نفس تلك الفترات الزمنية، على التوالي. ووفًقا لبيانات مستشار السوق، فإن إجمالي الطلب على زيوت األساس البارافينية داخل المملكة وصل إلى )393( 

ألف طن متري في عام 2021م، بينما بلغت إجمالي مبيعات الشركة في نفس السنة في المملكة إلى ما يقارب )351( ألف طن متري. 

وحققت الشركة إيرادات بلغت )5,620( مليون ريال سعودي، و)4,394( مليون ريال سعودي، و)8,847( مليون ريال سعودي، و)6,083( مليون ريال سعودي، 
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي. وبلغت أرباح الشركة 
قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء )246( مليون ريال سعودي و)458( مليون و)2,096( مليون و)1,128( مليون ريال سعودي 

لنفس الفترات على التوالي.
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رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها  4-2

رؤية الشركة  4-2-1

تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح المورد الرئيسي لزيوت األساس الممتازة والمنتجات المتخصصة في األسواق النهائية الرئيسية.

رسالة الشركة 4-2-2

تسعى الشركة جاهدة لتحقيق التميز في إنتاج زيوت األساس والمنتجات المتخصصة.

استراتيجية الشركة 4-2-3

تهدف استراتيجية الشركة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في أسواق زيوت األساس والمنتجات المتخصصة.

النمو في األسواق الرئيسية ذات الطلب العالي  4-2-3-1

تسعى الشركة لزيادة مبيعاتها في األسواق النهائية الرئيسية الواعدة ذات توقعات الطلب الجذابة. وتُباع منتجات الشركة حالًيا في العديد من األسواق 
النهائية المحلية والعالمية، ومنها منتجات الزيوت األساسية التي تستخدم في قطاعات صناعية مهمة مثل قطاع السيارات والقطاعات البحرية والصناعية، 
وقطاعات أخرى. وفي عام 2021م، باعت الشركة )1.2( مليون طن متري من زيوت األساس )بما يشمل مبيعات الفئة الثالثة من زيوت األساس(، حيث 
الهند،  المملكة، و)19.9%( في  المملكة، و)38.5%( منها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا باستثناء  المنتجات في  باعت )29.6%( من هذه 

و)12%( في أسواق أخرى.

ووفًقا للبيانات المقدمة من مستشار السوق، فمن المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الفئة الثانية والثالثة من زيوت األساس بمعدل نمو سنوي مركب 
يبلغ )3.5%( و)4.8%(، بين عام 2022م وعام 2030م، على التوالي. وفي الشرق األوسط، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على الفئة الثانية والثالثة من زيوت 
األساس بمعدل نمو سنوي مركب قدره )4.4%( و)5.9%( بين عام 2022م وعام 2030م، وفي المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره )2.2%( و)5.9%( بين 
عام 2022م وعام 2030م، على التوالي. وعالوًة على ذلك، حققت الشركة نمًوا في كميات زيوت األساس بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ )22%( ما بين عام 
2017م وعام 2022م بالرغم من انخفاض الطلب العالمي على زيوت األساس البارافينية بمعدل سنوي مركب يبلغ )1%( في ذات الفترة، وذلك بناًء على 
البيانات المقدمة من مستشار السوق. ويرجى مراجعة القسم )3-5-1( »الطلب العالمي على زيوت األساس« لمزيد من التفاصيل حول النمو المتوقع. 
وتدعم نشاطات الشركة في التسويق والبيع عضويتها في تحالف أرامكو لزيوت األساس والشبكة اللوجستية العالمية التي تستخدمها والتي تسمح لها 

بالوصول لعمالئها في أهم األسواق النهائية لها. 

استغالل التاكليف المميزة وسالسل اإلمداد القّيمة  4-2-3-2

ترى الشركة بأنها تملك مكانة متميزة من خالل سلسة اإلمداد والتي تمتد من حصولها على اللقيم، ألصولها وعملياتها، وحتى عالقاتها مع عمالئها.

تحصل الشركة على الزيت الخام المختزل بموجب اتفاقيات طويلة األجل. وتعتبر الشركة هذا اللقيم ذو أفضلية لالستخدام في إنتاج زيوت األساس، 
وعادة ما يتم بيع الزيت الخام المختزل للشركة بسعر مماثل لزيت الوقود عالي محتوى الكبريت والذي كان معدل سعره السوقي أقل من خام برنت في 
عام 2021م. وتعتقد الشركة بأن استمرارية تأمين اللقيم تتيح لمرافق الشركة العمل بمعدل استخدام مرتفع مما يؤدي إلى كفاءة التكلفة، وبأنه يعطي ميزًة 
تنافسيًة للشركة على منتجي الزيوت األساسية اآلخرين الذين يعتمدون على عمليات التكرير الداخلية الخاصة بهم لتوفير اللقيم إلنتاج زيوت األساس، 

مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات إمدادات اللقيم إلنتاج زيوتهم األساسية.

إن أسعار اللقيم التي دفعتها الشركة تاريخًيا كانت مقاربة للسعر السوقي لزيت الوقود عالي الكبريت )HSFO(، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، 
بمتوسط فرق يبلغ حوالي )4%( على مدى العشر سنوات السابقة. لمزيد من التفاصيل حول أسعار زيت الوقود عالي الكبريت، يرجى مراجعة القسم 

)3-6( »أسعار زيوت األساس«.
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أسعار اللقيم التاريخية للشركة مقابل أسعار زيت الوقود عالي الكبريت الشلك )1-4(:  

٧٥٠

٦٠٠

٤٥٠

٣٠٠

١٥٠

٠
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

%٣٫٥

٢٠١٢
٢٠١٢٢٠٢١٤٠٥
٤٢٢ ٢٠٢١

١

١

%٣٫٥٦٫٣٥

المصدر: الشركة، ومستشار السوق فيما يخص معلومات أسعار زيت الوقود عالي الكبريت

وفًقا للبيانات المقدمة من مستشار السوق، فإن تكلفة اإلنتاج لكل وحدة للشركة، باستثناء اللقيم، أقل بأكثر من )60%( من متوسط منتجي زيوت األساس 
المنافسين، حيث بلغت تكلفة إنتاج وحدة زيوت األساس للشركة باستثناء اللقيم حوالي )119( دوالًرا أمريكًيا للطن في عام 2021م. وتم حساب متوسط 
منتجي زيوت األساس، موزوًنا بالقدرة اإلنتاجية، في عام 2021م بما يقارب )310( دوالًرا أمريكًيا للطن المتري وذلك باالعتماد على بيانات مستشار 
السوق. وسبب هذه التكلفة المنخفضة هو حجم أصول الشركة ومعدل استخدام الشركة العالي لها ومعدل التوافر الميكانيكي للشركة والذي وصل لنسبة 
)99.7%( في عام 2021م، فضاًل عن انخفاض تكاليف الطاقة لمرافق إنتاج الشركة الواقعة في المملكة. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 
)3-7( »تكاليف تصنيع زيوت األساس«. كما تقع مرافق الشركة في المملكة العربية السعودية، وهو سوق رئيسي لزيوت األساس، وبالقرب من أسواق زيوت 
األساس الرئيسية األخرى بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند. ويؤدي الموقع االستراتيجي المتميز لمرافق إنتاج الشركة الواقعة في 

ينبع وجدة إلى انخفاض تكاليف الشحن وسرعة التوصيل للعمالء.

بلغ استغالل الطاقة اإلنتاجية للشركة لعام 2021م قرابة الـ)87%(، والتي تعد نسبة عاليًة مقارنة بأقرانها كما هو موضح في الشكل أدناه. لمزيد من 
التفاصيل حول استغالل الطاقة اإلنتاجية للنظراء حسب المنطقة ومجموعة زيوت األساس، يرجى مراجعة الشكل )3-17( والشكل )3-18( في القسم 

)3-5-1( »الطلب العالمي على زيوت األساس«.
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استغالل الطاقة اإلنتاجية الشلك )2-4(:  

%٦١
%٤٥%٥٢

%٨٧%٨٧

%٥٩%٦٢%٤٨%٤٢

المصدر: الشركة، ومستشار السوق لبيانات السوق

للشركة عالقات ممتدة لعقود مع عمالء رائدين في قطاع التشحيم. فإن شركة بترولوب )المعروفة بشركة بترومين سابًقا( والشركة العربية لتوريد البترول 
)أبسكو( هم من عمالء الشركة منذ أكثر من )40( عاًما، كما أن شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة وشركة الحمراني – فوكس البترولية العربية 
السعودية المحدودة عمالء ألكثر من )30( عاًما، وشركة توتال الطاقة للتوريد إم إس وشركة توتال للتسويق للشرق األوسط، مجتمعين، عمالء ألكثر من 
)20( عاًما، واينوك لصناعات الزيوت والشحوم )ذ. م. م.( عميل ألكثر من )11( عاًما. وباإلضافة إلى ذلك، ووفًقا آلخر بيانات متوفرة ومقدمة من مستشار 
السوق، فإن تحالف أرامكو لزيوت األساس صّنع برميل واحد من كل ثمانية براميل زيوت أساس على مستوى العالم في عام 2021م. ولمزيد من التفاصيل، 
الرجاء مراجعة القسم )3( »معلومات عن السوق والقطاع«. وسمح هذا التحالف بين الشركة وموتيفا وشركة إس-أويل بالتسويق المشترك لزيوت األساس 

على مستوى العالم، باإلضافة إلى استيراد وإعادة بيع الفئة الثالثة من زيوت األساس داخل المملكة.

التركيز على الهوامش العالية والمنتجات المتخصصة 4-2-3-3

تركز الشركة على تحويل الزيت الخام المختزل منخفض القيمة إلى زيوت أساس عالية القيمة بهوامش عالية. وتحقق الشركة هوامش تكسير لزيوت 
األساس ممتازة على صعيد المبيعات المحلية وعلى صعيد الصادرات. من عام 2012م إلى عام 2021م، حققت الشركة هوامش تكسير لزيوت األساس 
أعلى من المعدل القياسي المعد من مستشار السوق )IHS( بمعدل يقارب )120( دوالر أمريكي للطن حيث حققت الشركة متوسط هامش تكسير زيوت 
أساس خالل تلك الفترة يبلغ )489( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري )استناًدا إلى متوسط الهامش موزوًنا بمبيعات زيوت األساس للفئتين األولى والثانية 
في المملكة وخارجها، لغرض المقارنة(. ولمزيد من التفاصيل حول مقياس مستشار السوق للقطاع، الرجاء مراجعة القسم )3-8( »بيئة هوامش أرباح 
زيوت األساس«. وعالوًة على ذلك، بلغ متوسط هوامش تكسير المنتجات الثانوية للشركة حوالي )5( دوالرات أمريكية للطن المتري خالل األعوام 2019م 

و2020م و2021م، وبلغت )18( دوالًرا أمريكًيا للطن المتري في عام 2021م و)47( دوالًرا أمريكًيا للطن المتري خالل النصف األول من عام 2022م.

على  ينطبق  )حيثما  الشحن  منها مصاريف  اإليرادات مطروًحا  على  بناًء  تم حسابها  )والتي  للشركة  األساس  زيوت  تكسير  هوامش  أدناه  الشكل  يبين 
الصادرات(، وبعد خصم تكلفة اللقيم(. 
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هوامش تكسير زيوت األساس للشركة الشلك )3-4(:  
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المصدر: الشركة

الحفاظ على التميز التشغيلي واالنضباط المالي 4-2-3-4

تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على التميز التشغيلي واالنضباط المالي، وهي ملتزمة بتوفير مكان عمل آمن وصحي من خالل تعزيز ثقافة انعدام األضرار، 
ورغبتها بتطبيق معايير السالمة الدولية لتقليل المخاطر المحتملة على األشخاص واألصول، والبيئة. وتسعى الشركة إلى تدريب موظفيها بشكل منتظم 
على تطبيق ممارسات السالمة، وسجلت الشركة معدل حوادث مسجلة )TRIR( بلغ صفر في عام 2021م. ويركز نظام إدارة الصحة والسالمة في الشركة 
على التطوير المستمر واعتماد أفضل أطر الممارسات والتعلم الدولية. وتسعى الشركة أيًضا للحفاظ على انضباطها المالي، حيث بلغت نسبة المديونية 
)15%( كما في 31 ديسمبر 2021م. كما تسعى الشركة للحفاظ على مستوى منخفض من النفقات الرأسمالية، واعتماد خطوات صارمة في تخصيص 

رأس المال لمشاريع النمو.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة 4-2-4

إنتاج زيوت األساس، مع أصول عالمية النطاق وماكنة فريدة في الشرق  4-2-4-1 شركة متخصصة، بتركيز على عمليات 
األوسط

يتركز نشاط الشركة على زيوت األساس ولديها مرافق إنتاج ُمثلى إلنتاجه. ووفًقا لبيانات مستشار السوق، فإن زيوت األساس تمثل حوالي )1%( من إجمالي 
قائمة المنتجات المكررة لمنتجي زيوت األساس اآلخرين والذين يكونون بالعادة جزء من مصفاة أو مرفق أكبر )محسوبة بناًء على إجمالي إنتاج زيوت 
األساس البارافينية لعام 2021م مقسومًة على إجمالي عرض المنتجات المكررة لعام 2021م(. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )3-3( »توازن 

العرض والطلب على السوائل والمنتجات المكررة« والقسم )3-5-1( »الطلب العالمي على زيوت األساس«.

إن طاقة الشركة اإلنتاجية لزيوت األساس، والتي تبلغ حوالي )1.3( مليون طن متري سنوًيا، تضع الشركة كثاني أكبر منتج من حيث الطاقة اإلنتاجية في 
الشرق األوسط في عام 2021م وفًقا للبيانات المقدمة من مستشار السوق، وتعد الشركة المنتج الوحيد لزيوت األساس غير المكرر في المملكة. ولمزيد 
من التفاصيل، الرجاء مراجعة الشكل )3-21( في القسم )3-5-2( »الطلب على زيوت األساس وإنتاجها في الشرق األوسط«. وتعتقد الشركة أيًضا بأن 
أصولها اإلنتاجية تتمتع بمزايا تنافسية على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن تزيد الطاقة اإلنتاجية لمرفق إنتاج ينبع إلى حوالي )1.3( مليون طن 
متري سنوًيا في عام 2025م بعد مشروع التوسعة الثاني في ينبع. وفي 2025م، من المتوقع أن يكون اإلنتاج )270( ألف من الفئة األولى و)815( ألف الفئة 

الثانية و)175( ألف للفئة الثالثة )والذي من المتوقع أن يرتفع في 2027م وبعدها(.
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توضح األشكال أدناه الطاقة اإلنتاجية للشركة مقارنًة بمنتجين آخرين في الشرق األوسط وطاقة مرفق إنتاج ينبع مقارنًة بمنتجين آخرين حول العالم، 
باإلضافة إلى النمو في الطاقة اإلنتاجية لمرفق إنتاج ينبع.

الطاقة اإلنتاجية لزيوت األساس للشركة الشلك )4-4(:  

*

٠٫٢
٠٫٨
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المصدر: الشركة، ومستشار السوق لبيانات السوق

نمو الطاقة اإلنتاجية في مرفق إنتاج ينبع  الشلك )5-4(:  

١٫٣
٠٫٢

٠٫٨

٠٫٣

٠٫٨

٠٫٣

١٫١

٢٠٢١ ٢٠٢٥

المصدر: الشركة

إن الشركة ُمتداخلة بعمق في منظومة أرامكو السعودية وتورد منتجات ذات أهمية في المملكة، وذلك مع شبكة من أُصول تسويق عالمية في مراكز لوجستية 
رئيسية بما في ذلك المملكة واإلمارات العربية المتحدة، والتي تدعم أنشطة المبيعات والتوزيع للشركة. ووفًقا للبيانات المقدمة من مستشار السوق، 
وصل إجمالي الطلب على الزيوت األساسية البارفينية في المملكة إلى )393( ألف طن متري في 2021م. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 
)3-5-3( »الطلب على زيوت األساس وإنتاجها في المملكة«. وبلغ إجمالي مبيعات الشركة لنفس الفترة في المملكة حوالي )351( ألف طن متري. وعالوًة 
على ذلك، تتيح عضوية الشركة في تحالف أرامكو لزيوت األساس توريد زيوت األساس إلى أهم األسواق الرئيسية في آسيا واألمريكيتين من خالل أعضاء 
التحالف اآلخرين: موتيفا وإس-أويل، وذلك لالستفادة من الطلب في األسواق األخرى. الرجاء مراجعة القسم )4-5-4( »تحالف أرامكو لزيوت األساس«.
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اإلنتاج ذات موقع استراتيجي،  4-2-4-2 رائدة، وأصول  لزيوت األساس، وتلكفة تشغيلية  القيمة  مركز مميز في سلسلة 
وعالقات طويلة األجل مع العمالء الرئيسيين

تؤمن الشركة بتمتعها بمركز مميز في سلسلة القيمة لزيوت األساس من حيث إمدادات اللقيم ووصواًل ألصول الشركة وعملياتها وعالقتها مع عمالئها.

أبرمت الشركة اتفاقيات طويلة األجل مع أرامكو السعودية لتوفير اللقيم. وترى الشركة بأن الزيت الخام المختزل الذي تستخدمه يحتوي على تركيبة مثالية 
لالستخدام في إنتاج زيوت األساس، وفي العادة يكون سعر السوق للبرميل له أقل من سعر خام برنت وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكبريت.

وترى الشركة بأنها تتمتع بإمداد لقيم متميز وموثوق مما يمنحها القدرة على رفع كفاءة االستخدام لعملية إنتاج زيوت األساس، بما يسمح بدوره للشركة 
بأن تحقق الكفاءة في التشغيل وأن تستجيب لقوى الطلب بطريقة أكثر تنافسية من منتجي زيوت األساس اآلخرين الذين يعتمدون على اإلنتاج الداخلي من 
عمليات التكرير لتوفير اللقيم لزيوت األساس. ومن المتوقع أن تغطي كمية اللقيم التي توردها أرامكو السعودية للشركة متطلبات مشروع التوسعة الثاني في 
ينبع، والذي من المخطط أن يبدأ في اإلنتاج في عام 2025م. ويرجى مراجعة القسم )4-5-3-1( »مشروع التوسعة الثاني بينبع« لمزيد من التفاصيل حول 
مشروع التوسعة الثاني في ينبع، وإلى القسم )2-1-3( »المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة ونموها ومشاريعها الجديدة وعدم قدرتها على تحقيق 
أغراضها وأهدافها، بما في ذلك مشروع التوسعة الثاني في ينبع«، لمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بمشروع التوسعة الثاني في ينبع وتحقيقه.

بلغت تكلفة إنتاج وحدة زيوت األساس، باستثناء اللقيم، حوالي )119( دوالًرا أمريكًيا للطن في عام 2021م، والذي يعّد أقل بأكثر من )60%( من المتوسط 
لمنتجي زيوت األساس اآلخرين وفًقا للبيانات المقدمة من مستشار السوق. ولمزيد من التفاصيل حول متوسط منتجي زيوت األساس، الذي تم حسابه 
موزوًنا بالطاقة اإلنتاجية، الرجاء مراجعة الشكل )3-28( في القسم )3-7( »تكاليف تصنيع زيوت األساس«. وعالوة على ذلك، تعتقد الشركة بأن موثوقية 
وجودة إمدادات الزيوت األساسية التي تنتجها سمحت لها ببناء عالقات عميقة وممتدة العقود مع عمالء زيوت األساس المعروفين عالمًيا، مما يدل على 

مكانة الشركة الراسخة في سوق زيوت األساس. 

ويوضح الشكل أدناه سلسلة اإلمداد المميزة للشركة:

تلكفة اإلنتاج والموقع االستراتيجي من األسواق الرئيسية الشلك )6-4(:  

١١٩
٢١٨ - ١٤٩ ٢٦٣ ٣٦٣ - ٢٦٢

٥٦٤ - ٤٩١

٠٫٩٢٫٤ ٢٫٦ ٣٫٩ ٥٫٧
٢٫٦

١٠٫٨

٢٠٠٩٠٠٢٦٠

٢٠٢١

٤٠٠
٥٠٠ ٢٦٠

٧٫٦
١١٫٠

٧٫٠
٣٫٨

٧٫٢

٣١٠

٢٠٢١

المصدر: الشركة فيما يخص معلومات الشركة
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سجل حافل بالنمو والقيمة المضافة، مع فرص فريدة لالستفادة من النمو المتوقع في أهم األسواق النهائية  4-2-4-3

قامت الشركة بزيادة طاقتها اإلنتاجية لزيوت األساس وحجم مبيعاتها، وذلك مع االنتهاء من مشروع التوسعة األول في ينبع مؤخًرا والذي بدء اإلنتاج 
التجاري له في يناير 2018م، وكان عام 2021م أول عام تم تشغيله بالطاقة االستيعابية الكاملة. وسمح هذا المشروع للشركة بإدخال الطاقة اإلنتاجية 
للفئة الثانية من زيوت األساس إلى المملكة وذلك لتلبية الطلب المحلي واإلقليمي. وهذا التوسع زاد من الطاقة اإلنتاجية للشركة بمقدار )710( ألف طن 
متري، وأدى التشغيل بالطاقة االستيعابية الكاملة لزيادة بنسبة )50%( تقريًبا في حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت األساس للفئة الثانية في عام 2021م 
مقارنة بعام 2020م حيث حقق المشروع التشغيل الكامل. وكلّف مشروع التوسعة األول في ينبع استثماًرا بقيمة )1.5( مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك ما 
يقارب )100( مليون دوالر أمريكي من رأس المال العامل. ولمزيد من المعلومات حول مشروع التوسعة األول في ينبع، يرجى مراجعة القسم )4-5( »نظرة 

عامة على مرافق ومشاريع الشركة«. ويوضح الشكل أدناه مشروع التوسعة األول وبعض العناصر المختارة من حزمة التحسين الرئيسية.

مشروع التوسعة األول الشلك )7-4(:  

٢٠١٧ ٢٠١١

٢٣١٨
٩٫٢

٩٫٨

٤٠ ٢٦ ٦٫٣١٢٫٥

المصدر: الشركة

وفًقا للبيانات المقدمة من مستشار السوق، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الفئة الثانية والثالثة من زيوت األساس بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 
)3.5%( و)4.8%(، بين عام 2022م وعام 2030م، على التوالي. وفي الشرق األوسط، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على الفئة الثانية والثالثة من زيوت 
األساس بمعدل نمو سنوي مركب قدره )4.4%( و)5.9%( بين عام 2022م وعام 2030م، وفي المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره )2.2%( و)5.9%( بين 
عام 2022م وعام 2030م، ووفًقا لبيانات مستشار السوق، فإن هذا النمو المتوقع مدعوم بالعوامل األساسية الكلية في المملكة ومنطقة الشرق األوسط 
حيث أن نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي المركب المتوقع من عام 2021م إلى 2030م يبلغ حوالي )2.5%( و)3.3%( على التوالي. ويرجى مراجعة 

القسم )3-2( »النمو االقتصادي« والقسم )3-5( »العرض والطلب على زيوت األساس« لمزيد من التفاصيل حول النمو المتوقع.

وتعتزم الشركة باالستمرار في االستفادة من هذا النمو المنظم، ومن موقعها المميز في سلسة اإلمداد القّيمة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يضيف 
مشروع التوسعة الثاني في ينبع، والمخطط بدء اإلنتاج فيه في عام 2025م، طاقة إنتاجية إضافية للفئة الثانية من زيوت األساس وأن يدخل طاقة إنتاجية 
للفئة الثالثة من زيوت األساس إلى المملكة. باإلضافة إلى ذلك، عالقة الشركة مع أرامكو السعودية ومحفظة أصولها توفر للشركة فرص إضافية لمزيد 
من النمو، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الفئة الثانية والثالثة من زيوت األساس بما يقارب )5( مليون طن متري بين عامي 2022م و2030م 

بناًء على بيانات مستشار السوق. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة الشكل )3-14( من القسم )3-5-1( »الطلب العالمي على زيوت األساس«.
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هوامش، وتحويل النقد وعوائد مرتفعة، تدعم إطاًرا مالًيا مرًنا يسمح بتوزيعات للمساهمين 4-2-4-4

في عام 2021م، حققت الشركة )8,847( مليون ريال سعودي )ما يعادل )2,359( مليون دوالًرا أمريكًيا( في اإليرادات، وحققت )2,096( مليون ريال )ما 
الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء، مع تحقيق هوامش تكسير لزيوت األساس  يعادل )559( مليون دوالًرا أمريكًيا( كأرباح قبل خصم 
بلغت )599( دوالًرا أمريكًيا للطن. وبلغ تحويل النقد للشركة )83%( وحققت الشركة عائد على متوسط رأس المال المستثمر بنسبة )31%( لنفس الفترة. 
واستفادت الشركة من الهوامش القوية في عام 2021م وذلك مع ارتفاع هوامش التكسير لزيوت األساس وثبات تكلفة اللقيم في األسواق وارتفاع أسعار 
المنتجات. كما تعتقد الشركة بأن هذه الزيادة تُعزى أيًضا إلى ارتفاع مستوى الطلب على منتجات الشركة بسبب نقص العرض في أسواق زيوت األساس، 
حيث كان من الصعب على بعض منتجي زيوت األساس اآلخرين زيادة إنتاجهم بسبب نقص لقيم زيوت األساس من عمليات التكرير الداخلية لهم. كما 

استفادت الشركة من زيادة حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت األساس بعد التشغيل الكامل لمشروع التوسعة األول في ينبع.

تعمل الشركة وفق إطار مالي مرن يرتكز على ثالثة أركان رئيسية: وهي هيكل رأس المال، واستثمار رأس المال، وعوائد المساهمين. وتستهدف الشركة 
هيكاًل رأسمالًيا متحفًظا وسيولة قوية، مع الحفاظ على نسبة مديونية يتراوح بين )25%( و)35%( خالل الدورة، وقد بلغت النسبة )15%( كما في 31 
ديسمبر 2021م. وترى الشركة بأن نفقات الصيانة الرأسمالية منخفضة نسبًيا نظًرا ألصولها المستثمرة جيًدا، وبرامج الصيانة الوقائية، والتوسعات 
المكتملة والمشغلة مؤخًرا، ومنهجيتها المنضبطة في تخصيص رأس المال لمشاريع النمو والتي تدعم إطارها المالي المرن والذي ترى أنه يُفيد العائد 

 .)ROACE( على متوسط رأس المال المستثمر

التزام قوي باألداء البيئي واالجتماعي وإطار حوكمة ُمحكم 4-2-4-5

تهدف الشركة لتعزيز التميز البيئي واالستمرار في تحسينه، حيث استطاعت الشركة مؤخًرا تخفيض نسبة حرق الغاز )flaring( بنسبة 40% في عام 
2021م مقارنًة بعام 2020م، باإلضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تقارب 45% في عام 2021م مقارنًة بعام 2016م )استناًدا إلى ثاني 
أكسيد الكربون الناتج للمنتجات القيمة التي يتم إنتاجها والتي تشمل الزيوت األساسية والنافثا، والديزل فائق انخفاض الكبريت وسائل الحفر(. وتدرس 
الشركة أيًضا فرًصا جديدة وأوجه تعاون لفرص الهيدروجين األخضر وطرق لخفض محتوى الكبريت في زيوتها األساسية وزيت الوقود، وتعاونت الشركة 
مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية لخفض محتوى الكبريت في زيت الوقود والزيوت األساسية بنسبة تصل إلى )85%(. ولمزيد من التفاصيل حول 

المشروع مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية، يرجى مراجعة القسم )4-7( »األبحاث والتطوير«.

وتهدف الشركة للمساهمة في صحة وسالمة موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها، وبلغ معدل الحوادث المسجلة )TRIR( صفًرا في عام 2021م، مما 
يعكس جهود الشركة للحفاظ على سالمة موظفيها. وتدعم الشركة مختلف المبادرات في مجتمعاتها المحلية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، وتعزيز 

ريادة األعمال، ودعم التعليم للعائالت واألفراد.

ومن منظور الحوكمة، فلدى الشركة مجلس إدارة يتميز بخبرة واسعة، وسياسات داخلية ُمحكمة تتماشى مع أنظمة ولوائح حوكمة الشركات. وتحافظ 
الشركة على عالقة طويلة األجل مع أرامكو السعودية، حيث تشتري اللقيم وتبيع المنتجات لها على أساس تجاري. ولمزيد من التفاصيل حول التعامالت 

مع األطراف ذوي العالقة، الرجاء مراجعة القسم )12-7( »االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة«.

بتعزيز  4-2-4-6 اإلمداد وملتزم  لعقود في مناصب في مختلف مراحل سلسلة  تمتد  بخبرة عريقة  اإلدارة  يتمتع فريق 
التميز التشغيلي واالبتاكر

لدى الشركة فريق قيادي يتمتع بخبرة عريقة، ومعرفة عميقة بالقطاع، والتزام حازم بالحفاظ على أعلى معايير التميز في الشركة. ويتمتع فريق اإلدارة 
العليا مجتمًعا بأكثر من )170( عاًما من الخبرة المشتركة في مختلف المجاالت التشغيلية والمالية. ولمزيد من المعلومات حول فريق اإلدارة وخبرته، 

يرجى مراجعة القسم )5-3-7( »كبار التنفيذيين«.
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تاريخ الشركة وهيلك المجموعة  4-3

شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف هي شركة مساهمة سعودية مقيدة بالسجل التجاري برقم )4030010447( بتاريخ 1396/09/03هـ 
وبتاريخ   )1173( رقم  التجارة  وزارة  قرار  بموجب  مساهمة  لشركة  محدودة  مسؤولية  ذات  من شركة  وتحولت  جدة  بمدينة  1976/08/29م(  )الموافق 
بترومين، 3072، ص. ب. 5518، جدة  الميناء،  التجاري في 7168،  وفًقا لسجلها  الرئيسي  ويقع مقرها  )الموافق 2022/08/18م(.  1444/01/20هـ 
22411، المملكة العربية السعودية. ويبلغ رأس مالها الحالي مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي مقسًما 
إلى مائة وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة وخمسون ألف )168,750,000( سهًما عادًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد 
مدفوعة القيمة بالكامل. وكما بتاريخ هذه النشرة، للشركة مساهمين اثنين، هما أرامكو السعودية، والتي تملك نسبة )70%( من رأس مال الشركة، وشركة 

جدوى لالستثمار الصناعي، والتي تملك )30%( من رأس مال الشركة.

ويشمل هذا القسم تفاصيل عن تأسيس الشركة، وهيكل ملكيتها وشركتها التابعة وغيرها من المعلومات.

تاريخ الشركة 4-3-1

تأسيس الشركة )1976م( 4-3-1-1

تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم )شركة بترومين لتكرير زيت التشحيم( بموجب عقد التأسيس الموقع في تاريخ 1396/06/21هـ 
)الموافق 1976/06/19م( وقّيدت في السجل التجاري برقم )4030010447( بتاريخ 1396/09/03هـ )الموافق 1976/08/29م( بمدينة جدة برأس مال 
يبلغ ستة وعشرون مليون ومائتين وستون ألف )26,260,000( ريال سعودي مقسم إلى ألفين وستمائة وستة وعشرون )2,626( حصة نقدية تبلغ القيمة 
االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي. وتأسست الشركة من ِقبل المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( بما نسبته )70%(، وشركة 

موبيل بما نسبته )%30(.

هيلك ملكية الشركة عند تأسيسها  الجدول )1-4(:  

نسبة الملكية مجموع القيمة االسمية 
للحصص )ر�س(

القيمة االسمية للحصة 
)ر�س(

مجموع 
الحصص الشريك #

%70 18,370,000 10,000 1,837 مؤسسة بترومين 1

%30 7,890,000 10,000 789 شركة موبيل  2

%100 26,260,000 - 2,626 املجموع

المصدر: الشركة

زيادة في رأس مال الشركة )1987م( 4-3-1-2

بتاريخ 1407/09/07هـ )الموافق 1987/05/05م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة نقًدا من ستة وعشرون مليون ومائتين وستون ألف )26,260,000( 
القيمة االسمية  تبلغ  إلى عشرة آالف وخمسمائة )10,500( حصة نقدية  إلى مائة وخمسة ماليين )105,000,000( ريال سعودي مقسم  ريال سعودي 
ألف  وأربعون  وسبعمائة  مليوًنا  وسبعون  ثمانية  لمبلغ  تناسبي  بشكل  المساهمين  دفع  من خالل  وذلك  ريال سعودي،   )10,000( آالف  منها عشرة  لكل 

)78,740,000( ريال سعودي نقًدا.

ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال آنفة الذكر:

هيلك ملكية الشركة بتاريخ 1407/09/07هـ )الموافق 05/05/ 1987م( الجدول )2-4(:  

نسبة الملكية مجموع القيمة االسمية 
للحصص )ر�س(

القيمة االسمية للحصة 
)ر�س(

مجموع 
الحصص الشريك #

%70 73,500,000 10,000 7,350 مؤسسة بترومين 1

%30 31,500,000 10,000 3,150 شركة موبيل  2

%100 105,000,000 - 10,500 املجموع

المصدر: الشركة
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زيادة في رأس مال الشركة )1994م( 4-3-1-3

بتاريخ 1415/02/15هـ )الموافق 1994/07/23م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسة ماليين )105,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى عشرة آالف وخمسمائة )10,500( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي إلى أربعمائة وواحد وأربعين مليون 
)441,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعة وأربعين ألف ومائة )44,100( حصة نقدية تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي 

وذلك بموجب تحويل مبلغ ثالثمائة وستة وثالثون مليون )336,000,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المتجمعة. 

ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال آنفة الذكر:

هيلك ملكية الشركة بتاريخ 1415/02/15هـ )الموافق 1994/07/23م( الجدول )3-4(:  

نسبة الملكية مجموع القيمة االسمية 
للحصص )ر�س(

القيمة االسمية للحصة 
)ر�س(

مجموع 
الحصص الشريك #

%70 308,700,000 10,000 30,870 مؤسسة بترومين 1
%30 132,300,000 10,000 13,230 شركة موبيل  2
%100 441,000,000 - 44,100 املجموع

المصدر: الشركة

تغير في هيلك ملكية الشركة )1996م( 4-3-1-4

بتاريخ 1417/02/22هـ )الموافق 1996/07/08م(، صدر قرار مجلس الوزراء رقم )29( القاضي بنقل حصة المؤسسة العامة للبترول والمعادن )بترومين( 
في الشركة ألرامكو السعودية. وعليه، أصبحت أرامكو السعودية شريًكا في الشركة تملك ما نسبته )70%( من رأس مالها، وبقيت ملكية شركة موبيل كما 

هي بنسبة )30%( من رأس مال الشركة.

ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية الشركة بعد نقل الحصص آنف الذكر:

هيلك ملكية الشركة بتاريخ 1417/02/22هـ )الموافق 1996/07/08م( الجدول )4-4(:  

نسبة الملكية مجموع القيمة االسمية 
للحصص )ر�س(

القيمة االسمية للحصة 
)ر�س(

مجموع 
الحصص الشريك #

%70 308,700,000 10,000 30,870 أرامكو السعودية 1
%30 132,300,000 10,000 13,230 شركة موبيل  2
%100 441,000,000  - 44,100 املجموع

المصدر: الشركة

تغير في اسم الشركة )1998م( 4-3-1-5

أرامكو  )شركة  إلى  التشحيم(  زيت  لتكرير  بترومين  )شركة  من  الشركة  اسم  تعديل  الشركاء  قرر  1998/06/20م(،  )الموافق  1419/02/16هـ  بتاريخ 
السعودية لتكرير زيوت التشحيم(.

تغير في هيلك ملكية الشركة )2007م( 4-3-1-6

ومائتين وثالثين  ألًفا  والبالغة ثالثة عشر  الشركة  ببيع حصتها في  المتحدة  بتروليم  )الموافق 2007/12/01م(، قامت موبيل  بتاريخ 1428/11/21هـ 
)13,230( حصة تمثل )30%( من رأس مال الشركة لشركة جدوى لالستثمار الصناعي. وبموجب ذلك، أصبحت الشركة مملوكة من ِقبل أرامكو السعودية 

بما نسبته )70%(، وشركة جدوى لالستثمار الصناعي بما نسبته )%30(.

ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية الشركة بعد نقل الحصص آنف الذكر:

هيلك ملكية الشركة بتاريخ1428/11/21هـ )الموافق 2007/12/01م( الجدول )5-4(:  

نسبة الملكية مجموع القيمة االسمية 
للحصص )ر�س(

القيمة االسمية للحصة 
)ر�س(

مجموع 
الحصص الشريك #

%70 308,700,000 10,000 30,870 أرامكو السعودية 1
%30 132,300,000 10,000 13,230 شركة جدوى لالستثمار الصناعي 2
%100 441,000,000 - 44,100 املجموع

المصدر: الشركة
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تغير في اسم الشركة )2013م( 4-3-1-7

بتاريخ 1434/03/25هـ )الموافق 2013/02/06م(، قرر الشركاء تعديل اسم الشركة من )شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم( إلى )شركة 
أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف(، وهو االسم الحالي للشركة.

زيادة في رأس مال الشركة وتحولها إلى شركة مساهمة )2022م( 4-3-1-8

بتاريخ 1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وواحد وأربعين مليون )441,000,000( ريال سعودي 
إلى مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي وذلك عبر رسملة مبلغ مليار ومائتين وستة وأربعون مليوًنا 

وخمسمائة ألف )1,246,500,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة، وتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

وبتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(، صدر قرار وزارة التجارة رقم )1173( القاضي بالموافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات 
مسؤولية محدودة لشركة مساهمة يبلغ رأس مالها مدفوع بالكامل مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوًنا وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي 
مقسًما إلى مائة وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة وخمسون ألف )168,750,000( سهًما عادًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 

الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

هيلك ملكية الشركة بتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م( الجدول )6-4(:  

نسبة الملكية مجموع القيمة االسمية 
لألسهم )ر�س(

القيمة االسمية للسهم 
)ر�س( مجموع األسهم المساهم #

%70 1,181,250,000 10 118,125,000 أرامكو السعودية 1
%30 506,250,000 10 50,625,000 شركة جدوى لالستثمار الصناعي 2
%100 1,687,500,000 - 168,750,000 املجموع

المصدر: الشركة

ملخص األحداث الرئيسية 4-3-2

تم تلخيص أهم األحداث التاريخية للشركة منذ تأسيسها في الجدول أدناه:

األحداث التاريخية الرئيسية  الجدول )7-4(:  

الحدث التاريخ
تأسيس الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم )شركة بترومين لتكرير زيت التشحيم( فيما بين مؤسسة بترومين بنسبة )70%(، وشركة موبيل 

بنسبة )%30(. 1976م

تشغيل مرفق إنتاج جدة بطاقة إنتاجية تقارب )180( ألف طن متري من الفئة األولى لزيوت األساس. 1977م
زيادة الطاقة اإلنتاجية في مرفق إنتاج جدة لتصبح )220( ألف طن متري تقريًبا.  1983م
زيادة الطاقة اإلنتاجية في مرفق إنتاج جدة لتصبح )240( ألف طن متري تقريًبا.  1991م
نقل حصة مؤسسة بترومين في الشركة، والتي تمثل )70%(، إلى أرامكو السعودية. 1996م

تشغيل مرفق إنتاج ينبع بطاقة إنتاجية تقارب )300( ألف طن متري، مما أدى لتحسين التكامل مع مرفق إنتاج جدة مما رفع الطاقة اإلنتاجية في مرفق جدة 
لما يقارب )260( ألف طن متري. ورفع ذلك الطاقة اإلنتاجية للشركة لما يقارب )560( ألف طن متري من الفئة األولى من زيوت األساس. 1997م

استحواذ شركة جدوى لالستثمار الصناعي على حصة شركة موبيل البالغة )30%( في الشركة. 2007م
قامت الشركة بتحسين التكامل بين مرفق إنتاج ينبع ومرفق إنتاج جدة، مما أدى إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لمرفق إنتاج جدة لتصبح ما يقارب )275( ألف 

طن متري، مما رفع طاقة الشركة اإلنتاجية إجمااًل لتصبح ما يقارب )575( ألف طن متري من الفئة األولى لزيوت األساس. 2013م

تأسيس الشركة التابعة، لوبريف م.م.ح.، في اإلمارات. 2014م
إكمال مشروع التوسعة األول في ينبع، وبدء إنتاج الفئة الثانية من زيوت األساس. 2017م

تشكيل تحالف أرامكو لزيوت األساس واعتماد العالمات التجارية ألرامكو السعودية. 2019م
توقيع اتفاقية مع أرامكو السعودية للحصول على كمية إضافية من الزيت الخام المختزل، والتي باإلضافة إلى مبادرة تحول األعمال رفعت إنتاج الشركة بأكثر 

من )90( ألف طن متري. 2021م

الربط مع شبكة ينبع للهيدروجين وترخيص الشركة ببيع الهيدروجين، مما أدى إلى رفع موثوقية اإلمداد وتوفير فرص للمبيعات المستقبلية. 2021م
تشغيل مرفق ينبع بالطاقة االستيعابية الكاملة، ووصول مرفق إنتاج ينبع إلى الطاقة اإلنتاجية القصوى، والذي باإلضافة إلى مبادرة تحول األعمال أدى إلى 

تحقيق سنة قياسية من حيث اإلنتاج ودخل الشركة. 2021م

تشغيل مرفأين للشركة في ميناء ينبع التابع ألرامكو السعودية، مما عزز قدرة الشركة على التصدير. 2022م
تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة. 2022م

المصدر: الشركة
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الشراكت التابعة 4-3-3

تمتلك الشركة شركة تابعة واحدة مملوكة بالكامل لها وهي شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف م. م. ح. )»لوبريف م� م�ح«(. وتأسست لوبريف 
م. م. ح. في تاريخ 1435/03/26م )الموافق 2014/01/27م( كمؤسسة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة بالحمرية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، تحت رقم التسجيل )12689( في السجل التجاري لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية. ويقع مقرها الرئيسي في مبنى مكاتب التأجير »اي«، 

مكتب رقم )E-18F-28(، صندوق بريد 53331، المنطقة الحرة بالحمرية، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. 

تتمثل أنشطة لوبريف م. م. ح. وفًقا لرخصتها التجارية في استيراد وتصدير وتجارة المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والديزل ومواد التشحيم وزيوت 
األساس. وال تقوم لوبريف م. م. ح. حالًيا بأي أنشطة جوهرية وال تمتلك أي أصول جوهرية، بل يتمحور دورها بشكل رئيسي بتسهيل أنشطة االستيراد 

والتخزين التي تقوم بها الشركة في المنطقة الحرة بالحمرية.

هيلك المجموعة 4-3-4

يوضح الرسم التالي هيكل ملكية الشركة والوصف التنظيمي للمجموعة قبل الطرح:

هيلك الملكية والمجموعة قبل الطرح الشلك )8-4(:  

%٧٠%٣٠

المصدر: الشركة
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هيلك ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 4-3-5

يبلغ رأس مال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى مائة 
وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة وخمسون ألًفا )168,750,000( سهم مدفوعة بالكامل متساوية القيمة وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية 

لكل سهم. ويوضح الجدول أدناه هيكل الملكية المباشرة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

هيلك الملكية المباشرة في الشركة قبل وبعد الطرح الجدول )8-4(:  

المساهمون#

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة االسمية 
لألسهم )ريال 

سعودي(
عدد األسهمنسبة الملكية

القيمة االسمية 
لألسهم )ريال 

سعودي(
نسبة الملكية

70%70118,125,0001,181,250,000%118,125,0001,181,250,000أرامكو السعودية1

---30%50,625,000506,250,000شركة جدوى لالستثمار الصناعي2

0.3437037%580,0005,800,000---أسهم الخزينة*3

29.6562963%50,045,000500,450,000---الجمهور 4

100%100168,750,0001,687,500,000%168,750,0001,687,500,000املجموع

ستشتري الشركة أسهم الخزينة من شركة جدوى لالستثمار الصناعي، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح. وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )5-9-1( »أسهم الموظفين«.  *
المصدر: الشركة

الجدول التالي يوضح المساهمين الذين يملكون نسبة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة بشكل غير مباشر، من خالل ملكيتهم النظامية في المساهمين الكبار.

المساهمين الكبار بشلك غير مباشر في الشركة الجدول )9-4(:  

بعد الطرح قبل الطرح
المساهم

نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

%65.93 111,261,938 %65.93 111,261,938 حكومة المملكة

- - )1( %10.86 18,322,706 شركة مجموعة الزامل القابضة

- - )2( %9.00 15,187,500 شركة جدوى لالستثمار 

- - )3( %7.16 12,087,731 شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار القابضة

- - )4( %6.38 10,772,494 شركة عبداهلل إبراهيم السبيعي االستثمارية المحدودة

المصدر: المساهمين
تمثل ملكية بنسبة 10.20% من خالل شركة جدوى لالستثمار الصناعي )حيث تمتلك شركة مجموعة الزامل القابضة 34% في شركة جدوى لالستثمار الصناعي والتي بدورها تمتلك   )1(
30% من الشركة(، وملكية 0.66% من خالل شركة جدوى لالستثمار )حيث تمتلك شركة مجموعة الزامل القابضة 7.31% في شركة جدوى لالستثمار، والتي تمتلك 30% في شركة جدوى 

لالستثمار الصناعي والتي بدورها تمتلك 30% من الشركة(. 
تمثل ملكية 9% من خالل شركة جدوى لالستثمار الصناعي )حيث تمتلك شركة جدوى لالستثمار 30% في شركة جدوى لالستثمار الصناعي والتي تمتلك بدورها 30% من الشركة(.  )2(

تمثل ملكية 5.40% من خالل شركة جدوى لالستثمار الصناعي )حيث تمتلك شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار القابضة 18% في شركة جدوى لالستثمار الصناعي والتي   )3(
تمتلك بدورها 30% من الشركة(، وملكية 1.76% من خالل شركة جدوى لالستثمار )حيث تمتلك شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار القابضة 19.59% في شركة جدوى 

لالستثمار التي تمتلك 30% في شركة جدوى لالستثمار الصناعي والتي تمتلك بدورها 30% من الشركة(.
تمثل ملكية 5.40% من خالل شركة جدوى لالستثمار الصناعي )حيث تمتلك شركة عبداهلل إبراهيم السبيعي االستثمارية المحدودة 18% في شركة جدوى لالستثمار الصناعي والتي   )4(
إبراهيم السبيعي االستثمارية المحدودة 10.93% في شركة جدوى  تمتلك بدورها 30% من الشركة(، وملكية 0.98% من خالل شركة جدوى لالستثمار )حيث تمتلك شركة عبداهلل 

لالستثمار، والتي تمتلك 30% في شركة جدوى لالستثمار الصناعي والتي تمتلك بدورها 30% من الشركة(.
مالحظة: تم تقريب جميع األرقام إلى أقرب خانتين عشرية.

الشركة لصندوق جدوى  لما نسبته )14.58%( من أسهم  االقتصادية  المنفعة  ببيع  الصناعي  ُذكر أعاله، قامت شركة جدوى لالستثمار  لما  باإلضافة 
االستثماري المشترك )زيوت تشحيم لوب السعودية(، وهو صندوق استثماري خاص. ولمزيد من التفاصيل حول الصندوق وحقوقه في أسهم الشركة، 

الرجاء مراجعة القسم )4-3-6( »صندوق جدوى االستثماري المشترك )زيوت تشحيم لوب السعودية(«.

بخالف ما ُذكر أعاله، ال يملك أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر )5%( أو أكثر من أسهم الشركة. وفيما يلي وصف للمساهمين الكبار للشركة.
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أرامكو السعودية 4-3-5-1

)الموافق  1409/04/04هـ  بتاريخ  )م/8(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  عامة  مساهمة  شركة  هي  السعودية(  )أرامكو  السعودية  العربية  الزيت  شركة 
بالمملكة بالسجل  بتاريخ 1439/04/01هــ )الموافق 2017/12/19م( ومسجلة في مدينة الظهران  الوزراء رقم )180(  1988/11/13م( وقرار مجلس 
المال الحالي ألرامكو السعودية )75.000.000.000(  التجاري برقم )2052101150( وتاريخ 1439/7/11هــ )الموافق 2018/03/28م(. ويبلغ رأس 
ريال سعودي مقسم إلى )220.000.000.000( سهم عادي بدون قيمة اسمية. والغرض الرئيسي ألرامكو السعودية وفًقا لنظامها األساسي هو مزاولة 
جميع أوجه األنشطة التي تتعلق بمجاالت الطاقة بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والصناعات األخرى المرتبطة بها والمكملة لها أو 

أي نشاط آخر، داخل المملكة أو خارجها.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية أرامكو السعودية كما بتاريخ نشرة اإلصدار.

هيلك ملكية أرامكو السعودية الجدول )10-4(:  

النسبة رأس المال )الريال( القيمة االسمية** األسهم المساهم
%94.19 70,642,500,000 - 207,218,000,000 الحكومة
%5.81 4,357,500,000 - 11,982,000,000 آخرين*
%100 75,000,000,000 - 220,000,000,000 املجموع

المصدر: أرامكو السعودية
يشمل األسهم المملوكة ألي شخص )بما يشمل أسهم الخزينة( باستثناء األسهم المملوكة بشكل مباشر من الحكومة.  *

أسهم أرامكو السعودية ليس لها قيمة اسمية.  **

مصدر المعلومات لهذا القسم الفرعي: أرامكو السعودية.

شركة جدوى لالستثمار الصناعي  4-3-5-2

شركة جدوى لالستثمار الصناعي هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري برقم )1010237679( بتاريخ 1428/08/20هـ )الموافق 
2007/09/02م( ومقرها مدينة الرياض بالمملكة. ويبلغ رأس مالها الحالي )500.000( ريال سعودي مقسم إلى )50,000( سهم بقيمة اسمية تبلغ )10( 
رياالت سعودية. وتأسست شركة جدوى لالستثمار الصناعي لغرض تملّك أسهم الشركة فقط، وتتمثل أنشطتها وفًقا لنظامها األساسي في إقامة المشاريع 

الصناعية وإقامة وتشغيل مصانع زيوت التشحيم وإدارتها.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة جدوى لالستثمار الصناعي كما بتاريخ نشرة اإلصدار.

هيلك ملكية شركة جدوى لالستثمار الصناعي الجدول )11-4(:  

النسبة القيمة االسمية اإلجمالية )ريال( القيمة االسمية )ريال( األسهم المساهم
%34 170,000 10 17,000 شركة مجموعة الزامل القابضة
%30 150,000 10 15,000 شركة جدوى لالستثمار 
%18 90,000 10 9,000 شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار القابضة
%18 90,000 10 9,000 شركة عبداهلل إبراهيم السبيعي االستثمارية المحدودة
%100 500,000 - 50,000 املجموع

المصدر: شركة جدوى لالستثمار الصناعي

مصدر المعلومات لهذا القسم الفرعي: شركة جدوى لالستثمار الصناعي.

صندوق جدوى االستثماري المشترك )زيوت تشحيم لوب السعودية( 4-3-6

صندوق جدوى االستثماري المشترك )زيوت تشحيم لوب السعودية( هو صندوق استثماري خاص مغلق مؤسس وفًقا للوائح الهيئة، ويملك منفعة اقتصادية 
بتاريخ  المنفعة االقتصادية هذه من شركة جدوى لالستثمار الصناعي وفًقا التفاقية شراء وبيع  في )14.58%( من أسهم الشركة. واشترى الصندوق 
المنفعة  السعودية( لغرض تملك هذه  لوب  )زيوت تشحيم  المشترك  )الموافق 2007/12/30م(. وتأسس صندوق جدوى االستثماري  1428/12/21هـ 

االقتصادية فقط. وبعد الطرح، لن يمتلك الصندوق أي منفعة اقتصادية في أسهم الشركة. 

ويُدير الصندوق شركة جدوى لالستثمار، وهي أيًضا مساهم في شركة جدوى لالستثمار الصناعي )يرجى االطالع على القسم )4-3-5-2( »شركة جدوى 
لالستثمار الصناعي« أعاله( وهي أيًضا مالك وحدات في الصندوق بنسبة )%11.8(.
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ويملك الصندوق المنفعة االقتصادية في أسهم الشركة فقط )بما في ذلك توزيعات األرباح وأي عائدات بيع لألسهم(، ولكن ال يتمتع الصندوق بأي حقوق 
تصويت أو تمثيل في مجلس اإلدارة على مستوى جدوى لالستثمار الصناعي وال على مستوى الشركة. وال يملك أي مالك وحدات ملكية نفعية تبلغ )%5( 

أو أكثر في أسهم الشركة من خالل الصندوق.

ووفًقا التفاقية البيع والشراء المبرمة بين الصندوق وشركة جدوى لالستثمار الصناعي، فإنه في حال طرح وإدراج أسهم الشركة التي يملك الصندوق منفعة 
اقتصادية فيها، يكون للصندوق الحق في الحصول على هذه األسهم )مع مراعاة أي قيود تفرضها هيئة السوق المالية(، أو في حالة بيعها، استالم صافي 
العائدات. وستقوم شركة جدوى لالستثمار الصناعي ببيع جميع األسهم التي تملكها في الشركة خالل الطرح أو للشركة لغرض برنامج أسهم الموظفين.

مصدر المعلومات لهذا القسم الفرعي: شركة جدوى لالستثمار الصناعي

األصول واالستثمارات خارج المملكة  4-3-7

لدى الشركة شركة تابعة مملوكة بالكامل، لوبريف م. م. ح.، تقع خارج المملكة، ال تقوم بأي أنشطة جوهرية وال تمتلك أي أصول جوهرية. وتستأجر 
الشركة أيًضا منشأة تخزين تقع في المنطقة الحرة بالحمرية في اإلمارات العربية المتحدة، والتي تستخدمها الشركة لتخزين المنتجات قبل التوزيع. وال 

تعد الشركة قيمة المخزون الذي يتم االحتفاظ به في منشأة التخزين جوهرية.

وتبيع الشركة أيًضا منتجاتها خارج المملكة، كما هو مفصل في القسم )4-4( »نظرة عامة على منتجات الشركة« أدناه.

استثمارات أخرى 4-3-8

باستثناء شركة لوبريف م. م. ح.، ال تملك الشركة أي أسهم في أي شركة أخرى.

نظرة عامة على منتجات الشركة  4-4

نظرة عامة على منتجات زيوت األساس 4-4-1

اللزوجة  بناًء على عدة عوامل مثل  زيوت أساس  ويُحدد مستوى جودة كل منتج من منتجات  وكيميائية مختلفة،  لها خصائص فيزيائية  زيوت األساس 
واالستقرار الحراري وغيرها. ويحتوي اسم المنتج عادًة على معرفين للمساعدة على تحديد درجة المنتج وفئته. ويتم تعريف الدرجة من خالل الرقم 
المذكور في اسم المنتج الذي يشير إلى لزوجة المنتج. وتستند فئات زيوت األساس على المواصفات الفنية لزيوت األساس وتعريفها وفًقا لمعهد البترول 
األمريكي. وبشكل عام، هناك خمس فئات مختلفة يمكن تقسيم زيوت األساس إليها وذلك باالعتماد على خصائصها. ويوضح الجدول أدناه فئات زيوت 

األساس الثالث التي تنتجها الشركة أو تبيعها، والعالمات التجارية الخاصة بها، والخصائص الرئيسية.

نظرة عامة عن المنتجات وخصائصها الجدول )12-4(:  

المنتجات الخصائص الرئيسية العالمة التجارية الفئة

أرامكو دورا 150

مؤشر لزوجة جيدة أرامكو دورا أرامكو دورا 500الفئة األولى

أرامكو دورا برايت ستوك 150

أرامكو بريما 70

مؤشر لزوجة جيدة، نسبة كبريت منخفضة أرامكو بريما الفئة الثانية
 أرامكو بريما 110

أرامكو بريما 230

أرامكو بريما 500

أرامكو ألترا 2*

مؤشر لزوجة عالية، نسبة كبريت منخفضة أرامكو ألترا الفئة الثالثة
أرامكو ألترا 4*

أرامكو ألترا 6*

أرامكو ألترا 8*

ال تنتج الشركة حالًيا هذه المنتجات   *
المصدر: الشركة

يرجى مراجعة القسم )3( »معلومات عن السوق والقطاع« لمزيد من التفاصيل حول ِقطاع زيوت األساس واالستخدامات الصناعية لزيوت األساس.
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تنتج الشركة العديد من منتجات الفئة األولى والفئة الثانية من زيوت األساس. كما تقوم الشركة بشراء وإعادة بيع منتجات الفئة الثالثة من زيوت األساس 
من أعضاء تحالف أرامكو لزيوت األساس. وكجزء من مشروع التوسعة الثاني في ينبع والمخطط إكماله في عام 2025م، تنوي الشركة التوسع في إنتاجها 

في ينبع ليشمل منتجات الفئة الثالثة من زيوت األساس.

باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة أيًضا بإنتاج وبيع المنتجات الثانوية مثل األسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، ومستخلص البرايت ستوك، 
والكبريت، وبما يشمل المنتجات البيضاء مثل الديزل فائق انخفاض الكبريت والنافثا وسائل الحفر. وتقوم الشركة ببيع أغلب منتجاتها الثانوية إلى أرامكو 

السعودية وتابعيها. ولذلك، فإن جهود الشركة التسويقية متركزة على بيع وتوزيع الزيوت األساسية التي تقدم هامش ربح أعلى للشركة. 

منتجات الفئة األولى والثانية من زيوت األساس 4-4-1-1

تنتج الشركة ثالث درجات من الفئة األولى من زيوت األساس، وهي أرامكو دورا 150، وأرامكو دورا 500، وأرامكو دورا برايت ستوك 150. ويتم إنتاج 
أرامكو دورا 150 وأرامكو دورا 500 في مرفق إنتاج جدة، ودورا برايت ستوك 150 في مرفق إنتاج ينبع. وتُباع هذه المنتجات بشكل رئيسي في األسواق 

النهائية التالية: المملكة وجمهورية الهند واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة وأفريقيا.

وتنتج الشركة أربع درجات من الفئة الثانية من زيوت األساس، وهي أرامكو بريما 70، وأرامكو بريما 110، وأرامكو بريما 230، وأرامكو بريما 500. وتُنتج 
كلها في مرفق إنتاج ينبع. وتُباع هذه المنتجات بشكل رئيسي في األسواق النهائية التالية: المملكة وجمهورية الهند واإلمارات العربية المتحدة وأفريقيا.

ويوضح الجدول أدناه كمية اإلنتاج حسب الفئة لألعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022م.

كمية إنتاج زيوت األساس لألعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر  الجدول )13-4(:  

المنتهية في 30 يونيو 2022م

30 يونيو 2022م
)طن متري(

31 ديسمبر 2021م
)طن متري(

31 ديسمبر 2020م
)طن متري(

31 ديسمبر 2019م
)طن متري( المنتج #

214,559 412,455 398,820 362,437 الفئة األولى من زيوت األساس 1

401,218 760,675 491,318 513,337 الفئة الثانية من زيوت األساس 2

المصدر: الشركة

عالوة على ذلك، يوضح الجدول أدناه مبيعات الشركة لزيوت األساس لكل منتج لألعوام 2019م و2020م و2021م وفترة األشهر الستة المنتهية في 30 
يونيو 2022م.

مبيعات منتجات زيوت األساس للفئة األولى والثانية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م،  الجدول )14-4(:  

و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

30 يونيو 2022م
)ألف طن متري(

31 ديسمبر 2021م
)ألف طن متري(

31 ديسمبر 2020م
)ألف طن متري(

31 ديسمبر 2019م
)ألف طن متري( المنتج #

منتجات الفئة األولى

45 89 75 74 أرامكو دورا 150 1
91 170 179 167 أرامكو دورا 500 2
98 145 148 120 أرامكو دورا برايت ستوك 150 3

234 403 402 362 املجموع

منتجات الفئة الثانية

107 234 152 149 أرامكو بريما 70 4
89 154 107 106 أرامكو بريما 110 5
118 195 127 137 أرامكو بريما 230 6
124 174 124 132 أرامكو بريما 500* 7

438 757 510 524 املجموع

المصدر: الشركة
يشمل زيت األساس درجة )إن 600( المستورد.  *
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الفئة الثالثة من زيوت األساس 4-4-1-2

ال تنتج الشركة حالًيا منتجات الفئة الثالثة من زيوت األساس، ولكنها تقوم بشرائها من شركة إس-أويل، عضو في تحالف أرامكو لزيوت األساس، وتقوم 
بتسويق هذه المنتجات في المملكة وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ويوضح الجدول أدناه كمية مبيعات الشركة من زيوت األساس المستوردة، والتي أغلبها منتجات الفئة الثالثة من زيوت األساس، لألعوام المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من عام 2022م.

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة  المالية  المستوردة لألعوام  مبيعات زيوت األساس  الجدول )15-4(:  

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

30 يونيو 2022م
)طن متري(

31 ديسمبر 2021م
)طن متري(

31 ديسمبر 2020م
)طن متري(

31 ديسمبر 2019م
)طن متري( المنتج #

24,600 42,071 53,151 4,103 مبيعات التحالف من زيوت األساس* 1

11,117 24,558 0 0 مبيعات الشركة من زيوت األساس** 2

مبيعات التحالف هي المبيعات التي قام بها أعضاء تحالف أرامكو لزيوت األساس )إس-أويل وموتيفا( في منطقة الشركة.  *
باستثناء مبيعات التحالف.  **

المصدر: الشركة

وكجزء من مشروع التوسعة الثاني في ينبع، تخطط الشركة لتوسيع وتطوير مرفق إنتاج ينبع ليشمل إنتاج منتجات الفئة الثالثة من زيوت األساس ابتداًء من 
عام 2025م. ولمزيد من التفاصيل حول مشروع التوسعة الثاني في ينبع، يرجى مراجعة القسم )4-5-3-1( »مشروع التوسعة الثاني في ينبع«.

المنتجات الثانوية 4-4-1-3

تنتج الشركة منتجات ثانوية تشمل األسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، ومستخلص البرايت ستوك، والكبريت، والمنتجات البيضاء مثل 
الديزل فائق انخفاض الكبريت والنافثا وسائل الحفر. ويوضح الجدول أدناه كمية اإلنتاج للمنتجات البيضاء والمنتجات الثانوية األخرى لألعوام المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من عام 2022م.

معلومات عن إنتاج المنتجات الثانوية لألعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة  الجدول )16-4(:  

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

30 يونيو 2022م
)طن متري(

31 ديسمبر 2021م
)طن متري(

31 ديسمبر 2020م
)طن متري(

31 ديسمبر 2019م
)طن متري( المنتجات الثانوية #

196,459 438,293 298,931 305,350 المنتجات البيضاء 1

1,113,288 2,112,808 1,986,872 2,020,222 منتجات ثانوية أخرى 2

المصدر: الشركة
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نظرة عامة على مرافق ومشاريع الشركة  4-5

مرافق إنتاج الشركة 4-5-1

لدى الشركة حالًيا مرفقين إلنتاج زيوت األساس، وهما مرفق إنتاج ينبع ومرفق إنتاج جدة، وكالهما يقعان في موقع استراتيجي على الساحل الغربي 
للمملكة. ويبين الجدول أدناه تفاصيل مرفقي اإلنتاج، بما في ذلك طاقتهما اإلنتاجية.

مرافق الشركة وتفاصيلها وطاقتها اإلنتاجية الجدول )17-4(:  

اإلنتاج الفعلي )طن متري(* الطاقة اإلنتاجية الحالية
)طن متري / سنة(

30 يونيو 2022مالتشغيل 31ديسمبر 2021 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2019م
المنتجات 
الثانوية**

زيوت 
المنتجات األساس

الثانوية**
زيوت 

األساس
المنتجات 
الثانوية**

زيوت 
األساس

المنتجات 
الثانوية**

زيوت 
األساس

المنتجات 
الثانوية**

زيوت 
األساس

809,391 488,563 1,522,507 912,839 1,217,867 638,049 1,303,182 635,933 1,600,000 1,070,000 1997م مرفق إنتاج ينبع

500,356 127,214 1,028,594 260,292 1,067,936 252,088 1,022,391 239,842 1,050,000 275,000 1977م مرفق إنتاج جدة

استناًدا إلى قائمة المنتجات التشغيلية الحالية.  *
المنتجات الثانوية تشمل المنتجات البيضاء.  **

المصدر: الشركة

مرفق إنتاج ينبع 4-5-1-1

يُنتج مرفق إنتاج ينبع حالًيا الفئة األولى )أرامكو دورا برايت ستوك 150( والثانية من زيوت األساس كمنتجات أساسية، والديزل فائق انخفاض الكبريت 
والنافثا وسائل الحفر واألسفلت وزيت وقود السفن الثقيل ومستخلص البرايت ستوك والكبريت كمنتجات ثانوية. وتم تشغيل مرفق إنتاج ينبع في عام 
1997م إلنتاج زيوت أساس عالية الجودة من الفئة األولى بطاقة إنتاجية تقارب )300( ألف طن متري سنوًيا وكان الِمرفق ينتج أرامكو دورا 150 وأرامكو 

دورا 500 وأرامكو دورا برايت ستوك 150 حتى نوفمبر 2017م.

تم االنتهاء من مشروع التوسعة األول في ينبع في نهاية عام 2017م مما مّكن الِمرفق اإلنتاجي من إنتاج الفئة الثانية من زيوت األساس بما في ذلك أرامكو 
بريما 70، وأرامكو بريما 110، وأرامكو بريما 230 وأرامكو بريما 500، باإلضافة ألرامكو دورا برايت ستوك 150، كمنتجات رئيسية، والديزل فائق انخفاض 
الكبريت، والنافثا وسائل الحفر واألسفلت وزيت وقود السفن الثقيل ومستخلص البرايت ستوك والكبريت كمنتجات ثانوية. بعد بدء تشغيل مشروع التوسعة 
األول في ينبع، وصل إنتاج مرفق إنتاج ينبع إلى ما يقارب )1( مليون طن متري، بما يشمل )710( ألف طن متري من الفئة الثانية من الزيوت األساسية. 

وبذلك، وصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة في كال المرفقين لزيوت األساس إلى ما يقارب )1.255( مليون طن متري سنوًيا بنهاية عام 2017م.

وخالل عام 2021م، بلغت الطاقة اإلنتاجية لمرفق إنتاج ينبع حوالي )1.07( مليون طن متري وذلك بعد زيادة طاقة بعض الوحدات، ووصل إجمالي الطاقة 
اإلنتاجية للزيوت األساسية للشركة إلى ما يقارب )1.345( مليون طن متري سنوًيا.
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وتخطط الشركة بالقيام بمشروع التوسعة الثاني في ينبع، والذي من المقرر االنتهاء منه في عام 2025م. ولمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم 
)4-5-3-1( »مشروع التوسعة الثاني في ينبع« أدناه.

ويوضح الشكل أدناه الوحدات المختلفة في مرفق إنتاج ينبع وعملية اإلنتاج:

وحدات مرفق إنتاج ينبع وعملية اإلنتاج الشلك )9-4(:  

١

٢١٢

٤

٦

٥

٣

١٥٠

٢٫٣

٠٫١

٠٫٨

١٫٥

٠٫٢

٥٠٠

٢٣٠

١١٠

٧٠

٦٥

٢ ٣ ٤

١

المصدر: الشركة
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مرفق إنتاج جدة 4-5-1-2

تم تشغيل مرفق إنتاج جدة في عام 1977م إلنتاج أرامكو دورا 150 وأرامكو دورا 500 من منتجات الفئة األولى من زيوت األساس. وخضع مرفق إنتاج جدة 
لعدد من مشاريع التحسين والتكامل مع مرفق إنتاج ينبع، األمر الذي أدى إلى زيادة طاقته اإلنتاجية السنوية من حوالي )180( ألف طن متري إلى الطاقة 

اإلنتاجية الحالية التي تقارب )275( ألف طن متري. ويوضح الشكل أدناه الوحدات المختلفة في مرفق إنتاج جدة وعملية اإلنتاج:

وحدات مرفق إنتاج جدة وعملية اإلنتاج الشلك )10-4(:  

١

١

٢

٣ ٤
٢

٣

٤

٢
١

١٥٠

٥٠٠

١٫٤

٠٫٣

٠٫١

المصدر: الشركة

83

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



ويتكامل مرفق إنتاج جدة مع مرفق إنتاج ينبع في التشغيل، بما في ذلك على سبيل المثال الزيت المزيل لإلسفلت الذي يتم إنتاجه في مرفق إنتاج جدة 
وإرساله إلى مرفق إنتاج ينبع إلنتاج أرامكو دورا برايت ستوك 150، وكمية معينة من زيت غاز التفريغ الخفيف التي يتم نقلها إلى مرفق إنتاج ينبع إلنتاج 

أرامكو بريما 70 والديزل فائق انخفاض الكبريت وسوائل الحفر.

التاكمل التشغيلي بين مرفقي إنتاج جدة وينبع  الشلك )11-4(:  

٧٠

١٥٠

المصدر: الشركة

بناًء على خطة أعمال الشركة، والموافق عليها من ِقبل المجلس، فسيتم إغالق مرفق إنتاج جدة في منتصف عام 2026، وذلك عند انتهاء عقد اإليجار 
الحالي لألرض. وتتوقع الشركة إعادة تخصيص اللقيم المورد حالًيا لمرفق إنتاج جدة إلى مرفق إنتاج ينبع بعد إغالق مرفق إنتاج جدة، وأن تكون هناك 
ترتيبات إمدادات لقيم مؤقتة لمشروع التوسعة الثاني في ينبع وذلك قبل إغالق مرفق إنتاج جدة وإعادة تخصيص اللقيم من مرفق إنتاج جدة إلى ينبع. 

وقد تعيد الشركة النظر في ذلك في حال تم تجديد عقد إيجار أرض مرفق إنتاج جدة وتوافر ترتيبات أخرى للقيم في المستقبل.

لمزيد من التفاصيل حول المخاطر المرتبطة بإغالق مرفق إنتاج جدة، يرجى مراجعة القسم )2-1-2( »المخاطر المتعلقة بإغالق مرفق إنتاج جدة 
واالعتماد على مرفق إنتاج واحد في المستقبل«. ولمزيد من التفاصيل حول مشروع التوسعة الثاني في ينبع، يرجى مراجعة القسم )4-5-3-1( »مشروع 

التوسعة الثاني في ينبع«.
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اللقيم والمواد األولية 4-5-2

اللقيم الرئيسي الذي تستخدمه الشركة في كلٍّ من مرفقي إنتاج ينبع وجدة هو الزيت الخام المختزل )reduced crude oil(، وتورده الشركة من أرامكو 
السعودية من خالل اتفاقيات توريد طويلة األجل. ومصدر الزيت الخام المختزل الذي تحصل عليه الشركة هو الزيت الخام العربي الخفيف، والذي ترى 
الشركة أنه لقيم ذو أفضلية إلنتاج زيوت أساسية برافينية نظًرا لمواصفاته )حيث يحتوي على نسبة عالية من البارافين( وانخفاض سعره )بسبب محتوى 
الكبريت العالي(. ويتم توصيل اللقيم في مرفق إنتاج ينبع عبر خطوط األنابيب، بينما لمرفق إنتاج جدة فإنه يتم شحنه من مصفاة ينبع التابعة ألرامكو 

السعودية إلى محطة أرامكو السعودية في جدة ثم عبر خطوط أنابيب متصلة من محطة أرامكو السعودية إلى مرفق إنتاج جدة.

ويتم توريد ما يصل إلى )45,000( برميل في اليوم التقويمي من الزيت الخام المختزل في مرفق إنتاج ينبع وما يصل إلى )24,500( برميل في اليوم التقويمي 
من الزيت الخام المختزل في مرفق إنتاج جدة بناًء على اتفاقيات توريد اللقيم. اتفاقية جدة للقيم سارية اعتباًرا من تأسيس الشركة لمدة )50( عاًما تجدد 
تلقائًيا لفترات إضافية لمدة )50( عاًما لكل فترة، كما تسري اتفاقية ينبع للقيم الرئيسية اعتباًرا من 1440/03/24هـ )الموافق 2018/12/02م( لمدة 

)20( عاًما. ولمزيد من التفاصيل حول هذه العقود، يرجى مراجعة القسم )12-6-1( »اتفاقيات اللقيم والتوريد الرئيسية«.

كما تّورد الشركة الغاز الطبيعي من أرامكو السعودية، والذي يستخدم بشكل أساسي في إنتاج الهيدروجين المستخدم في إنتاج زيوت األساس من الفئة 
الثانية في مرفق إنتاج ينبع باإلضافة الستخدامه كوقود رئيسي إلمدادات الغاز. ولدى الشركة حالًيا مخصص يبلغ )34.0( مليون قدم مكعب قياسي 
في اليوم من الغاز الطبيعي وفًقا لتخصيص وزارة الطاقة، وتتلقى هذه الكمية من أرامكو السعودية. وال تستقبل الشركة الغاز الطبيعي وال تستخدمه في 

مرفق إنتاج جدة.

المشاريع المستقبلية 4-5-3

تقوم الشركة حالًيا بعدد من المشاريع وتدرس أخرى؛ لتحسين أدائها وتوسيع أعمالها وأنشطتها، ويوضح أدناه موجز لهذه المشاريع.

مشروع التوسعة الثاني في ينبع 4-5-3-1

يهدف مشروع التوسعة الثاني في ينبع إلى توسيع الوحدات القائمة في مرفق إنتاج ينبع إلى أقصى طاقتها اإلنتاجية، والبدء في إنتاج الفئة الثالثة من 
زيوت األساس وإضافتها إلى قائمة زيوت األساس الحالية للشركة. ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لزيوت األساس لمرفق إنتاج ينبع إلى 
حوالي )1.3( مليون طن متري سنوًيا في عام 2025م )تشمل 270 ألف من الفئة األولى، و815 ألف من الفئة الثانية، و175 ألف من الفئة الثالثة(. وستتيح 
التوسعة مرونة في إنتاج زيوت أساس إضافية من الفئتين الثانية والثالثة استناًدا إلى طلب السوق من خالل القدرة الُمتوقعة على التحويل في اإلنتاج بين 
إنتاج زيوت األساس للفئتين الثانية والثالثة، ومن المتوقع أن يكون لدى مرفق إنتاج ينبع القدرة على إنتاج ما يصل إلى )670( ألف طن متري من زيوت 
األساس من الفئة الثالثة بدون إنتاج الفئة الثانية، أو )1,120( ألف طن متري من زيوت األساس من الفئة الثانية بدون إنتاج زيوت األساس من الفئة الثالثة.

ونطاق المشروع يشمل التالي:

توسيع وحدة التقطير الفراغي لتحقيق طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ )65( ألف برميل في اليوم. 	
توسيع وتحسين وحدة تكسير الهيدروجين لزيادة الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية من )26( ألف برميل في اليوم إلى )35( ألف برميل في اليوم،  	

وإنتاج الفئة الثالثة من زيوت األساس.
توسيع وتحسين وحدة إزالة الشمع لزيادة الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية من )19( ألف برميل في اليوم إلى )29( ألف برميل في اليوم. 	
الحصول على الخدمات اللوجستية المطلوبة لتخزين وبيع المنتجات للمبيعات داخل المملكة وخارجها.  	

ووافق مجلس اإلدارة في يوليو 2022م على القرار االستثماري النهائي فيما يتعلق بمشروع التوسعة الثاني في ينبع، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في 
2025م. ومن المتوقع أن يكلّف االستثمار ما بين )150( و)200( مليون دوالر أمريكي تقريًبا، وأن يتم تكبده بين عامي 2022م و2024م وأن يكون الجزء 

األكبر في عامي 2023م و2024م.

مبادرة تحول األعمال 4-5-3-2

تنفذ الشركة حالًيا مبادرة تحول األعمال التي بدأت في عام 2021م، وذلك تماشًيا مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو السعودية لمشاريعها المشتركة. 
وتركز المبادرة على سبع ركائز تشمل المشتريات والتميز التجاري والعمليات والصيانة الدورية، والهندسة، وكفاءة رأس المال والقوى العاملة. ويجري 

العمل على المبادرات المتعلقة بما يلي:

زيادة الطاقة اإلنتاجية للوحدات الرئيسية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج زيوت األساس. 	
توليد قيمة إضافية من خالل التكامل مع منظومة أرامكو السعودية. 	
تخفيض النفقات التشغيلية من خالل النظر في خيارات بديلة للمشتريات وكفاءة األنشطة. 	
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وتشمل مبادرة تحول األعمال برنامج التحول في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، والذي يتضمن عدًدا من المبادرات لتحقيق 
التكامل في الفرص مع أرامكو السعودية وتابعيها.

وكجزء من مبادرة التحول، نجحت الشركة في تنفيذ ما يلي:

زيادة سعة وحدة التقطير الفراغي من )40( ألف برميل يومًيا إلى )45( ألف برميل يومًيا في مرفق إنتاج ينبع في عام 2021م، مع تحقيق زيادة  	
أخرى في النصف األول من عام 2022م لتصل إلى )46( ألف برميل يومًيا.

تحسين محفز وحدة تكسير الهيدروجين لزيادة سعة الوحدة من )23( ألف برميل في اليوم إلى )26( ألف برميل في اليوم في مرفق إنتاج ينبع  	
في عام 2021م.

رفع سعة وحدة إزالة الشمع بالتجزئة من )18( ألف برميل في اليوم إلى )19( ألف برميل في اليوم في مرفق إنتاج ينبع في عام 2021م. 	

وتحتوي مبادرة تحول األعمال على عدد من المبادرات يتم تقييمها خالل عام 2022م، بما في ذلك ما يلي:

تحسين وحدة التقطير الفراغي في مرفق إنتاج ينبع لزيادة السعة إلى )50( ألف برميل يومًيا. 	
تحسين وحدة التقطير الفراغي في مرفق إنتاج جدة لزيادة السعة إلى )26( ألف برميل يومًيا. 	
تحسين وحدة إزالة األسفلت بالبروبان في مرفق إنتاج ينبع لزيادة السعة من )12.5( ألف برميل يومًيا إلى )15( ألف برميل يومًيا. 	
تحسين وحدة إزالة األسفلت بالبروبان في مرفق إنتاج جدة لزيادة السعة من )6( ألف برميل يومًيا إلى )7( ألف برميل يومًيا. 	

مجمع صناعات الزيوت بينبع 4-5-3-3

مجمع صناعات الزيوت بينبع هو مجمع صناعي في موقع استراتيجي في ينبع بمقربة من مرفق إنتاج ينبع، ويقع على المسار البحري لطريق الحرير. 
وسيوفر مجمع صناعات الزيوت بينبع إمكانية الوصول إلى زيوت األساس والمنتجات الثانوية التي تنتجها الشركة كلقيم للمستثمرين الذين يرغبون في 
بناء مرافق صناعية في المجمع إلنتاج منتجات متخصصة مثل زيت المحوالت وزيت معالجة المطاط وسوائل تشغيل المعادن. ويهدف مجمع صناعات 
الزيوت بينبع إلى جذب الطلب على منتجات مرفق إنتاج ينبع بهوامش جذابة، بالتزامن مع توطين إنتاج المنتجات المتخصصة لتلبية الطلب المحلي وطلب 

األسواق القريبة. ويوضح الشكل أدناه مدى ُقرب مجمع صناعات الزيوت بينبع من مرفق إنتاج ينبع:

موقع مجمع صناعات الزيوت بينبع الشلك )12-4(:  

المصدر: الشركة

يتم دراسة ومناقشة مشروع مجمع صناعات الزيوت بينبع مع أطراف أخرى بما في ذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة االستثمار ووزارة الطاقة. 
وطورت الهيئة الملكية للجبيل وينبع األرض التي سيقع عليها المجمع وتم بناء البنية التحتية لمجرى أنابيب اإلمداد. وسيتمثل دور الشركة بتوفير منتجاتها 
كلقيم على المدى الطويل، وتقديم الخدمات للمستثمرين، وتقوم الشركة أيًضا بدراسة استخدام مجمع صناعات الزيوت بينبع كفرصة محتملة لها لبدء 

إنتاج المنتجات المتخصصة.
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أبرمت الشركة عدًدا من مذكرات التفاهم غير الملزمة مع مستثمرين محتملين من شركات سعودية وأجنبية، حيث يدرس هؤالء المستثمرين إنشاء المرافق 
الصناعية الخاصة بهم في مجمع صناعات الزيوت بينبع باستخدام منتجات الشركة كلقيم أو باستخدام خدمات الدعم التقني والعملي من الشركة. 

لمزيد من التفاصيل حول المخاطر المرتبطة بمجمع صناعات الزيوت بينبع، يرجى مراجعة القسم )2-1-3( »المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة 
ونموها ومشاريعها الجديدة وعدم قدرتها على تحقيق أغراضها وأهدافها، بما في ذلك مشروع التوسعة الثاني في ينبع«.

تحالف أرامكو لزيوت األساس 4-5-4

في عام 2019م، قامت أرامكو السعودية والشركات الثالث التابعة لها من منتجي زيوت األساس، وهم موتيفا وإس-أويل والشركة، بالدخول في مبادرة 
لمواءمة وتعزيز وتنمية أنشطة اإلنتاج والتسويق، واالستفادة من فرص التكامل في أعمال زيوت األساس ألرامكو السعودية من خالل إنشاء تحالف أرامكو 

لزيوت األساس. لمزيد من التفاصيل حول التعاون في مجال البحث والتطوير، يرجى مراجعة القسم )4-7( »األبحاث والتطوير«.

واتفق أعضاء تحالف أرامكو لزيوت األساس على توحيد التركيبات وتنظيم التسويق والمبيعات من جميع زيوت األساس من الفئة األولى والثانية والثالثة 
تحت العالمات التجارية ألرامكو السعودية: أرامكو دورا وأرامكو بريما وأرامكو ألترا، حيث أصبح كل عضو من أعضاء التحالف المسوق الحصري لهذه 

المنتجات في المنطقة المحددة له على النحو التالي:

منطقة لوبريف – الشرق األوسط )بما في ذلك باكستان( وأفريقيا. 	
منطقة موتيفا – أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. 	
منطقة إس-أويل – أوروبا وآسيا )باستثناء الشرق األوسط وباكستان، وبما يشمل الهند(. 	

لمزيد من التفاصيل حول االتفاقية اإلطارية للتحالف واتفاقية المبيعات الرئيسية والمخاطر المتعلقة بتحالف أرامكو لزيوت األساس، يرجى مراجعة 
القسم )12-6-6( »اتفاقيات تحالف أرامكو لزيوت األساس« والقسم )2-1-22( »المخاطر المتعلقة بتحالف أرامكو لزيوت األساس«.

تبيع الشركة الفئتين األولى والثانية من زيوت األساس في المنطقتين المخصصة لموتيفا وإس-أويل من خالل قنوات بيع موتيفا وإس-أويل وباستخدام 
خبراتهم التسويقية. وعليه، تستفيد الشركة من مرافق التخزين التي تمتلكها كل من موتيفا وإس-أويل في منطقتيهما. وتبيع الشركة زيوت األساس من 
الفئة الثالثة التي تنتجها شركة إس-أويل في المملكة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يوضح الشكل البياني أدناه االستيراد والتصدير لعام 2021م 

من خالل التحالف.

االستيراد والتصدير خالل تحالف أرامكو لزيوت األساس الشلك )13-4(:  

٢٦١

٢٠٢١

٢٧
٢٣٤٢٥

٢٠٢١

٢٠٢١

١٢

١٥٤
٤٢

المصدر: الشركة
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المبيعات  4-6

تُباع منتجات الشركة في المملكة ودول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم )بشكل مباشر، أو غير مباشر عبر أعضاء تحالف أرامكو 
لزيوت األساس أو الموزعين(. ويوضح أدناه مزيد من التفاصيل حول المبيعات داخل وخارج المملكة.

المبيعات داخل المملكة 4-6-1

يوضح الجدول أدناه المبيعات في المملكة حسب المنتج، باإلضافة إلى نسبة هذه المبيعات من إجمالي مبيعات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من عام 2022م.

مبيعات الشركة في المملكة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة  الجدول )18-4(:  

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2019م

المنتج النسبة #
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

%30,7 210,074 %29,6 350,516 %34,6 315,918 %34 301,555 زيوت األساس* 1

%99,2 1,293,859 %99.1 2,515,982 %99,9 2,271,589 %99.9 2,312,161 المنتجات الثانوية 2

يتضمن مبيعات الفئة الثالثة من زيوت األساس، وال يتضمن مبيعات التحالف )وهي المبيعات التي قام بها أعضاء تحالف أرامكو لزيوت األساس في المنطقة المخصصة للشركة(.  *
المصدر: الشركة

المبيعات خارج المملكة 4-6-2

تبيع الشركة منتجاتها لعمالء في دول مختلفة حول العالم. حيث تبيع الشركة منتجاتها بشكل مباشر في خمس دول، وهي اإلمارات العربية المتحدة 
وجمهورية مصر ومملكة األردن وسلطنة عمان وباكستان. وتبيع بشكل غير مباشر من خالل الموزعين في جنوب إفريقيا وتنزانيا وجمهورية السودان. وتبيع 
الشركة في أربع دول من خالل إس-أويل، وهي الجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند وجمهورية سنغافورة وتركيا، وتبيع في األمريكيتين من خالل موتيفا.

يوضح الجدول أدناه المبيعات الدولية لزيوت األساس والمنتجات الثانوية وكذلك النسبة المئوية لهذه المبيعات من إجمالي مبيعات الشركة للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من عام 2022م.

مبيعات الشركة خارج المملكة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة  الجدول )19-4(:  

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )حسب المنتج(

30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2019م

المنتج النسبة #
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

%69.3 473,137 %70.4 834,052 %65.4 596,371 %66 585,309 زيوت األساس 1

%0.8 10,558 %0.9 23,569 %0.1 3,189 %0.1 1,895 المنتجات الثانوية 2

المصدر: الشركة
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باإلضافة لذلك، يوضح الجدول أدناه مبيعات زيوت األساس لكل بلد أو منطقة، باإلضافة إلى النسبة المئوية لهذه المبيعات من إجمالي مبيعات الشركة 
للسنوات 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من عام 2022م. 

مبيعات الشركة خارج المملكة للسنوات 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  الجدول )20-4(:  

2022م )حسب الدولة أو المنطقة(

30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2019م

الدولة أو المنطقة النسبة #
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

%39,1 267,194 %38.5 455,781 %30.3 276,711 %24 220,370 منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا* 1

%20,4 139,591 %19.9 236,195 %12,2 111,195 %32.4 287,142 الهند 2

%9,7 66,351 %12 142,076 %22.9 208,465 %8.8 77,797 أخرى** 3

ال يشمل المملكة.  *
تشمل األمريكيتين، والبرازيل، وباكستان، والسودان، وقبرص، وتركيا، وسنغافورة وتنزانيا.  **

المصدر: الشركة

العمالء 4-6-3

تبيع الشركة زيوت األساس لكبار شركات الزيت العالمية والوطنية والشركات اإلقليمية في المملكة وفي جميع أنحاء العالم. وتحافظ الشركة على عالقات 
قوية مع مختلف العمالء. ويوضح الجدول التالي تركز أهم العمالء للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو من عام 2022م.

تركيز العمالء للك من السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة الستة أشهر  الجدول )21-4(:  

المنتهية في 30 يونيو 2022م

30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2019م

العمالء النسبة #
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

النسبة 
إلجمالي 
المبيعات

الكمية )طن 
متري(

%43.0 294,013 %50.1 593,831 %55.6 507,246 %55.0 488,074 أكبر 10 عمالء 1

%57.0 389,198 %49.9 590,737 %44.4 405,043 %45.0 398,790 بقية العمالء 2

مالحظة: ال تتضمن المبالغ مبيعات التحالف.
المصدر: الشركة

الشبكة اللوجستية للشركة 4-6-4

تعد الشبكة اللوجستية من أهم جوانب أعمال الشركة، وتدعم هذه الشبكة مبيعات الشركة داخل وخارج المملكة. ولدى الشركة مرفقين للتخزين، أحدهما 
في مرفق إنتاج جدة واآلخر في مرفق إنتاج ينبع، وتستأجر الشركة مرفق تخزين في ينبع لتخزين الفئة الثالثة من زيوت األساس المستوردة، كما تستأجر 
مرفق تخزين في المنطقة الحرة بالحمرية بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وللمزيد من المعلومات حول العقارات المؤجرة للشركة، الرجاء مراجعة القسم 

)12-8-2( »األصول العقارية التي تستأجرها الشركة والشركة التابعة«.

ويتم توصيل منتجات الشركة محلًيا عن طريق خطوط األنابيب والشاحنات، والتي يتم ترتيب معظمها من قبل عمالء الشركة المحليين. ويتم توصيل 
منتجات الشركة التي يتم بيعها لعمالء الشركة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة عن طريق الشحن في خزانات آيزو واألكياس المرنة أو عن طريق 
الشاحنات في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وتبيع الشركة أيًضا لعمالء استراتيجيين من خالل السفن في تنزانيا وجنوب إفريقيا، ويستخدم 

هؤالء العمالء مرافق التخزين المحلية الخاصة بهم لتخزين المنتجات وبيعها للعمالء النهائيين داخل هذه الدول. 
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نظرة عامة عن أهم الُنقاط اللوجستية الشلك )14-4(:  

المصدر: الشركة

األبحاث والتطوير  4-7

تقوم الشركة بأنشطة البحث والتطوير للتأكد من تلبية منتجاتها لمواصفات زيوت األساس المطلوبة للتطبيقات الصناعية القائمة ودفع االبتكار بالتعاون 
بالتنسيق  لزيوت األساس  أرامكو  تحالف  وأعضاء  الشركة  وتقوم  الُمضافة.  المواد  )OEMs( وشركات  المعدات األصلية  العمالء، وشركات تصنيع  مع 
والمساهمة في جهود البحث والتطوير المتعلقة بزيوت األساس التي تحمل عالمة أرامكو التجارية والتي يبيعها أعضاء التحالف في جميع أنحاء العالم.

استخدامات زيوت األساس 

تسعى أنشطة البحث والتطوير في الشركة إلى زيادة قبول العمالء لمنتجات الشركة وتمييزها من خالل التركيز على ما يلي:

التركيبات والموافقات – تطوير تركيبات المنتجات النهائية والحصول على الموافقات هي من األمور المهمة لضمان أن منتجات الشركة تفي بالمواصفات 
لالستخدام في تطبيقات معينة. وتستغرق تركيبات المواد المضافة وعملية الحصول على الموافقة من شركات تصنيع المعدات األصلية وقًتا طوياًل قد 
يتراوح بين ستة أشهر إلى ثالث أو أربع سنوات اعتماًدا على مدى تعقيد االختبارات التي يجب إجراؤها وتقييم ظروف التشغيل. وتساعد الموافقات 

والشهادات التي تحصل عليها الشركة لمنتجاتها في قبول العمالء لهذه المنتجات وتمييزها، مما يّولد عالوة سعر محتملة لهذه المنتجات المعتمدة. 

تعاون أعضاء تحالف أرامكو لزيوت األساس – عِملت الشركة، بجانب أعضاء تحالف أرامكو لزيوت األساس، لزيادة قبول منتجاتهم من الفئة الثانية من 
زيوت األساس، وأتموا بنجاح تطوير قائمة منتجات مشتركة من منتجات أرامكو بريما من الفئة الثانية القابلة لالستبدال بين أعضاء تحالف أرامكو لزيوت 
األساس. باإلضافة إلى ذلك، يواصل أعضاء تحالف زيت األساس التعاون مع شركات المواد الُمضافة لتطوير تركيبات إضافية والحصول على موافقات 

لمنتجات أرامكو بريما، مما يساعد على بناء ثقة المصنعين في استخدام منتجات التحالف في جميع أنحاء العالم.

وقد طور أعضاء تحالف أرامكو لزيوت األساس جنًبا إلى جنب مع بعض شركات المواد الُمضافة خمسة عشر تركيبة منتجات تستخدم الفئة الثانية من 
زيوت األساس أرامكو بريما، وقد حصلت هذه التركيبات الخمسة عشر على تسعة وتسعين موافقة من شركات تصنيع المعدات األصلية، بما في ذلك 

موافقات من بعض مصنعي السيارات المعروفين.

التركيبات والموافقات المستقبلية للفئة الثالثة – تقوم الشركة بتطوير استراتيجية لتركيبات الفئة الثالثة من زيوت األساس، والتي تهدف إلى دعم 
المبيعات وتلبية الطلب على منتجات الفئة الثالثة من زيوت األساس التي تنوي الشركة إنتاجها عند االنتهاء من مشروع التوسعة الثاني في ينبع.
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مبادرة تكنولوجيا إزالة الكبريت

تقوم الشركة وجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية بالتعاون لتطوير واختبار تقنية جديدة إلزالة الكبريت من زيت الوقود دون استخدام الهيدروجين. وقد 
أسست جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية شركة تابعة باالسم التجاري »uODS«، وهو االسم التجاري لتقنية إزالة الكبريت التأكسدي بالموجات فوق 

الصوتية، وذلك لالستفادة التجارية من هذه التقنية.

وتم اختبار عينات زيت الوقود من الشركة على نطاق المختبر، والتي أظهرت انخفاض بنسبة )85%( في محتوى الكبريت. وبعد االختبار التجريبي الناجح، 
وقعت الشركة وشركة )uODS( مذكرة تفاهم لدراسة استخدامات إضافية لهذه التكنولوجيا.

وتشمل المرحلة التالية الحالية من هذا المشروع تشغيل وحدة تجريبية على نطاق صناعي في مرفق إنتاج جدة، والتي سيتم تشغيلها لعدة أسابيع إلنتاج 
كميات كافية من زيت الوقود منخفض الكبريت من أجل تشغيل مرفق اإلنتاج لمدة يوم كامل، ليتم خالله قياس انبعاثات الموقع للتحقق من التأثير البيئي 

لهذه التقنية.

وكجزء من ترتيبات التطوير اإلضافية وفًقا لمذكرة التفاهم، تعاونت الشركة مع شركة )uODS( للنظر في استخدام التكنولوجيا في استخدامات إضافية، 
بما في ذلك تدفقات إنتاج زيوت األساس المتوسطة. وأسفر االختبار األولي عن نتائج إيجابية وسيتم إجراء المزيد من االختبارات باستخدام وحدات 

مقياس المختبر للسماح بإجراء تقييم مفصل للتطبيق وجدواه االقتصادية.

الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت  4-8

تؤمن الشركة بالحفاظ على إطار للممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، وفيما يلي بعض سياسات الشركة ومبادراتها التي تسعى بها لتحقيق ذلك.

البيئة والصحة والسالمة 4-8-1

العاملة ومنع خسارة  المتمثل في حماية قواها  الشركة  تنظيمية يدعم هدف  وبقيادة  والسالمة على مستوى مؤسسي  البيئة والصحة  التركيز على  إن 
الممتلكات وتجنب حاالت انقطاع األعمال، مع التكيف مع ظروف السوق والتشغيل. وينطوي هذا على معايير الشركة التي تركز على نهج التحسين المستمر 

السائد في مجال عمل الشركة.

باإلضافة إلى ذلك، تعكس معايير الشركة سياسة الشركة في عدم السماح بالمخاطر وتطبيق صارم إلجراءات السالمة التشغيلية. ويكمل ذلك إجراءات 
الخارجية وذلك من خالل استعادة  أو  الداخلية  للحوادث  السريعة  التشغيلية واالستجابة  المرونة  لتوفير  المصممة  إدارة األزمات واستمرارية األعمال 

عمليات التشغيل بطريقة منظمة.

لدى الشركة سياسة بيئية تحدد األهداف واألعمال واإلجراءات البيئية، واإلطار التنظيمي للرصد والقياس. ويعزز من ذلك عالقة الشركة مع أرامكو 
السعودية. والشركة حالًيا بصدد تطوير استراتيجية، لم يتم تطويرها أو االنتهاء منها بعد، تسعى الستهداف عام 2050م لتحقيق الحياد الصفري.

وفي عام 2011م، وباستخدام تقييم دوبونت للحلول المستدامة )DSS( لمرافق إنتاج الشركة، طّبقت الشركة نظام إلدارة السالمة والذي تم التركيز فيه 
بشكل خاص على العمليات اآلمنة للشركة. ويمكن مالحظة ذلك في نهج »السالمة أواًل« والذي تُظهره اإلدارة والموظفون في الشركة، ونتج منه أن يكون 
إجمالي الحوادث المسجلة للشركة )TRIR( صفر خالل األعوام 2020م و2021م، والنصف األول من 2022م، وبلغ )0.16( و)0.04( و)0.06( لألعوام 

2017م و2018م و2019م، على التوالي.

لمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بااللتزام البيئي، يرجى مراجعة القسم )2-1-16( »المخاطر المتعلقة بأنظمة حماية البيئة والمخالفات 
والعقوبات المتعلقة بالصحة والسالمة«.

تعمل الشركة باستمرار على تطوير إطار االستدامة الخاصة بها، وذلك بالتركيز على البيئة وصحة وسالمة موظفيها والمجتمع. وتشمل مبادرات الشركة 
تتبع األداء للتقليل من االنبعاثات والحرق. ويعد إجمالي الحرق وكفاءة الطاقة من المكونات الرئيسية لمؤشر األداء البيئي، والذي يعد جزًءا من مؤشرات 

األداء الرئيسية الخاصة بالشركة.
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ويجري استعراض أهداف معدل الحرق وتحديدها بشكل سنوي استناًدا إلى الجدوى التقنية واألداء التاريخي للمرفق اإلنتاجي ذو الصلة. واستطاعت 
الشركة مؤخًرا تخفيض حرق الغاز بنسبة )40%( في عام 2021م مقارنًة بعام 2020م، باإلضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تقارب 
)45%( في عام 2021م مقارنًة بعام 2016م )استناًدا إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج من استهالك الوقود للمنتجات القيمة التي يتم إنتاجها والتي تشمل 

الزيوت األساسية والنافثا، والديزل فائق انخفاض الكبريت وسائل الحفر(.

وتدرس الشركة أيًضا فرًصا جديدة وأوجه تعاون لفرص الهيدروجين األخضر وطرق لخفض محتوى الكبريت في زيوتها األساسية وزيت الوقود، وتعاونت 
الشركة مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية لخفض محتوى الكبريت في زيت الوقود والزيوت األساسية بنسبة تصل إلى )%85(.

وكجزء من جهود االستدامة التي تبذلها الشركة، تسعى الشركة جاهدة لتحقيق معايير الصناعة وحصلت على شهادة ISO 14001: 2015 ألنظمة إدارة 
البيئة وشهادة ISO 50001: 2018 ألنظمة إدارة الطاقة. وتم اعتماد مختبرات مرفقي إنتاج ينبع وجدة من قبل الجمعية األمريكية العتماد المختبرات 

.)2017 :17025 ISO / IEC( لالمتثال الفني في االختبارات الكيميائية )A2LA(

المسؤولية االجتماعية والمجتمع والموظفين 4-8-2

لدى الشركة برامج للتحفيز والتدريب لتعزيز الروح المعنوية لموظفيها وخلق بيئة عمل محفزة ولالحتفاظ بموظفيها. فعلى سبيل المثال، لدى الشركة 
برنامج تملك المنازل لموظفيها السعوديين والذي يمّكنهم من امتالك وحدات سكنية مناسبة، ولديها برنامج ثاٍن يساعد الموظفين على االدخار واالستثمار.

تفخر الشركة بقواها العاملة، واعتباًرا من نهاية عام 2021م، كان لدى الشركة 609 موظفين، )27%( تقل أعمارهم عن 30 عاًما، و)56%( تتراوح أعمارهم 
بين 30 و50 عاًما و)17%( أكبر من 50 عاًما. ولدى الشركة ما نسبته )33%( من موظفيها في اإلدارة )بما في ذلك المبيعات والتسويق ومراجعة حسابات 
الشركات والوظائف القانونية وغيرها من الوظائف اإلدارية( و)67%( في عمليات المصنع، وضمن عمليات المصانع، )22%( في الهندسة و)78%( في 

التصنيع.

وتؤمن الشركة بتطوير المجتمعات المحلية. ووفًقا لهذا اإليمان، أطلقت الشركة عدًدا من المبادرات االجتماعية والمجتمعية مع التركيز على تعزيز ريادة 
األعمال، ودعم االحتياجات السكنية، وتسهيل التعليم. وشملت هذه المبادرات برنامج تمكين لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي تضمن العديد من المبادرات 
مثل برنامج اإلسكان حيث وفرت الشركة خمسة عشر منزاًل في ينبع لذوي الدخل المحدود من ذوي اإلعاقة. وأطلقت برنامج رياضي تكيفي لدعم الوصول 
إلى المرافق الرياضية، وبرنامج تكييف العمل، وبرامج التدريب الصيفي التي دعمت تنمية المواهب لألشخاص ذوي اإلعاقة وتضمنت برنامًجا صيفًيا 

لمدة ستة أسابيع لعشرين مشارًكا.

كما تدعم الشركة تعليم وصحة وسالمة المجتمع المحلي. وأتمت الشركة مبادرة في رمضان لتوفير كسوة العيد لألسر المحتاجة في جدة، ودعمت جهود 
الحكومة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( من خالل التبرع بمبلغ خمسة ماليين ريال سعودي لصندوق األوقاف الصحية ومساعدة 

السلطات المحلية والمدارس في جهودها لمكافحة الجائحة.

كما تتجاوز مساهمة الشركة في المجتمع تلك المبادرات، حيث أن الشركة تؤمن بأهمية رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد على إيجاد االستدامة في صميم 
كل ما تقوم به المملكة. باإلضافة لذلك، فإن مجمع صناعات الزيوت بينبع يهدف لتوطين إنتاج مواد التشحيم النهائية من خالل استخدام منتجات الشركة 
كلقيم ولرفع مستوى االستثمار األجنبي في المملكة. وتشمل الفرص االستثمارية المتاحة للمستثمرين االستثمار في مواد التشحيم النهائية، والزيوت 

المتخصصة، والمواد الُمضافة والتي تدعم اقتصاد المملكة والبيئة االستثمارية بشكل عام.

الحوكمة 4-8-3

تسعى الشركة لاللتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وبمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع ممارسات السوق. ويتألف مجلس اإلدارة الحالي من ستة 
أعضاء من خلفيات متنوعة، ويضم المجلس عضوين مستقلين وفًقا لالئحة حوكمة الشركات، أحدهما امرأة. وتساهم خلفيات األعضاء وخبراتهم المتنوعة 

في حوكمة الشركة من خالل إيجاد آراء ووجهات نظر مختلفة في اجتماعات مجلس اإلدارة مما يساهم في عملية صناعة قرارات رشيدة.

يرجى مراجعة القسم )5-3( »مجلس اإلدارة« لمزيد من التفاصيل حول مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين، وسياسات وأنظمة حوكمة للشركة.

وتسعى الشركة وموظفوها لتشغيل أعمالها وفًقا ألعلى المعايير والممارسات األخالقية. فقواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة توجه أعمالها، وتضع 
إطاًرا للسلوك األخالقي والنزاهة المستمرة طوال تسيير عمل الشركة. وتشجع الشركة الموظفين وتتوقع منهم اإلبالغ مباشرة عن أي مخالفات مشتبه 

بها في قواعد السلوك الخاصة بالشركة وذلك من خالل القنوات المناسبة.
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الجوائز والشهادات  4-9

حصلت الشركة على عدد من الجوائز والشهادات، تتلخص أحدثها فيما يلي:

الجوائز والشهادات الجدول )22-4(:  

الجهة المانحة للجائزة السنة الجائزة

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين ألرامكو السعودية 2021م جائزة األكثر تحسًنا في مجال الطاقة

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين ألرامكو السعودية 2021م جائزة أفضل أداء في مجال الصحة والسالمة والبيئة

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين ألرامكو السعودية 2022م جائزة األكثر تحسًنا في مجال الصيانة واالعتمادية 

المصدر: الشركة

استمرارية األعمال  4-10

يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة عدم وجود انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوًظا في الوضع المالي خالل الـ)12( شهًرا 
األخيرة من تاريخ هذه النشرة.

الموظفون  4-11

الشركة 4-11-1

يوضح الجدول التالي تفاصيل موظفي الشركة وتوزيع الموظفين بحسب فئات النشاط الرئيسية وبحسب نسبة السعودة:

أشهر  الستة  وفترة  و2021م،  و2020م،  2019م،  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  الشركة  موظفو  الجدول )23-4(:  

المنتهية في 30 يونيو من عام 2022م

30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2019م
القسم #

المجموع غير 
سعودي سعودي المجموع غير 

سعودي سعودي المجموع غير 
سعودي سعودي المجموع غير 

سعودي سعودي

26 6 20 29 6 23 27 6 21 28 4 24
مكتب الرئيس 

والمدير 
التنفيذي

1

147 7 140 154 7 147 157 7 150 181 6 175 قسم الشؤون 
اإلدارية 2

312 69 243 317 68 249 328 76 252 311 76 235 قسم التصنيع 3

87 14 73 93 15 78 92 16 76 88 16 72 قسم الهندسة 
والمشاريع 4

2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 قسم التدقيق 
والمراجعة 5

11 1 10 11 1 10 11 1 10 11 1 10 قسم المبيعات 
والتسويق 6

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
قسم شؤون 

الشركة 
القانونية 

7

588 99 489 609 99 510 620 108 512 624 105 519 املجموع

المصدر: الشركة
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لوبريف م. م. ح. 4-11-2

يوضح الجدول التالي نظرة عامة على موظفي لوبريف م. م. ح.

الستة  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، وفترة  المالية  للسنوات  ح.  م.  م.  لوبريف  موظفو  الجدول )24-4(:  

أشهر المنتهية في 30 يونيو من عام 2022م

30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2019م
القسم*

المجموع غير 
سعودي سعودي المجموع غير 

سعودي سعودي المجموع غير 
سعودي سعودي المجموع غير 

سعودي سعودي

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 لوبريف م. م. ح.

ليس لدى شركة لوبريف م. م. ح. أقسام أو فئات نشاط منفصلة.  *
المصدر: الشركة

متطلبات السعودة ونطاقات 4-11-3

تخضع الشركة، ككافة الشركات األخرى في المملكة، لمتطلبات السعودة. حيث أن السعودة هي سياسة حكومية تشجع الشركات على توظيف المزيد من 
المواطنين السعوديين، ويتم احتساب نسبة المواطنين السعوديين العاملين لكل شركة بموجب نظام نطاقات. يقيم برنامج نطاقات أداء المنشأة من حيث 

السعودة على أساس أحد نطاقات االمتثال الخاصة بالسعودة، أعالها البالتيني.

ويوضح الجدول التالي مستوى امتثال الشركة لمتطلبات السعودة وتصنيف الشركة في برنامج نطاقات كما في 30 يونيو 2022 م. وال تخضع لوبريف م. 
م. ح. لمتطلبات السعودة أو تصنيف نطاقات نظًرا ألنها ليست شركة سعودية.

تصنيف نطاقات كما في تاريخ 30 يونيو 2022م الجدول )25-4(:  

التصنيف في نطاقات نسبة السعودة التصنيف

بالتيني %83,32 المناجم والطاقة وخدماتها

المصدر: الشركة

التغييرات الجوهرية في نشاط الشركة  4-12

باستثناء إغالق مرفق إنتاج جدة كما ُذكر في القسم )4-5-1-2( »مرفق إنتاج جدة« والمشاريع المستقبلية الموضحة في القسم )4-5-3( »المشاريع 
المستقبلية«، فإنه ال يوجد نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة.
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الهيلك التنظيمي للشركة.  5

هيلك الملكية في الشركة  5-1

يبلغ رأس مال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى مائة 
وثمانية وستون مليوًنا وسبعمائة وخمسون ألًفا )168,750,000( سهم مدفوعة بالكامل متساوية القيمة وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية 
لكل سهم. ومساهمو الشركة الحاليون هم أرامكو السعودية وشركة جدوى لالستثمار الصناعي. ويوضح الجدول أدناه هيكل الملكية المباشرة في الشركة 

قبل وبعد الطرح.

هيلك الملكية المباشرة في الشركة قبل وبعد الطرح الجدول )1-5(:  

المساهمون#

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة االسمية 
لألسهم )ريال 

سعودي(
عدد األسهمنسبة الملكية

القيمة االسمية 
لألسهم )ريال 

سعودي(
نسبة الملكية

70%70118,125,0001,181,250,000%118,125,0001,181,250,000أرامكو السعودية1

شركة جدوى لالستثمار 2
---30%50,625,000506,250,000الصناعي

0.3437037%580,0005,800,000---أسهم الخزينة*3

29.6562963%50,045,000500,450,000---الجمهور 4

100%100168,750,0001,687,500,000%168,750,0001,687,500,000املجموع

ستشتري الشركة أسهم الخزينة من شركة جدوى لالستثمار الصناعي، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح. وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )5-9-1( »أسهم الموظفين«.  *
المصدر: الشركة

وللمزيد من المعلومات حول هيكل الملكية للشركة، الرجاء مراجعة القسم )4-3-5( »هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح«.
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الهيلك التنظيمي للشركة  5-2

يتألف الهيكل التنظيمي للشركة من مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ولجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات. ويتولى المجلس كامل المسؤولية 
عن التوجيه العام واإلشراف على الشركة وكبار التنفيذيين. ويوضح الرسم التالي الهيكل التنظيمي للشركة واللجان الرقابية والوظائف التي يقوم بها كبار 

التنفيذيين: 

الهيلك التنظيمي للشركة الشلك )1-5(:  

أمني سر مجلس اإلدارة

المصدر: الشركة

مجلس اإلدارة  5-3

تشكيل مجلس اإلدارة 5-3-1

يُدير الشركة مجلس إدارة مكون من ستة )6( أعضاء معينين من ِقبل الجمعية التحولية بتاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( لمدة خمس )5( 
سنوات. وبعد انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالية، سيكون تعيين أعضاء مجلس اإلدارة باستخدام التصويت التراكمي من قبل الجمعية العامة العادية لمدة 
ال تزيد عن ثالث )3( سنوات. ويحق للجمعية العامة العادية إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة مماثلة ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص أو 
أكثر لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. ويعين مجلس اإلدارة من ضمن أعضائه رئيًسا ونائًبا للمجلس ويشترط وفًقا 

للنظام األساسي للشركة أن يكون رئيس مجلس اإلدارة من المرشحين من ِقبل أرامكو السعودية، طالما كانت تملك أغلبية األسهم.

وفًقا ألحكام نظام األساس للشركة ومع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق 
أغراضها. وللمزيد من المعلومات حول سلطات مجلس اإلدارة، الرجاء مراجعة القسم )5-3-2( »مسؤوليات مجلس اإلدارة«.
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ويوضح الجدول التالي أسماء وتفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء مجلس إدارة الشركة الجدول )2-5(:  

الصفةالعمرالجنسية المنصباالسمم
نسبة الملكية بعد الطرحنسبة الملكية قبل الطرح

تاريخ التعيين
غير مباشر*مباشرغير مباشر*مباشر

1
إبراهيم بن 

قاسم بن خليفة 
البوعينين

رئيس 
55سعوديالمجلس

غير مستقل
غير تنفيذي 

0.00000002% )1(ال يوجد0.00000002% )1(ال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

2
عبداللطيف 

صالح عبداهلل 
الشامي

نائب 
رئيس 
المجلس

60سعودي
غير مستقل 
غير تنفيذي 

0.00000005% )2(ال يوجد0.00000005% )2(ال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

أندرو ستيفن 3
53سنغافوريعضوكاتج

غير مستقل 
غير تنفيذي 

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

محمد فايز 4
56سعوديعضوسعيد األحمري

غير مستقل 
غير تنفيذي

0.00000003% )3(ال يوجد0.00000003% )3(ال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

 خالد داود 5
67سعوديعضويوسف الفداغ

مستقل
غير تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

نبيلة محمد 6
63سعوديةعضوةمكي التونسي

مستقلة
غير تنفيذية

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1444/01/16هـ
)2022/08/14م(

المصدر: الشركة
تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة، أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء   *

مجلس اإلدارة بشكل مباشر. النسب مقربة.
يملك األستاذ إبراهيم البوعينين )4,835( سهم في أرامكو السعودية، والتي تملك بدورها )70%( من أسهم الشركة قبل وبعد الطرح.   )1(

يملك عبداللطيف الشامي )16,921( سهم في أرامكو السعودية، والتي تملك بدورها )70%( من أسهم الشركة قبل وبعد الطرح.   )2(
يملك محمد األحمري )8,000( سهم في أرامكو السعودية، والتي تملك بدورها )70%( من أسهم الشركة قبل وبعد الطرح.  )3(

إن أمين سر مجلس إدارة الشركة الحالي هو األستاذ / عاصم سامي محمد جمجوم، والمعين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1444/02/01هـ )الموافق 
2022/08/28م(، ال يملك بشكل مباشر أو غير مباشر أي أسهم في الشركة.
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مسؤوليات مجلس اإلدارة 5-3-2

تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة ورئيس المجلس وأمين سر المجلس اآلتي:

مجلس اإلدارة 5-3-2-1

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وله الحق بالقيام بكافة 
األعمال والتصرفات لتحقيق أغراض الشركة. وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو النظام األساس للشركة.

ويكون للمجلس توكيل أو تفويض أي من صالحيات المجلس - في حدود اختصاصاته - لواحد )1( أو أكثر من أعضاء المجلس، أو مديري الشركة، أو 
مسؤوليها، أو موظفيها، أو من الغير التخاذ أي إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عن الشركة، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، 

وله إعطاء المفوض أو الوكيل حق تفويض أو توكيل الغير.

وللمجلس في سبيل ممارسة صالحياته القيام بأي من اآلتي، على سبيل المثال ال الحصر:

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والجهات الخاصة، بما في ذلك أمام وزارة التجارة، ووزارة االستثمار، وهيئة السوق - 1
المالية، وتداول السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكتابة العدل، وأمام القضاء والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم 
العامة والخاصة والشركات  التجارية والصناعية والهيئات  العمل وأقسام الشرطة والغرف  أنواعها ومكاتب  التحكيم واللجان بكافة  وهيئات 

والمؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج المملكة وجميع الجهات الحكومية أو الخاصة.
القيام بكل ما يخص المطالبات والمحاكم بما يشمل - على سبيل المثال ال الحصر - توكيل الغير في المراجعة والمرافعة والمدافعة عن - 2

الشهود  وإحضار  عنه،  واالمتناع  ورده  اليمين  وطلب  والتنازل،  والصلح،  واإلنكار،  واإلقرار،  عليها،  والرد  وسماعها  الدعاوى  إقامة  الشركة، 
ورفعه،  السفر  من  المنع  وطلب  والتواقيع،  واألختام  الخطوط  وإنكار  بالتزوير،  والطعن  والتعديل،  والجرح  واإلجابة  فيها،  والطعن  والبينات 
وطلب الحجز والتنفيذ، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم، وقبول األحكام 
أو المطالبة بتنفيذها أو نفيها أو االعتراض عليها، وطلب االستئناف أو التماس إعادة النظر، وطلب رد االعتبار، واستالم صكوك األحكام، 
وقبض ودفع المبالغ من وإلى المحاكم وهيئات التحكيم، وحضور الجلسات في جميع الدعاوى أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة 
الدرجات لكافة المحاكم والهيئات القضائية والدوائر التجارية ومكاتب العمل واللجان العليا واالبتدائية ولجنة الفصل في منازعات األوراق 
المالية ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، واللجان الجمركية واللجان الضريبية ولجان الغش 

التجاري وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، وغيرهم من الجهات.
القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة - بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر- الموافقة على - 3

إقامة وتأسيس وشراء وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية وتمويل وضمان وكفالة واالشتراك في أي نوع من الشركات أو المؤسسات أو الصناديق 
والشركات  الفروع  مهام  وتحديد  أو خارجها،  السعودية  العربية  المملكة  داخل  كانت في  نسبة، سواًء  بأي  لوحدها،  أو  الغير  مع  الفروع،  أو 
وميزانياتها، وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو األسهم التي سوف تشارك فيها الشركة، وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات، أو انسحاب 
الشركة من الشركات التي تشارك فيها، وبيع وشراء ورهن وفك رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات األخرى 
واستالم القيمة، وتحويل كيانات تلك الشركات سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو غيرها، والتوقيع على عقود تأسيس هذه 
الشركات وكافة تعديالتها ومالحقها أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى أو إلغائها، وتوقيع أي وثائق أو عقود أو قرارات أخرى تصدر 
من الشركة بصفتها شريكاً أو مساهماً في تلك الشركات وتتعلق بتلك الشركات، بما في ذلك عقود شراء أو بيع أو رهن أو فك رهن أو التنازل 
أو التصرف في الحصص أو األسهم، أو محاضر جمعيات عامة، أو تصاريح، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكيالت، أو قرارات، أو عقود إيجار 
أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك، وتعيين مدراء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس مديري هذه الشركات 
وممثلي الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميها والحضور والتصويت - نيابة عن الشركة - في اجتماعات الشركاء، بما في ذلك الجمعيات 
التأسيسية والعامة العادية وغير العادية، واتخاذ والتصويت على كافة القرارات بما في ذلك دون حصر الموافقة على طرح هذه الشركات 

للجمهور أو طرح أدوات الدين من خاللها أو دمجها ببعضها أو مع غيرها من الشركات أو تصفيتها، أو تعديل أغراض تلك الشركات.
األخرى - 4 الشركات  في  وحصصها  وأسهمها  وأموالها  المبنية  غير  أو  المبنية  وعقاراتها  وممتلكاتها  الشركة  بأصول  طريقة  بأي  التصرف 

والرهن وفك  والشراء واالستثمار  والبيع  والمباني،  إفراغ األراضي  التصرف  المنقولة، ويشمل هذا  أو غير  المنقولة  وغيرها من األصول 
الرهن والتهميش على الصكوك بالدمج والفرز والهبة ودفع الثمن وقبض الثمن والنقل وحق الحجز، والتوقيع أمام كاتب العدل أو أي جهات 

حكومية أخرى بذلك.
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كافة - 5 على  والتوقيع  والسندات،  والمحافظ  األسهم  في  واالستثمار  المناقصات،  في  والدخول  عنها،  ونيابة  الشركة،  باسم  وااللتزام  التعاقد 
أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك مذكرات التفاهم، والقيام بكافة األعمال والتصرفات بما في ذلك التفاوض والتعاقد وااللتزام 
واالرتباط والصلح والتنازل والفسخ وتوقيع وتسليم وتعديل واستبدال واإلضافة ألي عقود والتزامات مع اآلخرين التي من شأنها تحقيق أغراض 
الشركة بما يشمل - ودون حصر - عقود الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار والوكاالت واالمتياز 

وعقود التأمين وعقود التعويض والضمانات، وكل ذلك بالصيغة والشروط والمبالغ التي يراها المجلس مناسبة وفًقا لتقديره المطلق.
الحكومي - 6 التمويل  ومؤسسات  وكافة صناديق  المال  وبيوت  التجارية  والمصارف  والبنوك  األخرى  الشركات  مع  في عالقاتها  الشركة  تمثيل 

بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وفتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية 
من أي نوع وفي أي دولة وإجراء كافة المعامالت على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما في ذلك السحب منها واإليداع فيها 
والتحويل منها، وقبض وصرف أموال الشركة والمطالبة بحقوقها وتوقيع أي وثائق أو عقود تخص ذلك والحصول على القروض وغير ذلك من 
التسهيالت والقروض بكل أنواعها ألي مدة وذلك بقيمة ال تتجاوز مليار دوالر أمريكي سنوًيا، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي 
والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية أخرى، وإصدار الضمانات والكفاالت لصالح أي جهة كانت عندما يرى 
المجلس - وفقاً لتقديره المطلق - أن ذلك يخدم مصلحة الشركة، وتوقيع وتحرير وقبول الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر وغير ذلك من 
األوراق التجارية، والدخول في عمليات التأجير التمويلي، وعمليات المشتقات المالية، وعمليات الخزينة والتحوط المالي والتحوط لتغير سعر 
العمالت ومنح االعتمادات، والقيام بكافة المعامالت الالزمة إلبرام كافة االتفاقيات والصفقات المصرفية، وكل ذلك بالصيغة والشروط التي 

يراها مناسبة وفقاً لتقديره المطلق.
إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية.- 7
 اعتماد المركز المالي والقوائم المالية والميزانية السنوية للشركة.- 8
الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.- 9

 تعيين وعزل الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين للشركة ونوابه والمسؤولين التنفيذيين اآلخرين الذين تكون مرجعيتهم لهم والموظفين اآلخرين، - 10
وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم ومكافآتهم.

تحديد صالحيات ومسؤوليات ومكافآت العضو المنتدب، إذا تم تعيينه.- 11
تشكيل وتعيين اللجان بكافة أنواعها )باستثناء لجنة المراجعة( وتحديد صالحيتها وتعيين أعضائها وعزلهم وتحديد تعويضاتهم.- 12
تعيين موظفي ووكالء ومستشاري الشركة، بالشروط التي يراها مناسبة، وعزلهم وتحديد صالحياتهم وواجباتهم، وترقيتهم أو نقلهم وصرف - 13

البدالت الالزمة لهم، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتسديد رواتبهم وتعويضاتهم، وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج 
واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت وإنهائها والتنازل عنها.

التوقيع والتصديق على كافة التراخيص والسجالت والشهادات والتفاويض الالزمة والنماذج والمستندات واستالمها وتسليمها باسم الشركة - 14
ونيابة عنها، وتسجيل التواقيع واألختام في الغرفة التجارية، واستخراج وتجديد وتعديل الشهادات والتراخيص للشركة.

القيام بكل ما يلزم فيما يخص السجالت التجارية والغرف التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: مراجعة إدارة السجالت، - 15
استخراج السجالت، تجديد السجالت، حجز األسماء التجارية، فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية، تجديد االشتراك لدى الغرفة التجارية، 
التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية، إدارة السجالت، تعديل السجالت، إضافة نشاط، فتح فروع للسجالت، إلغاء السجالت.

تسجيل العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى باسم الشركة داخل وخارج المملكة.- 16
تحديد الحاالت التي يعد فيها عضو مجلس اإلدارة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.- 17
تحديد الحاالت التي يعد فيها عضو مجلس اإلدارة مشترًكا في عمل من شأنه أن ينافس الشركة أو أحد فروع أنشطتها التي تزاولها.- 18
إبرام اتفاقية إدارة مع أرامكو السعودية بشأن تقديم خدمات إدارية وفنية ومهنية وغيرها للشركة فيما يتعلق بنشاطاتها وإدارتها. - 19
وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام األساسي ألرامكو السعودية، تزويد أرامكو السعودية بأي من المعلومات والوثائق - 20

التي تطلبها من وقت آلخر طبقاً للمادة األربعين من النظام األساسي.
ممارسة أي من الصالحيات أعاله داخل أو خارج المملكة، وفيما يخص الشركة أو أي من شركاتها التابعة.- 21
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رئيس مجلس اإلدارة 5-3-2-2

يكون لرئيس المجلس الصالحيات اآلتية:

دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى ما طلب منه ذلك اثنان - 1
)2( أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة.

الحكومية - 2 والهيئات  والجهات  والدوائر  والوزارات  التحكيم  وهيئات  القضاء  يشمل  بما  المملكة،  خارج  أو  داخل  الغير،  أمام  الشركة  تمثيل 
العدل  العامة وكتابات  العمالية بجميع درجاتها وفئاتها والنيابة  والشركات والمحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية والهيئات والمحاكم 
والموثقين المرخصين من وزارة العدل، والغرف التجارية والصناعية، وله في سبيل ذلك التوقيع والمرافعة والمدافعة وإقامة الدعاوى وإبرام 
الصلح والتنازل وحق اإلبراء واإلنكار واإلقرار وطلب حلف اليمين، وتسلم األحكام وطلب نقض األحكام واالستئناف والتماس إعادة النظر وتنفيذ 

األحكام. كما يحق لرئيس المجلس توكيل شخص آخر لهذا الغرض وإعطاؤه حق توكيل الغير.
القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة - بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر- الموافقة على - 3

إقامة وتأسيس وشراء وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية وتمويل وضمان وكفالة واالشتراك في أي نوع من الشركات أو المؤسسات أو الصناديق 
والشركات  الفروع  مهام  وتحديد  أو خارجها،  السعودية  العربية  المملكة  داخل  كانت في  نسبة، سواًء  بأي  لوحدها،  أو  الغير  مع  الفروع،  أو 
وميزانياتها، وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو األسهم التي سوف تشارك فيها الشركة، وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات، أو انسحاب 
الشركة من الشركات التي تشارك فيها، وبيع وشراء ورهن وفك رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات األخرى 
واستالم القيمة، وتحويل كيانات تلك الشركات سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو غيرها، والتوقيع على عقود تأسيس هذه 
الشركات وكافة تعديالتها ومالحقها أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى أو إلغائها، وتوقيع أي وثائق أو عقود أو قرارات أخرى تصدر 
من الشركة بصفتها شريكاً أو مساهماً في تلك الشركات وتتعلق بتلك الشركات، بما في ذلك عقود شراء أو بيع أو رهن أو فك رهن أو التنازل 
أو التصرف في الحصص أو األسهم، أو محاضر جمعيات عامة، أو تصاريح، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكيالت، أو قرارات، أو عقود إيجار 
أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك، وتعيين مدراء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس مديري هذه الشركات 
وممثلي الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميها والحضور والتصويت، نيابة عن الشركة، في اجتماعات الشركاء والمساهمين، بما في ذلك 

الجمعيات التأسيسية والعامة العادية وغير العادية، أو تعديل أغراض تلك الشركات.
كافة - 4 على  والتوقيع  والسندات،  والمحافظ  األسهم  في  واالستثمار  المناقصات،  في  والدخول  عنها،  ونيابة  الشركة،  باسم  وااللتزام  التعاقد 

أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك مذكرات التفاهم، والقيام بكافة األعمال والتصرفات بما في ذلك التفاوض والتعاقد وااللتزام 
واالرتباط والصلح والتنازل والفسخ وتوقيع وتسليم وتعديل واستبدال واإلضافة ألي عقود والتزامات مع اآلخرين التي من شأنها تحقيق أغراض 
الشركة بما يشمل - ودون حصر - عقود الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار والوكاالت واالمتياز 

وعقود التأمين وعقود التعويض والضمانات، وكل ذلك بالصيغة والشروط والمبالغ التي يراها المجلس مناسبة وفًقا لتقديره المطلق.
الحكومي بمختلف - 5 التمويل  المال وكافة صناديق ومؤسسات  وبيوت  التجارية  والمصارف  والبنوك  الشركات  الشركة في عالقاتها مع  تمثيل 

مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وفتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية من أي نوع 
وفي أي دولة وإجراء كافة المعامالت على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما في ذلك السحب منها واإليداع فيها والتحويل منها، 
وقبض وصرف أموال الشركة والمطالبة بحقوقها وتوقيع أي وثائق أو عقود تخص ذلك والحصول على القروض وغير ذلك من التسهيالت 
والقروض بكل أنواعها ألي مدة وذلك بقيمة ال تتجاوز مليار دوالر أمريكي سنوًيا، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك 
التجارية والبيوت المالية وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية أخرى، وإصدار الضمانات والكفاالت لصالح أي جهة كانت عندما يرى المجلس 
- وفقاً لتقديره المطلق - أن ذلك يخدم مصلحة الشركة، وتوقيع وتحرير وقبول الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر وغير ذلك من األوراق 
التجارية، والدخول في عمليات التأجير التمويلي، وعمليات المشتقات المالية، وعمليات الخزينة والتحوط المالي والتحوط لتغير سعر العمالت 
ومنح االعتمادات، والقيام بكافة المعامالت الالزمة إلبرام كافة االتفاقيات والصفقات المصرفية، وكل ذلك بالصيغة والشروط التي يراها 

مناسبة وفقاً لتقديره المطلق. 

أمين سر المجلس 5-3-2-3

تشمل مسؤوليات وصالحيات أمين سر مجلس اإلدارة التالي:

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها.- 1
حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس.- 2
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي - 3

من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.- 4
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تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.- 5
عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.- 6
المتعلقة - 7 والوثائق  والمعلومات  المجلس  اجتماعات  نسخة من محاضر  كامل وسريع على  بشكل  اإلدارة  أعضاء مجلس  التحقق من حصول 

بالشركة.
التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.- 8
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفًقا لما نصت عليه المادة )92( من الئحة حوكمة الشركات.- 9

تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.- 10

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس 5-3-3

فيما يلي نظرة عامة عن الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس.

ملخص السيرة الذاتية إلبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعينين الجدول )1-2-5(:  

إبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعينيناالسم:

55العمر:

سعودياجلنسية:

رئيس مجلس اإلدارةاملنصب:

غير مستقل، غير تنفيذيالصفة:

1444/01/16هـ )2022/08/14م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
ماجستير في االبتكار والقيادة العالمية، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2014م.  	
ماجستير في اإلدارة العالمية، من جامعة فينكس، تيمبي، أريزونا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2007م.  	
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، عام 1989م. 	

املناصب احلالية:

عضو مجلس اإلدارة في شركة أرامكو للتجارة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام 2016م. 	
رئيس مجلس اإلدارة في أرامكو للتجارة سنغافورة بي تي إي. المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز،  	

منذ عام 2018م.
رئيس مجلس اإلدارة في أرامكو للتجارة الفجيرة م.م.ح، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام 2019م. 	
رئيس مجلس اإلدارة في أرامكو للتجارة المحدودة )لندن(، شركة خاصة محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام 2019م. 	
رئيس مجلس اإلدارة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترورابغ(، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال البتروكيماويات،  	

منذ عام 2019م.
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال النقل البحري، منذ عام 2016م. 	
عضو مجلس المديرين في شركة البحري للكيماويات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل البحري، منذ عام 2019م. 	
عضو مجلس المديرين في بترودك، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2019م. 	
رئيس مجلس اإلدارة في شركة خدمات أرامكو، شركة مساهمة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2022م. 	
رئيس مجلس اإلدارة في شركة أرامكو آسيا السعودية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال خدمات الزيت  	

والغاز، منذ عام 2022م.
رئيس مجلس اإلدارة في شركة البترول السعودية العالمية، شركة مساهمة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2022م. 	
رئيس مجلس اإلدارة في شركة البترول السعودية لما وراء البحار المحدودة، شركة مساهمة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز،  	

منذ عام 2022م.
نائب الرئيس للمبيعات والتجارة وتخطيط التوريد في شركة الزيت العربية السعودية، شركة مساهمة، تعمل في مجال الطاقة، منذ  	

عام 2022م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة:

عضو مجلس إدارة في شركة هيونداي اويل، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع الزيت والغاز، منذ عام 2019م وحتى2022م. 	
الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو للتجارة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الزيت والغاز، منذ عام 2016م وحتى2022م. 	
الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2014م  	

وحتى2015م.
الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع خدمات الزيت والغاز،  	

منذ عام 2011م وحتى2013م.
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ملخص السيرة الذاتية لعبداللطيف صالح عبدالله الشامي الجدول )2-2-5(:  

عبداللطيف صالح عبداهلل الشامياالسم:

60العمر:

سعودياجلنسية:

نائب رئيس مجلس اإلدارةاملنصب:

غير مستقل، غير تنفيذيالصفة:

1444/01/16هـ )2022/08/14م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
ماجستير في إدارة الموارد البشرية، من جامعة مينيسوتا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2007م. 	
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، من جامعة نورث كارولينا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1992م. 	

املناصب احلالية:
عضو مجلس اإلدارة في الشركة، منذ عام 2021م. 	
مدير مصفاة ينبع في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2017م. 	

أبرز اخلبرات املهنية السابقة:

عضو مجلس المديرين في شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة )سامرف(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع  	
تكرير النفط، منذ عام 2017م وحتى 2021م. 

مدير المصنع بينبع في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، في عام 2016م. 	
مدير الدعم الفني والتخطيط في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2014م وحتى 2015م. 	
مدير معمل الحوية للغاز الطبيعي المسال في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام2014م  	

وحتى 2015م.
مدير معمل غاز العثمانية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2011م وحتى 2013م 	
مدير معمل غاز بري الجبيل في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2009م وحتى 2010م. 	
مدير مشروع الغاز الضخم »كاران« ومنيفه غاز في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام  	

2007م وحتى 2008م.

ملخص السيرة الذاتية ألندرو ستيفن اكتج الجدول )3-2-5(:  

أندرو ستيفن كاتجاالسم:

53العمر:

سنغافورياجلنسية:

عضو مجلس اإلدارةاملنصب:

غير مستقل، غير تنفيذيالصفة:

1444/01/16هـ )2022/08/14م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
ماجستير في إدارة األعمال، جامعة نيويورك ستيرن، كلية األعمال، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1995م. 	
بكالوريوس في الهندسة، معهد ستيفنز للتقنية، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1990م. 	

املناصب احلالية:
مدير قسم صفقات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق والتطوير في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع  	

الطاقة، منذ عام 2021م. 

أبرز اخلبرات املهنية السابقة:

مدير قسم أسواق المال والمالية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2019م وحتى 2021م. 	
مدير قسم تنفيذ الصفقات لصفقة االستحواذ على سابك في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ  	

عام 2018م وحتى 2019م.
مدير قسم الصفقات وإدارة المحافظ في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، في عام 2018م. 	
مدير قسم دعم خدمات صفقات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع  	

الطاقة، منذ عام 2017م وحتى 2018م.
مدير قسم استراتيجية األعمال الكيميائية والتطوير في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام  	

2015م وحتى 2016م.
عضو مجلس إدارة في شركة تي اس ار سي )TSRC(، شركة مساهمة مدرجة في تايوان، تعمل في قطاع صناعة وبيع منتجات  	

المطاط الصناعية، في عام 2015م.
المدير العام والرئيس الدولي للتكرير والكيماويات في بنك ستاندرد تشارترد، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع البنوك،  	

منذ عام 2005م وحتى 2014م.
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ملخص السيرة الذاتية لخالد داود يوسف الفداغ الجدول )4-2-5(:  

خالد بن داود بن يوسف الفداغاالسم:

67العمر:

سعودياجلنسية:

عضو مجلس اإلدارةاملنصب:

مستقل، غير تنفيذيالصفة:

1444/01/16هـ )2022/08/14م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:

البرنامج التنفيذي في االستراتيجية والقيادة، جامعة هارفرد لألعمال، بوسطن، أمريكا، عام 2000م. 	
دكتوراة في الهندسة الميكانيكية، امبيريال كولج، جامعة لندن، لندن، بريطانيا، عام 1983م. 	
ماجستير في الهندسة الميكانيكية، من جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا )يومست(، مانشستر، بريطانيا، عام 1979م. 	
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، من الجامعة التكنولوجية، بغداد، العراق، عام 1976م. 	

املناصب احلالية:

عضو في المجلس االستشاري ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في تجمع الشرقية الصحي، جهة حكومية، تعمل في قطاع  	
العناية الطبية، منذ عام 2018م.

عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة المخاطر في شركة رؤية العالمية لالستثمار، شركة مساهمة مقفلة، شركة قابضة في  	
مجال التطوير الصناعي، منذ عام 2018م.

عضو في لجنة المخاطر في صندوق االستثمارات العامة، صندوق سيادي، يعمل في قطاع االستثمار، منذ عام 2019م. 	
عضو في لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	

قطاع األدوية، منذ عام 2019م.
عضو في لجنة المخاطر في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، صندوق التقاعد الحكومي، صندوق للتأمينات االجتماعية  	

والتقاعد، منذ عام 2021م.
عضو في لجنة المراجعة في البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في القطاع البنكي، منذ عام 2022م. 	

أبرز اخلبرات املهنية السابقة:

عضو في لجنة المراجعة في شركة االتصاالت السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع االتصاالت، منذ عام 2016م  	
وحتى 2019م.

رئيس لجنة المخاطر وااللتزام في شركة أكوا باور، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة والمياه، منذ عام 2017م  	
وحتى 2022م.

عضو في لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات األساسية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الكيماويات، منذ  	
عام 2017م وحتى 2022م.

رئيس لجنة المخاطر في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع التأمين الصحي، منذ  	
عام 2019م وحتى 2022م.

تبريد  	 قطاع  في  تعمل  مقفلة،  مساهمة  السعودية(، شركة  )تبريد  السعودية  المناطق  تبريد  في شركة  المراجعة  لجنة  رئيس 
المناطق، منذ عام 2017م وحتى 2019م.

المدقق العام في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2010م وحتى 2015م. 	
عدة مناصب في عمليات البترول والمصافي، إدارة المشاريع والجودة والتدقيق، التخطيط اإلستراتيجي، المراجعة الداخلية  	

والتحقيق في قضايا الفساد اإلداري في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 1983م 
وحتى 2015م.
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ملخص السيرة الذاتية لنبيلة محمد مكي التونسي الجدول )5-2-5(:  

نبيلة محمد مكي التونسياالسم:

63العمر:

سعوديةاجلنسية:

عضوة مجلس اإلدارةاملنصب:

مستقلة، غير تنفيذيةالصفة:

1444/01/16هـ )2022/08/14م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
البرنامج التنفيذي، من جامعة ستانفورد، الواليات األمريكية المتحدة، عام 2006م. 	
ماجستير في الهندسة الكهربائية، من جامعة أورقن، الواليات األمريكية المتحدة، عام 1982م. 	
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، من جامعة بورتالند، الواليات األمريكية المتحدة، عام 1980م. 	

املناصب احلالية:
عضوة مجلس إدارة في شركة معادن، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2020م. 	
عضوة مجلس األمناء في جامعة دار الحكمة، جامعة أهلية، تعمل في قطاع التعليم، منذ عام 2019م. 	
المديرة التنفيذية إلدارة البرامج في جهة حكومية، تعمل في إدارة المشاريع، منذ عام 2019م. 	

أبرز اخلبرات املهنية السابقة:

عضوة مجلس إدارة في الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة مهنية علمية، منذ عام 2018م وحتى 2021م. 	
مديرة تنفيذية في نيوم، شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع التطوير منذ عام 2018م وحتى 2019م. 	
كبيرة المهندسين في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2015م وحتى 2018م. 	
عضوة مجلس إدارة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات )ساتورب(، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في  	

قطاع البتروكيماويات، منذ عام 2012م وحتى 2016م.
مديرة عامة لمشاريع النفط والغاز في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2012م وحتى  	

2015م.
عضوة مجلس إدارة في شركة بترون، شركة مساهمة مقفلة تقع في الفلبين، وتعمل في قطاع البترول، منذ عام 2006م وحتى 2008م. 	
مديرة إدارة تخطيط الموارد واألنظمة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2010م وحتى  	

2012م.
رئيسة إدارة خدمات التقنية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2009م وحتى 2010م. 	
مديرة تنفيذية للتصميم الهندسي للواجهة األمامية لمشروع صدارة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع  	

الطاقة، منذ عام 2006م وحتى 2009م.
مديرة مكتب المشاريع في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2002م وحتى 2006م. 	
مديرة إدارة التقنية ألنظمة التحكم في العمليات في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام  	

1999م وحتى 2002م.
مديرة إدارة تخطيط المنشآت في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 1996م وحتى 1999م. 	
شعبة إدارة المشاريع الهندسية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة ،منذ عام 1984م وحتى 1996م. 	
مهندسة في إدارات مختلفة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 1982م وحتى 1996م. 	
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ملخص السيرة الذاتية لمحمد فايز سعيد األحمري الجدول )6-2-5(:  

محمد فايز سعيد األحمرياالسم:

56العمر:

سعودياجلنسية:

عضو مجلس اإلدارةاملنصب:

غير مستقل، غير تنفيذيالصفة:

1444/01/16هـ )2022/08/14م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
ماجستير في المحاسبة، من جامعة دنفر، الواليات األمريكية المتحدة، عام 1999م. 	
بكالوريوس في اإلدارة الصناعية - محاسبة، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1988م 	

املناصب احلالية:
مدير المالية والتخطيط لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة،  	

منذ عام 2021م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة:

عضو مجلس المديرين في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل )ساسرف(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع النفط  	
والغاز، منذ عام 2011م وحتى عام 2016م.

مدير إدارة دعم الشركات التابعة واالستشارات المالية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ  	
عام 2017م وحتى 2021م.

عضو مجلس إدارة في شركة أرامكو السعودية لريادة األعمال االستثمارية المحدودة )واعد(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل  	
في مجال االستثمار، منذ عام 2017م إلى 2021م.

نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة فيال البحرية الدولية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع البحري، منذ عام  	
2017م إلى 2021م.

قائد فريق الشؤون المالية لصفقة اندماج سابك في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام  	
2019م وحتى 2020م.

عضو مجلس إدارة في شركة أرامكو السعودية للطاقة )سابكو(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام  	
2015م إلى 2020م.

رئيس قسم التقارير المالية واالمتثال الضريبي في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام  	
2015م وحتى 2017م.

رئيس قسم التخطيط والميزانية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2010م وحتى  	
2015م.

رئيس قسم إدارة السيولة والنقدية – الخزينة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2008م  	
وحتى 2009م.

رئيس قسم مراقبة المشاريع في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2004م وحتى 2008م. 	

ملخص السيرة الذاتية لعاصم سامي محمد جمجوم الجدول )7-2-5(:  

عاصم سامي محمد جمجوماالسم:

أمين سر مجلس اإلدارةاملنصب:

يرجى مراجعة الجدول )5 -16( لمزيد من التفاصيل عن المؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لعاصم سامي محمد جمجوم.السيرة الذاتية:
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لجان الشركة 5-3-4

للشركة لجنة مراجعة شكلّتها الجمعية العامة للشركة، باإلضافة إلى لجنة المكافآت والترشيحات التي شكلها مجلس اإلدارة.

لجنة المراجعة 5-3-4-1

تشكيل لجنة المراجعة  5-3-4-1-1

)الموافق 2022/09/05م(. ويوضح  بتاريخ 1444/02/09هـ  العامة  تعيينهم بموجب قرار من الجمعية  المراجعة من ثالثة )3( أعضاء تم  تتكون لجنة 
الجدول التالي أسماء وتفاصيل أعضاء لجنة المراجعة:

الصفةالمنصب االسم#

مستقل، غير تنفيذيرئيس لجنة المراجعةخالد داود يوسف الفداغ1

غير مستقل، غير تنفيذي عضو لجنة المراجعةمحمد فايز سعيد األحمري2

غير مستقل، غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةعبداللطيف صالح عبداهلل الشامي3

المصدر: الشركة

مسؤوليات لجنة المراجعة 5-3-4-1-2

اعتمدت الشركة الئحة لجنة المراجعة والتي تحدد دور لجنة المراجعة ومسؤولياتها وسلطاتها، والتي تمت الموافقة عليها بقرار من الجمعية العامة بتاريخ 
1444/02/09هـ )الموافق 2022/09/05م(. وتشمل مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

 التقارير المالية- 1

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لمجلس اإلدارة قبل عرضها عليه لضمان نزاهتها وعدالتها  أ- 
وشفافيتها.

المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم  – فيما  بناًء على طلب مجلس اإلدارة   – الفني  الرأي  إبداء  ب- 
وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها وأنها قد أعدت وفًقا 

للمتطلبات النظامية المحددة لكيفية إعدادها وعرضها.
دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والتوصية بخصوصها إذا لزم األمر. ج- 

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير التنفيذي المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. د- 
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. هـ- 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. و- 
مراجعة كفاية وفاعلية الضوابط الداخلية للشركة، نظم اإلدارة المالية ونظم إدارة المخاطر المالية، بما في ذلك أي أوجه قصور أو أوجه  ز- 
ضعف في تصميم أو تشغيل نظم الرقابة الداخلية لإلفصاحات المالية وإدارة المخاطر المالية أو تغييرات فيها وأي خطوات تدقيق خاصة يتم 
اعتمادها في ضوء أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة، وأي احتيال يشمل اإلدارة أو موظفين آخرين لهم دور هام في تطبيق هذه الضوابط 

الداخلية.
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المراجعة الداخلية- 2

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية، للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفاعليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. أ- 
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. ب- 

دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدورية ونتائج أي تحقيقات خاصة، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة  ج- 
فيها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته/ها. د- 
تمكين أرامكو السعودية من عمل أي تدقيق ومراجعة للشركة، وتسهيل عملها وعمل منسوبيها ومستشاريها. هـ- 

مراجعة الئحة المراجعة الداخلية للحسابات والموافقة عليها سنويا على األقل. و- 
ضمان أن يكون لنشاط المراجعة الداخلية برنامج لضمان الجودة وتحسينها، ومراجعة خارجية كل خمس سنوات لضمان الجودة، وعرض نتائج  ز- 

هذه التقييمات الدورية على اللجنة لمراجعتها.
اإلشراف على تنفيذ اإلدارة التفاقية اإلدارة واتفاقية الخدمات المبرمتين مع أرامكو السعودية واالمتثال لهما وتيسير تطبيقهما، وأي اتفاقيات  ح- 
مماثلة يمكن إبرامها من وقت آلخر. وللمزيد من التفاصيل حول هذه االتفاقيات، الرجاء مراجعة القسم )12-6-10( »اتفاقية اإلدارة« والقسم 

)12-6-3-2( »اتفاقية الخدمات الفنية«.
تعقد لجنة المراجعة جلسة خاصة مع مدير وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات أو مراجع الحسابات الداخلي سنويا على األقل، وكذلك بعد  ط- 

استقالتهم أو فصلهم، دون حضور موظفي اإلدارة.

 مراجع الحسابات- 3

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم  أ- 
وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات  ب- 
العالقة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء  ج- 
مرئياتها حيال ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير الدعم الالزم لتمكينه من أداء مهامه. د- 
دراسة تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها. هـ- 

تتعاون لجنة المراجعة مع اإلدارة العليا ومدير وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات أو مراجع الحسابات الداخلي لوضع خطة عمل لضمان  و- 
تحديد مسؤوليات لجنة المراجعة وتنفيذها.

أو فصلهم، وذلك دون وجود  استقالتهم  بعد  األقل، وكذلك  الخارجي سنوًيا على  الحسابات  المراجعة جلسة خاصة مع مراجع  لجنة  تعقد  ز- 
الموظفين اإلداريين.
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االلتزام- 4

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة باألنظمة والتعليمات، والتأكد من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. أ- 
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. ب- 

مراجعة العقود والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. ج- 
مراجعة جميع برامج وضوابط مكافحة االحتيال للشركة والتأكد من اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد مرتكبي االحتيال. د- 

الرفع والتوصية لمجلس اإلدارة باإلجراءات الالزم اتخاذها في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ مجلس اإلدارة إجراء بشأنها. هـ- 
مراجعة السياسات واإلجراءات والممارسات التي وضعها مجلس اإلدارة لرصد امتثال جميع مديري الشركة وموظفيها لقواعد السلوك المهني  و- 

والسياسات األخالقية.
مراجعة فاعلية نظام رصد االمتثال للقوانين واألنظمة ونتائج تحقيقات اإلدارة والهيئات التنظيمية، ومتابعة أي حاالت عدم امتثال. ز- 

الحصول على معلومات محدثة ومنتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني بشأن مسائل االمتثال. ح- 
الحصول على ضمان معقول فيما يتعلق بقيم الشركة وممارساتها األخالقية، وستقوم لجنة المراجعة لغرض ذلك بما يلي: ط- 

مراجعة وتقييم السياسات واإلجراءات والممارسات التي وضعها مجلس اإلدارة لرصد امتثال جميع مديري الشركة وموظفيها لالئحة   -1
قواعد السلوك المهني والسياسات األخالقية.

مراجعة وإسداء المشورة بشأن النظم والممارسات التي وضعتها اإلدارة لرصد االمتثال للقوانين واألنظمة والسياسات ومعايير السلوك   -2
األخالقي وتحديد أي انتهاكات قانونية أو أخالقية والتصدي لها.

 ترتيبات تقديم الملحوظات- 5

وضع اآللية المناسبة التي من خاللها يتمكن العاملين في الشركة من تقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوز لألنظمة الداخلية للشركة بما في ذلك  أ- 
األنظمة ذات العالقة بإعداد القوائم المالية للشركة، على أن تتضمن تلك اآللية ضمان عدم اإلخالل بحقوق مقدم المالحظة بسبب تقديمه 

لها ورفع هذه اإلجراءات للمجلس للموافقة عليها.

إدارة المخاطر- 6

مراجعة المخاطر الرئيسية التي حددتها اإلدارة وخطط االستجابة المرتبطة بها. أ- 
مراقبة تطوير إطار إدارة وأداء المخاطر للشركة. ب- 

مراقبة قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة. ج- 
التأكد من توافر الموارد الكافية الالزمة إلدارة المخاطر وإدارة استمرارية األعمال. د- 

استعراض الهيكل التنظيمي والحوكمة إلدارة المخاطر ورفع التوصيات للمجلس للموافقة عليها. هـ- 
استعراض أي مخاطر قد تعيق أهداف الشركة مع اإلدارة العليا للشركة. و- 
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة 5-3-4-1-3

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

ملخص السيرة الذاتية لخالد داود يوسف الفداغ الجدول )3-5(:  

خالد داود يوسف الفداغاالسم:

رئيس لجنة المراجعةاملنصب:

يرجى مراجعة الجدول )5 -2-4( لمزيد من التفاصيل عن المؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لخالد الفداغ.السيرة الذاتية:

ملخص السيرة الذاتية لمحمد فايز سعيد األحمري الجدول )4-5(:  

محمد فايز سعيد األحمرياالسم:

عضو لجنة المراجعةاملنصب:

يرجى مراجعة الجدول )5 -2-6( لمزيد من التفاصيل عن المؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لمحمد األحمري.السيرة الذاتية:

ملخص السيرة الذاتية لعبداللطيف صالح عبدالله الشامي الجدول )5-5(:  

عبداللطيف صالح عبداهلل الشامياالسم:

عضو لجنة المراجعةاملنصب:

يرجى مراجعة الجدول )5 -2-2( لمزيد من التفاصيل عن المؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لعبداللطيف الشامي.السيرة الذاتية:

لجنة الماكفآت والترشيحات  5-3-4-2

تشكيل لجنة الماكفآت والترشيحات  5-3-4-2-1

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثالثة )3( أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1444/02/11هـ )الموافق 2022/09/07م(. 
ويوضح الجدول التالي أسماء وتفاصيل أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات الجدول )6-5(:  

الصفةالمنصب االسم#

مستقلة، غير تنفيذيةرئيسة لجنة الترشيحات والمكافآتنبيلة التونسي1

غير مستقل، غير تنفيذيعضو لجنة الترشيحات والمكافآتعبداللطيف الشامي2

غير مستقل، غير تنفيذيعضو لجنة الترشيحات والمكافآتأندرو ستيفن كاتج3

المصدر: الشركة

مسؤوليات لجنة الماكفآت والترشيحات 5-3-4-2-2

اعتمدت الشركة الئحة لجنة المكافآت والترشيحات والتي تحدد دور لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها وسلطاتها، والتي تمت الموافقة عليها بقرار 
من الجمعية العامة في 1444/02/09هـ )الموافق 2022/09/05م(. تشمل مسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات التالي:

الماكفآت- 1

إعداد سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في الشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها، وذلك العتمادها من  أ- 
الجمعية العامة للشركة.

مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري والتأكد من مالءمتها للتغيرات التي تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العالقة، وأهداف الشركة  ب- 
االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة. ج- 
تحديد وتوضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.  د- 
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مجلس اإلدارة- 2

إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة، والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك العتمادها من الجمعية العامة للشركة. أ- 
التوصية لمجلس اإلدارة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس وفًقا لسياسة العضوية المعتمدة. ويجب على اللجنة رفع جميع أسماء المرشحين  ب- 
من ِقبل أرامكو السعودية مباشرًة طالما كانت أرامكو السعودية مساهًما في الشركة )سواًء مباشرًة أو من خالل تابعيها(، وذلك باستثناء إن كان 

ترشيحهم مخالف بشكل جوهري لسياسة العضوية المعتمدة.
والمؤهالت  للقدرات  وصف  وتحديث  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  المناسبة  الخبرات  أو  المهارات  من  الالزمة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة  ج- 

المطلوبة متى تطلب ذلك.
دراسة عدد المقاعد في مجلس اإلدارة وتشكيله ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها متى تطلب ذلك. د- 

وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان، والتوصية في شأنها. هـ- 
التوصية لمجلس اإلدارة بمعايير األداء لتقييم أعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه. و- 

تقييم مجلس اإلدارة ولجانه بناء على معايير األداء وتبليغ المجلس بنتائج التقييم، واقتراح سبل لمعالجة النتائج بما يتفق مع مصلحة الشركة  ز- 
متى تطلب ذلك بناء على رأي اللجنة.

أعضاء مجلس اإلدارة- 3

تحديد مقدار الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. أ- 
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة  ب- 
أخرى، وذلك بعد التشاور مع أرامكو السعودية وفًقا التفاقية اإلدارة الُمبرمة. ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقية اإلدارة، الرجاء مراجعة القسم 

)12-6-10( »اتفاقية اإلدارة«.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين. ج- 

التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة ترشيح أو عزل أعضاء المجلس أو اللجان. د- 

البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس المستجدين- 4

التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريفي ألعضاء المجلس المستجدين بحيث يشمل البرنامج نشاط الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها  أ- 
المالية والقانونية.

كبار التنفيذيين- 5

التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة، ومراجعتها بشكل دوري  أ- 
للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها.

وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها لمجلس  ب- 
اإلدارة.

وضع إجراءات التعاقب الوظيفي لمناصب كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها لمجلس اإلدارة. ج- 
المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لوظائف كبار التنفيذيين. د- 

الرقابة على تطبيق اإلدارة التنفيذية ألحكام اتفاقية اإلدارة مع أرامكو السعودية ومدى االلتزام بها وتسهيل تنفيذها. الرجاء مراجعة القسم  ه- 
)12-6-10( »اتفاقية اإلدارة«.
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات 5-3-4-2-3

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

ملخص السيرة الذاتية لنبيلة محمد مكي التونسي الجدول )7-5(:  

نبيلة محمد مكي التونسياالسم:

رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب:

يرجى مراجعة الجدول )5 -2-5( لمزيد من التفاصيل عن المؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لنبيلة التونسي.السيرة الذاتية:

ملخص السيرة الذاتية لعبداللطيف صالح عبدالله الشامي الجدول )8-5(:  

عبداللطيف صالح عبداهلل الشامياالسم:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب:

يرجى مراجعة الجدول )5 -2-2( لمزيد من التفاصيل عن المؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لعبداللطيف الشامي.السيرة الذاتية:

ملخص السيرة الذاتية ألندرو ستيفن اكتج الجدول )9-5(:  

أندرو ستيفن كاتجاالسم:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب:

يرجى مراجعة الجدول )5 -2-3( لمزيد من التفاصيل عن المؤهالت والمناصب الحالية والسابقة ألندرو كاتج.السيرة الذاتية:

عقود العمل المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة 5-3-5

ال يوجد لدى الشركة أي عقود عمل حالية أو مقترحة مع أيٍّ من أعضاء مجلس اإلدارة.

اإلدارة العليا 5-3-6

صمم الهيكل التنظيمي للشركة الستيعاب أعمال الشركة وأنشطتها، وفيما يلي وصف ألقسام الشركة الرئيسية ووظائف كبار التنفيذيين. 

قسم الشؤون اإلدارية 5-3-6-1

تم هيكلة قسم الشؤون اإلدارية على النحو التالي:

هيلك قسم الشؤون اإلدارية الشلك )2-5(:  

المصدر: الشركة
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تشمل المسؤوليات الرئيسية للموارد البشرية جميع األنشطة بدًءا من تخطيط القوى العاملة إلى أن يغادر الموظف الشركة. وفًقا لذلك، يتكون دور الموارد 
البشرية في جذب الكفاءات وتطويرها واالحتفاظ بها وتقييم المكافآت ومراقبة الموارد البشرية في الشركة.

المؤسسة  أنظمة  وإدارة  والدعم،  والشبكات  المعلومات،  تقنية  ودعم  وبرامجها،  الشركة  أجهزة  إدارة  المعلومات  لتقنية  الرئيسية  المسؤوليات  تشمل 
والتخطيط االستراتيجي لتقنية المعلومات.

يتمثل الدور الرئيسي للمشتريات والعقود في تلبية احتياجات الشركة ومتطلباتها وإدارة أوامر الشراء من مرحلة العرض وحتى توقيع العقد.

ويتمثل الدور الرئيسي لألمن الصناعي في القيام بدور الجهة المنسقة والمنفذة لجميع تقارير األمن الصناعي )شهرياً ودورياً(، وتنفيذ توجيهات الحكومة 
فيما يتعلق باألمن الصناعي، وإجراء التدريبات واالختبارات المتعلقة باألمن.

يتمثل الدور الرئيسي لألمن السيبراني في تحسين مستوى نضج األمن السيبراني للشركة من خالل وضع وتنفيذ معايير القطاع النموذجية وعمليات 
والمتطلبات  الممارسات  أفضل  مع  يتماشى  بما  وموثوقة،  واستباقية  قوية  إنتاج  بيئة  ضمان  بهدف  السيبراني  األمن  وإجراءات  والسياسات  الحوكمة 

التنظيمية.

يساعد قسم الشؤون العامة في األمور الداخلية والخارجية، بما يشمل الخدمات المدعومة والعالقات العامة واألعمال الحكومية والمناسبات ووسائل 
اإلعالم. كما يتولى مسؤولية تقديم الدعم والمساعدة لكل من الموظفين والشركة للحفاظ على جودة أداء الشركة عند المستوى المتوقع.

إدارة تحول األعمال والمخاطر  5-3-6-2

تشمل المسؤوليات واألنشطة الرئيسية لقسم إدارة تحول األعمال والمخاطر إعداد التقارير اإلدارية والموازنات والخطط االستراتيجية وتقارير األداء 
ورفعها إلى اإلدارة العليا.

هيلك قسم إدارة تحول األعمال والمخاطر الشلك )3-5(:  

المصدر: الشركة
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التصنيع 5-3-6-3

تم هيكلة قسم التصنيع على النحو التالي:

هيلك قسم التصنيع الشلك )4-5(:  

المصدر: الشركة

قسم التصنيع مسؤول عن استالم اللقيم ومعالجته لمنتجات نهائية ويعد قلب خطوط أعمال الشركة، ويتكون من وظائف العمليات والصيانة، وله قسمان 
للعمليات )واحد في كل مرفق إنتاج( وقسمان للصيانة )واحد في كل مرفق إنتاج(.

يتمثل الدور الرئيسي لقسم العمليات في إدارة مرفق اإلنتاج بأمان وثبات، والحفاظ على إنتاج وجودة المنتج وإتّباع التعليمات القادمة من تخطيط اإلنتاج 
وهندسة العمليات. 

والمحركات  واألجهزة  الدوارة  المعدات  مثل  أدائها،  موثوقية  وضمان  اإلنتاج  مرافق  أصول  جميع  توافر  ضمان  في  الصيانة  قسم  مسؤوليات  تتمحور 
الكهربائية والمحطات الفرعية واألنابيب والمعدات الثابتة والهياكل المدنية وما إلى ذلك.

المالية 5-3-6-4

تم هيكلة قسم المالية على النحو التالي، باإلضافة ألقسام ووظائف أخرى فرعية:

هيلك قسم المالية الشلك )5-5(:  

المصدر: الشركة

لدى قسم المالية موظفين مختلفين يشرفون على األداء المالي للشركة، بما في ذلك المحاسبة والخزانة والمدفوعات والمرتبات وفواتير المبيعات وإدارة 
حسابات الدين. ويشرف رئيس القطاع المالي على الُمراقب، ومدير الخزينة، ومدير عالقات المستثمرين ومدير التخطيط واألداء.
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الهندسة والمشاريع 5-3-6-5

تم هيكلة قسم الهندسة والمشاريع على النحو التالي، باإلضافة ألقسام ووظائف أخرى فرعية:

هيلك قسم الهندسة والمشاريع الشلك )6-5(:  

المصدر: الشركة

يتكون قسم الهندسة والمشاريع من أربعة أقسام: إدارة المشاريع، وتخطيط اإلنتاج، والهندسة، وإدارة سالمة األصول واالعتمادية. وتختلف أدوارهم، 
وتشمل تعليمات التشغيل اليومية، واستعراض األداء، والتفتيش، ودعم المشاريع للصيانات المجدولة للمرافق، وفحص جودة المنتج، وغير ذلك من التقارير 

التشغيلية واإلدارية.

المبيعات والتسويق 5-3-6-6

تم هيكلة قسم المبيعات والتسويق على النحو التالي، باإلضافة ألقسام ووظائف أخرى فرعية:

هيلك قسم المبيعات والتسويق  الشلك )7-5(:  

المصدر: الشركة

تشمل المسؤوليات واألنشطة الرئيسية لقسم المبيعات والتسويق المبيعات للعمالء والتخطيط للطلب، وتطوير وتحليل السوق، ولوجستيات التصدير، 
والتخطيط للتسويق والمبيعات، وإدارة تسعير المنتجات، واالتصاالت التسويقية والعالمات التجارية للمنتجات، والمعلومات المتعلقة بالسوق.
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الشؤون القانونية وااللتزام 5-3-6-7

والعالقات  القانونية،  والكفاية  للشركة،  القانونية  الشؤون  على  ويُشرف  التنفيذي  للرئيس  القانونية  المشورة  بتقديم  ويُعنى  قانوني،  قسم  الشركة  لدى 
التعاقدية، والتقاضي والنزاعات التي تخص الشركة. وأسست الشركة مؤخًرا قسًما منفصاًل لاللتزام وهي في طور توظيف الموظفين فيه، وسيشرف هذا 

القسم على التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة والتماشي مع متطلبات المنظمين.

الُمحاسبة العامة 5-3-6-8

إن قسم المحاسبة العامة يشتمل على المحاسب العام وغيره من المحاسبين، وتعود مرجعية المحاسب العام للجنة المراجعة، ولكنه يعمل أيًضا مع الفريق 
التنفيذي للشركة. وتشمل مسؤوليات هذا القسم فحص وتقييم كفاية وفعالية أنظمة الشركة فيما يخص الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتحكم والرقابة 

الداخلية، وتحليل أداء الشركة بالمقارنة مع أهدافها وأغراضها.

كبار التنفيذيين  5-3-7

يتألف فريق كبار التنفيذيين في الشركة من تنفيذيين مؤهلين يتمتعون بالخبرة والمهارات الالزمة إلدارة الشركة تحت قيادة وإشراف مجلس اإلدارة. 
ويتولى الرئيس التنفيذي للشركة تسيير أعمال الشركة اليومية بما يتماشى مع توجيهات مجلس اإلدارة وأحكام النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية.

يبين الجدول التالي تفاصيل كبار التنفيذيين للشركة ونسب ملكيتهم في أسهم الشركة: 

اإلدارة التنفيذية للشركة الجدول )10-5(:  

تاريخ التعيين في العمرالمنصبالجنسيةاالسم#
المنصب

نسبة الملكية غير المباشرة*نسبة الملكية المباشرة

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

طارق عبدالعزيز 1
1440/04/16هـ 50الرئيس التنفيذيسعوديمحمد النعيم

0.000000039% ال يوجدال يوجد)2018/12/23م(
)1(

 %0.000000039
)1(

محمد عبدالكريم 2
رئيس القطاع سعوديمحمد النافع 

1443/04/26هـ 41المالي
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد)2021/12/01م(

وليد محمد نيازي 3
مدير التسويق سعوديمراد

1441/09/08هـ 52والمبيعات
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد)2020/05/01م(

فهد عطية اهلل 4
نائب الرئيس سعوديحميد الذروي

1440/12/17هـ 54للهندسة والمشاريع
0.000000018% ال يوجدال يوجد)2019/08/18م(

)2(
 %0.000000018

)2(

5
إبراهيم 

عبدالقادر بكر 
الفقيه

نائب الرئيس سعودي
1433/10/14هـ 56للتصنيع 

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد)2012/09/01م(

سعيد أحمد 6
رئيس القطاع سعوديسعيد بادغيش

1443/02/24هـ 59اإلداري
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد)2021/10/01م(

عاصم سامي 7
سعوديمحمد جمجوم

أمين سر مجلس 
اإلدارة ومدير تحول 
األعمال والمخاطر

1442/01/15هـ 56
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد)2020/09/03م(

باكستانيحسن زيب خان8

مستشار الشؤون 
القانونية للشركة، 
ورئيس االلتزام 

المكلف

35
1442/04/16هـ 
)2020/12/01م( 

**

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

عبدالرحمن 9
1442/08/26هـ 37المراجع العامسعوديحسين العسيري

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد)2021/04/08م(

المصدر: الشركة
تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة، أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء   *

مجلس اإلدارة بشكل مباشر.
التكليف في منصب رئيس االلتزام تم بتاريخ 1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(.  **

يملك طارق عبدالعزيز النعيم )12,338( سهم في أرامكو السعودية، والتي تملك بدورها )70%( من أسهم الشركة قبل وبعد الطرح.  )1(
يملك فهد عطية اهلل الذروي )5,600( سهم في أرامكو السعودية، والتي تملك بدورها )70%( من أسهم الشركة قبل وبعد الطرح.  )2(
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السير الذاتية لكبار التنفيذيين 5-3-8

فيما يلي نظرة عامة عن الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لكل من كبار التنفيذيين:

ملخص السيرة الذاتية لطارق عبدالعزيز محمد النعيم الجدول )11-5(:  

طارق عبدالعزيز محمد النعيماالسم:

50العمر:

سعودياجلنسية:

الرئيس التنفيذياملنصب:

1440/04/16هـ )الموافق23 /2018/12م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:

برنامج تدريب للرؤساء التنفيذيين في إدارة األعمال، من جامعة هارفارد، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2020م. 	
ماجستير في الهندسة، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2000م. 	
ماجستير في إدارة األعمال، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1997م 	
بكالوريوس في الهندسة، من معهد كولورادو للمناجم، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1994م. 	

الرئيس التنفيذي في الشركة منذ 2018/12/23م.املناصب احلالية:

أبرز املناصب السابقة:

مدير إدارة التخطيط وإدارة االداء في قطاع التكرير والتسويق في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع  	
الطاقة، منذ عام 2017م وحتى 2018م.

نائب الرئيس للهندسة والمشاريع في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع البتروكيماويات،  	
منذ عام 2014م وحتى 2017م.

مكتب التحول االستراتيجي في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2011م وحتى 2014م. 	
مدير مشروع رابغ 2 في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2009م وحتى 2011م. 	
مساعد نائب الرئيس للشؤون الهندسية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2008م  	

وحتى 2009م.

ملخص السيرة الذاتية لمحمد عبدالكريم محمد النافع الجدول )12-5(:  

محمد عبدالكريم محمد النافعاالسم:

41العمر:

سعودياجلنسية:

المدير التنفيذي المالياملنصب:

1443/04/26هـ )الموافق 2021/12/01م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
البرنامج التنفيذي في االستراتيجية والمالية، من كلية لندن لألعمال، المملكة المتحدة، عام 2021م. 	
ماجستير في إدارة األعمال، من جامعة والية ميزوري، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2008م. 	
بكالوريوس في المحاسبة، من جامعة اإلمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2004م. 	

ال يوجداملناصب احلالية:

أبرز املناصب السابقة:

رئيس قسم أنظمة التخطيط والتوقعات في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2019م  	
وحتى 2020م.

رئيس قسم في إدارة المحاسبة العامة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2020م  	
وحتى 2021م.
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ملخص السيرة الذاتية لوليد محمد نيازي مراد الجدول )13-5(:  

وليد محمد نيازي مراداالسم:

52العمر:

سعودياجلنسية:

مدير التسويق والمبيعاتاملنصب:

1441/09/08هـ )الموافق 2020/05/01م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
ماجستير في ادارة هندسة التشييد، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، عام 2001م. 	
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية التطبيقية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، عام 1993م. 	

املناصب احلالية:
عضو في اللجنة الوطنية لزيوت التشحيم واألساس في الغرف التجارية السعودية، جهة حكومية تعمل في قطاع التجارة، منذ  	

عام 2021م.
عضو في اللجنة التوجيهية ألرامكو السعودية لزيوت األساس، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2020م. 	

أبرز املناصب السابقة:

رئيس قسم تحالف أرامكو لزيوت األساس في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2019م  	
وحتى 2020م.

رئيس فريق تنفيذ استراتيجية زيوت أرامكو األساس في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ  	
عام 2015م وحتى 2019م.

رئيس قسم الشركات التابعة ألرامكو في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2013م  	
وحتى 2015م.

مدير متابعة الشراكة مع شركة ارامكو للتجارة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام  	
2012م وحتى 2013م.

مدير متابعة الشراكة مع لوبريف في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2011م وحتى  	
2012م.

مشروع التوسعة الثاني لبترورابغ في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2009م وحتى  	
2011م.

مدير متابعة الشراكة مع بترورابغ في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2008م وحتى  	
2009م.

منسق تطوير مرفق مصفاة الرياض في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة في عام 2007م. 	
منسق تطوير األعمال في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2003م وحتى 2006م. 	
منسق تنفيذ االستراتيجية واألداء المتوازن في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2001م  	

وحتى 2003م.
منسق الجودة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 1999م وحتى 2001م. 	
مدير األسطول في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 1993م وحتى 1999م. 	
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ملخص السيرة الذاتية إلبراهيم عبدالقادر بكر الفقيه الجدول )14-5(:  

إبراهيم عبدالقادر بكر الفقيهاالسم:

56العمر:

سعودياجلنسية:

نائب الرئيس للتصنيعاملنصب:

1433/10/14هـ )الموافق 2012/09/01م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:

تعليم تنفيذي، برنامج عمليات االندماج واالستحواذ واستراتيجية الشركة، من إنسياد المعهد األوربي إلدارة األعمال، فونتينبلو  	
– فرنسا، عام 2018م.

تعليم تنفيذي، شهادة برنامج كبار التنفيذيين، من كلية لندن لألعمال، لندن – المملكة المتحدة، عام 2014م 	
ماجستير في الهندسة الكيميائية، من جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، عام 1995م. 	
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، من جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، عام 1989م. 	

املناصب احلالية:

شريك في أبعاد السالمة لالستشارات الهندسية واستشارات السالمة الهندسية، وهي مؤسسة تحت التحويل لشركة، تعمل في  	
مجال االستشارات الهندسية واستشارات السالمة الهندسية، منذ عام 2018م.

شريك في شركة أمان وأساس للمقاوالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تمديدات وصيانة أنابيب الغاز  	
المنزلي، منذ عام 2021م.

أبرز املناصب السابقة:

نائب الرئيس للتصنيع والهندسة والمشاريع في الشركة، منذ عام 2012م وحتى 2019م. 	
المسؤول التنفيذي لتشغيل مشروع التوسعة في الشركة، منذ عام 2013م وحتى 2018م. 	
مدير مشروع تطوير نطاق العمل مشروع التوسعة في الشركة، منذ عام 2008م وحتى 2012م. 	
مدير مصفاة ينبع في الشركة، منذ عام 2003م وحتى 2008م. 	
مدير تخطيط اإلنتاج في الشركة، منذ عام 2001م وحتى 2002م. 	
مدير اإلدارة الفنية في مصفاة ينبع في الشركة، منذ عام 1996م وحتى 1999م. 	

ملخص السيرة الذاتية لسعيد أحمد سعيد بادغيش الجدول )15-5(:  

سعيد أحمد سعيد بادغيشاالسم:

59العمر:

سعودياجلنسية:

رئيس القطاع اإلدارياملنصب:

1443/02/24هـ )الموافق 2021/10/01م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
ماجستير في هندسة اإلنتاج، من جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، عام 1994م. 	
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، عام 1987م. 	

ال يوجداملناصب احلالية:

رئيس المصفاة في الشركة، منذ عام 2009م وحتى 2021م. 	أبرز املناصب السابقة:
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ملخص السيرة الذاتية لعاصم سامي محمد جمجوم الجدول )16-5(:  

عاصم سامي محمد جمجوماالسم:

56العمر:

سعودياجلنسية:

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير تحول األعمال والمخاطراملنصب:

1442/01/15هـ )الموافق 2020/09/03م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
ماجستير في إدارة األعمال، من جامعة واألعمال والتكنلوجيا، المملكة العربية السعودية، عام 2013م. 	
بكالوريوس في علوم الهندسة الكيميائية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1990م. 	

املناصب احلالية:

مدير إدارة التخطيط وأمين سر المجلس في الشركة، منذ عام 2020م. 	
أمين سر مجلس اإلدارة في الشركة، منذ عام 2020م. 	
أمين سر لجنة المراجعة اإلدارة في الشركة، منذ عام 2020م. 	
أمين سر لجنة المكافآت في الشركة، منذ عام 2020م. 	

أبرز املناصب السابقة:

مشرف تخطيط األعمال – إدارة التخطيط العام في الشركة، منذ عام 2008م وحتى 2020م. 	
ناظر تخطيط الصيانة الدورية في ينبع – إدارة الصيانة في الشركة، في عام 2007م. 	
ناظر تخطيط الصيانة الدورية في جدة– إدارة الصيانة في الشركة، منذ عام 2005م وحتى 2007م. 	
ناظر العمليات – إدارة العمليات في الشركة، منذ عام 2004م وحتى 2005م. 	
مشرف تخطيط الصيانة – إدارة الصيانة في الشركة، منذ عام 1996م وحتى 2004م. 	
مهندس عمليات – إدارة الفنية في الشركة، منذ عام 1991م وحتى 1996م. 	
مهندس إنتاج في الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع البتروكيماويات، منذ  	

عام 1990م وحتى 1991م.

ملخص السيرة الذاتية لفهد عطية الله حميد الذروي الجدول )17-5(:  

فهد عطية اهلل حميد الذروياالسم:

54العمر:

سعودياجلنسية:

نائب الرئيس للهندسة والمشاريعاملنصب:

1440/12/17هـ )الموافق 2019/08/18م(تاريخ التعيني:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، عام 1993م. 	املؤهالت العلمية:

ال يوجد املناصب احلالية:

أبرز املناصب السابقة:
رئيس قسم العمليات في مصفاة جازان في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام 2016م  	

وحتى 2019م.
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ملخص السيرة الذاتية لعبدالرحمن حسين سعيد العسيري الجدول )18-5(:  

عبدالرحمن حسين سعيد العسيرياالسم:

37العمر:

سعودياجلنسية:

المراجع العام املنصب:

1442/08/26هـ )الموافق 2021/04/08م(تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
محقق معتمد في مكافحة االحتيال، من جمعية المحققين المعتمدين للكشف عن حاالت االحتيال، عام 2021م.  	
بكالوريوس في علوم المحاسبة، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2009م.  	

ال يوجداملناصب احلالية:

أبرز املناصب السابقة:

رئيس قسم اإليرادات والتحصيل في الشركة، منذ عام 2020م وحتى 2021م. 	
أمين سر لجنة االئتمان في الشركة، منذ عام 2019م وحتى 2020م. 	
نائب رئيس قسم المحاسبة العامة في الشركة، منذ عام 2018م وحتى 2019م. 	
عضو في لجنة استعراض المطالبات في الشركة، منذ عام 2017م وحتى 2019م. 	
كبير محاسبين - قسم الخزينة في الشركة، منذ عام 2017م وحتى 2018م. 	
ممثل قسم المالية لمشروع توسعة مصفاة ينبع في الشركة، منذ عام 2013م وحتى 2016م. 	
مدير أعمال ادارة مراقبة مشاريع توسعة مصفاة ينبع في الشركة، منذ عام 2013م وحتى 2017م. 	
عضو في لجنة العطاءات في الشركة، في عام 2014م و2015م و2018م. 	
مهندس تكاليف في الشركة، في عام 2012م. 	
ممثل قسم المالية لمشروع التصميم المبدئي لتوسعة مصفاة ينبع في الشركة، منذ عام 2010م وحتى 2012م. 	
واالستشارات  	 والضريبة  والزكاة  المراجعة  قطاع  في  تعمل  مهنية  توهماتسو، شركة  توش  ديلويت  في شركة  مراجع حسابات 

المالية، منذ عام 2009م وحتى 2010م.
مساعد مراجع حسابات في برايس ووتر هاوس كوبرز، شركة مهنية تعمل في قطاع المراجعة، في عام 2008م. 	

ملخص السيرة الذاتية لـحسن زيب خان الجدول )19-5(:  

حسن زيب خان االسم:

35العمر:

باكستانياجلنسية:

مستشار الشؤون القانونية للشركة ورئيس االلتزام المكلفاملنصب:

1442/04/16هـ )الموافق 2020/12/01م(*تاريخ التعيني:

املؤهالت العلمية:
محامي مرخص من مجلس نقابة المحامين في خيبر بختونخوا، باكستان، عام 2014م. 	
دبلوم في القانون، من جامعة أوكسفورد وجامعة أوكسفورد بروكس، المملكة المتحدة، عام 2012م. 	
بكالوريوس في القانون، من جامعة ويلز، المملكة المتحدة، عام 2011م. 	

املناصب احلالية:
عضو في لجنة االئتمان في الشركة، منذ عام 2020م. 	
عضو في فريق النظر في المطالبات في الشركة، منذ عام 2017م. 	

أبرز املناصب السابقة:

مستشار قانوني في الشركة، منذ عام 2015م وحتى 2020م. 	
عضو في لجنة المراجعة الخاصة في الشركة، منذ 2017م وحتى 2018م. 	
ضابط قانوني للشؤون المشتركة والتنظيمية في شركة تطوير النفط والغاز المحدودة، شركة مدرجة عامة في باكستان، تعمل  	

في قطاع النفط والغاز، منذ عام 2012م وحتى 2015م.

التكليف في منصب رئيس االلتزام تم بتاريخ 1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(.  *
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عقود العمل مع كبار التنفيذيين 5-3-9

يبين الجدول أدناه ملخص للعقود المبرمة بين الشركة وكبار التنفيذيين.

ملخص العقود المبرمة مع كبار التنفيذيين الجدول )20-5(:  

مدة العقدتاريخ إبرام العقدالمنصباالسم#

1440/05/17هـ الرئيس التنفيذيطارق عبدالعزيز محمد النعيم*1
سنتين )2021/12/21م(

1443/04/26هـ رئيس القطاع الماليمحمد عبدالكريم محمد النافع* 2
ثالثة سنوات)2021/12/01م(

1443/07/01هـ مدير التسويق والمبيعاتوليد محمد نيازي مراد*3
ثالثة سنوات)2022/04/01م(

1444/1/20هـ نائب الرئيس للهندسة والمشاريعفهد عطية اهلل حميد الذروي*4
سنة)2022/08/18م(

1415/11/01هـ نائب الرئيس للتصنيع إبراهيم عبدالقادر بكر الفقيه5
)1995/04/01م(

يتجدد العقد تلقائًيا حتى يبلغ العامل سن الستين 
عاماً، ويحق للشركة والعامل تمديد العقد حتى سن 

الخامسة والستين.

1407/07/01هـ رئيس القطاع اإلداريسعيد أحمد سعيد بادغيش6
غير محدد المدة )1987/03/01م( 

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير عاصم سامي محمد جمجوم7
تحول األعمال والمخاطر

1411/07/06هـ 
)1991/01/21م(

يتجدد العقد تلقائًيا حتى يبلغ العامل سن الستين 
عاماً، ويحق للشركة والعامل تمديد العقد حتى سن 

الخامسة والستين.

مستشار الشؤون القانونية للشركة، حسن زيب خان8
ورئيس االلتزام المكلف

1438/03/15هـ
)2016/12/14م( 

سنة ويتم تجديده بناء على السلطة التقديرية 
للشركة.

عبدالرحمن حسين سعيد 9
المراجع العامالعسيري

1431/03/14هـ
)2010/02/28م(

يتجدد العقد تلقائًيا حتى يبلغ العامل سن الستين 
عاماً.

المصدر: الشركة
ال يعد كبار التنفيذيين المشار إليهم من موظفي الشركة، وإنما هم معارين للشركة من أرامكو السعودية بموجب اتفاقية الخدمات بين الشركة وأرامكو السعودية. وتاريخ العقد الظاهر هو   *
تاريخ آخر تمديد لعقد اإلعارة. وللمزيد من المعلومات حول اتفاقية الخدمات المعار بموجبها كبار التنفيذيين هؤالء، الرجاء مراجعة القسم )12-6-3-2( »اتفاقية الخدمات الفنية«، 
ولمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة باتفاقيات اإلعارة، الرجاء مراجعة القسم )2-1-24( »المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على اإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين وتعارض 

المصالح المحتمل«.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين وأمين سر المجلس  5-4

كما في تاريخ هذه النشرة، يقر كل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين وأمين سر المجلس باآلتي:

أنه لم يعلن عن إفالسه وال يخضع ألي إجراءات إفالس. 	
لم يتم اإلعالن عن إي إعسار خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي منهم بمنصب إداري أو إشرافي فيها. 	

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  5-5

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وجميع المزايا التي يتلقونها وفًقا لما نص عليه النظام األساس للشركة، ووفًقا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة 
عن الجهات المختصة في هذا الصدد ووفًقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والئحة حوكمة الشركات. ويجب أن يتضمن تقرير المجلس المقدم إلى 
الجمعية العامة بياناً شاماًل بجميع المكافآت والبدالت وغيرها من المزايا التي يتلقاها أعضاء المجلس خالل السنة المالية. ويجب أن يتضمن أيضاً بياناً 
بالمبالغ المدفوعة ألعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو مديرين أو المبالغ المدفوعة لهم لقاء األعمال الفنية أو اإلدارية أو االستشارية، إن وجدت. وباإلضافة 

إلى ذلك، يتضمن التقرير بياًنا بعدد اجتماعات المجلس وعدد االجتماعات التي يحضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

يبين الجدول التالي مجموع المكافآت والمزايا العينية الممنوحة من الشركة خالل الثالث سنوات المالية السابقة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وإلى خمسة 
)5( من كبار التنفيذيين الحاصلين على أعلى مكافآت من الشركة ومن بينهم الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي.

121

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين )بالريال السعودي( خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م الجدول )21-5(:  

السنة المالية 2021مالسنة المالية 2020مالسنة المالية 2019م

ال يوجد*ال يوجد*ال يوجد*أعضاء مجلس اإلدارة

6,942,9767,565,4917,093,577***5 كبار التنفيذيين )من بينهم الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي(**

لم تقم الشركة بمنح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل الثالث سنوات المالية الماضية، حيث أن أعضاء مجلس اإلدارة كان يتم تعيينهم من قبل المساهمين. وبناًء على المعلومات التي   *
تم الحصول عليها من المساهمين، لم يكافئهم المساهمين كذلك نظير دورهم كأعضاء مجلس إدارة خالل الثالث سنوات المالية الماضية.

تم حساب مكافأة كبار التنفيذين المعارين من أرامكو السعودية بناًء على المبلغ الذي تدفعه الشركة نظير إعارتهم من أرامكو السعودية، حيث أن الشركة ال تتحمل أي مكافآت أو رواتب   **
أخرى بالنسبة لعملهم. وللمزيد من المعلومات حول اتفاقية الخدمات المعار بموجبها كبار التنفيذيين هؤالء، الرجاء مراجعة القسم )12-6-3-2( »اتفاقية الخدمات الفنية«.

أحد الوظائف المحسوبة في اإلجمالي، وهي نائب الرئيس للهندسة، لم تكن موجودة قبل الربع الثالث من السنة.  ***

المصدر: الشركة

تعارض المصالح   5-6

ال يمنح النظام األساسي للشركة أو أي من اللوائح والسياسات الداخلية أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عمل له 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه. وفًقا لنص المادة الحادية والسبعين )71( من نظام الشركات، ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة في التعامالت والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة للمساهمين. باإلضافة إلى ذلك، تمنع المادة 
الثانية والسبعين )72( من نظام الشركات أعضاء مجلس اإلدارة من المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط 

الي تزاوله إال في حال حصل على موافقة الجمعية العامة.

وعماًل باألحكام المذكورة أعاله، يجب على عضو المجلس أن يفصح لمجلس اإلدارة وأن يخطره بأي مصلحة شخصية قد تكون له في المعامالت أو 
العقود التي ستبرمها الشركة أو إذا كان يتنافس مع الشركة. ويلتزم رئيس مجلس اإلدارة بعد ذلك بإخطار الجمعية العامة بالمعامالت أو العقود التي يكون 
لعضو المجلس مصلحة شخصية فيها، شريطة أن يكون هذا اإلخطار مصحوًبا بتقرير خاص من مدقق حسابات الشركة. ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة ذو 
المصلحة التصويت على أي قرار يتعلق بالعمل أو العقد الذي يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن رئيس مجلس اإلدارة 
ملزم بإخطار الجمعية العامة باألعمال التجارية المنافسة التي يشترك فيها أحد أعضاء المجلس. وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة الذي يشارك في أي 
نشاط ينافس الشركة أو قد يتنافس معها التصويت على أي قرار يوافق على هذه المنافسة سواء في اجتماع المجلس أو الجمعية العامة. ويمكن لإلطار 

التنظيمي لتضارب المصالح أن يتغير في المستقبل بناًء على تعديل األنظمة واللوائح القائمة أو إدخال أنظمة ولوائح جديدة.

ووضعت الشركة سياسة مكتوبة وواضحة لمعالجة تضارب المصالح والتعامل مع األطراف ذوي العالقة، والتي تتواءم مع طبيعة حجمها وعملياتها وتنظيمها 
الداخلي، وضمان وجود آلية واضحة لتحديد حاالت تضارب المصالح والمنافسة وتحديد الحاالت التي ستلتمس فيها موافقة الجمعية العامة. وتحدد هذه 
السياسة إجراءات صارمة تهدف إلى االمتثال للمبادئ العامة بموجب نظام الشركات والشروط األخرى المدرجة في الئحة حوكمة الشركات والضوابط 
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وبناًء على ما سبق، يؤكد أعضاء المجلس التزامهم بالمادتين 

)71 و72( من نظام الشركات، والمادتين )44 و46( من الئحة حوكمة الشركات، وسياسة تضارب المصالح الخاصة بالشركة.

ستواصل الشركة تحديث سياساتها فيما يتعلق بتضارب المصالح لمواكبة التغييرات في األنظمة واللوائح المعمول بها واالمتثال لها، بما في ذلك نظام 
الشركات الذي تم سّنه حديًثا والذي يلغي عدًدا من المتطلبات بما يشمل السماح للجمعية العامية للمساهمين بتفويض صالحية الموافقة على المصالح 
والمنافسة. وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بنظام الشركات الجديد، الرجاء مراجعة القسم )2-2-9( »المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 

الجديد وتطبيقه«.

تعارض مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر وكبار التنفيذيين ومنافسة أعضاء المجلس والتعامالت   5-7
مع األطراف ذات العالقة

يقر كل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس اإلدارة بما يلي: 

أنه ليس له أو ألي من أقربائه مصلحة في أي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع على إبرامه من ِقبل الشركة وشركتها التابعة.  	
عدم مشاركته في أي عمل أو نشاط ينافس الشركة. 	
ليس له أو ألي من أقربائه أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو أدوات دين الشركة وشركتها التابعة أو أي مصلحة في أي أمر آخر  	

يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة، وذلك باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في الجدول )1( وباستثناء المصلحة في أسهم شركة أرامكو السعودية 
المخصصة لألعضاء العاملين في شركة أرامكو السعودية وفًقا لبرنامج أسهم موظفين شركة أرامكو السعودية وغير المملوكة حالًيا والتي 

يشترط الستحقاقها استيفاء عدد من الشروط غير المستوفاة حالًيا.

الرجاء مراجعة القسم )12-7( »االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة« للمزيد من المعلومات عن االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة الحالية للشركة.
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حوكمة الشركة  5-8

نظرة عامة  5-8-1

أعدت الشركة أنظمة حوكمتها وفًقا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتبين الئحة حوكمة الشركات القواعد والمعايير المنظمة 
إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وتعد أحكام الئحة حوكمة 

الشركات إلزامية، باستثناء األحكام التي يشار فيها إلى أنها استرشادية.

تنظم الئحة حوكمة الشركات مختلف العالقات بين مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح من خالل وضع قواعد وإجراءات 
لتسهيل عمليات اتخاذ القرار بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتعزيز قيم المصداقية واإلنصاف والقدرة التنافسية والشفافية. كما 
تعمل على ضمان تصرف مجلس اإلدارة بما هو في مصلحة المساهمين وعرض األوضاع المالية للشركة بشكل واضح وعادل ونتائج عملياتها. وستكون 

الئحة حوكمة الشركات ملزمة للشركة اعتباراً من تاريخ اإلدراج.

المتطلبات الرئيسية لحوكمة الشركة  5-8-2

إن المتطلبات الرئيسية للحكومة والتي تتقيد بها الشركة هي المتطلبات المبينة في الئحة حوكمة الشركات، والتي تشمل ما يندرج تحت التالي:

الحقوق العامة للمساهمين )المواد من 4 إلى 9(.- 1
الحقوق المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة )المواد من 10 إلى 15(.- 2
مجلس اإلدارة: تكوين المجلس ومسؤولياته وصالحياته وإجراءاته والتدريب )المواد من 16 إلى 41(.- 3
حاالت تعارض المصالح )المواد من 42 إلى 49(.- 4
لجان الشركة )المواد من 50 إلى 72(.- 5
الضوابط الداخلية، ومراجعي الحسابات الخارجيين، وتقارير وسياسات الشركة، ومسائل متنوعة أخرى )المواد من 73 إلى 98(.- 6

نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية 5-8-3

تبنت الشركة السياسات واللوائح الداخلية المتعلقة بحوكمة الشركة التالية:

الئحة عمل لجنة المراجعة والتي تم اعتمادها بموجب قرار من الجمعية العامة في 1444/02/09هـ )2022/09/05م(. 	
الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تم اعتمادها بموجب قرار من الجمعية العامة في 1444/02/09هـ )2022/09/05م(. 	
معايير المنافسة والتي تم اعتمادها بموجب قرار من الجمعية العامة في 1444/02/09هـ )2022/09/05م(. 	
سياسة المكافآت والتي تم اعتمادها بموجب قرار من الجمعية العامة في 1444/02/09هـ )2022/09/05م(. 	
سياسة عضوية مجلس اإلدارة والتي تم اعتمادها بموجب قرار من الجمعية العامة في 1444/02/09هـ )2022/09/05م(. 	
سياسة قواعد السلوك المهني والتي تم اعتمادها بموجب قرار من المجلس في 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م(. 	
سياسة وإجراءات اإلفصاح والتي تم اعتمادها بموجب قرار من المجلس في 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م(. 	
سياسة توزيع األرباح والتي تم اعتمادها بموجب قرار من المجلس في 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م(. 	
سياسة إجراءات مجلس اإلدارة والتي تم اعتمادها بموجب قرار من المجلس في 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م(. 	
سياسة تعارض المصالح والتي تم اعتمادها بموجب قرار من المجلس في 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م(. 	
سياسة إجراءات الجمعية العامة والتي تم اعتمادها بموجب قرار من المجلس في 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م(. 	
سياسة اإلبالغ عن الممارسات المخالفة والتي تم اعتمادها بموجب قرار من المجلس في 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م(. 	
سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح والتي تم اعتمادها بموجب قرار من المجلس في 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م(. 	
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االمتثال بأحاكم الئحة حوكمة الشراكت  5-8-4

اعتباًرا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ممتثلة من جميع النواحي الجوهرية باألحكام اإللزامية في الئحة حوكمة 
الشركات. كما يقر مجلس اإلدارة أن الشركة ستمتثل باألحكام اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات فيما يتعلق باإلفصاحات واإلخطارات وتقديم الملفات 

إلى هيئة السوق المالية وتداول السعودية أو الجمهور والتي ستنطبق على الشركة بعد اإلدراج، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

الفقرة )ج( من المادة )14(، والتي تنص على أنه يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق –  	
عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة – الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة 

ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.
الفقرة )د( من المادة )15(، فيما يتعلق بتزويد هيئة السوق المالية بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة. 	
الفقرة )هـ( من المادة )15(، والتي تنص على أنه يجب على الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار هيئة السوق المالية وتداول السعودية بنتائج  	

الجمعية العامة فور انتهائها.
الفقرة )ب( من المادة )19(، والتي تنص على أنه عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن  	

تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان األسباب التي دعت لذلك.
المادة )90(، فيما يتعلق بما يجب تضمينه في تقرير مجلس اإلدارة. 	
الفقرة )ب( من المادة )91(، فيما يتعلق بنشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع اإللكتروني للسوق. 	

الموظفون   5-9

أسهم الموظفين  5-9-1

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1444/02/09هـ )الموافق 2022/09/05م( على برنامج أسهم للموظفين والذي يهدف إلى توفير حوافز 
إضافية للموظفين الذين تعتبر مساهماتهم ضرورية لنمو الشركة ونجاحها، وذلك في سبيل استقطاب أشخاص مؤهلين واالحتفاظ بهم، وتدعيم مواءمة 

مصالح هؤالء الموظفين مع مساهمي الشركة، وفوضت مجلس اإلدارة بتحديد شروط وتفاصيل البرنامج وفًقا لألنظمة ذات العالقة.

وستقوم الشركة، بالتزامن مع إتمام عملية الطرح، بشراء )580,000( سهم من المساهم البائع، تمثل ما نسبته )0.3437037%( من رأس مال الشركة، 
بنفس سعر الطرح. وبقيمة إجمالية تساوي ]•[ ريال سعودي الستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين.

الترتيبات األخرى 5-9-2

باستثناء برنامج أسهم للموظفين الموضح أعاله، ليس لدى الشركة أي ترتيبات أخرى تُشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات.  6

المقدمة  6-1

يقدم قسم مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع المالي للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م وفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و 2022م. يجب قراءة هذا القسم باالقتران مع المعلومات المقدمة تحت عنوان 
»ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية«، والقوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و 2020م و 2021م والقوائم 
المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي أعدتها الشركة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في 
المملكة وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتم مراجعتها من قبل شركة برايس وتر هاوس كوبرز 
محاسبون قانونيون، على النحو المبين في تقارير المراجعة الخاصة بهم. يحتوي تقرير المراجعة على القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م على فقرة تأكيدية تلفت االنتباه إلى اإليضاحين 3.7 و32 على القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م والتي تصف التعديالت التي تم إجراؤها على القوائم المالية الصادرة سابًقا للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

ويؤكد مراجع الحسابات استقالليته من الشركة كما تم توضيحه في تقرير مراجع الحسابات المرفق بهذه النشرة. وقدمت شركة برايس وتر هاوس كوبرز، 
حتى تاريخ نشرة هذا اإلصدار، موافقتها الخطية على اإلشارة في نشرة اإلصدار إلى دورها كمراجع حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و2022م.

)تعد القوائم المالية المذكورة أعاله جزًءا ال يتجزأ من هذه النشرة ويجب قراءتها جنباً الى جنب مع هذه القوائم وشروحاتها التكميلية، ويمكن االطالع 
على هذه القوائم المالية )في القسم رقم )19( »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة(.

تم تقريب جميع المبالغ الواردة في هذا القسم إلى أقرب مليون ريال ما لم يُذكر خالف ذلك، وتم تقريب األرقام والنسب إلى أقرب رقم عشري. وبناًء 
على ذلك، فإن إجمالي تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. وعليه، تستند جميع النسب والمؤشرات والنفقات السنوية ومعدل النمو السنوي 

المركب إلى أرقام مقربة.

تم استخراج المعلومات المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م المبينة أدناه، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في 
القسم )6-5( »إعادة عرض المعلومات المالية« وما لم يُذكر خالف ذلك، من القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م، على التوالي. كما تم استخراج المعلومات المالية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م المبينة أدناه، ما لم 

يُذكر خالف ذلك، من القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

تم إعادة تصنيف بعض المعلومات المالية المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م لتتوافق مع العرض المعتمد في القوائم المالية المراجعة 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وبالتالي فهي تختلف عن المعلومات المالية المدرجة في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م. لم يكن هناك أي تأثير على الربح أو الخسارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م أو إجمالي حقوق الملكية نتيجة إعادة 

التصنيف، والتي تم شرحها في هذا القسم والقسم ) 6-5( »إعادة عرض المعلومات المالية للشركة«.

قد يتضمن هذا القسم بيانات افتراضية تتعلق بإفادات مستقبلية للشركة، بناء على خطط اإلدارة وتوقعاتها بشأن نمو الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 
المالي فضاًل عن المخاطر والشكوك المرتبطة بها. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة نتيجة للعديد من العوامل 
والمخاطر واألحداث المستقبلية، بما في ذلك المخاطر الوارد مناقشتها في هذا القسم من النشرة أو في أي قسم آخر منها، ال سيما القسم رقم )2( 

»عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

إعادة عرض القوائم المالية السنوية

لدى الشركة اتفاقيات مع أرامكو السعودية لشراء اللقيم الالزم لمرافق الشركة في جدة وينبع ولتوريد بعض المنتجات الثانوية إلى أرامكو السعودية بعد 
معالجة اللقيم واستخراج الزيت األساسي للبيع لعمالئها اآلخرين. قررت الشركة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م أن تقوم بالمحاسبة 
عن هذه المعامالت مع أرامكو السعودية بشكل منفصل كمشتريات من اللقيم ومبيعات من المنتجات الثانوية إلى أرامكو السعودية، بدالً من تقديم خدمات 
المعالجة. هذا على أساس قدرة الشركة على السيطرة والحصول على منافع اقتصادية كبيرة واتخاذ القرارات المتعلقة باللقيم المستخدم ومزيج المنتجات 
المنتجة التي تختلف اختالًفا جوهرًيا عن اللقيم الذي تم شراؤه. تم تسجيل هذه المعامالت مع أرامكو السعودية سابًقا على أساس صافي متحصالت 

مبيعات المنتجات الثانوية المسجلة مقابل مشتريات اللقيم.

ليس للتغيير أي أثر على قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية كما في وللسنوات المنتهية في ذلك التاريخ.

يرجى مراجعة القسم )6-5( »إعادة عرض المعلومات المالية للشركة« من نشرة اإلصدار لمعرفة األثر المالي إلعادة العرض.
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العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات الشركة  6-2

فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها. وتستند هذه العوامل إلى المعلومات المتوفرة 
حالياً للشركة وقد ال تمثل جميع العوامل التي لها تأثير على أعمال الشركة.

مشروع  ذلك  في  بما  وأهدافها،  أغراضها  تحقيق  على  قدرتها  وعدم  الجديدة  ومشاريعها  ونموها  الشركة  استراتيجية 
التوسعة الثاني في ينبع 

تعتمد ربحية الشركة وقدرتها على زيادة إيراداتها على التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيق استراتيجيتها بنجاح. وتعتمد قدرة الشركة على تحقيق 
استراتيجيتها على عدة عوامل، مثل قدرتها على تحديد الفرص المناسبة، وتطوير فرص سوقية جديدة، والحصول على تمويل في حال دعت الحاجة لذلك، 

وااللتزام باألنظمة. وقد تتحمل أو تتعرض الشركة اللتزامات أو خسائر أو تكاليف غير متوقعة في سعيها لتحقيق فرص النمو هذه.

وتهدف الشركة بالتحديد إلى مواصلة توسيع أعمالها من خالل إنشاء مشاريع جديدة بما في ذلك مشروع التوسعة الثاني في ينبع ومبادرة تحول األعمال 
ومجمع صناعات الزيوت بينبع وغيرها. وللمزيد من التفاصيل عن هذه المشاريع، الرجاء مراجعة القسم )4-5-3( »المشاريع المستقبلية«.

من الُمخطط أن يكتمل مشروع التوسعة الثاني في ينبع في عام 2025م، قبل اإلغالق المحتمل لمرفق إنتاج جدة، ويهدف للسماح للشركة بالبدء في إنتاج 
الفئة الثالثة من زيوت األساس وإنتاج كميات إضافية من الفئة الثانية من زيوت األساس. وللحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بإغالق 
مرفق إنتاج جدة، الرجاء مراجعة القسم )2-1-2( »المخاطر المتعلقة بإغالق مرفق إنتاج جدة واالعتماد على مرفق إنتاج واحد في المستقبل«. إن 
تخفيض إنتاج بعض منتجات الفئة األولى من زيوت األساس والبدء في إنتاج الفئة الثالثة من زيوت األساس يعد قراًرا استراتيجًيا مهًما من قبل الشركة. 
ويمكن أن يتأثر نجاح هذا القرار االستراتيجي بعدة عوامل، العديد منها خارج عن سيطرة الشركة. وتشمل هذه العوامل األوضاع السياسية واالقتصادية 
في المملكة وعلى الصعيد العالمي، وتأمين اللقيم اإلضافي الالزم لمشروع التوسعة الثاني في ينبع، والتغييرات في األنظمة واللوائح، والتغيرات في أوضاع 
األسواق، ودخول منافسين جدد إلى السوق، والتغييرات في طلب السوق على الفئة الثالثة من زيوت األساس أو أال يلبي هذا الطلب توقعات الشركة، وزيادة 
الطلب على الفئة األولى من زيوت األساس، وغيرها من العوامل التي تم ذكرها في نشرة اإلصدار هذه. إذا تحققت هذه العوامل، فقد ال تنجح الشركة في 

تحقيق األرباح المتوقعة بناًء على دراسات الجدوى أو التوقعات ذات الصلة، أو أي أرباح على اإلطالق.

عالوة على ذلك، تعتزم الشركة على إنشاء مجمع صناعات الزيوت بينبع، وهو مجمع صناعي للمنتجات المتخصصة. ويعتمد نجاح مجمع صناعات الزيوت 
بينبع على مجموعة متنوعة من العوامل، العديد منها خارج سيطرة الشركة. على سبيل المثال، تعتمد قدرة الشركة على إنشاء مجمع صناعات الزيوت 
بينبع إلى حد كبير على األطراف التي تتعاقد معها الشركة إلنشاء المشروع، مثل شركات التطوير والمقاولين والمكاتب الهندسية والمستشارين ومقدمي 
الخدمات اآلخرين. ويعتمد نجاح مجمع صناعات الزيوت بينبع أيًضا على أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين وخاصة الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة 
الطاقة ووزارة االستثمار وأدائهم ألدوارهم في المشروع، ونوع االستثمارات التي يتم جذبها ومدى تقبل المستثمرين المستهدفين لالنضمام إلى مجمع 
صناعات الزيوت بينبع واالستمرار في أن يكونوا جزًءا من مجمع صناعات الزيوت بينبع. وستنفق الشركة استثماًرا في بناء البنية التحتية لـمجمع صناعات 

الزيوت بينبع، وقد ال تحقق الشركة عوائد تغطي أو تتجاوز هذه النفقات.

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد قدرة الشركة على إكمال مشاريعها المخطط لها، بما في ذلك مشروع التوسعة الثاني في ينبع ومبادرة تحول األعمال ومجمع 
صناعات الزيوت بينبع، على الوقت والميزانية والجودة المطلوبة أيًضا إلى حد كبير على األطراف المعنية في إنشاء المشاريع، مثل المنظمين والموردين 
والمقاولين والمكاتب الهندسية والمستشارين ومقدمي الخدمات اآلخرين. وإذا لم تمتثل بعض هذه األطراف بالتزاماتها وفًقا للعقود المبرمة، فقد يؤثر 

ذلك على قدرة الشركة على إنجاز مشاريعها وفًقا للجدول الزمني المحدد والميزانية المحددة وبالجودة المطلوبة.

إذا لم تتمكن الشركة من النجاح في إكمال المشاريع الجديدة بما في ذلك مشروع التوسعة الثاني في ينبع ومبادرة تحول األعمال ومجمع صناعات الزيوت 
بينبع، أو إذا كانت هذه المشاريع الجديدة غير مربحة، فسيؤثر ذلك سلًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، 

وسيحد من فرص نموها.
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توريد اللقيم وكميته وجودته 

تعتمد عمليات الشركة وأعمالها ونجاحها على استالم الزيت الخام المختزل، مادة اللقيم الرئيسية للشركة، والتي يتم توفيرها من أرامكو السعودية فقط. 
وأي نقص في إمدادات الزيت الخام المختزل، أو أي اختالف في الجودة، سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على قدرات الشركة اإلنتاجية وعلى منتجاتها.

تتأثر قدرة الشركة على الحصول على الزيت الخام المختزل من أرامكو السعودية بعدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر، اإلجراءات الحكومية 
وإصدار أو ّسن األنظمة واللوائح واألوامر مما قد ينتج عنه تأثر عمليات التوريد للشركة، والتغيرات في الظروف والسياسات االقتصادية في المملكة التي 
تؤثر على توريد الزيت الخام المختزل وانقطاع إنتاج وتسليم الزيت الخام المختزل بما في ذلك االنقطاعات الناجمة عن األخطاء البشرية والهجمات 
اإلرهابية والقوة القاهرة وغيرها، وأي عامل يؤثر على أعمال أو عمليات أو سلسلة توريد أرامكو السعودية وغيرها من العوامل. وتتأثر جودة الزيت الخام 
المختزل أيًضا بعوامل مختلفة، بما في ذلك سالمة سلسلة التوريد والتسليم وتوافر الزيت الخام المختزل بالجودة المطلوبة. ويمكن أن يؤثر تحقق أي من 
هذه المخاطر على اللقيم المقدم إلى الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على عمليات اإلنتاج المخطط لها للشركة والتزامات األداء والمبيعات.

لدى الشركة اتفاقيتان رئيسيتان للقيم مع أرامكو السعودية، حيث أن اتفاقية توريد اللقيم لمرفق إنتاج جدة سارية اعتباًرا من تأسيس الشركة لمدة 50 
عاًما )تنتهي في عام 2026م(، تُجدد تلقائًيا لفترات إضافية لفترة 50 عاًما لكل منها إال إذا أنهاها أي من الطرفين بتقديم إشعار كتابي على األقل ستة 
أشهر قبل تاريخ انتهائها. وبالنسبة التفاقية توريد اللقيم لمرفق إنتاج ينبع، فهي سارية حتى عام 2038م، ولكن يجوز ألي من الطرفين إنهاؤها بتقديم 

إشعار قبل سنة واحدة خالل الفترة األساسية، أو بإشعار مدته )6( ستة أشهر خالل أي فترة تجديد.

في حال انتهت أي من االتفاقيات أو تم إنهاؤها بموجب شروطها، ولم تتمكن الشركة من إبرام اتفاقيات لقيم جديدة مع أرامكو السعودية بشروط تجارية 
مقبولة، فقد ال تتمكن الشركة من تأمين كل أو أي من احتياجاتها من اللقيم. عالوًة على ذلك، يمكن أن تتغير شروط أي من االتفاقيتين عند تجديدهما 
بعد انتهائهما أو إنهائهما. وإذا انتهت أي من اتفاقيات اللقيم مع أرامكو السعودية أو أُنهيت، أو تم تعديل أحكامها، فقد ال تتمكن الشركة من الحصول 
على لقيم الزيت الخام المختزل بشروط تجارية مناسبة أو على اإلطالق. ولالطالع على المزيد من التفاصيل عن آلية إنهاء كل اتفاقية، الرجاء مراجعة 

القسم )12-6( »االتفاقيات الجوهرية«.

وإذا تحققت أي من العوامل المذكورة أعاله، فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها 
المستقبلية.

التغيرات في هوامش التكسير

يتأثر نجاح أعمال الشركة وأدائها المالي وربحيتها بالفرق بين أسعار زيوت األساس وأسعار اللقيم، والذي يُعرف بـ »هوامش التكسير«. 

وتتأثر أسعار اللقيم بالعديد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العرض والطلب العالميان، وأسعار النفط 
الدولية، وتوقعات السوق للعرض والطلب في المستقبل، والظروف السياسية العالمية، وقرارات مستويات اإلنتاج من قبل الدول األعضاء في منظمة أوبك 

ومنتجي النفط اآلخرين، والظروف الجيوسياسية اإلقليمية ومتغيرات السوق األخرى بما في ذلك توافر اللقيم والظروف االقتصادية العامة.

كما أن األسعار التي يمكن للشركة بيع زيوت األساس بها متقلبة، وقد تقلبت األسعار بشكل كبير في السنوات األخيرة وقد تستمر بذلك في المستقبل. 
وقد تتغير أسعار زيوت األساس نتيجة للعديد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة بما في ذلك الطلب على زيوت األساس، القدرة العالمية على اإلنتاج 
والتخزين، والتغيرات في اللوائح ذات العالقة، والطقس والمواسم، والنزاع المسلح الدولي، واإلرهاب، والظروف االقتصادية العامة، واألوبئة، والمنافسة 
من المواد البديلة، وقرارات التسعير الخاصة بالمنافسين، والتغيرات في تكلفة الخدمات اللوجستية وتوافرها، والطلب على مواد التشحيم وغيرها من 
المنتجات النهائية. وعلى سبيل المثال، تسببت األحداث األخيرة المتعلقة بروسيا وأوكرانيا في نقص إمدادات زيوت األساس وبالتالي أدت إلى هوامش 

تكسير أعلى، ولكن قد تتقلص هذه الهوامش في المستقبل عند انتهاء نقص اإلمداد هذا.

ستتأثر هوامش تكسير الشركة بأي تقلب وزيادة في سعر اللقيم والتي ال تقابلها نفس الزيادة في سعر زيوت األساس التي تبيعها الشركة، وستتأثر هوامش 
تكسير الشركة أيًضا بأي انخفاض في أسعار زيوت األساس ال يقابله انخفاض أسعار اللقيم. وال تتحوط الشركة ألسعار اللقيم )على سبيل المثال، عن 

طريق عقود مشتقات اللقيم أو زيوت األساس(، مما يزيد من مخاطر تأثير تقلب األسعار على هوامش التكسير للشركة.

وكانت هوامش التكسير العالمية لزيوت األساس متقلبة في السنوات األخيرة وقد تستمر كذلك في المستقبل. وبلغت هوامش تكسير زيوت األساس للشركة 
)289( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري، و)326( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري، و)599( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري، و)494( دوالًرا أمريكًيا لكل طن متري 
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من 2019م، 2020م، 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي. ولمزيد من التفاصيل 

حول هوامش تكسير الشركة، الرجاء مراجعة القسم )6-7-1( »قائمة الدخل الشامل للشركة«.

إذا حدث أي مما سبق وانخفضت هوامش التكسير الشركة، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها 
المستقبلية
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تركز العمالء وجذب العمالء الجدد والحفاظ على العمالء الحاليين

وصلت إيرادات الشركة من أكبر عشرة )10( عمالء لزيوت األساس إلى حوالي )1,324.3( مليون ريال سعودي والتي تمثل )23.6%( من إجمالي اإليرادات، 
و)1,302.7( مليون ريال سعودي تمثل )29.7%( من إجمالي اإليرادات، و)2,490.9( مليون ريال سعودي تمثل )28.2%( من إجمالي اإليرادات و)1,375.6( 
مليون ريال سعودي تمثل )22.6%( من إجمالي اإليرادات، كما في 31 ديسمبر من 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022م، على التوالي. وتعتمد الشركة بشكل كبير على مجموعة أرامكو السعودية كعميل، وذلك خاصًة بالنسبة للمنتجات الثانوية. ومثلت مبيعات المنتجات 
الثانوية لمجموعة أرامكو السعودية ما نسبته )98.6%(، و)98.5%(، و)96.8%(، و)96.4%( من إجمالي مبيعات المنتجات الثانوية للشركة كما في 31 
ديسمبر من 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي. وتعتمد عوائد الشركة على هؤالء العمالء الرئيسيين، 

وتتوقع الشركة أن تستمر في االعتماد على عالقاتها معهم وعلى تجديد اتفاقيات البيع معهم.

تتضمن عموم اتفاقيات العمالء ما يسمح لألطراف بإنهائها اختيارًيا، مع فترات إشعار تتراوح من )90( يوم إلى سنة. ولمزيد من التفاصيل حول هذه 
العقود، الرجاء مراجعة القسم )12-6-7( »اتفاقيات المبيعات للعمالء«. باإلضافة لذلك وتُشّخص بعض األسواق التي تُباع فيها منتجات الشركة بكونها 
تشمل عدد محدود من العمالء الرئيسيين. وعليه فإن تعثر عميل رئيسي أو عمالء رئيسيين عن السداد في األسواق هذه أو استخدامهم وضعهم للضغط 

على أسعار الشركة وهوامشها قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، وتدفقاتها النقدية، ووضعها المالي.

إلى الحد الذي ينهي فيه أي من هؤالء العمالء الرئيسيين أو يقللون بشكل كبير من حجم أعمالهم مع الشركة في المستقبل، وفي حال لم يُقابل طلب ُعمالء 
جدد لهذه األحجام، فقد ال تتمكن الشركة من تحقيق مبيعاتها المستهدفة. وقد يكون فقدان أي عميل رئيسي خارج سيطرة الشركة، بما قد يشمل بسبب 
عدم استمرار رغبته في القيام بأعمال تجارية، أو تغيير استراتيجيته، أو تقييمه للمنتجات الموردة بكونها أقل من معايير الجودة المتفق عليها، أو االنقطاع 
في أعماله أو وضعه المالي والتشغيلي. ومثل هذه الخسارة للعمالء الرئيسيين، عندما ال يقابلها اكتساب عمالء جدد، قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

إغالق مرفق إنتاج جدة واالعتماد على مرفق إنتاج واحد في المستقبل

بناًء على خطة أعمال الشركة، والموافق عليها من ِقبل المجلس، فسيتم إغالق مرفق إنتاج جدة في عام 2026م. ولمزيد من التفاصيل حول إغالق مرفق 
إنتاج جدة، الرجاء مراجعة القسم )4-5-1-2( »مرفق إنتاج جدة«. وقد يشمل إغالق مرفق إنتاج جدة إغالًقا كاماًل لعملياته وهدمه، أو إيقاف تشغيله 

وحفِظه كما هو إذا تم االتفاق على ذلك مع المؤجر أرامكو السعودية. 

تسجل الشركة مرفق إنتاج جدة حالًيا في قوائمها المالية بتكلفة تاريخية مخصوًما منها االستهالك المتراكم، وقامت الشركة برصد مخصص مالي لتكلفة 
إيقاف التشغيل بقيمة )38.75( مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. ومع ذلك، في حال إيقاف التشغيل، قد تتكبد الشركة تكلفة إضافية للمبلغ 

الذي خصصته.

وبموجب نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، فإن أي شخص يتسبب في تدهور البيئة في موقع ما يكون ُملزًما بتصحيح هذا التدهور. وقد يتسبب هدم مرفق 
مثل مرفق إنتاج جدة آثاًرا بيئية وأضراًرا على بيئة الموقع. إذا حدث ذلك، فستكون الشركة مسؤولة عن تصحيح هذا األثر أو الضرر. وهذا األمر، باإلضافة 
إلى االلتزامات والتكاليف األخرى غير المتوقعة التي يمكن أن تنشأ نتيجة إلغالق مرفق إنتاج جدة. وال يمكن للشركة تقدير أو توقع مثل هذه التكاليف 

بشكل كامل، والتي قد تتجاوز بشكل كبير مخصصات إيقاف التشغيل التي خصصتها الشركة. 

إن هدم منشأة مثل مرفق إنتاج جدة يفرض عدة مخاطر أخرى، بما في ذلك احتمالية عدم قدرة الشركة على تعزيز أعمالها وإنتاجها في مرفق إنتاج ينبع 
لتغطية خسارة اإلنتاج من مرفق إنتاج جدة. وَمّثل إنتاج زيوت األساس من مرفق إنتاج جدة ما نسبته )27,4%( و)28,3%( و)22,2%( و)20.7%( من إجمالي 
إنتاج الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، على التوالي. ويوجد 
في مرفق إنتاج جدة أيًضا سعة تخزين توازي )31,540( متًرا مكعًبا للمنتجات )مقارنًة بسعة تخزين مرفق إنتاج ينبع التي تبلغ )278,180( متر مكعب(، 

والتي ستخسرها الشركة عند إغالق مرفق إنتاج جدة، وبالتالي ستنخفض سعة التخزين اإلجمالية للشركة.

بعد إغالق مرفق إنتاج جدة الُمتوقع، سيتركز إنتاج الشركة في مرفق إنتاجي واحد، ومرفق إنتاج ينبع، مقابل مرفقين إنتاجيين حالًيا. وإن مرفق إنتاج ينبع، 
وحتى مع تنفيذ مشروع التوسعة الثاني في ينبع، قد ال يعوض بالكامل أحجام اإلنتاج التي يجري إنتاجها حالًيا من مرفق إنتاج جدة أو نفس سعة التخزين. 
إن إغالق مرفق إنتاج جدة يضع عمليات الشركة وأعمالها في اعتماد كبير على مرفق إنتاج واحد وهو مرفق إنتاج ينبع. لذلك، فإن أي انقطاع أو حادث 
يحدث لمرفق اإلنتاج هذا )بما في ذلك المخاطر المختلفة التي تضمنتها هذه النشرة( سيكون له تأثير أعلى بكثير مما لو كان لدى الشركة مرافق إنتاج 

إضافية ويمكن أن يؤثر جوهرًيا وبشكل كبير على أعمال الشركة.

النقدية،  وتدفقاتها  المالي،  ووضعها  وعملياتها،  الشركة،  أعمال  على  تأثير سلبي وجوهري  تحققها  في حال  أعاله  المذكورة  العوامل  من  سيكون ألي 
وتوقعاتها المستقبلية.

128

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



عقود اإليجار وعدم تملك الشركة لألراضي التي تقع عليها مرافقها اإلنتاجية

إن األراضي التي تقع عليها مرافق إنتاج جدة وينبع هي أراضي مؤجرة وغير مملوكة للشركة. كما تستأجر الشركة مرفقي تخزين، أحدهما في ينبع واآلخر 
في اإلمارات العربية المتحدة.

بالنسبة لألرض التي يقع عليها مرفق إنتاج جدة، فهي مؤجرة للشركة من ِقبل أرامكو السعودية بموجب اتفاقية اإليجار والخدمات األساسية بين أرامكو 
السعودية والشركة، واألرض التي يقع عليها مرفق إنتاج ينبع مؤجرة من ِقبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب اتفاقية تأجير أرض صناعية. ولمزيد من 
المعلومات عن عقود اإليجار، الرجاء مراجعة القسم )12-6-5( »اتفاقيات العقارات وإيجار األصول والخدمات األساسية«. وتنتهي مدة اتفاقية اإليجار 
والخدمات األساسية التي بموجبها تؤجر أرض مرفق إنتاج جدة في عام 2026م، كما تنتهي مدة اتفاقية تأجير األراضي الصناعية التي بموجبها تؤجر 

أرض مرفق إنتاج ينبع في عام 2024م، وكال االتفاقيتان ال تشمل على بنود تجديد تلقائي.

بالنسبة لمرفق إنتاج جدة، يحق ألرامكو السعودية زيادة اإليجار وفًقا لتقديرها بإشعار مدته ثالثة أشهر. وعليه، قد تتكبد الشركة تكاليف إضافية غير 
مخطط لها في المستقبل حتى انتهاء عقد اإليجار. وفيما يتعلق بمرفق إنتاج ينبع، فسينتهي عقد اإليجار الخاص به في عام 2024م. وإذا لم يتم تجديد 
االتفاقية عند انتهاء مدتها، فلن يكون للشركة الحق في استخدام مرفق إنتاج ينبع. وقد ال تتمكن الشركة من تجديد عقد اإليجار أو تجديده بنفس الشروط 
أو بشروط أفضل، وعليه قد تفقد حق استخدام األرض، ويُطلب منها وقف عملياتها في مرفق إنتاج ينبع، وقد ال تتمكن من العثور على مرفق إنتاج بديل 
أو قد تتكبد تكلفة عالية للقيام بذلك، وسيُطلب منها تسليم األرض خالية من المرافق اإلنتاجية )أي أنها ستتكبد تكاليف الهدم وتكاليف إصالح األراضي 
والتكاليف األخرى التي لم ترصد لها الشركة أية مخصصات(.عالوًة على ذلك، تم تعديل اتفاقية تأجير األرض الصناعية في عام 2017م بما تضمن رفع 
اإليجار وَمنح الهيئة الملكية للجبيل وينبع الحق في زيادة اإليجار كل خمس سنوات بما يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلك. وعليه، قد يرتفع اإليجار في 
المستقبل وقد تتكبد الشركة تكاليف إضافية غير متوقعة. وتنص كل من اتفاقيات تأجير مرفق إنتاج جدة ومرفق إنتاج ينبع على أن تستعمل األراضي فيما 
يتعلق بتشغيل المرافق فقط، وال يجب أن تستعمل ألي غرض آخر قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من أرامكو السعودية أو الهيئة الملكية للجبيل، 

على حسب الحال، وهو األمر الذي قد يحد من قدرة الشركة على استخدام تلك المقرات ألي أغراض أخرى في حال رغبت بذلك.

عالوًة على ذلك، فتستأجر الشركة مرفقي تخزين. تستأجر الشركة مرفق تخزين في المنطقة الحرة بالحمرية تستخدمه الشركة لتخزين منتجاتها قبل 
توزيعها في اإلمارات العربية المتحدة وخارجها. ينتهي عقد اإليجار في 31 ديسمبر 2022م دون تجديد تلقائي ويمكن أيًضا إنهاؤه من قبل المالك في 
حاالت معينة، بما في ذلك اإلخالل. ويقع مرفق التخزين الثاني المؤجر في ينبع، وينتهي عقد اإليجار في 31 ديسمبر 2022م ولكنه يجدد تلقائًيا ما لم 
يقدم أحد األطراف طلًبا لعدم التجديد. وإذا أنهى مؤجرو مرافق التخزين هذه عقود اإليجار ذات الصلة وفًقا لشروطها أو إذا انتهت عقود اإليجار دون 
تجديد أو تم تجديدها بشروط أقل مالءمة، فسيؤثر ذلك على استخدام الشركة للصهاريج المستأجرة وقدرتها على تخزين المنتجات، مما قد يؤثر في 
النهاية على حجم المبيعات. ولمزيد من التفاصيل عن مرفقي التخزين المستأجرين، الرجاء مراجعة القسم )12-8-2( »األصول العقارية التي تستأجرها 

الشركة والشركة التابعة«.

في حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، وباألخص ما يتعلق بمرافق جدة وينبع نظًرا لتواجد كامل أعمال الشركة فيهما، فسيكون له تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم ) 2( »عوامل المخاطرة« في نشرة اإلصدار هذه.

إقرارات ألعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية  6-3

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تغيير جوهري ويتم تقديمها بما يتفق مع القوائم المالية 
المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م. باإلضافة إلى ذلك، تم استخراج بعض المعلومات المالية الواردة في هذا القسم من معلومات اإلدارة. أعدت الشركة القوائم المالية 
المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022م وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونين، والتي تم تدقيقها من قبل مدققي الحسابات، على النحو المبين في تقارير المراجعة الخاصة بهم. يحتوي تقرير المراجعة على القوائم المالية 
المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على فقرة تأكيدية تلفت االنتباه إلى اإليضاحين 3.7 و32 على القوائم المالية المعدة 
لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي تصف التعديالت التي تم إجراؤها على القوائم المالية الصادرة سابًقا للسنوات 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أيًضا بأن الشركة لديها رأس مال عامل يكفي لمدة ال تقل عن )12( شهراً تلي تاريخ نشر نشرة اإلصدار مباشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على الوضع المالي أو التجاري للشركة في السنوات المالية الثالث التي تسبق مباشرة طلب 
تسجيل وطرح األسهم الواردة في هذه النشرة، باإلضافة إلى نهاية الفترة المشمولة في تقرير مراجع الحسابات المستقل حتى تاريخ إصدار هذه النشرة، 

باستثناء ما ورد في هذا القسم أو أي قسم آخر من هذه النشرة، خاصة العوامل المذكورة في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وبأدائها المالي قد تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات 
أو مستندات أو وقائع أخرى يؤدي عدم تضمينها إلى جعل اإلفادات أو البيانات الواردة في هذه النشرة مضللة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليس لديها أي ممتلكات، بما في ذلك أي أوراق مالية تعاقدية أو أصول أخرى، تكون قيمتها متقلبة أو يصعب 
تقديرها.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بأن الشركة لم تقدم أي عموالت، أو خصومات، أو رسوم وساطة، أو أي تعويض غير نقدي آخر فيما يتعلق 
بإصدار أو طرح أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ طلب قبول وطرح األوراق المالية الخاضعة لتاريخ هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي قروض أو مطلوبات أخرى سواء كانت مغطاة بضمان شخصي أو ضمان غير شخصي أو مغطاة برهن 
عقاري بما في ذلك أي سحوبات على المكشوف من الحسابات المصرفية، وليس لديها أي مطلوبات مضمونة، أو مطلوبات بموجب القبول، أو ائتمان 
القبول، أو أي مطلوبات شراء تأجيرية باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم )12( »المعلومات القانونية« والقسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« 

والقسم رقم )6( »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في نشاطها باستثناء إغالق مرفق جدة الموضح في القسم )2-1-5-4( 
»مرفق إنتاج جدة« والمشاريع المستقبلية الموضحة في القسم )4-5-3( »المشاريع المستقبلية«.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن عمليات الشركة لم تتوقف بطريقة تؤثر أو أثرت بشكل كبير على وضعها المالي خالل االثني عشر شهًرا الماضية.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة، بناًء على المعلومات المقدمة من المساهمين، أن أسهم الشركة ال تخضع ألي حقوق خيار كما في تاريخ هذه النشرة باستثناء 
ما تم اإلفصاح عنه في القسم )4-3-6( »صندوق جدوى لالستثمار المشترك )زيت تشحيم لوب السعودية(«. يصرح أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة 
قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن أي حاالت طارئة وقد حسبت واعترفت بمخصص للمطلوبات المنصوص عليها في مناقشة اإلدارة وتحليل 

المركز المالي ونتائج العمليات.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات الشركة ال تخضع ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن جميع الموجودات الثابتة واالستثمارات، بما في ذلك األوراق المالية 
التعاقدية والموجودات األخرى التي تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال تحتفظ بأدوات دين قائمة، أو غير ُمصدرة، أو قروض ألجل، أو رهون مضمونة، أو غير مضمونة، باستثناء ما تم 
اإلفصاح عنه في القسم )12( »المعلومات القانونية« من نشرة اإلصدار هذه. وقد أصدرت الشركة ست سندات ألمر لصالح بنك الرياض تتعلق باتفاقية 
تسهيل المرابحة القائمة وتكلفة التمويل واتفاقية التسهيالت االئتمانية؛ لدى الشركة اتفاقيتان للتمويل )يرجى االطالع على القسم )12-6-9( »التمويل« 

في نشرة اإلصدار هذه(. باإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة عقارات مرهونة لصالحها كجزء من برنامج تملك المنازل. 

باستثناء ما ورد في هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الُمصدر.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليس لديها معلومات حول أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية تتعلق بنشاطها التجاري والتي قد يكون لها تأثير 
على أعمال الشركة ومركزها المالي، باستثناء تلك التي تم اإلفصاح عنها في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليس لديها معلومات عن أي سياسات حكومية، أو اقتصادية، أو مالية، أو نقدية، أو سياسية، أو أي عوامل أخرى 
أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )بشكل مباشر أو غير مباشر( على عمليات الشركة باستثناء المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في القسم رقم )2( 

»عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن أي التزامات محتملة وقد احتسبت وسجلت مخصًصا لاللتزامات الواردة 
في مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )2( »عوامل المخاطرة« والقسم )6( » مناقشة 

وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« في نشرة اإلصدار هذه.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة لم تشهد أي تغييرات في رأس المال خالل السنوات الثالث الماضية مباشرة قبل تاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح 
األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )6-8-3( »إجمالي حقوق الملكية« من نشرة اإلصدار هذه.

يتم تقديم اإلقرارات الواردة أعاله من قبل مجلس اإلدارة باإلضافة إلى أي إقرارات أخرى واردة صراحة في هذه النشرة.
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ملخص السياسات المحاسبية المهمة  6-4

المعايير الجديدة والتعديالت السارية اعتباًرا من 1 يناير 2022م

أصبحت بعض التعديالت على المعايير الموجودة حالياً قابلة للتطبيق لفترة التقرير الحالي. لم يكن للتعديالت أي تأثير على القوائم المالية المعدة لغرض 
خاص وبالتالي لم يكن على الشركة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء أي تعديالت بأثر رجعي.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 
والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 - إصالح مؤشر معدل الفائدة )الليبور( - المرحلة 2 

يمثل إعادة تشكيل الليبور إصالًحا واستبدااًل لمؤشرات أسعار الفائدة من قبل المنظمين العالميين. لدى الشركة عقود معينة، مربوطة باألساس بأسعار 
الفائدة السائدة بين البنوك في لندن بعملة الدوالر األمريكي )»الليبور بالدوالر األمريكي«( وأسعار الفائدة السائدة بين البنوك في السعودية )سايبور(. 
بالنسبة لليبور بالدوالر األمريكي، من المتوقع أن يتوقف نشر مدة السريان األكثر قابلية للتطبيق )الليبور بالدوالر األمريكي لمدة ستة أشهر( بالنسبة 

للشركة، بتاريخ 30 يونيو 2023م.

توفر هذه التعديالت اإلعفاءات المؤقتة التي توضح اآلثار على إعداد التقارير المالية عندما يتم استبدال الليبور بمعدل فائدة بديل خالي من المخاطر. 
وتشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:

وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح بشكل مباشر، ليتم التعامل معها كتغييرات في  	
سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق. 

تغييرات تصريح إصالح أسعار فائدة »الليبور« المطلوب إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة التحوط.  	
توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة ربح بديلة خالية  	

من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر.

لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة كما في تاريخ التقرير. وتعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية عندما 
تصبح قابلة للتطبيق.

تقوم الشركة حالًيا بتحليل التعرض لمؤشرات الليبور وتقييم األثر المحتمل لعملية التحول. وسيتم إعادة التفاوض مع األطراف المقابلة على جميع العقود 
واالتفاقيات التي تستند إلى سعر الليبور بالدوالر األمريكي والتي تنتهي صالحيتها في تواريخ التوقف بحيث تعكس المؤشرات البديلة وفًقا لخطة التحول 

األولية.

يحتوي الجدول التالي على تفاصيل عن جميع األدوات المالية للشركة والتي تستند إلى سعر الليبور بالدوالر األمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م:

األدوات المالية )مليون ريال سعودي(:

562.5األدوات املالية غير املشتقة

6.3األدوات املالية املشتقة

تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، »عقود اإليجار« - االمتيازات اإليجارية المتعلقة بفيروس كوفيد-19

يوفر التعديل للمستأجرين خيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار بنفس الطريقة كما لو أنها لم تكن هذه االمتيازات هي تعديالت على عقود اإليجار. في 
كثير من الحاالت، سيؤدي ذلك إلى احتساب االمتياز على أنه دفعة إيجار متغيرة. وينطبق هذا فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة 

لكوفيد-19 وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:

يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل مقابل اإليجار، الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل اإليجار الذي يسبق التغيير  	
مباشرة. 

ال يوجد تغيير جوهري على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار. 	

كان من المقرر تطبيق التعديل حتى 30 يونيو 2021م، ولكن مع استمرار أثر جائحة كوفيد-19، مدد مجلس معايير المحاسبة الدولي فترة تطبيق الوسيلة 
العملية حتى 30 يونيو 2022م. ومع ذلك، لم تتلق الشركة امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد-19، ولكنها تخطط لتطبيق الوسيلة العملية إذا أصبحت قابلة 

للتطبيق خالل فترة التطبيق المسموح بها.
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المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

لقد تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في 30 يونيو 2022م ولم يتم تطبيقها سابًقا 
بشكل مبكر من قبل الشركة. تم اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة ذات الصلة بالشركة والتي لم يتم تطبيقها بعد للقوائم المالية 

المعدة لغرض خاص للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م في القسم رقم ) 19( »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها«.

تقديرات وأحاكم محاسبية مؤثرة 

يتطلب إعداد القوائم المالية أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات 
واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب 

تعدياًل جوهرًيا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في المستقبل. 

الدفترية  القيم  على  للحكم  وتستخدم  الظروف  هذه  ظل  في  معقولة  أنها  يعتقد  مختلفة  أخرى  وعوامل  الخبرة  إلى  واالفتراضات  التقديرات  تستند 
للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. 
يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات 

المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

تشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي، والتي لها مخاطر 
جوهرية تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية، على ما يلي:

استهالك ممتلاكت ومعدات

إن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعدات هي مسألة يتم فيها الحكم بناء على الخبرة بأصول مماثلة. يتم استهالك المنافع االقتصادية 
المستقبلية المضمنة في األصول من خالل االستخدام. ومع ذلك، فإن العوامل األخرى مثل التقادم الفني أو التجاري والتآكل والتلف غالًبا ما تؤدي إلى 
تناقص الفوائد االقتصادية المتجسدة في األصول. تقوم اإلدارة بتقييم األعمار اإلنتاجية المتبقية وفًقا للوضع الفني الحالي لألصول والفترة المقدرة التي 
من المتوقع خاللها أن تحقق هذه األصول منافع للشركة. في ظل ذلك، تؤخذ العوامل األساسية التالية في االعتبار: )أ( االستخدام المتوقع لألصول و)ب( 

التآكل المتوقع، والذي يعتمد على عوامل التشغيل وخطة الصيانة و)ج( التقادم الفني أو التجاري الناشئ عن التغيرات في ظروف السوق.

تقوم اإلدارة بشكل دوري بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك للتأكد من أن االستهالك متوافق مع النمط المتوقع 
للمنافع االقتصادية لألصول. 

يتم استهالك أصول الشركة، المصنفة ضمن الممتلكات والمصنع والمعدات، على أساس القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي االقتصادي.

كما في 30 يونيو 2022م، إذا ما زاد العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمصنع والمعدات أو انخفض بنسبة 10%، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، 
فإن إجمالي الدخل الشامل للفترة ينخفض بمقدار 13,3 مليون ريال سعودي أو ارتفع بمقدار 18,1 مليون ريال سعودي )فترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2021م: النخفض بمقدار 14,2 مليون ريال سعودي أو ارتفع بمقدار 17,8 مليون ريال سعودي(، على التوالي.

موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار

بالنسبة لبعض عقود اإليجار التي تحتوي على خيارات التمديد، فقد اجتهدت الشركة في تحديد مدة اإليجار وراعت تلك العقود فترة التمديد عند تحديد 
مدة عقد اإليجار، حيث يكون للشركة وفق تقديرها الخاص سلطة تمديد مدة عقد اإليجار ومن المؤكد بشكل معقول أنها تمارس خيارات التمديد هذه. 
إن تقييم ما إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات يؤثر على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل جوهري على مبلغ المطلوبات 

اإليجارية وموجودات حق االستخدام المثبتة. 

يتم قياس المطلوبات اإليجارية بالقيمة المخصومة لمدفوعات اإليجار، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي حيث ال يمكن تحديد معدل الفائدة الضمني 
في عقد اإليجار بسهولة وهو ما ينطبق عموًما على عقود اإليجار في الشركة. إن معدل االقتراض اإلضافي هو المعدل الذي يجب أن تسدده الشركة 
القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.

لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، تستخدم الشركة عروض تمويلية حديثة من طرف خارجي حصلت عليها الشركة كنقطة بداية، ويتم تعديلها لتعكس 
التغيرات في شروط التمويل.
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كما في 30 يونيو 2022م، إذا ما زاد معدل االقتراض اإلضافي المستخدم لتحديد القيمة الحالية المخصومة للمطلوبات اإليجارية بمقدار 200 نقطة 
أساس، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن إجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية سيكون قد انخفض بمقدار 0.03 مليون ريال سعودي وارتفع 
بمقدار 0.14 مليون ريال سعودي )فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م: انخفاض بمقدار 0.01 مليون ريال سعودي أو ارتفاع بمقدار 0.23 

مليون ريال سعودي(، على التوالي.

مخصص تقادم المخزون

تحّدد الشركة مخصص تقادم المخزون الخاص بها بناًء على الخبرة التاريخية والظروف الحالية والتوقعات الحالّية والمستقبلّية فيما يتعلق باستخدامها. 
ويمكن أن تتغير تقديرات مخصص الشركة حول تقادم المخزون من فترة ألخرى، وقد يعود ذلك إلى تقييم االستخدام المستقبلي للمخزون.

كما في 30 يونيو 2022م، إذا ما زادت الخصومات الكمية أو نقصت بنسبة 10%، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سينخفض / يرتفع إجمالي 
الدخل الشامل للفترة المنتهية بذلك التاريخ بمبلغ 1,5 مليون ريال سعودي )السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م: ينخفض / يرتفع بمبلغ 1,5 مليون 

ريال سعودي(.

التزامات منافع الموظفين

تتمثل تكلفة بدالت ما بعد الخدمة المحددة في القيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام التقييمات االكتوارية. ويتضمن التقييم 
االكتواري القيام بوضع عدة افتراضات تختلف عن التطورات المستقبلية الفعلية. وتشتمل على تحديد معّدل الخصم والزيادات المستقبلية في الراتب 
وترك الوظيفة قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفيات وغيرها. ونظراً لتعقيد التقييم، تعتبر االفتراضات وطبيعتها طويلة األجل التزاماً 

محدداً للبدالت حيث يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات، ويتم فحص جميع االفتراضات في كل تاريخ تقرير.

يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المالئم والعائد والسندات ذات تصنيف ائتماني عالي على النحو 
المحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، يتم استقراؤها حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم اإلدارة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير 
قابلة لالسترداد. وتشتمل العوامل التي قد تحفز عملية تقييم لخسائر االنخفاض على أدلة داخلية وخارجية متعلقة بالتغيرات في التقنية والسوق والبيئة 

التنظيمية أو االقتصادية التي تعمل فيها المنشأة والتغيرات في أسعار الفائدة السوقية واألداء االقتصادي للموجودات.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هو تقدير مهم يتضمن تحديد المنهجية والنماذج ومدخالت القوائم، وقد استخدمت الشركة معلومات استشرافية 
مدعومة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. المكونات التي لها تأثير كبير على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة هي احتمالية التخلف عن السداد 
والخسارة في حالة التعثر، باإلضافة إلى نماذج االقتصاد الكلي. تقوم الشركة بمراجعة والتحقق من نماذج ومدخالت القوائم لتقليل أي فروق بين تقديرات 

خسائر االئتمان المتوقعة وخسارة االئتمان الفعلية.

كما في 30 يونيو 2022م، إذا ما زاد مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة أو نقص بنسبة 10%، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سينخفض / 
يرتفع إجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية بمبلغ 1,2 مليون ريال سعودي )السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م: ينخفض / يرتفع بمبلغ 0,5 مليون 

ريال سعودي(.

العمالت األجنبية

العملة الوظيفية وعملة العرض- 1

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )»العملة الوظيفية«(. ويتم عرض 
القوائم المالية الخاصة بالشركة بالريال السعودي، والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للشركة.
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المعامالت واألرصدة- 2

يتم تسجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل الشركة بالعملة الوظيفية وفقاً لسعر الصرف الفوري السائد في التاريخ الذي تتأهل 
فيه المعاملة إلثباتها ألول مرة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية وفقاً لسعر الصرف الفوري 

السائد في تاريخ التقرير.

يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل. ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقاً للتكلفة 
التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة 

أجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة.

تتضمن القوائم المالية المعدة لغرض خاص القوائم المالية لفرع الشركة في سلطة المنطقة الحرة بالحمرية، اإلمارات العربية المتحدة. الفترة المشمولة 
بالتقرير لفرع الشركة هي نفس فترة الشركة أي 31 ديسمبر. تتم معامالت فرع الشركة بشكل أساسي بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي.

تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول/ غير المتداول. وتعتبر الموجودات متداولة في إحدى 
الحاالت التالية:

عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية.  	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	

الفترة المالية.

تصنف الشركة كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية.  	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير، أو 	
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. 	

تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

ممتلاكت ومصنع ومعدات

اإلثبات األولي

بالممتلكات  المرتبطة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  تتدفق  أن  المحتمل  يكون من  والمعدات كموجودات فقط عندما  والمصنع  الممتلكات  إثبات  يتم 
والمصنع والمعدات إلى الشركة، وإذا أمكن تحديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه. ويتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات وقياسها مبدئًيا بالتكلفة. 
تشتمل التكلفة على القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء األصل )بعد حسم الخصومات وخصومات الكمية( وأي تكاليف عائدة له مباشرًة، مثل تكاليف 
تجهيز الموقع وتكاليف التوصيل والتركيب واألتعاب المهنية ذات العالقة والتكلفة المتوقعة لفك األصل وترحيله وإعادته إلى الموقع )إلى الحد الذي يتم 

عنده إثبات هذه التكاليف كمخصص(.

عندما تكون تكلفة أجزاء من الممتلكات والمصنع والمعدات مهمة مقارنًة بإجمالي تكلفة البند، وعندما يكون لهذه األجزاء عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء 
األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية مختلفة، تقوم الشركة بإثبات هذه األجزاء بشكل فردي كموجودات لها أعمار إنتاجية محدده، وتستهلك وفقاً لذلك.

إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إلثباتها ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. ويتم التحويل 
إلى فئة الموجودات التشغيلية ذات الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.

تؤجل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها وتستهلك على مدار الفترة حتى تاريخ الصيانة الدورية الالحقة المخطط لها وفي حالة إجراء صيانة دورية 
غير متوقعة قبل الموعد، يتم تحميل التكاليف المؤجلة سابقا وغير المستهلكة على المصاريف على الفور ومن ثم تستهلك تكاليف الصيانة الدورية الجديدة 

على مدار الفترة التي من المحتمل االستفادة فيها من هذه التكاليف.
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القياس الالحق

تقوم الشركة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس كامل فئة الممتلكات والمصنع والمعدات. بعد إثبات األصل، يتم االحتفاظ ببند الممتلكات والمصنع والمعدات 
بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

النفقات الالحقة

تدرج النفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، إذا لزم األمر، وذلك فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق 
إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بها ومن الممكن قياس تكلفتها بشكٍل يعتمد عليه.

استهالك

النظامية  والقيود  والتجاري  الفني  والتقادم  المتوقع  المادي  والتلف  والبلي  للموجودات  المتوقع  اإلنتاجية على أساس االستخدام  اإلدارة األعمار  تحدد 
والقيود المماثلة على استخدام الموجودات والعوامل األخرى المشابهة. يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمال اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، 
في نهاية كل فترة تقرير. كما يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من 

القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.

يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التالية ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل على النحو التالي:

العمر اإلنتاجي – بالسنواتالفئة

10 - 50مرافق تصنيع

20 - 30مبان وتحسينات على عقار مستأجر

4 - 10األثاث والتركيبات

2 - 15آالت ومعدات أخرى

4سيارات

لدى الشركة سياسة الستهالك تكاليف صيانة المرافق على مدى خمس سنوات.

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات عندما يتم استبعادها أو عندما ال يتوقع أن ينتج عن استخدامها أو استبعادها أي منافع اقتصادية 
مستقبلية. ويتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. وتدرج في قائمة الدخل الشامل عند التوقف 

عن إثبات البند.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

تتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات. يتم تحويل الموجودات قيد 
اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعدات وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و/ أو حالتها الالزمة لالستخدام 

على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة.

تشتمل تكلفة كل بند من بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/التطوير وأي تكاليف مباشرة أخرى متعلقة بإنشاء أو 
شراء بند من بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على النحو الذي تريده اإلدارة.

ويبدأ  التنفيذ لالستهالك.  الرأسمالية قيد  تتعرض األعمال  انخفاض قيمة مثبت، وال  أي  ناقًصا  بالتكلفة  التنفيذ  الرأسمالية قيد  يتم قياس األعمال 
االستهالك فقط عندما يمكن استخدام الموجودات على النحو المقصود منها من قبل اإلدارة، ويتم عندها تحويلها إلى فئة الموجودات المالئمة.

تاكليف االقتراض

إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بحيازة و/ أو بناء موجودات الممتلكات والمصنع والمعدات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة للتحضير 
الستخدامها المقصود وحصة متناسبة من االقتراضات العامة، يتم رسملتها لتكلفة تلك الممتلكات والمصنع والمعدات. ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض 

األخرى عند تكبدها ويتم إثباتها في تكاليف التمويل.
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عقود اإليجار

متاحة  المستأجرة  الموجودات  فيه  تكون  الذي  بالتاريخ  وذلك  لها  المقابلة  االلتزامات  إلى  إضافة  استخدام  حق  كموجودات  اإليجار  عقود  إثبات  يتم 
لالستخدام من قبل الشركة.

قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. وتتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية  يتم مبدئياً 
لمدفوعات اإليجار التالية:

المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض. 	
المبالغ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيم المتبقية 	
سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكد بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و 	
دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار. 	

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخدام معدل 
االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة 

في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة.

يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن ما يلي:

مبلغ القياس األولي اللتزام اإليجار 	
أي دفعات إيجار أخرى تمت قبل / في تاريخ البدء ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة 	
أي تكاليف مباشرة أولية وتكاليف التجديد 	

يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إيجار المعدات والسيارات قصيرة األجل وجميع عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط 
الثابت كمصاريف في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 12 شهراً أو أقل. تمثل عقود اإليجار قصيرة 

األجل عقود مدتها 12 شهًرا أو أقل.

عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار 
اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤكداً بشكل معقول.

استهالك موجودات حق االستخدام

يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.

القياس الالحق

موجودات حق االستخدام

تقوم الشركة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس موجودات حق االستخدام. وبعد إثباتها كموجودات، يتم إدراج موجودات حق االستخدام عند إثباتها األولي 
بمبالغ ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

مطلوبات إيجارية

يتم قياس التزام اإليجار على النحو التالي:

زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار، 	
تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار المسددة، و 	
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت اإليجار، أو لتعكس مدفوعات اإليجار الثابتة المعدلة جوهرًيا. 	

عندما تتعرض الشركة لزيادات مستقبلية محتملة في مدفوعات اإليجار المتغيرة بناًء على مؤشر أو معدل، ال يتم إدراجها في المطلوبات اإليجارية حتى 
تصبح سارية المفعول. وعند سريان مفعول التعديالت على مدفوعات اإليجار بناًء على مؤشر أو معدل، يتم إعادة تقييم المطلوبات اإليجارية وتعديلها 

مقابل موجودات حق االستخدام.
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يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين المبلغ األصلي وتكلفة التمويل. ويتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق 
معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.

الموجودات غير الملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة 
بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت.

تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. وتطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى 
األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. ويتم مراجعة 

فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية.

يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل – محاسبياً وذلك بتعديل فترة 
أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. وتدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر 

محدد في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة )التي تتكون من برامج أجهزة حاسب آلي وتراخيص( بالتكلفة، بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في 
القيمة، إن وجدت. ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى 3 إلى 15 سنة.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالستهالك/ لإلطفاء، وعوضا عن ذلك يتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض القيمة. ويتم اختبار 
الموجودات الخاضعة لالستهالك/ اإلطفاء لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون 
غير قابلة لالسترداد. ويتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي 
القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو نسبة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى 
مستوى لها حيث تتواجد تدفقات نقدية واردة قابلة للتحديد بشكل منفصل والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من موجودات 

أخرى أو إجمالي موجودات )وحدات مدرة للنقد(. 

يتم فحص الموجودات غير المالية، بخالف الشهرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بشكل كلي أو جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض 
في القيمة جزئياً أو كلياً، وذلك في تاريخ نهاية كل فترة تقرير. يقّيد مبلغ أي عكس بالقيمة الدفترية للموجودات المعنية في حال لم يحدث االنخفاض 

األصلي في القيمة )أي بعد أخذ االستهالك االعتيادي في االعتبار في حال لم يحدث أي انخفاض في القيمة(.

يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة لخفض القيمة الدفترية لموجودات الوحدة المدرة للنقد )أو مجموع الوحدات( على أساس تناسبي بناًء على القيمة 
الدفترية لكل من موجودات الوحدة )أو مجموع الوحدات(. يعامل هذا االنخفاض في القيم الدفترية كخسائر انخفاض في القيمة لكل من الموجودات 

على حدة ويتم إثباته.

ذمم مدينة تجارية

تُعد الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة من العمالء مقابل المنتجات التي تم بيعها في سياق األعمال االعتيادية. ويتم إثبات الذمم المدينة التجارية 
مبدئياً بمبلغ المقابل غير المشروط ما لم تحتو على مكونات مالية جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلة. وتحتفظ الشركة بالذمم المدينة التجارية بهدف 

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي تقيسها الحقاً بالتكلفة المطفأة.

المخزون

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من النفقات 
غير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة االستيعابية التشغيلية االعتيادية. ويتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون 
على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. ويتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد حسم الخصومات وخصومات الكمية. ويمثل صافي القيمة القابلة 

للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادي، ناقصاً التكاليف المقدرة الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع.

يُدرج مبلغ أي انخفاض في قيمة المخزون لصافي القيمة البيعية القابلة للتحقق وجميع خسائر المخزون كمصاريف في الفترة التي وقع فيها انخفاض 
القيمة أو الخسارة. ويجب احتساب قيمة أي انعكاس في انخفاض قيمة المخزون نتيجة الرتفاع صافي القيمة البيعية كانخفاض في قيمة المخزون والتي 

تم اعتبارها كمصاريف في الفترة التي وقع فيها انعكاس القيمة.
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األدوات المالية

تصنيف الموجودات المالية

تقوم الشركة بتصنيف الموجودات المالية الخاصة بها ضمن الفئات التالية:

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 	
التكلفة المطفأة. 	

تستند هذه التصنيفات إلى نموذج األعمال الخاص بالشركة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما يكون األصل المالي ضمن نموذج أعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات 
النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط على 

المبلغ األصلي القائم.

بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، سيتم تسجيل األرباح والخسائر ضمن قائمة الدخل الشامل. 

القياس األولي

عند اإلثبات األولي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلة. وتُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في قائمة الدخل الشامل. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فتمثل قيمتها العادلة زائًدا أو ناقًصا تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار األصل المالي 

أو االلتزام المالي قيمة اإلثبات األولي.

تصنيف المطلوبات المالية

تحدد الشركة التزاًما مالياً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى استبعاد، أو خفض القياس، أو اإلثبات بشكل كبير، أو عدم 
التطابق في اإلثبات أو في حال إدارة إجمالية من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.

يتم قياس كافة المطلوبات المالية األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي حيث يكون للشركة حالياً حق نافذ نظاماً بمقاصة المبالغ 
المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

إعادة التصنيف

يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم الشركة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة الموجودات المالية. على سبيل المثال، عندما تتغير نية 
اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة األجل أو طويلة األجل، ال يُعاد تصنيف المطلوبات المالية.

القياس الالحق

فيما يلي القياس الالحق لألصول المالية:

أدوات الدين

التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات ألصل الدين 
والفائدة بالتكلفة المطفأة. وتدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم إثبات أي 
أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اإلثبات مباشرة في قائمة الدخل الشامل ويتم عرضها في اإليرادات / )المصاريف( األخرى. كما يتم عرض خسائر 

انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة الدخل الشامل. 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الدين الذي يتم قياسه الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة في قائمة الدخل الشامل ويتم عرضه كربح / )خسارة( بالقيمة العادلة على األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.
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التوقف عن اإلثبات

تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما تحّول كافة 
مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية.

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائه أو انقضائه. ويعتبر التغير الكبير في شروط 
أداة الدين كإطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام مالي جديد. تأخذ الشركة في االعتبار التعديالت الجوهرية بالنسبة لشروط االلتزام القائم أو جزء 
منه كإطفاء لاللتزام المالي األصلي وإثبات التزام جديد. من المفترض أن تكون الشروط مختلفة بشكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة من 
التدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة )بما في ذلك أي أتعاب مدفوعة صافية من أي أتعاب مقبوضة أو مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي( 
تختلف على األقل بنسبة 10% عن القيمة الحالية المخصومة من التدفقات النقدية المتبقية لاللتزام المالي األصلي. وإذا لم يكن التعديل جوهرياً، فإن 
الفرق بين: )1( القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل؛ و)2( القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل يتم إثباته في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة 

التعديل ضمن الدخل والمصاريف األخرى.

موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية

يتم خفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عندما يقع حدث أو أكثر من األحداث التي لها أثر مضر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل 
المالي. وتشتمل األدلة على وجود انخفاض في القيمة االئتمانية لألصل المالي وجود بيانات يمكن رصدها حول إحدى األحداث التالية:

صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المقترض. 	
إخالل ببنود العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد )موضح رقم )2( أعاله(. 	
قيام المقرض )المقرضون( - ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض- بمنح المقترض امتياز )امتيازات( بأن المقرض  	

)المقرضين( لن يأخذوا في االعتبار خالف ذلك.
وجود احتمال بدخول المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. 	
اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية. 	

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
إثبات الخسائر  المالية رقم 9 والذي يشترط  للتقارير  الدولي  المعيار  النهج المبسط الذي يسمح به  التجارية، وتطبق الشركة  المدينة  للذمم  بالنسبة 

المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات األولي لها.

ودائع قصيرة األجل

تشتمل الودائع قصيرة األجل على ودائع لدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة والتي تستحق في األصل خالل أكثر من ثالثة 
أشهر وأقل من اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.

نقد وما يعادله

لغرض قائمة التدفقات النقدية، يتكون نقد وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع بفترة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل، 
إن وجدت.

رأس المال

تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية، ويتم بيان تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى إصدار حصص جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من المتحصالت.

توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح على شركاء الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح من قبل المساهمين 
في الشركة.
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احتياطي نظامي

وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل 10% من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى 
يبلغ هذا االحتياطي 30% على األقل من رأس المال.

قروض

يتم إثبات االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحصالت 
)صافية من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في قائمة الدخل الشامل على مدى فترة االقتراض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات 
الرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض كتكاليف معامالت لالقتراض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيالت. 
في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيالت. عندما ال يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيالت، تتم 

رسملة الرسوم كمبالغ مدفوعة مقدماً مقابل خدمات السيولة، كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل المتعلق بها.

تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام 
المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في قائمة الدخل 

الشامل كإيرادات أخرى أو تكاليف مالية.

يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة، ما لم يكن للشركة حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام لمدة 12 شهًرا على األقل بعد فترة التقرير.

منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة األجل

تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة.

التزامات ما بعد التوظيف

تُدير الشركة نظام بدالت نهاية الخدمة للموظفين لخطة منافع محددة متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية بعد تقاعد الموظف. 
وتستند مدفوعات نهاية الخدمة إلى الرواتب والبدالت األخيرة وعدد سنوات الخدمة التراكمية للموظف. وتُقدم الشركة أيضاً تغطية طبية كاملة للموظفين 

السعوديين وأزواجهم بشرط إكمالهم على األقل 25 سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارهم عن 55 سنة أو يبلغ عمر الموظف 60 سنة.

وال يتم تمويل خطط مخصصات ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على 
طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للبدالت المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل 

سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة. 

ويتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة ببدالت ما بعد التوظيف مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة، بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام 
كأعباء مالية. إن أي تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليات التقويم االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل 

اآلخر.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشرة في الدخل 
الشامل اآلخر ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في الفترة التي تحدث فيها.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات الخطة على الفور في قائمة الدخل الشامل كتكاليف 
خدمة سابقة.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث سابق وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات 
صادرة لموارد متضمنة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام، وأن يكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكل موثوق. وال يتم إثبات مخصصات خسائر التشغيل 

المستقبلية.
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الخصم  معدل  ويتمثل  التقرير.  فترة  نهاية  في  االلتزام  لتسوية  المطلوبة  للنفقات  اإلدارة  لدى  تقدير  الحالية ألفضل  بالقيمة  المخصصات  قياس  يتم 
المستخدم لتحديد القيمة الحالية في معدل ما قبل الزكاة والضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة 
لاللتزام. وتحتسب الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الزمن كمصاريف فائدة. كما يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل 

الشامل بدون أي تعويضات.

تاكليف التفكيك

يتم إثبات مخصص اللتزام التفكيك عندما تتحمل الشركة المسؤولية عن أعمال الترميم أو إعادة تأهيل األراضي. ويستند مقدار التفكيك المطلوب 
للعمليات والتكاليف المرتبطة به على االشتراطات المنصوص عليها في األنظمة واللوائح الحالية.

وتشمل التكاليف التي يشتمل عليها المخصص جميع االلتزامات الخاصة بالتفكيك والمتوقع تكبدها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. يتم خصم مخصص 
التفكيك إلى قيمته الحالية ورسملته كجزء من األصل المدرج ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات ثم يتم تسجيل استهالكه كمصروف على مدى 

العمر اإلنتاجي المتوقع لذلك األصل.

يعتبر إجراء تعديالت على المبلغ المقدر وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بإيقاف العمليات حدثاً طبيعياً في ضوء األحكام الهامة والتقديرات 
ذات الصلة. وتسجل هذه التعديالت باعتبارها زيادة في االلتزام وزيادة مقابلة في األصل ذي العالقة. وفيما يلي العوامل التي تؤثر على تلك التعديالت:

التطورات في التقنية. 	
المتطلبات التنظيمية واستراتيجيات اإلدارة البيئية.  	
التغيرات في الحد المقّدر وتكاليف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم.  	
التغيرات في االستدامة االقتصادية. 	

ذمم دائنة تجارية

الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل االعتيادي من الموردين. ويتم 
تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة. 

ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

الزاكة وضريبة الدخل

تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً لنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )»الهيئة«(، ويتم تحميل مخصص الزكاة للشركة على قائمة الدخل 
الشامل. كما تتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عند االنتهاء من ربوط الحسابات النهائية، عند تحديد هذه المبالغ.

وتقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعودي.

يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة 
المؤقتة  الفروقات  على  المطلوبات(  )باستخدام طريقة  بالكامل  المؤجلة  الدخل  تجنيب مخصص ضريبة  ويتم  المستخدمة.  غير  الضريبية  والخسائر 
الناشئة فيما بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المالية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة 
عن اإلثبات األولي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت تجميع المنشآت والتي ال تؤثر )خالل وقت المعاملة( على األرباح، أو الخسائر لألغراض 
المحاسبية، أو األرباح، أو الخسائر الخاضعة للضريبة. ويتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب )واألنظمة( التي يتم سنها أو 
المطبقة فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع سريانها في حالة بيع األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة. 
كما يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها يمكن 

االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.

يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة للموجودات الضريبية المتداولة وعندما 
تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية عند وجود حق نافذ 

نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
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إثبات اإليرادات

يتم إثبات اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء، والتي تحدث عندما يتم نقل السيطرة إلى العميل بموجب عقود بيع السلع. ويتم تحديد السيطرة على 
المنتجات التي سيتم نقلها إلى العميل عندما تنتقل ملكية زيت التشحيم والمنتجات ذات الصلة إلى العميل، والذي يحدث عادًة عندما يتم نقل المنتج فعلًيا 
إلى سفينة أو أنبوب أو آلية تسليم أخرى. لدى الشركة عقود مع عمالء يكون فيها تزويدهم بخليط زيوت التشحيم و/ أو المنتجات الثانوية ذات الصلة هو 
التزام األداء الوحيد. وتثبت الشركة اإليرادات في نقطة زمنية معينة عندما تنتقل السيطرة على البضائع إلى العميل، ويكون ذلك عادة عند تسليم البضائع 

واإليرادات من الشحن والخدمات إلى أرامكو السعودية على مدى فترة زمنية، عند تقديم الخدمات.

قررت الشركة أنها العنصر الرئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها حيث أن لديها التزاًما أساسًيا في جميع ترتيبات اإليرادات، ولديها نطاق تسعير ، وتتحكم 
في البضائع قبل أن يتم تحويلها إلى العميل.

األحاكم المحاسبية الهامة- االعتراف باإليرادات

أبرمت الشركة اتفاقيات تتعلق بشراء اللقيم لمرافق إنتاج جدة وينبع وتوريد بعض المنتجات الثانوية إلى أرامكو السعودية بعد معالجة اللقيم واستخراج 
الزيت األساسي للبيع لعمالئها اآلخرين. تقوم الشركة بحساب هذه المعامالت بشكل منفصل على أنها مشتريات اللقيم ومبيعات المنتجات الثانوية من 
وإلى شركة أرامكو السعودية بدالً من توفير خدمات المعالجة، هذا على أساس قدرة الشركة على التحكم والحصول على منافع اقتصادية كبيرة واتخاذ 

القرارات المتعلقة باللقيم المستخدم ومزيج المنتجات المنتجة التي تختلف اختالًفا جوهرًيا عن المواد األولية المشتراة.

المصاريف

إن مصاريف البيع والتسويق هي المصاريف الناتجة من جهود الشركة في التسويق والبيع والتوزيع. وتُصنف جميع المصاريف األخرى، باستثناء تكاليف 
المبيعات والمصاريف المالية، كمصاريف عمومية وإدارية. كما يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكاليف المبيعات والبيع والتسويق والمصاريف العمومية 

واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

إيرادات مالية

تُقاس اإليرادات المالية باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع 
لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، أيهما أنسب، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية.

إعادة عرض المعلومات المالية  6-5

ينبغي قراءة القسم التالي بالتوازي مع القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

إعادة عرض المعلومات المالية للشركة 6-5-1

فيما يلي تسوية لألرقام المعدلة مع األرقام المعلنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م:

تسوية إعادة عرض المعلومات المالية للشركة في 2019م الجدول )1-6(:  

2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)معلن( )1(

2019مالتعديالت )2(
)معاد بيانه( )3(

قائمة الدخل الشامل

3,937.41,683.05,620.4المبيعات

)5,414.1()1,683.0()3,731.1(تكلفة المبيعات

206.3-206.3إجمالي الربح

القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م
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تسوية إعادة عرض المعلومات المالية للشركة في 2020م الجدول )2-6(:  

2020مالعملة: مليون ريال سعودي
)معلن( )1(

2020مالتعديالت )2(
)معاد بيانه( )3(

قائمة الدخل الشامل

3,187.51,206.04,393.5المبيعات

)3,978.6()1,206.0()2,772.6(تكلفة المبيعات

414.9-414.9إجمالي الربح

القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

تسوية إعادة عرض المعلومات المالية للشركة في 2021م الجدول )3-6(:  

2021مالعملة: مليون ريال سعودي
)معلن( )1(

2021مالتعديالت )2(
)معاد بيانه( )3(

قائمة الدخل الشامل

6,760.42,086.38,846.7المبيعات

)6,804.9()2,086.3()4,718.6(تكلفة المبيعات

2,041.8-2,041.8إجمالي الربح

القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية  6-6

يجب قراءة المعلومات المالية المحددة ومؤشرات األداء الرئيسية للشركة المبينة أدناه بالتوازي مع القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

ملخص المعلومات المالية للشركة  6-6-1

يعرض الجدول التالي ملخًصا للمعلومات المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

ملخص المعلومات المالية للشركة الجدول )4-6(:  

2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
التغير بين 

)2019م 
-2020م(

التغير بين 
)2020م 
-2021م(

     قائمة الدخل الشامل

101.4%)21.8%(5,620.44,393.58,846.7المبيعات )1(

71.0%)26.5%()6,804.9()3,978.6()5,414.1(تكلفة المبيعات )1(

392.1%101.1%206.3414.92,041.8إجمالي الربح

19.2%4.5%)116.6()97.8()93.6(مصاريف البيع والتوزيع

)0.3%()2.0%()176.9()177.5()181.2(المصاريف العمومية واإلدارية

)129.1%(6.7%)6.0(19.320.6اإليرادات / )المصروفات( األخرى

)خسارة(/ ربح القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة المقاسة 
)218.8%(33.3%13.3)11.2()3( )8.4(بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1,078.3%)358.7%(149.01,755.6)57.6()خسارة(/ ربح تشغيلي

24.4%)76.6%(4.55.6)3( 19.2إيرادات التمويل )عوائد استثمار(

)2.4%()28.1%()69.9()71.6()3( )99.6(تكاليف تمويل
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2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
التغير بين 

)2019م 
-2020م(

التغير بين 
)2020م 
-2021م(

1,965.2%)159.4%(81.91.691.4)137.9()خسارة(/ ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

20,888.9%)66.7%()188.9()0.9()2.7(الزكاة وضريبة الدخل

1,752.7%)157.7%(81.11,502.5)140.6()خسارة(/ ربح للسنة

إضافة

20,888.9%)66.7%(2.70.9188.9الزكاة وضريبة الدخل

)4.2%()16.5%(80.467.164.3صافي تكلفة التمويل

10.1%1.7%303.9309.1340.2استهالك وإطفاء

357.4%86.0%246.4458.22,095.9األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

     الدخل الشامل اآلخر

     بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة:

)211.0%()1.2%()37.3(34.033.6مكاسب /)خسارة( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة

100.0%-5.3-- الضريبة المؤجلة المتعلقة بخسارة إعادة قياس

1,182.0%)207.6%(114.71,470.5)106.6(إجمالي )اخلسارة( / الدخل الشامل للسنة

31 ديسمبر العملة: مليون ريال سعودي
2019م

31 ديسمبر 
2020م

31 ديسمبر 
2021م

التغير بين 
)2019م 
-2020م(

التغير بين 
)2020م 
-2021م(

     ملخص قائمة املركز املالي

14.4%3.2%3,596.93,711.64,244.5إجمالي حقوق امللكية

)4.8%()2.6%(5,663.45,518.75,255.9إجمالي الموجودات غير المتداولة

73.3%20.3%1,491.61,793.73,108.4إجمالي الموجودات المتداولة

14.4%2.2%7,155.17,312.48,364.3إجمالي املوجودات

69.4%)13.1%(1,783.11,550.22,626.0إجمالي المطلوبات غير المتداولة

)27.2%(15.5%1,775.12,050.61,493.8إجمالي المطلوبات المتداولة

14.4%1.2%3,558.23,600.84,119.8إجمالي املطلوبات

14.4%2.2%7,155.17,312.48,364.3إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

31 ديسمبر العملة: مليون ريال سعودي
2019م

31 ديسمبر 
2020م

31 ديسمبر 
2021م

التغير بين 
)2019م 
-2020م(

التغير بين 
)2020م 
-2021م(

     ملخص قائمة التدفقات النقدية

482.9%1347.9%1,814.6)5( 311.3)4( 21.5صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

)2,061.1%()103.6%()221.6(11.3)4( )314.0( صافي النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة االستثمارية

)635.3%()138.3%()916.4()5( 171.2)447.3(صافي النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية

275.9%)80.5%(918.9179.0672.9النقد وما يعادله في بداية السنة

100.5%275.9%179.0672.91,349.5النقد وما يعادله يف نهاية السنة
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2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
التغير بين 

)2019م 
-2020م(

التغير بين 
)2020م 
-2021م(

     مؤشرات األداء الرئيسية

كمية مبيعات زيوت األساس )ألف طن متري( )بما في ذلك تجارة 
891.0965.41,226.674.4261.2التحالف ومبيعات االستيراد المباشر(

استيرادات كمية المبيعات المباشرة لتحالف أرامكو لزيوت األساس 
4.153.266.649.113.4)ألف طن متري(

إجمالي هامش التكسير على زيت األساس الذي تنتجه شركة أرامكو 
السعودية لزيوت األساس - لوبريف )صافي الخصومات والشحن( 

)ريال سعودي لكل طن متري(
1,083.21,222.42,247.7%12.9%83.9

5.7 نقطة 23.1%9.4%3.7%هامش الربح
مئوية

13.7 نقطة 
مئوية

4.4 نقطة 19.8%3.4%)1.0%(هامش الربح التشغيلي
مئوية 

16.4 نقطة 
مئوية

6.0 نقطة 23.7%10.4%4.4%هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء
مئوية

13.3 نقطة 
مئوية

4.3 نقطة 17.0%1.8%)2.5%(هامش صافي الربح
مئوية

15.2 نقطة 
مئوية

4.1 نقطة 30.7%2.9%)1.2%(العائد على متوسط رأس المال المستثمر )2(
مئوية

27.9 نقطة 
مئوية

133.3%12.5%0.80.92.1نسبة التداول

--2.02.02.0إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

-44.0%253636فترة سداد الذمم المدينة )أيام(

)24.0%(25.0%405038فترة دوران المخزون )أيام(

)29.3%(28.1%648258فترة تحصيل الذمم الدائنة )أيام(

300.0%300.0%1416نسبة السيولة الجارية

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة اإليضاح رقم 3.7 واإليضاح رقم 32 من القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، والتي توضح ما يتعلق   )1(
بإثبات اإليرادات وأساسها واألثر الناتج عن تعديل القوائم المالية للشركة للسنوات المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۹م و۲۰۲۰م و۲۰۲۱م.

العائد على متوسط رأس المال المستثمر للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على أنها ]صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة / )متوسط صافي الدين   )2(
المالي للسنوات المالية الحالية والسابقة + متوسط القيمة الدفترية لحقوق الملكية للسنوات المالية الحالية والسابقة([.

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من تكلفة التمويل إلى خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بما يتماشى مع التصنيف المعدل في القوائم   )3(
المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من النقد من األنشطة االستثمارية إلى النقدية من األنشطة التشغيلية بما يتماشى مع التصنيف المعدل في القوائم   )4(
المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من النقد من األنشطة التشغيلية إلى النقد من األنشطة التمويلية بما يتماشى مع التصنيف المعدل في القوائم   )5(
المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م ومعلومات الشركة
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نتيجة عمليات الشركة  6-7

قائمة الدخل الشامل للشركة 6-7-1

فيما يلي قائمة الدخل الشامل للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م:

قائمة الدخل الشامل المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )5-6(:  

التغير بين2021م2020م2019م العملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين
)2020م -2021م(

قائمة الدخل الشامل
101.4%)21.8%(5,620.44,393.58,846.7المبيعات )1(

71.0%)26.5%()6,804.9()3,978.6()5,414.1(تكلفة المبيعات )1(

392.1%101.1%206.3414.92,041.8إجمالي الربح

19.2%4.5%)116.6()97.8()93.6(مصاريف البيع والتوزيع
)0.3%()2.0%()176.9()177.5()181.2(المصاريف العمومية واإلدارية

)129.1%(6.7%)6.0(19.320.6اإليرادات / )المصروفات( األخرى
ربح/ )خسارة( القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة 

)218.8%(33.3%13.3)11.2()2( )8.4(العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1,078.3%)358.7%(149.01,755.6)2( )57.6(صايف الربح / )اخلسارة( من العمليات

24.4%)76.6%(4.55.6)2( 19.2إيرادات التمويل )عوائد استثمار(
)2.4%()28.1%()69.9()71.6()99.6(تكاليف تمويل

1,965.2%)159.4%(81.91.691.4)137.9(صايف الربح / )اخلسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة

20,888.9%)66.7%()188.9()0.9()2.7(الزكاة وضريبة الدخل

1,752.7%)157.7%(81.11,502.5)140.6(ربح / )خسارة( للسنة

إضافة

20,888.9%)66.7%(2.70.9188.9الزكاة وضريبة الدخل
)4.2%()16.5%(80.467.164.3صافي تكلفة التمويل

10.1%1.7%303.9309.1340.2استهالك وإطفاء

357.4%86.0%246.4458.22,095.9األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة:

)211.0%()1.2%()37.3(34.033.6مكاسب إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة
100.0%-5.3-- الضريبة المؤجلة المتعلقة بخسارة إعادة قياس

1,182.0%)207.6%(114.71,470.5)106.6(إجمالي الدخل / )اخلسارة( الشامل للسنة

مؤشرات األداء الرئيسية
إجمالي هامش التكسير على زيت األساس الذي تنتجه شركة أرامكو السعودية 

لزيوت األساس - لوبريف )صافي الخصومات والشحن( )ريال سعودي لكل 
طن متري(

1,083.21,222.42,247.7%12.9%83.9

13.7 نقطة مئوية5.7 نقطة مئوية23.1%9.4%3.7%هامش إجمالي الربح
16.4 نقطة مئوية4.4 نقطة مئوية 19.8%3.4%)1.0%(هامش الربح التشغيلي

13.3 نقطة مئوية6.0 نقطة مئوية23.7%10.4%4.4%هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء
15.2 نقطة مئوية4.3 نقطة مئوية17.0%1.8%)2.5%(هامش صافي الربح

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة اإليضاح رقم 3-7 واإليضاح رقم 32 من القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ، والتي توضح ما يتعلق   )1(
بإثبات اإليرادات وأساسها واألثر الناتج عن تعديل القوائم المالية للشركة للسنوات المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۹م و۲۰۲۰م و۲۰۲۱م.

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من تكلفة التمويل إلى خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بما يتماشى مع التصنيف المعدل في القوائم   )2(
المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م ومعلومات الشركة
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يقارن الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة والمقاييس التشغيلية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مؤشرات األداء الرئيسية والمقاييس التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و2020م و2021م  الجدول )6-6(:  

للشركة

التغير بين2021م2020م2019ممؤشرات األداء الرئيسية
)2019م -2020م(

التغير بين
)2020م -2021م(

2,769.6)1,449.2(4,861.63,412.46,182.0تكلفة المواد )مليون ريال سعودي( )1(
758.9981.22,664.7222.31,683.5المساهمة )مليون ريال سعودي( )2(

7.8 نقطة مئوية8.8 نقطة مئوية30.1%22.3%13.5%هامش المساهمة* )2(

تكاليف إجمالي اللقيم )ريال سعودي لكل طن متري( )باستثناء تجارة التحالف 
583.0)479.8(1,444.8965.01,548.0ومبيعات االستيراد المباشر(

تكلفة إنتاج الزيت األساسي - لوبريف باستثناء اللقيم واالستهالك واإلطفاء 
)94.0( )2.6(544.5541.9447.9)باستثناء تجارة التحالف ومبيعات االستيراد المباشر( )3(

5.0 -64.569.5 64.5الطاقة اإلنتاجية لوحدة التقطير الفراغي )ألف برميل يومياً(

14.3283.0 875.8890.11,173.1كمية إنتاج زيوت األساس )ألف طن متري(

139.4)6.5( 305.4298.9438.3كمية إنتاج المنتجات البترولية البيضاء )ألف طن متري(

125.9 )33.3(2,020.21,986.92,112.8 كمية اإلنتاج الثانوي )ألف طن متري(

548.3)25.4(3,201.33,175.93,724.2إجمالي كمية اإلنتاج )ألف طن متري(

كمية مبيعات تحالف أرامكو من زيوت األساس المباشرة والمستوردة )ألف طن 
4.153.266.649.113.4متري(

كمية مبيعات زيوت األساس )ألف طن متري( )بما في ذلك تجارة التحالف 
74.4261.2 891.0965.41,226.6ومبيعات االستيراد المباشر(

131.4)11.8( 309.2297.4428.8كمية مبيعات المنتجات البيضاء )ألف طن متري(

134.9)29.0(2,004.81,975.82,110.7كمية مبيعات المنتجات الثانوية )ألف طن متري(

527.5 3,238.63,766.133.6 3,205.0إجمالي كمية المبيعات )ألف طن متري(

متوسط سعر بيع زيوت األساس )بما في ذلك تجارة التحالف ومبيعات االستيراد 
1,608.1)358.8(2,617.52,258.73,866.8المباشرة( )ريال سعودي لكل طن متري(

 متوسط سعر بيع زيوت األساس )باستثناء تجارة التحالف ومبيعات االستيراد 
1,609.2 )349.4(2,617.02,267.63,876.8 المباشر( )ريال سعودي لكل طن متري(

787.2 )675.6(1.333.02,120.2 2,008.6متوسط سعر بيع المنتجات البيضاء )ريال سعودي لكل طن متري(

594.2)410.9( 1,513.5 919.3 1,330.2متوسط سعر بيع المنتجات الثانوية )ريال سعودي لكل طن متري(

992.4)397.0(1,753.61,356.62,349.0متوسط   سعر البيع )ريال سعودي لكل طن متري(

إجمالي هامش التكسير على زيت األساس الذي تنتجه شركة لوبريف )صافي 
1,083.21,222.42,247.7139.21,025.3الخصومات والشحن( )ريال سعودي لكل طن متري( )4(

16.3 نقطة مئوية 1.2 نقطة مئوية87.2%70.9%69.7%معدل استخدام القدرة )5(

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة اإليضاح رقم 3-7 واإليضاح رقم 32 من القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ، والتي توضح ما يتعلق   )1(
بإثبات اإليرادات وأساسها واألثر الناتج عن تعديل القوائم المالية للشركة للسنوات المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۹م و۲۰۲۰م و۲۰۲۱م.

يتم احتساب هامش المساهمة على أنه ])اإليرادات - تكلفة المواد / اإليرادات([.  )2(
يتم حساب تكلفة إنتاج زيوت األساس على النحو التالي: ]))الوقود + التكاليف المتغيرة المباشرة + التكاليف الثابتة للمصفاة( - االستهالك واإلطفاء - المواد األولية( / كمية مبيعات   )3(

الزيت األساسي- لوبريف باستثناء تجارة التحالف ومبيعات االستيراد المباشر[.
تشمل إيرادات المبيعات في القوائم المالية الشحن على مبيعات التصدير التي يتم خصمها بعد ذلك كجزء من مصاريف التشغيل )تحت مصاريف البيع والتوزيع(. ومع ذلك، يتم احتساب   )4(
هامش التكسير لزيوت األساس الذي تنتجه شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف كإيرادات أقل من الشحن )حيثما ينطبق ذلك على الصادرات(، صافي تكلفة اللقيم، حيث ال 

يتم إجراء هامش على الشحنات.
يتم احتساب االستخدام بقسمة إجمالي إنتاج الشركة على الطاقة اإلنتاجية لوحدة التقطير الفراغي.  )5(

المصدر معلومات الشركة
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المبيعات

تشتمل المبيعات بيع زيوت األساس والمنتجات الثانوية التي ساهمت بنسبة 53.6 % و46.4 % من إجمالي المبيعات في عام 2021م على التوالي. وتشمل 
مبيعات زيوت األساس )1( الفئة األولى والثانية من زيت األساس الذي تنتجه الشركة و)2( زيت األساس الذي تم استيراده من خالل تحالف أرامكو لزيوت 
األساس. تتكون مبيعات المنتجات الثانوية )التي لها مساهمة ضئيلة في أرباح الشركة نتيجة النخفاض هامش التكسير( من )1( المنتجات الثانوية )تتكون 
بشكل رئيسي من األسفلت( و)2( المنتجات البيضاء )تتكون بشكل رئيسي من الديزل منخفض الكبريت والنافثا(. تُباع زيوت األساس لعمالء من أطراف 

ثالثة، بينما تُعاد المنتجات الثانوية بشكل أساسي إلى أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.

انخفضت إيرادات المبيعات الناتجة من زيوت األساس والمنتجات الثانوية بنسبة 21.8% من 5,620.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4,393.5 
مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك بشكل اساسي إلى انخفاض أسعار المنتجات بسبب انخفاض الطلب العالمي على منتجات زيوت األساس 
في أعقاب تفشي جائحة كوفيد -19. وقد أدى ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار البيع اإلجمالية للوحدة )بما في ذلك تجارة التحالف ومبيعات االستيراد 
المباشر( من 1.754 ريال سعودي للطن المتري في 2019م إلى 1.357 ريال سعودي للطن المتري في 2020م )تناقص بنسبة 22.6%(. وقابل االنخفاض في 
سعر البيع جزئًيا زيادة كميات مبيعات منتجات زيوت األساس )زيادة بنسبة 8.4%(، من 891 ألف طن متري في 2019م إلى 965 ألف طن متري في 2020م.

في عام 2021م، حققت الشركة مبيعات أعلى بشكل ملحوظ حيث بلغت 8,846.7 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 101.4% من 4,393.5 مليون ريال 
سعودي في 2020م. تشمل العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذه الزيادة ما يلي:

يرجع ارتفاع اإلنتاج بشلك كبير إلى ما يلي:- 1

رفع مستوى اإلنتاج من خالل تحقيق التشغيل الكامل لمشروع التوسعة األول في ينبع؛أ- 
مبادرات مختلفة لتعزيز الطاقة االستيعابية بما في ذلك تحديث المواد المحفزة المستخدمة في إنتاج مرفق ينبع؛ وب- 
اللقيم اإلضافي الذي تم تأمينه من أرامكو السعودية في يوليو 2021م )5.000 برميل يومياً(ت- 

ظروف السوق المواتية وتعزيز القدرات التسويقية للشركة:- 2

زيادة الطلب العالمي، مما أدى إلى زيادة كميات زيوت األساس المباعة )زيادة بنسبة 27.1% من 965 ألف طن متري في 2020م إلى 1,227 أ- 
ألف طن متري في عام 2021م(، وكمية المنتجات الثانوية المباعة من 2,273 ألف طن متري في عام 2020م إلى 2٬539 ألف طن متري في 

عام 2021م
محدودية العرض للمنتج بسبب انخفاض اإلنتاج من منتجي زيوت األساس اآلخرين، مما سمح للشركة بالحصول على متوسط أسعار بيع أعلى ب- 

لزيوت األساس
زيادة الواردات وإعادة بيع الزيوت األساس إلى المملكة لخدمة الطلب المتزايدت- 

تلكفة المبيعات

انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 26.5% من 5,414.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 3,978.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك 
بشكل اساسي إلى انخفاض تكلفة المواد )أي تكلفة اللقيم( من 4,861.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 3,412.4 مليون ريال سعودي في عام 
2020م نتيجة النخفاض سعر اللقيم بنسبة 33.2% من 1,445 ريال سعودي للطن المتري في عام 2019م إلى 965 ريال سعودي للطن المتري في عام 

2020م على الرغم من زيادة استهالك اللقيم.

في عام 2021م ارتفعت أسعار اللقيم بمعدل 60.4% تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية. كما تأثرت تكلفة اللقيم بكميات كبيرة من اللقيم 
المستهلك )التي تأتي بشكل اساسي من التشغيل الكامل لمشروع التوسعة وكميات اللقيم اإلضافية التي تم تأمينها من أرامكو(، وقد أدى ذلك إلى وصول 

تكلفة المبيعات إلى مبلغ 6,804.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م )زيادة بنسبة 71.0% على أساس سنوي(.

إجمالي الربح

بلغ إجمالي الربح، المرتبط بشكل اساسي باألرباح من منتجات زيوت األساس، 206.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م. في ذلك العام، بلغ هامش 
التكسير لزيت األساس الذي تنتجه الشركة )يتم تعريفه بالمتوسط المرجح ألسعار المنتج مطروًحا منه متوسط تكلفة اللقيم، بعد خصم تكاليف الشحن 

وباستثناء تجارة التحالف ومبيعات االستيراد المباشر( 1.083 ريال سعودي للطن المتري.
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في عام 2020م، انخفضت أسعار اللقيم بمعدل أسرع )من 1,445 ريال سعودي للطن المتري في عام 2019م إلى 965 ريال سعودي للطن المتري في عام 
2020م، تناقص بنسبة 33.2%( نتيجة لتأثير كوفيد -19 على سوق النفط، مقارنة بأسعار منتجات زيوت األساس )تناقص بنسبة 13.7%(. كان لذلك تأثير 
إيجابي على هامش التكسير لزيت األساس الذي تنتجه الشركة )باستثناء تجارة التحالف ومبيعات االستيراد المباشر(، والذي ارتفع بنسبة 12.9% ليبلغ 

1,222 ريال سعودي للطن المتري في عام 2020م. وقد ارتفع إجمالي الربح لتلك السنة بنسبة 101.1% ليبلغ 414.9 مليون ريال سعودي.

في عام 2021م، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 392.1% ليصل إلى 2,041.8 مليون ريال سعودي. باإلضافة إلى االستفادة من الزيادة في كميات المبيعات 
)بعد تحقيق التشغيل الكامل لمشروع التوسعة األول و5000 برميل يومياً من اللقيم اإلضافي الذي تم تأمينه من أرامكو السعودية في يوليو 2021م والذي 
نتج عنه زيادة في معدل االستخدام(. وقد كانت الزيادة في إجمالي الربح مدفوعة أيًضا بتحسن سوق زيوت األساس الذي شهد ارتفاًعا في األسعار 
بعد تعافي الطلب بعد جائحة كوفيد-19 ونقص العرض من المنافسين. ومع ذلك فقد ارتفعت تكلفة اللقيم بشكل أبطأ نسبياً )من 965 ريال سعودي 
للطن المتري في 2020م إلى 1,548 ريال سعودي للطن المتري في عام 2021م، زيادة بنسبة60.4%(. ونتيجة لذلك، فقد حققت الشركة هوامش تكسير 

)باستثناء تجارة التحالف ومبيعات االستيراد المباشر( بقيمة 2,248 ريال سعودي للطن المتري في ذلك العام )زيادة بنسبة 83.9% على أساس سنوي(.

مصاريف البيع والتوزيع

تشمل مصاريف البيع والتوزيع مصاريف الشحن وإيجارات الخزانات ورسوم التخزين والمصاريف األخرى. وتتعلق مصاريف الشحن بتكلفة الشحن لعمالء 
التصدير تحت شروط التكلفة والشحن، حيث يتم عادًة إصدار فواتير رسوم الشحن للعمالء وتحسب ضمن أسعار بيع الصادرات.

ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 4.5% من 93.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 97.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعة بشكل 
أساسي بزيادة رسوم غرامات التأخير بنسبة 210.3% من 2.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 9.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب 
االعتراف بالرسوم الحالية والرسوم التاريخية المتعلقة بسنوات 2018م و2019م و2020م )منها 3.7 مليون ريال سعودي مرتبطة بعام 2018م و2019م( 
والتي أدت إلى زيادة مصاريف البيع والتوزيع. وقد كانت رسوم غرامات التأخير خالل عام 2020م تتعلق بشكل أساسي بالعقوبات التي فرضتها ثالثة 
موانئ )اثنان في المملكة العربية السعودية وواحد في اإلمارات العربية المتحدة( حيث تم إعطاء األولوية لتجهيز السفن لإلمدادات الغذائية. قوبلت هذه 
الزيادة جزئياً بانخفاض بنسبة 7.2% في مصاريف الشحن، من 78.9 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 73.2 مليون ريال سعودي في 2020م، ويرجع 
ذلك بشكل كبير إلى أنشطة التحسين مثل الشحنات المجمعة والعقود طويلة األجل مع مالكي السفن وتحسين التخطيط فيما يتعلق بشحنات التصدير، 

مما أدى إلى انخفاض تكاليف شحن الوحدة.

تعزى الزيادة اإلضافية في مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 19.2% من 97.8 مليون ريال سعودي في 2020م إلى 116.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م 
إلى زيادة بنسبة 28.6% في مصاريف الشحن من 73.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 94.1 مليون ريال سعودي في 2021م بسبب زيادة كمية 
مبيعات زيوت األساس للتصدير بنسبة 39.9% )باستثناء مبيعات تحالف أرامكو لزيوت األساس( خالل العام. قابل ذلك جزئًيا االنخفاض الالحق في رسوم 
التأخير بنسبة 56.7% )من 9.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 3.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م(. انخفضت رسوم التأخير هذه في عام 

2021م حيث قامت الشركة تدريجياً بتسوية رسوم غرامات التأخير القديمة المستحقة والمتعلقة بالسنوات السابقة خالل عام 2020م.

على الرغم من الزيادة في كميات مبيعات الصادرات في عام 2021م )من 650 ألف طن متري عام 2020م إلى 876 ألف طن متري عام 2021م(، تمكنت 
الشركة من العمل مع مالك السفن والوسطاء خالل العام لتأمين تكلفة شحن أقل مقارنة بالسنوات السابقة.

المصاريف العمومية واإلدارية 6-7-1-1

العقود( وغيرها من المصاريف  المتعلقة بالموظفين ورسوم االستشارات )أي خدمات  التكاليف  العمومية واإلدارية بنسبة كبيرة من  تتكون المصاريف 
اإلدارية.

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 2.0% من 181.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 177.5 مليون ريال سعودي في 2020م، ويرجع 
ذلك بشكل اساسي إلى االنخفاض بنسبة 27.6% في رسوم االستشارات خالل السنة )حيث تعتبر هذه المصاريف محددة لغرض معين بطبيعتها(.

يرجع سبب االنخفاض اإلضافي في المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 0.3% إلى 176.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى انخفاض التكاليف 
المتعلقة بالموظفين من 125.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 116.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م. بالرغم من ارتفاع المصاريف األخرى 
بنسبة 45.7% من 17.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 25.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م، وتعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى ارتفاع 
الناتجة من زيادة الذمم المدينة  للزيادة في مخصصات الشركة للديون المعدومة  الديون المعدومة )نتيجة  المواد ومصاريف  مصاريف نقل / تخزين 

التجارية( خالل السنة.
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اإليرادات / )المصروفات( األخرى 

ارتفعت اإليرادات / )المصروفات( األخرى بنسبة 6.7% من 19.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 20.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
نتيجة )1( مكاسب استثنائية عند التوقف عن إثبات إيجار مسارات أنابيب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 4.4 مليون ريال سعودي، بالرغم من انخفاض 

ايرادات متنوعة أخرى بمبلغ 3.6 مليون ريال سعودي. 

كما انخفضت اإليرادات / )المصروفات( األخرى الحًقا من 20.6 مليون ريال سعودي لتصل إلى )6.0( مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك 
بشكل اساسي إلى )1( عدم وجود مكاسب من إلغاء االعتراف بأي عقود إيجار في عام 2021م حيث كانت هذه تكلفة غير متكررة خالل 2021م و)2( 
انخفاض الدخل المتنوع بمبلغ 23.9 مليون ريال سعودي نتيجة عدم تكرار عكس بعض االستحقاقات في عام 2020م. وقد تم تسوية هذا االنخفاض جزئياً 

من خالل زيادة في أرباح بيع الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ 2.1 مليون ريال سعودي.

تشمل اإليرادات المتنوعة بشكل رئيسي عكس قيد المستحقات ومدفوعات الخردة التي تمثل مواد الخردة.

خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

لم يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )أدوات مالية مشتقة( كأدوات تحوط منذ بدايتها، وتعتمد 
الشركة على األطراف المقابلة لتقييم هذه األدوات. وتمثل األدوات المالية المشتقة للشركة مقايضات سعر الفائدة مع األخذ في االعتبار أن هذه اإليرادات 

ال تتعلق باألعمال األساسية للشركة.

تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة بناًء على منحنيات العائد التي يمكن مالحظتها.

إيرادات التمويل )عوائد استثمار(

انخفضت إيرادات التمويل )عوائد استثمار( بنسبة 76.6% من 19.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من الودائع ألجل والودائع قصيرة األجل. وقد كان هذا االنخفاض مدفوعاً بشكل اساسي بانخفاض سعر 

الفائدة وانخفاض مستويات الودائع التي تمت خالل العام.

كما ارتفعت إيرادات التمويل )عوائد استثمار( الحًقا بنسبة 24.4% لتصل إلى 5.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة لزيادة الدخل من الودائع 
ألجل بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذه الزيادة بشكل جزئي انخفاض في الدخل من الودائع قصيرة األجل.

تاكليف تمويل

انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 28.1% من 99.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 71.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك بشكل 
اساسي إلى انخفاض تكاليف التمويل المتعلقة بـ )1( تسهيالت االقتراض اإلسالمية )المرابحة( للشركة بمبلغ 8.6 مليون ريال سعودي و)2( قرض صندوق 

االستثمارات العامة بمبلغ 19.0 مليون ريال سعودي.

كما انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 2.4% لتصل إلى 69.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة انخفاض تكاليف التمويل المتعلقة بقرض صندوق 
االستثمارات العامة نتيجة السداد الكامل للقرض في أغسطس 2021م. وقابل هذا االنخفاض جزئياً زيادة في تكاليف التمويل من تسهيالت المرابحة 

للشركة، والمرتبطة بشكل أساسي بمصاريف الرسوم المدفوعة مقدًما وأتعاب الوكالة ذات الصلة )البالغة 16.9 مليون ريال سعودي(.

الزاكة وضريبة الدخل

انخفضت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل من 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 0.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعة بانخفاض 
الزكاة المحملة خالل العام. وقد كان السبب الرئيسي وراء انخفاض الزكاة المحملة هو )1( انخفاض اإلضافات على القروض و)2( اإلضافات المتنوعة 

األخرى إلى الوعاء الزكوي.

ارتفعت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل الحًقا إلى 188.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب )1( مصاريف ضريبة الدخل بمبلغ 130.2 مليون 
ريال سعودي و)2( مصاريف ضرائب مؤجلة بقيمة 60.1 مليون ريال سعودي. وقد تم تسوية هذه الزيادة جزئياً عن طريق الزكاة المحملة / )عكس قيد( 

بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي.
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ربح / )خسارة( للسنة

كان السبب الرئيسي للتحول من الخسائر البالغة )140.6( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى أرباح قدرها 81.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م، 
على الرغم من انخفاض أسعار زيوت األساس بعد ظهور جائحة كوفيد-19 والذي أثر على الطلب على منتجات زيوت األساس، هو انخفاض أسعار اللقيم 

بوتيرة أسرع )انخفاض بنسبة -33.2%( من أسعار زيوت األساس )انخفاض بنسبة %13.7(.

في عام 2021م، قفزت أرباح الشركة بشكل كبير إلى 1,502.5 مليون ريال سعودي مستفيدة من االرتفاع في أسعار منتجات زيوت األساس على خلفية 
تعافي الطلب العالمي ومحدودية العرض من المنافسين. باإلضافة إلى ذلك، فقد حققت الشركة زيادة بنسبة 27.1% في كميات مبيعات زيوت األساس 

بعد تغطية كاملة إلنتاج مرفق ينبع مدعومة بقدرات توزيع أقوى ونطاق جغرافي أوسع سمح للشركة باالستفادة من ظروف السوق المواتية.

المبيعات

يقارن الجدول التالي مبيعات الشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

توزيعات المبيعات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )7-6(:  

التغير بين2021م2020م2019م العملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين
)2020م -2021م(

117.5%)6.5%(2,332.12,180.64,743.1زيوت األساس
85.4%)32.7%(3,288.32,212.94,103.6المنتجات الثانوية

101.4%)21.8%(5,620.44,393.58,846.7إجمالي املبيعات )1(

كنسبة مئوية من املبيعات

4.0 نقطة مئوية8.1 نقطة مئوية53.6%49.6%41.5% زيوت األساس
)4.0( نقطة مئوية)8.1( نقطة مئوية46.4%50.4%58.5%المنتجات الثانوية

كميات املبيعات

27.1%8.4%891.0965.41,226.6زيوت األساس
11.7%)1.8%(2,314.12,273.22,539.4المنتجات الثانوية

متوسط سعر البيع )ريال سعودي لكل طن متري(

71.2%)13.7%( 3,866.8  2,258.7  2,617.5 زيوت األساس
66.0%)31.5%(1,421.0973.51,616.0المنتجات الثانوية

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة اإليضاح رقم 3-7 واإليضاح رقم 32 من القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ، والتي توضح ما يتعلق   )1(
بإثبات اإليرادات وأساسها واألثر الناتج عن تعديل القوائم المالية للشركة للسنوات المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۹م و۲۰۲۰م و۲۰۲۱م.

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

زيوت األساس

تتكون إيرادات مبيعات زيوت األساس من الفئة األولى والفئة الثانية من زيت األساس الذي تنتجه الشركة، باإلضافة إلى زيت األساس الذي يتم استيراده 
من تحالف أرامكو لزيوت األساس. ويتم إنتاج الفئة األولى من زيوت األساس على أساس عمليات زيوت األساس التقليدية، حيث تعتمد أسعار البيع على 
أسعار زيوت األساس في السوق األوروبية. ويتم تصنيع الفئة الثانية من زيوت األساس من خالل التكسير الهيدروجيني، باستخدام عملية متقدمة بشكل 
أكبر من تلك الخاصة بالفئة األولى من زيوت األساس، حيث تعتمد أسعار البيع بشكل أساسي على أسعار زيوت األساس في السوق اآلسيوي. ويتم ربط 

أسعار البيع بالشركة بمؤشر أسعار زيوت األساس باإلضافة إلى العالوة المحققة تاريخًيا على المؤشر.

خالل عام 2019م، بلغ إجمالي كمية مبيعات زيوت األساس 891 ألف طن متري، وقد شهدت الشركة صيانة دورية مجدولة في مرفق ينبع وقد واجهت 
صعوبات فنية حالت دون تحقيق زيادة شاملة في إنتاج مرفق ينبع.
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انخفضت إيرادات مبيعات زيوت األساس - التي ال تزال مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بديناميكيات سوق العرض والطلب التي تؤثر على األسعار بنسبة 6.5% من 
2٬332.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2٬180.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. كان ذلك بسبب انخفاض الطلب العالمي على منتجات 
زيوت األساس خالل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض أسعار زيوت األساس )التي انخفضت بنسبة 13.7% على أساس سنوي في متوسط أسعار 
البيع، من 2٬617 ريال سعودي للطن المتري في عام 2019م إلى 2٬259 ريال سعودي للطن المتري في عام 2020م.(. ومع ذلك، فقد قابل التأثير على 
اإليرادات من السعر المنخفض بشكل طفيف من خالل زيادة هامشية في كميات زيوت األساس المباعة )التي ارتفعت بنسبة 8.4%، من 891 ألف طن 

متري في عام 2019م إلى 965 ألف طن متري في عام 2020(.

في عام 2021م، ارتفعت إيرادات مبيعات زيوت األساس بنسبة 117.5% لتصل إلى 4٬743.1 مليون ريال سعودي. كان هذا نتيجة إلى )1( الزيادة في 
كميات زيوت األساس المباعة إلى 1٬227 ألف طن متري )التي ارتفعت بنسبة 27.1%( حيث حقق تشغيل كامل لمشروع التوسعة األول في ينبع خالل 
العام، إلى جانب الجاهزية التشغيلية مقارنة بالعام السابق التي شهد العديد من عمليات اإلغالق غير المخطط لها، و)2( الزيادة في متوسط أسعار البيع 
خالل العام )التي ارتفعت بنسبة 71.2%( إلى 3٬867 ريال سعودي للطن المتري، بعد جهود الشركة )من خالل تعزيز قدرات التوزيع والتسويق( لالستفادة 
من محدودية سوق العرض نتيجة معدالت التشغيل المنخفضة المستمرة لعمليات إنتاج زيوت األساس على مستوى العالم )بشكل رئيسي من منتجي الفئة 

األولى من زيوت األساس في أوروبا(، وتعافي الطلب المحلي والعالمي القوي.

قامت الشركة بالعديد من مبادرات تعزيز اإلنتاج في عام 2021م، وتشمل هذه )1( زيادة سعة وحدة التقطير الفراغي في ينبع من 40 ألف برميل يومياً إلى 
45 ألف برميل يومياً )خالل شهر يوليو( )2( زيادة سعة وحدة التكسير الهيدروجيني من 23 ألف برميل يومياً إلى 26 ألف برميل يومياً )خالل الفترة الربع 
األول من السنة( و)3( التحسن في إنتاجية زيوت األساس المسموح به من خالل تحديث المواد المحفزة لوحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة إزالة الشمع.

المنتجات الثانوية

المنتجات الثانوية هي منتجات مشتقة من إنتاج زيوت األساس. المنتجات الثانوية إما )1( يتم إرجاعها إلى أرامكو السعودية بتكلفة مشتريات اللقيم )زيت 
الوقود واألسفلت في مرفق جدة وزيت وقود السفن الثقيل في مرفق ينبع( )2( يتم بيعها لشركات مجموعة أرامكو السعودية أو )3( يتم بيعها للعمالء 

المحليين والدوليين.

تشمل إيرادات المنتجات الثانوية بشكل رئيسي )1( المنتجات الثانوية )خصوصاً األسفلت( و)2( المنتجات البيضاء )خصوصاً الديزل منخفض الكبريت 
والنافثا(، مما يساهم في المتوسط بنسبة 80.3% و19.7%، على التوالي، من إجمالي إيرادات المنتجات الثانوية بين عامي 2019م و2021م. كما أبرمت 

الشركة اتفاقيات خاصة باألسفلت وزيت وقود السفن الثقيل ووقود الديزل منخفض الكبريت والنافثا مع شركة أرامكو السعودية.

انخفضت إيرادات مبيعات المنتجات الثانوية بنسبة 32.7% من 3,288.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2,212.9 مليون ريال سعودي في عام 
2020م، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى )1( تأثير المسار الهابط لمتوسط أسعار البيع )تناقص بنسبة 31.5% من 1.421 ريال سعودي للطن المتري في 
عام 2019م إلى 974 ريال سعودي لكل طن متري في عام 2020م( لكل من المنتجات الثانوية والمنتجات البترولية البيضاء )حيث يرتبط متوسط أسعار 
البيع لقطاع المنتجات الثانوية ارتباًطا وثيًقا بأسعار النفط الخام التي انخفضت في عام 2020م بسبب التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على طلب 
المنتجات الثانوية على المستويين المحلي والعالمي( و)2( خفض إنتاج المنتجات الثانوية بعد اإلغالق غير المخطط لوحدة تصنيع الهيدروجين بمرفق 

ينبع في أبريل 2020م ومايو 2020م مما أثر على قدرة الشركة على إنتاج زيوت األساس والمنتجات الثانوية للبيع خالل السنة.

ارتفعت إيرادات مبيعات المنتجات الثانوية الحًقا بنسبة 85.4% لتصل إلى 4,103.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م ويرجع ذلك بشكل اساسي إلى )1( 
الزيادة في متوسط أسعار البيع من 974 ريال سعودي للطن المتري في عام 2020م إلى 1٬616 ريال سعودي للطن المتري في عام 2021م )بسبب حركة 
أسعار المنتجات الثانوية مع أسعار اللقيم(. وقد حدثت هذه الزيادة بسبب انتعاش أسعار النفط الخام وزيت الوقود والديزل منخفض الكبريت واألسفلت 
بعد التأثير الكبير لكوفيد-19 في عام 2020م و)2( الزيادة في مستويات إنتاج مرفق ينبع بعد أن حققت الشركة التشغيل الكامل لمشروع التوسعة األول في 
عام 2021م وأعلنت عن تحسن في الجاهزية التشغيلية خالل العام بسبب جهود الشركة إلصالح الصعوبات الفنية التي حدثت في عامي 2019م و2020م.

في عام 2021م، ارتفعت كمية إنتاج المنتجات الثانوية بمرفق ينبع بنسبة 24.2%، ويرجع ذلك بشكل اساسي إلى أن الشركة تعمل بجاهزية تشغيلية عالية، 
فضاًل عن توقيع اتفاقية اللقيم المعنية بإمداد 5.000 برميل يومياً )في يوليو 2021م( والتي زادت إمدادات الشركة من اللقيم من أرامكو السعودية، مما 

سمح للشركة بزيادة إنتاجها.
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تلكفة المبيعات

يقارن الجدول التالي تكلفة مبيعات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

توزيعات تلكفة المبيعات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )8-6(:  

التغير بين 2021م2020م2019م العملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

81.2%)29.8%(4,861.63,412.46,182.0تكلفة المواد )1(
11.3%3.0%287.3295.8329.1استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

5.2%)3.7%(184.7177.8187.0تكاليف متعلقة بالموظفين
)26.6%(6.8%7.47.95.8استهالك موجودات حق االستخدام

)10.0%(11.1%0.91.00.9إطفاء موجودات غير ملموسة
19.6%15.9%72.283.7100.1أخرى

71.0%)26.5%(5,414.13,978.66,804.9إجمالي تكلفة املبيعات

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة اإليضاح رقم 3-7 واإليضاح رقم 32 من القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ، والتي توضح ما يتعلق   )1(
بإثبات اإليرادات وأساسها واألثر الناتج عن تعديل القوائم المالية للشركة للسنوات المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۹م و۲۰۲۰م و۲۰۲۱م.

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

تمثل تكلفة المبيعات التكاليف المرتبطة بشكل أساسي بمعالجة الزيت الخام المختزل كمادة أولية إلنتاج زيوت األساس والمنتجات الثانوية. وشملت 
العوامل الرئيسية المساهمة في تكلفة المبيعات تكلفة المواد )أي تكلفة اللقيم(، واستهالك الممتلكات والمصنع والمعدات، والتكاليف المتعلقة بالموظفين، 

والتي ساهمت في 90.8% و4.8% و2.7% على التوالي من إجمالي تكلفة المبيعات في عام 2021م.

تلكفة المواد

تشمل تكلفة اللقيم بشكل أساسي )1( اللقيم والبضائع المستوردة الجاهزة، )2( تكاليف االستهالك )أي زيت الوقود وغاز المبيعات والمرافق والمنتجات 
المكررة األخرى المستخدمة في دورة اإلنتاج(، )3( تكلفة اإلنتاج )خصوصاً المنتجات الثانوية ونواتج التقطير وزيوت األساس(. ومن الجدير بالذكر أنه 

يتم توفير اللقيم من قبل شركة أرامكو السعودية.

يعود االنخفاض في تكلفة اللقيم بنسبة 29.8% من 4,861.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 3,412.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م بشكل 
أساسي إلى االنخفاض بنسبة 33.2% في سعر شراء اللقيم للطن المتري )بما في ذلك تكاليف زيوت األساس المستوردة( من 1,445 ريال سعودي للطن 

المتري في عام 2019م إلى 965 ريال سعودي للطن المتري في عام 2020م والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط الخام.

ارتفعت تكلفة اللقيم الحًقا بنسبة 81.2% لتصل إلى 6,182.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك إلى زيادة كمية إجمالي المبيعات بنسبة 
16.3% من 3,239 ألف طن متري في عام 2020م إلى 3,766 ألف طن متري في عام 2021م وزيادة سعر شراء اللقيم للطن المتري المباع )بما في ذلك 
تكاليف زيوت األساس المستوردة( بنسبة 62.2% إلى 1٬565 ريال سعودي للطن المتري في عام 2021م نتيجة الرتفاع أسعار النفط الخام. وتمثل تكلفة 

اللقيم 90.8% من إجمالي تكلفة المبيعات في عام 2021م وتتكون من تكاليف المواد األولية.

استهالك الممتلاكت والمصنع والمعدات

استهالك الممتلكات والمصنع والمعدات مرتبط باستهالك المصانع واألصول األخرى لمرفقي الشركة.

بقيت مصاريف االستهالك ثابتة نسبًيا بين عامي 2019م و2020م عند 287.3 مليون ريال سعودي و295.8 مليون ريال سعودي على التوالي، بينما ارتفع 
استهالك الممتلكات والمصنع والمعدات الحقاً بنسبة 11.3% إلى 329.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك بشكل اساسي إلى )1( الزيادة 
في رسوم االستهالك بعد قيام الشركة باستبدال المواد المحفزة خالل عام 2021م و)2( استكمال مشاريع األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ )خصوصاً 

مشاريع توسعة مرفق ينبع(، والتي تم تحويلها إلى أصول ثابتة للشركة.

تاكليف متعلقة بالموظفين

مثلت التكاليف المتعلقة بالموظفين 2.7% من إجمالي تكلفة المبيعات في عام 2021م واشتملت على مصاريف الموظفين المتعلقة بإنتاج زيوت األساس 
والمنتجات الثانوية وتكونت بشكل رئيسي من )1( الرواتب والمزايا و)2( مصاريف الموظفين األخرى.

يرجى مراجعة قسم »التكاليف المتعلقة بالموظفين« ضمن مناقشة وتحليل اإلدارة لمزيد من التفاصيل حول مصاريف الموظفين.
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أخرى

المبيعات  تكاليف  إجمالي  من   %64.3( الصيانة  تكاليف   )1( من  وتتكون  2021م  عام  في  المبيعات  تكلفة  إجمالي  من   %1.5 األخرى  التكاليف  تمثل 
األخرى(، )2( رسوم االستشارات )18.7% من إجمالي تكاليف المبيعات األخرى(، )3( التأمين )10.7% من إجمالي تكاليف المبيعات األخرى(، )4( المواد 

االستهالكية )2.4% من إجمالي تكاليف المبيعات األخرى(، و )5( التكاليف المتنوعة )3.9% من إجمالي تكاليف المبيعات األخرى(.

ارتفعت التكاليف األخرى بنسبة 15.9% من 72.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 83.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك بشكل 
أساسي إلى زيادة رسوم االستشارات )من 9.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 15.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م( والتي تمثل خدمات 

استشارية تتعلق بأعمال الفحص.

تعزى الزيادة اإلضافية في التكاليف األخرى بنسبة 19.6% لتصل إلى 100.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى زيادة تكاليف الصيانة بنسبة %21.3 
من 53.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 64.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ونتيجة لتوسعة إنتاج مرفق ينبع في عام 2021م فقد تمت 
زيادة )1( تكاليف االختبار والفحص )من 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 7.7 مليون ريال سعودي في عام 2021م( و)2( تكاليف صيانة 
اإلغالق )من 3.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 8.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م( خالل العام والذي يرجع بشكل أساسي إلى زيادة نطاق 

الصيانة خالل الربع األول من عام 2021م لتصحيح الصعوبات الفنية المتبقية والتي تم تحديدها في عام 2020م.

تاكليف متعلقة بالموظفين

لدى الشركة أحد عشر قسماً رئيسياً )مثل العمليات والموارد البشرية وما إلى ذلك( تم تخصيصها لتكلفة المبيعات والمصروفات العامة واإلدارية، وهي 
مقسمة على أساس طبيعة التكاليف.

يقارن الجدول التالي التكاليف المتعلقة بموظفي الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

التاكليف المتعلقة بموظفي الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م الجدول )9-6(:  

التغير بين 2021م2020م2019م العملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

1.8% 7.5% 207.7 204.1 189.9رواتب وبدالت

)10.5%( )5.7%( 54.3 60.7 64.4مصاريف موظفين

)13.3%( )18.8%( 19.5 22.5 27.7موظفون غير تابعون لشركة لوبريف

4.5% )19.6%( 16.3 15.6 19.4نهاية الخدمة

785.7% )91.5%( 6.2 0.7 8.2التدريب والتطوير

0.1% )1.9%( 304.0 303.6 309.6إجمالي التكاليف املتعلقة باملوظفني

المصدر: معلومات الشركة

رواتب وبدالت

تمثل الرواتب والبدالت 68.3% من إجمالي التكاليف المتعلقة بالموظفين في عام 2021م وتشتمل في المجمل على )1( الرواتب األساسية و)2( بدالت 
السكن، والنقل، والمناوبة، واإلجازات، األمن و)3( المكافآت )بما في ذلك مكافآت رمضان للموظفين السعوديين( و)4( الوقت اإلضافي و)5( التكاليف 

األخرى المتعلقة بالموظفين.

ارتفعت الرواتب والبدالت بنسبة 7.5% من 189.9 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 204.1 مليون ريال سعودي في 2020م ويرجع ذلك بشكل اساسي 
إلى ارتفاع مصاريف المكافآت في عام 2020م مقارنة بعام 2019م، باإلضافة إلى زيادة مصاريف العمل اإلضافي بسبب الوقت اإلضافي الذي يقضيه 

الموظفون في مرفق ينبع بسبب مشاكل التأسيس المختلفة في المرفق والناتجة عن مشروع التوسعة األول لمرفق ينبع.

كما ارتفعت الرواتب والبدالت بنسبة 1.8% لتصل إلى 207.7 مليون ريال سعودي في عام 2021م، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة اإلضافية في إجمالي 
مكافآت الموظفين إلى 25.5 مليون ريال سعودي خالل العام )باستثناء مكافأة رمضان( نتيجة توزيع مكافأة خاصة للموظفين مع األخذ في االعتبار: 

األداء التشغيلي والمالي في عام 2021م.
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مصاريف الموظفين

تمثل مصاريف الموظفين 17.9% من إجمالي التكاليف المتعلقة بالموظفين في عام 2021م، وتشمل بشكل أساسي )1( مصاريف التأمين الطبي و)2( 
تكاليف المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و)3( المصاريف األخرى.

انخفضت مصاريف الموظفين بنسبة 5.7% من 64.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 60.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى انخفاض تكاليف الخدمة الحالية لمزايا الرعاية الصحية بعد التقاعد من 9.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 7.5 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م نتيجة النخفاض معدل االفتراض االكتواري فيما يتعلق ببدالت الرعاية الصحية بعد نهاية الخدمة والذي انخفض من 7.25% في 

2019م إلى 5.35% في 2020م.

انخفضت مصاريف الموظفين الحًقا بنسبة 10.5% لتصل إلى 54.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك بشكل اساسي إلى )1( انخفاض في 
دعم دفعات سداد قروض السكن بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي و)2( انخفاض في إثبات القيمة الزمنية لقروض الموظفين بمبلغ 2.1 مليون ريال سعودي 

و)3( المكاسب االكتوارية لنهاية الخدمة بمبلغ 2.6 مليون ريال سعودي )والتي تم مقاصتها من مصاريف الموظفين خالل السنة(.

موظفون غير تابعون لشركة لوبريف

يرتبط الموظفون غير التابعون لشركة لوبريف بالموظفين المتعاقد عليهم ضمن اتفاقية خدمة رئيسية مع ما يقرب من 11 الى 12 شركة للفترة من 1 
يوليو 2019م إلى 30 يونيو 2022م. 

باإلضافة إلى ذلك، يشمل الموظفون غير التابعون لشركة لوبريف أيًضا عمالة معارة من أرامكو السعودية لشغل مناصب رئيسية في الشركة.

انخفضت هذه المصاريف من 27.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 22.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م ثم إلى 19.5 مليون ريال سعودي 
في عام 2021م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض متطلبات الشركة من الموظفين غير التابعين لشركة لوبريف خالل هذه السنوات كجزء من 

أنشطة خفض التكاليف التي تقوم بها الشركة.

نهاية الخدمة

تمثل مصاريف نهاية الخدمة 5.4% من إجمالي التكاليف المتعلقة بالموظفين والمرتبطة بمصاريف المكافآت للشركة. وقد انخفضت مصاريف نهاية 
الخدمة من 19.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 15.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م وارتفعت الحًقا إلى 16.3 مليون ريال سعودي في عام 

2021م. وقد كانت هذه المصاريف مدفوعة بشكل أساسي بتغير عدد موظفي الشركة وتقاعد العديد من كبار الموظفين في 2020م و2021م.

إجمالي الربح

ترتبط الربحية ارتباطاً وثيقاً بما يلي: )1( هامش التكسير لزيوت األساس )يُعَرّف على أنه أسعار منتجات زيوت األساس مطروًحا منها تكاليف اللقيم(، 
و)2( توافر المنتجات )بسبب سالسة العمليات(.

من الناحية التاريخية، كانت المساهمة ضئيلة في إجمالي ربح الشركة من المنتجات الثانوية )بما في ذلك المنتجات البيضاء( نظًرا للطبيعة الثانوية لهذه 
المنتجات. 

باإلضافة إلى ذلك، يتم إرجاع المنتجات الثانوية في جدة ويتم بيع زيت وقود السفن الثقيل في ينبع إلى أرامكو السعودية بتكلفة اللقيم ذات الصلة، وبالتالي 
ال تؤثر على الهامش اإلجمالي. نتيجة لذلك، يرتبط أداء الهامش اإلجمالي للشركة إلى حد كبير بهوامش ربح التكسير لزيوت األساس.

في عام 2020م، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 101.1% على أساس سنوي، من 206.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 414.9 مليون ريال سعودي. 
وكانت هذه الزيادة بسبب زيادة هامش التكسير بنسبة 12.9% من 1,083 ريال سعودي للطن المتري في 2019م إلى 1٬222 ريال سعودي للطن المتري 
في 2020م. وعلى أرض الواقع، وعلى الرغم من انخفاض أسعار زيوت األساس في عام 2020م مع انتشار جائحة كوفيد-19، إال أن الشركة قد استفادت 
من االنخفاض السريع نسبًيا في تكاليف اللقيم )انخفاض بنسبة 33.2%( من 1٬445 ريال سعودي للطن المتري في عام 2019م إلى 965 ريال سعودي 
للطن المتري في عام 2020م، بسبب انخفاض الطلب العالمي في أسواق النفط على خلفية قيود اإلغالق، مقارنة بانخفاض متوسط أسعار منتجات 
زيوت األساس بنسبة 13.7%، من 2٬617 ريال سعودي للطن المتري في عام 2019م إلى 2٬259 ريال سعودي للطن المتري في عام 2020م. ومن ناحية 
الكميات، فقد استفادت الشركة من زيادة كميات منتجات زيوت األساس المباعة بنسبة 8.4%، من 891 ألف طن متري في عام 2019م إلى 965 ألف طن 

متري في عام 2020م.
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في عام 2021م، ارتفع إجمالي الربح بنسبة بلغت 392.1% ليصل إلى 2٬041.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م بعد تهيؤ الظروف المواتية للسوق 
ورفع مستوى اإلنتاج من خالل التشغيل الكامل لمشروع التوسعة األول في ينبع )ظروف السوق تشمل: ارتفاع أسعار زيوت األساس المدعومة على أساس 
تعافي الطلب على منتجات زيوت ونقص المعروض من قبل المنافسين(. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى متوسط أسعار بيع زيوت األساس في عام 2021م 
)التي ارتفعت بنسبة 71.2%، من 2٬259 ريال سعودي للطن المتري في عام 2020م إلى 3٬867 ريال سعودي للطن المتري في عام 2021م(، في حين 
ارتفعت أسعار اللقيم فقط بنسبة 60.4% )من 965 ريال سعودي للطن المتري في عام 2020م إلى 1٬548 ريال سعودي للطن المتري في عام 2021م(، 
مما أدى إلى زيادة هوامش التكسير المحققة للشركة. كما ساهمت كمية منتجات زيوت األساس المباعة في زيادة إجمالي األرباح في ذلك العام حيث 

ارتفعت الكمية المباعة بنسبة 27.1% من 965 ألف طن متري عام 2020م إلى 1٬227 ألف طن متري عام 2021م.

مصاريف البيع والتوزيع

يقارن الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

توزيعات مصاريف البيع والتوزيع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )10-6(:  

التغير بين 2021م2020م2019م العملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

28.6%)7.2%(78.973.294.1مصاريف الشحن

)12.1%(33.8%6.89.18.0إيجارات خزانات

)56.7%(210.3%2.99.03.9رسوم غرامة تأخير

63.1%30.0%5.06.510.6أخرى

19.2%4.5%93.697.8116.6إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

كنسبة مئوية من املصاريف

)9.5( نقطة 80.7%74.8%84.3%مصاريف الشحن
5.9 نقطة مئويةمئوية

)2.4( نقطة 2.0 نقطة مئوية6.9%9.3%7.3%إيجارات خزانات
مئوية

)5.9( نقطة 6.1 نقطة مئوية3.3%9.2%3.1%رسوم غرامة تأخير
مئوية

2.4 نقطة مئوية1.4 نقطة مئوية9.1%6.7%5.3%أخرى

--100.0%100.0%100.0%إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تشمل مصاريف البيع والتوزيع المصاريف المتكبدة لبيع أو تسويق منتجات الشركة للعمالء النهائيين والتي من ضمنها على سبيل المثال مصاريف الشحن.

على الرغم من الزيادة في كميات الصادرات المباعة في عام 2021م، تمكنت الشركة من العمل مع مالك السفن والوسطاء لتأمين تكلفة شحن أقل مقارنة 
بالسنوات السابقة. وقد أدت هذه الجهود إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع كنسبة مئوية من إيرادات المبيعات من 2.2% في عام 2020م إلى %1.3 

في عام 2021م.

مصاريف الشحن

تمثل مصاريف الشحن 80.7% من إجمالي مصاريف المبيعات والتوزيع في عام 2021م وتتعلق بتكلفة الشحن لعمالء التصدير بموجب شروط الشحن 
والتكلفة، حيث يتم عادًة إصدار فواتير رسوم الشحن للعمالء والتي تأخذ في االعتبار أسعار بيع الصادرات.

انخفضت مصاريف الشحن بنسبة 7.2% من 78.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 73.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م، على الرغم من 
الزيادة في كمية مبيعات تصدير زيوت األساس في عام 2020م، بسبب أنشطة تحسين الخدمات اللوجستية للشركة مثل الشحنات المجمعة والعقود طويلة 

األجل مع مالك السفن وتحسين التخطيط لشحنات التصدير مما أدى إلى انخفاض تكلفة شحن الوحدة.

نتجت الزيادة الالحقة في مصاريف الشحن بنسبة 28.6% لتصل إلى 94.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب )1( الزيادة بنسبة 39.9% في 
إجمالي كمية مبيعات زيوت األساس لصادرات الشركة )باستثناء مبيعات التحالف( خالل العام، والتي أصبحت ممكنة بفضل زيادة إنتاج الشركة وتعزيز 

التواجد الجغرافي و)2( التعافي العام للسوق العالمية.
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أخرى

مثلت مصاريف البيع والتوزيع األخرى 9.1% من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع في عام 2021م واشتملت على )1( رسوم خطوط أنابيب التصدير و)2( تكاليف 
التخليص الجمركي والتسجيل للعمالء. وتمثل رسوم خط أنابيب التصدير الرسوم المدفوعة لشركة أرامكو السعودية مقابل استخدام خطوط األنابيب الخاصة 
بها لتوزيع زيوت األساس من مرافق اإلنتاج الخاصة بجدة وينبع )الموجهة نحو مبيعات التصدير(. رسوم خطوط األنابيب ليست ثابتة وتعتمد على االستخدام، 

ففي مرافق اإلنتاج الخاصة بجدة وينبع تبلغ الرسوم التعاقدية 2 ريال سعودي للطن المتري و0.2 دوالر أمريكي للبرميل على التوالي.

ارتفع بند مصاريف البيع والتوزيع األخرى بنسبة 30.0% من 5.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 6.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م، نتيجة 
لزيادة رسوم خطوط أنابيب التصدير )من 3.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 3.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م(.

تُعزى الزيادة اإلضافية بنسبة 63.1% إلى 10.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م بشكل رئيسي إلى )1( الزيادة اإلضافية في رسوم خطوط أنابيب 
التصدير إلى 4.4 مليون ريال سعودي بسبب الزيادة بنسبة ما يقارب 39.9% في إجمالي كميات زيوت األساس المباعة للتصدير و)2( تكاليف تسجيل 

وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية الخاصة بالشركة خالل العام.

المصاريف العمومية واإلدارية

يقارن الجدول التالي بين المصاريف العمومية واإلدارية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

توزيعات المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )11-6(:  

التغير بين )2019م 2021م2020م2019م العملة: مليون ريال سعودي
-2020م(

التغير بين )2020م 
-2021م(

)7.1%(0.7%124.9125.8116.9تكاليف متعلقة بالموظفين
28.4%)27.6%(24.317.622.6أتعاب استشارات

60.7%211.1%0.92.84.5هاتف وبريد
5.3%)63.5%(5.21.92.0إطفاء موجودات غير ملموسة

41.7%33.3%0.91.21.7تأمين
-)39.1%(2.31.41.4استهالك موجودات حق االستخدام

20.0%)60.0%(2.51.01.2رحالت العمل
)10.0%(25.0%0.81.00.9استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

)90.6%(2,550.0%0.25.30.5التبرعات
)100.0%(53.8%-1.32.0إيجار

)100.0%(--0.20.2مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
45.7%)2.3%(17.717.325.2أخرى

)0.3%()2.0%(181.2177.5176.9إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

كنسبة مئوية من املصاريف
4.8 نقطة مئوية2.0 نقطة مئوية66.1%70.9%68.9%تكاليف متعلقة بالموظفين

2.9 نقطة مئوية)3.5( نقطة مئوية12.8%9.9%13.4%أتعاب استشارات
)0.9( نقطة مئوية1.1 نقطة مئوية2.5%1.6%0.5%هاتف وبريد

-)1.8( نقطة مئوية1.1%1.1%2.9%إطفاء موجودات غير ملموسة
0.3 نقطة مئوية0.2 نقطة مئوية1.0%0.7%0.5%تأمين

-)0.5( نقطة مئوية0.8%0.8%1.3%استهالك موجودات حق االستخدام
0.1 نقطة مئوية)0.8( نقطة مئوية0.7%0.6%1.4%رحالت العمل

)0.1( نقطة مئوية0.2 نقطة مئوية0.5%0.6%0.4%استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات
)2.7( نقطة مئوية2.9 نقطة مئوية0.3%3.0%0.1%التبرعات

ال ينطبق0.4 نقطة مئوية-1.1%0.7%إيجار
ال ينطبق--0.1%0.1%مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

4.5 نقطة مئوية)0.1( نقطة مئوية14.2%9.7%9.8%أخرى
--100.0%100.0%100.0%إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م
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تتكون المصروفات اإلدارية والعمومية بشكل أساسي من التكاليف المتعلقة بالموظفين ورسوم االستشارات والمصروفات األخرى.

تاكليف متعلقة بالموظفين

تمثل التكاليف المتعلقة بالموظفين 66.1% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية في عام 2021م ويتم تخصيصها للمصاريف العمومية واإلدارية، 
بناًء على وظيفة وطبيعة التكلفة.

يرجى مراجعة قسم »التكاليف المتعلقة بالموظفين« المعروض سابقاً ضمن مناقشة وتحليل اإلدارة للمزيد من التفاصيل حول مصاريف الموظفين.

أتعاب استشارات

تمثل رسوم االستشارات )أي خدمات العقود( 12.8% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية في عام 2021م، وتتضمن بشكل أساسي على رسوم 
استدامة تقنية المعلومات )6.0 مليون ريال سعودي( والخدمات االستشارية )5.4 مليون ريال سعودي(، والتي تمثل خدمات استشارية لمرة واحدة )أي، 

دراسات السوق، واألتمتة / الرقمنة، وتنفيذ تحديثات البرامج( وال يمكن مقارنتها عادة من سنة إلى أخرى.

يرجع االنخفاض بنسبة 27.6% في رسوم االستشارات من 24.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 17.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة 
النخفاض األنشطة االستشارية خالل جائحة كوفيد-19.

تتعلق الزيادة الالحقة في رسوم االستشارات بنسبة 28.4% لتصل إلى 22.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م بمشروع مراجعة إدارة األداء، والذي يمثل 
تكامل وأتمتة الشركة لنظام تخطيط موارد المؤسسات وكذلك مشروع تحويل األعمال الذي بدأ خالل السنة.

أخرى

المواد  نقل  )1( حسابات  رئيسي على  بشكل  واشتملت  عام 2021م،  واإلدارية في  العمومية  المصاريف  إجمالي  األخرى 14.2% من  المصاريف  مثلت 
والمقاصة و)2( مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها و)3( مصاريف الصيانة المتعلقة بالسيارات و)4( المواد واالستهالكيات المتعلقة بالموظفين 

اإلداريين )مثل األدوات المكتبية ومعدات السالمة( و)5( التكاليف األخرى.

استقرت المصاريف األخرى بشكل عام بين عامي 2019م و2020م عند 17.7 مليون ريال سعودي و17.3 مليون ريال سعودي على التوالي.

ارتفعت هذه المصاريف الحقاً إلى 25.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في نفقات الديون المشكوك في 
تحصيلها من 0.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 4.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م. وتعتمد سياسة الديون المعدومة للشركة على نموذج 
خسائر االئتمان المتوقعة. في حين لم يتم تكبد أي نفقات ديون معدومة في عام 2019م حيث إن 96.1% من الذمم المدينة التجارية للشركة كانت حالية 
)وتم حجز الحد األدنى من النفقات في عام 2020م(، وترجع الزيادة في عام 2021م إلى )1( الزيادة في رصيد الذمم المدينة التجارية الحالية للشركة 
و)2( الزيادة في احتساب المخصص على الذمم المدينة الحالية والذمم التي استمرت لمدة من 1-90 يوًما من 0.1% في 2020م إلى 0.5% في 2021م، 
بناًء على الزيادة في رصيد الذمم المدينة التجارية للشركة )الناتجة عن زيادة اإليرادات خالل العام، وكذلك تسوية فواتير العمالء المختلفة في يناير 

2022م والتي كانت مستحقة في ديسمبر 2021م( مما أدى إلى زيادة فترة التقادم من 1-90 يوًما.

اإليرادات / )المصروفات( األخرى 

يقارن الجدول التالي اإليرادات / )المصروفات( األخرى للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

و2021م  و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  األخرى  )المصروفات(   / اإليرادات  تفاصيل  الجدول )12-6(:  

للشركة

التغير بين 2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

100.0%-2.1--ربح من بيع موجودات

)66.7%(500.0%0.10.60.2مكاسب العمالت األجنبية

)100.0%(100.0%-4.4-مكاسب من التوقف عن إثبات عقد اإليجار

)153.2%()18.8%()8.3(19.215.6أخرى

)129.1%(6.7%)6.0(19.320.6اجمالي اإليرادات / )املصروفات( األخرى

المصدر: معلومات الشركة
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عكس  عمليات  )تمثل  المتنوعة  والمصاريف  األصول  بيع  عن  الناتجة  المكاسب  من  أساسي  بشكل  يتكون  األخرى  )المصروفات(   / اإليرادات  صافي 
االستحقاق المختلفة وتعديالت اإليرادات لعام 2017م و2018م و2019م(.

ارتفعت اإليرادات / )المصروفات( األخرى من 19.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 20.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب )1( مكاسب 
لمرة واحدة من التوقف عن إثبات عقود إيجار بقيمة 4.4 مليون ريال سعودي و)2( إيرادات متنوعة أخرى بمقدار 3.6 مليون ريال سعودي.

كما انخفضت اإليرادات األخرى بعد ذلك إلى )6.0( مليون ريال سعودي مدفوعة بشكل رئيسي بـ )1( انخفاض في المكاسب الناتجة عن التوقف عن 
إثبات عقود اإليجار في عام 2021م و)2( انخفاض في الدخل متنوع بمقدار 23.9 مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض عمليات عكس االستحقاق خالل 

عام 2021م. وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً زيادة في المكاسب الناتجة عن بيع الممتلكات والمصنع والمعدات بقيمة 2.1 مليون ريال سعودي.

ربح / )خسارة( القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يقارن الجدول التالي أرباح / )خسائر( القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة للشركة للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المقاسة  المشتقة  المالية  األدوات  من  العادلة  القيمة  )خسارة(   / ربح  الجدول )13-6(:  

للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة

التغير بين 2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

ربح / )خسارة( القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة 
)218.8%(33.3%13.3)11.2()1( )8.4(المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

إجمالي ربح / )خسارة( القيمة العادلة من األدوات املالية 
)218.8%(33.3%13.3)11.2()1( )8.4(املشتقة املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من تكلفة التمويل إلى خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بما يتماشى مع التصنيف المعدل في القوائم   )1(
المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

مثلت األدوات المالية المشتقة للشركة مقايضات سعر الفائدة، حيث بلغت القيمة العادلة السلبية 6.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م. وتعتمد 
الشركة على الطرف المقابل لتقييم هذه األدوات، والتي يتم قياسها في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تشمل تقنيات التقييم التي يطبقها الطرف المقابل استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
استناداً إلى منحنيات العائد التي يمكن مالحظتها.

إيرادات التمويل )عوائد استثمار(

يقارن الجدول التالي إيرادات التمويل )عوائد استثمار( للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

إيرادات التمويل )عوائد استثمار( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )14-6(:  

التغير بين 2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

300.0%)93.0%(12.90.93.6الدخل من الودائع ألجل

)58.3%()50.0%(4.82.41.0الدخل من الودائع قصيرة األجل

)16.7%()20.0%(1.51.21.0إيرادات مستحقة عند خصم القرض

24.4%)76.6%(19.24.55.6إجمالي إيرادات التمويل )عوائد استثمار(

المصدر: معلومات الشركة

شملت إيرادات الشركة المالية )1( الدخل من الودائع ألجل و)2( الدخل من الودائع قصيرة األجل و)3( إيرادات مستحقة عند خصم القرض، حيث ساهمت 
بنسبة 64.3% و17.9% و17.9% على التوالي في عام 2021م. 
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تمثل اإليرادات من الودائع قصيرة األجل الدخل من صندوق مكافأة نهاية خدمة الموظفين التابع للشركة، والذي تم تصنيفه تحت بند نقد وما يعادله في 
31 ديسمبر 2020م حيث إن هذه الوديعة لها استحقاق خالل ثالثة أشهر كما في 31 ديسمبر 2020م.

انخفض إجمالي إيرادات التمويل )عوائد استثمار( من 19.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة 
النخفاض )1( الدخل من الودائع ألجل بمقدار 12.0 مليون ريال سعودي و)2( الدخل من الودائع قصيرة األجل بمقدار 2.4 مليون ريال سعودي.

كان االنخفاض في إيرادات التمويل )عوائد استثمار( في عام 2020م مدفوعاً بشكل اساسي بانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض مستويات الودائع خالل 
العام. 

ارتفع إجمالي إيرادات التمويل )عوائد استثمار( بعد ذلك إلى 5.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعاً بزيادة الدخل من الودائع ألجل بمبلغ 2.7 
مليون ريال سعودي. وقد قوبلت هذه الزيادة جزئياً بانخفاض في اإليرادات من الودائع قصيرة األجل بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي.

تلكفة تمويل

يقارن الجدول التالي تكلفة تمويل للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

تلكفة تمويل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )15-6(:  

التغير بين 2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

25.9%)16.5%(52.243.654.9مرابحة )إسالمية(

)59.5%()46.1%(41.222.29.0قرض صندوق االستثمارات العامة )تقليدي(

1.9%)5.5%(5.55.25.3فائدة على مطلوبات إيجارية

16.7%)14.3%(0.70.60.7خصم مخصص التفكيك

)2.4%()28.1%(71.669.9)1( 99.6اجمالي تكلفة متويل

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من تكلفة التمويل إلى خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بما يتماشى مع التصنيف المعدل في القوائم   )1(
المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تتألف تكلفة التمويل بشكل رئيسي من المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بتسهيالت المرابحة للشركة )والتي تشمل تسهيالت اتفاقية مرابحة جديدة تمت 
خالل عام 2021 م باإلضافة إلى تسهيالت مرابحة مع بنك الرياض قبل 31 ديسمبر 2021م(، وقرضها من صندوق االستثمارات العامة، والتي كانت كلها 
خاضعة للسداد على أساس نصف سنوي. وساهمت تكاليف التمويل المتعلقة بتسهيالت المرابحة وصندوق االستثمارات العامة بنسبة 78.5% و%12.9 

على التوالي من إجمالي تكاليف التمويل في عام 2021م.

انخفضت تكلفة التمويل من 99.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 71.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب انخفاض تكاليف التمويل 
العامة بمقدار 19.0 مليون ريال  المرابحة )اإلسالمية( بمقدار 8.6 مليون ريال سعودي و)2( قرض صندوق االستثمارات  المتعلقة ب )1( تسهيالت 

سعودي.

يرجع االنخفاض في تكلفة التمويل المتعلقة بتسهيالت المرابحة بين عامي 2019م و2020م لـ )1( سداد تسهيالت المرابحة المتعلقة ببنك الرياض في 
عام 2019م، مما أدى إلى انخفاض مبلغ القرض االفتراضي في عام 2020م و)2( انخفاض أسعار الفائدة بعد عام 2019م.

تمت إعادة هيكلة كل من قروض المرابحة وصندوق االستثمارات العامة من بنك الرياض خالل عام 2021م. وعلى هذا النحو، قامت الشركة بتسوية جميع 
العوائد لكل من صندوق االستثمارات العامة وقروض بنك الرياض.

انخفضت تكلفة التمويل إلى 69.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بشكل رئيسي بإعادة تمويل كل من قرض صندوق االستثمارات العامة 
وتسهيالت المرابحة بأسعار فائدة منخفضة نسبًيا. وقابل االنخفاض في تكاليف التمويل جزئياً زيادة تكاليف التمويل نتيجة لمصاريف أتعاب الوكالة 

المقدمة للشركة والتي بلغت 16.9 مليون ريال سعودي والمتعلقة بتسهيالت المرابحة التي تم الحصول عليها حديثاً من بنك الرياض.
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الزاكة وضريبة الدخل

يقارن الجدول التالي مصاريف الزكاة وضريبة الدخل للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مخصص الزاكة وضريبة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )16-6(:  

التغير بين 2021م2020م2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)255.6%()66.7%()1.4(2.70.9الزكاة المحملة/ )عكس قيد(

100.0%-130.2--مصاريف ضريبة الدخل

100.0%-60.1--ضريبة مؤجلة محملة

20,888.9%)66.7%(2.70.9188.9إجمالي مصاريف الزكاة وضريبة الدخل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

تخضع الشركة للزكاة فيما يتعلق بحصة شركة جدوى لالستثمار الصناعي وضريبة الدخل فيما يتعلق بحصة أرامكو السعودية والحصة المملوكة من قبل 
المساهم غير الخليجي في شركة جدوى لالستثمار الصناعي. وقع الشركاء اتفاقية تنص على أن يتحمل الشركاء العبء االقتصادي ألي زكاة وضريبة 

دخل تستحق بموجب النظام المعمول به.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وبموجب قانون ضريبة الدخل، تخضع جميع الحصص في الشركات المقيمة بالسعودية والتي تحتفظ بها 
شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بشكل مباشر أو غير مباشر لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية بدالً من الزكاة. وعليه، 
تم إثبات ضريبة الدخل لحصة ملكية أرامكو السعودية في الشركة.في عام 2020م، وقع المساهمون اتفاقية بأن يتحمل كل مساهم العبء االقتصادي للزكاة 

وضريبة الدخل والتي توزع عبء ضريبة الدخل الزكاة على حصة المساهم الذي نتج عن ظروفه وجوب دفع الشركة لضريبة الدخل والزكاة.

انخفضت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل من 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 0.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعة بانخفاض 
وعاء الزكاة خالل العام.

ارتفعت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بعد ذلك إلى 188.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب )1( مصاريف ضريبة الدخل بمبلغ 130.2 مليون 
ريال سعودي مدفوعة بارتفاع األرباح التي حققتها الشركة و)2( المصاريف الضريبية المؤجلة البالغة 60.1 مليون ريال سعودي. وقوبلت هذه الزيادة جزئياً 

من خالل عكس قيد الزكاة بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي.

الزاكة المحملة/ )عكس قيد( 

تستحق الزكاة بواقع 2,58% من الوعاء الزكوي التقريبي )باستثناء صافي الدخل المعدل للسنة( وبنسبة 2,5% من صافي الدخل المعدل للسنة.

انخفضت مصاريف الزكاة من 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 0.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب انخفاض وعاء الزكاة من 366.6 
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى )453.7( مليون ريال سعودي في عام 2020م.

في عام 2021م، سجلت الشركة مصروف الزكاة بالقيمة السالبة بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي نتيجة لعكس قيد العام السابق ليصل إلى 13.9 مليون 
ريال سعودي قابلها 12.5 مليون ريال سعودي مصروف زكاة لهذا العام.

مصاريف ضريبة الدخل

في شركة جدوى  األجانب  والمساهمين  السعودية  أرامكو  إلى  المنسوب  المعدل  الدخل  من صافي   %20 بنسبة  الدخل  التزامات ضريبة  احتساب  يتم 
لالستثمار الصناعي.

ارتفعت مصاريف ضريبة الدخل من الصفر في عامي 2019م و2020م إلى 130.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة الرتفاع صافي األرباح التي 
حققتها الشركة.

ضريبة مؤجلة محملة

ارتفعت المصاريف الضريبية المؤجلة من الصفر في عامي 2019م و2020م إلى 60.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بالفروقات ما بين حساب 
الربح المحاسبي والربح الضريبي للممتلكات والمصنع والمعدات البالغة )287.2( مليون ريال سعودي. وقد قابل هذه الزيادة جزئياً أثر المخصصات وعقود 

اإليجار والخسائر المرحلة التي بلغت 48.6 مليون ريال سعودي و1.6 مليون ريال سعودي و176.9 مليون ريال سعودي على التوالي.
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قائمة المركز المالي للشركة  6-7-2

يعرض الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

قائمة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )17-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين )2020م 
-2021م(

)4.6%()2.4%(5,506.25,371.85,122.4ممتلكات ومصنع ومعدات
)6.6%()1.2%(110.1108.8101.6موجودات حق االستخدام

)14.3%()1.9%(20.720.317.4موجودات غير ملموسة
)43.5%()37.8%(7.44.62.6ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين

)9.8%()30.9%(19.113.211.9قروض للموظفين
)4.8%()2.6%(5,663.55,518.75,255.9إجمالي املوجودات غير املتداولة

30.6%)8.5%(594.3543.8710.1مخزون
96.6%12.4%390.4438.8862.7ذمم مدينة تجارية

)70.8%()13.9%(160.5138.240.4مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
100.0%)100.0%(145.7-167.4وديعة قصيرة األجل

100.5%275.9%179.0672.91,349.5نقد وما يعادله
73.3%20.3%1,491.61,793.73,108.4إجمالي املوجودات املتداولة

14.4%2.2%7,155.17,312.48,364.3إجمالي املوجودات
--441.0441.0441.0رأس المال

--220.5220.5220.5احتياطي نظامي
17.5%3,9%2,935.43,050.13,583.0أرباح مبقاة

14.4%3.2%3,596.93,711.64,244.5إجمالي حقوق امللكية
87.7%)15.7%(1,330.31,120.82,103.8قروض طويلة األجل

9.6%)3.7%(101.998.1107.5مطلوبات إيجارية
9.8%)6.7%(314.3293.1321.7التزامات منافع الموظفين

100.0%-54.8--مطلوبات ضريبة مؤجلة
-4.4%36.638.238.2مطلوبات غير متداولة أخرى

69.4%)13.1%(1,783.11,550.22,626.0إجمالي املطلوبات غير املتداولة
22.2%)6.3%(949.2889.41,086.6ذمم دائنة تجارية

22.9%)57.7%(202.185.5105.1مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
)85.8%(77.0%583.81,033.3146.3الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

)73.0%(84.9%10.619.65.3مطلوبات إيجارية
560.1%)22.4%(29.422.8150.5زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

)27.2%(15.5%1,775.12,050.61,493.8إجمالي املطلوبات املتداولة

14.4%1.2%3,558.23,600.84,119.8إجمالي املطلوبات

14.4%2.2%7,155.17,321.48,364.3إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات
-44.0%253636فترة سداد الذمم المدينة )أيام(

)24.0%(25.0%405038فترة دوران المخزون )أيام(
)29.3%(28.1%648258فترة تحصيل الذمم الدائنة )أيام(

300.0%300.0%1416نسبة السيولة الجارية )أيام(
27.9 نقطة مئوية4.0 نقطة مئوية30.7%2.9%)1.2%(العائد على متوسط رأس المال المستثمر

133.3%12.5%0.80.92.1نسبة التداول
--2.02.02.0إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م
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الموجودات غير المتداولة

يعرض الجدول التالي الموجودات غير المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )18-6(:  

31 ديسمبر العملة: مليون ريال سعودي
2019م

31 ديسمبر 
2020م

31 ديسمبر 
2021م

التغير بين 
)2019م -2020م(

التغير بين )2020م 
-2021م(

)4.6%()2.4%(5,506.25,371.85,122.4ممتلكات ومصنع ومعدات

)6.6%()1.2%(110.1108.8101.6موجودات حق االستخدام

)14.3%()1.9%(20.720.317.4موجودات غير ملموسة

)43.5%()37.8%(7.44.62.6ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين

)9.8%()30.9%(19.113.211.9قروض للموظفين

)4.8%()2.6%(5,663.55,518.75,255.9إجمالي املوجودات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

في 31 ديسمبر 2021م، كان إجمالي الموجودات غير المتداولة يتألف بشكل اساسي من الممتلكات والمصانع والمعدات وموجودات حق االستخدام، والتي 
ساهمت بنسبة 97.5% و1.9% من إجمالي الموجودات غير المتداولة، على التوالي.

انخفضت الموجودات غير المتداولة من 5,663.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 5,518.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى االنخفاض في )1( الممتلكات والمصنع والمعدات بمقدار 134.4 مليون ريال سعودي مدفوعة برسوم االستهالك السنوية 
للعام، والتي قابلتها جزئياً إضافات األصول الثابتة المختلفة و)2( مستحقات ملكية المنازل للموظفين و)3( القروض للموظفين مدفوعة بالخصومات 

المتعلقة بالتسويات مع الموظفين المتقاعدين.

كما انخفضت الموجودات غير المتداولة إلى 5,255.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بشكل أساسي برسوم االستهالك السنوية 
للممتلكات والمصانع والمعدات وموجودات حق االستخدام والموجودات غير الملموسة.

ممتلاكت ومصنع ومعدات

يقارن الجدول التالي ممتلكات ومصنع ومعدات الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

ممتلاكت ومصنع ومعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )19-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

التكلفة:

2.0%5.3%7,855.28,272.98,435.0في 1 يناير

)50.3%()61.1%(417.7162.580.8إضافات

1,300.0%100.0%)4.2()0.3(- استبعادات

0.9%2.0%8,272.98,435.18,511.6يف 31 ديسمبر

االستهالك املتراكم:

10.7%11.6%2,478.72,766.73,063.3في 1 يناير

11.2%3.1%288.0296.8330.0المحمل للسنة

1,950.0%100.0%)4.1()0.2(- استبعادات

10.6%10.7%2,766.73,063.33,389.2يف 31 ديسمبر

)4.6%()2.4%(5,506.25,371.85,122.4صايف القيمة الدفترية للممتلكات ومصنع ومعدات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م
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التنفيذ  الدفترية لممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها بشكل رئيسي من )1( مصانع الشركة في جدة وينبع و)2( مشاريع قيد  القيمة  يتألف صافي 
والتي تشمل بشكل رئيسي وحدة تصنيع الهيدروجين و)3( تحسينات البناء والحيازة اإليجارية، حيث ساهمت بنسبة 94.4% و3.6% و1.1% من إجمالي 

الممتلكات والمصنع والمعدات، على التوالي في 31 ديسمبر 2021م.

غالبية ممتلكات الشركة ومصنعها ومعداتها كانت متعلقة بمرفق ينبع والتي ساهمت بنسبة 96.3% من إجمالي الممتلكات والمصنع والمعدات في 31 
ديسمبر 2021م )80.2% من صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات كانت مرتبطة بمصنع التصنيع في ينبع(.

انخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات من 5,506.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 5,371.8 مليون ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2020م بسبب رسوم االستهالك السنوية البالغة 296.8 مليون ريال سعودي، والتي قابلتها جزئياً إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ بلغت 

162.5 مليون ريال سعودي، تتعلق بصورة رئيسية بمشروع وحدة تصنيع الهيدروجين ومشروع خط الغاز الطبيعي في مرفق ينبع.

كما انخفضت الممتلكات والمصنع والمعدات إلى 5,122.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بما يلي: )1( رسوم االستهالك للعام 
330.0 مليون ريال سعودي و)2( عمليات التخلص من السيارات بمبلغ 4.2 مليون ريال سعودي. وقابلت هذا االنخفاض جزئياً إضافات تتعلق بالتطوير 

والتحسين المستمرين لمرافق اإلنتاج الخاصة بجدة وينبع بمبلغ 80.8 مليون ريال سعودي.

مرافق تصنيع

تمثل مرافق التصنيع مرفق جدة وينبع )بما في ذلك تكاليف الصيانة الدورية المؤجلة وتكاليف االقتراض المرسملة المتعلقة بتوسعة مرافق اإلنتاج الخاصة 
بجدة وينبع التي اكتملت في عام 2017م(.

ارتفع صافي القيمة الدفترية لمرافق التصنيع من 4,736.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 5,074.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م مدفوعاً بشكل أساسي بتحويل المصاريف الرأسمالية المتبقية من مشاريع التوسعة المنجزة في ينبع والتي بلغت 620.4 مليون ريال سعودي من 

مشاريع قيد التنفيذ إلى مصانع التصنيع. وقد قوبلت هذه الزيادة جزئياً برسوم االستهالك لهذا العام والبالغة 282.2 مليون ريال سعودي.

انخفض صافي القيمة الدفترية لمرافق التصنيع بعد ذلك إلى 4,834.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بسبب رسوم االستهالك السنوية التي 
بلغت 315.8 مليون ريال سعودي. وقابلت هذا االنخفاض جزئياً التحويالت من مشاريع قيد التنفيذ بمبلغ 76.5 مليون ريال سعودي.

مبان وتحسينات على عقار مستأجر

ظل صافي القيمة الدفترية للمباني وتحسينات الحيازة اإليجارية مستقراً نسبياً بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م عند 63.6 مليون ريال 
سعودي و61.7 مليون ريال سعودي على التوالي. تكون التغيير في المباني وتحسينات الحيازة اإليجارية من رسوم استهالك سنوية بقيمة 5.9 مليون ريال 

سعودي قابلتها تحويالت من مشاريع قيد التنفيذ بمبلغ 4.1 مليون ريال سعودي.

كما انخفضت تحسينات المباني والمساكن المؤجرة إلى 56.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة برسوم االستهالك لهذا العام بمبلغ 
6.0 مليون ريال سعودي.

آالت ومعدات أخرى

انخفض صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات األخرى من 47.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 42.3 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2020م بسبب رسوم االستهالك لهذا العام.

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات األخرى بعد ذلك إلى 46.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعاً بالتحويالت من األعمال 
الرأسمالية الجارية بقيمة 11.4 مليون ريال سعودي، والتي قابلتها جزئياً رسوم االستهالك السنوية البالغة 7.8 مليون ريال سعودي.

مشاريع قيد التنفيذ

تتألف مشاريع قيد التنفيذ بشكل رئيسي من أعمال التطوير والتحسين للمقر الرئيسي للشركة ومرافق اإلنتاج في جدة وينبع مثل مشروع توسعة ينبع 
ومشروع وحدة تصنيع الهيدروجين ومشروع خط الغاز الطبيعي في مرفق ينبع.

في 31 ديسمبر 2021م، 96.7% من مشاريع الشركة قيد التنفيذ كانت تتعلق بمرفق ينبع.
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انخفضت مشاريع قيد التنفيذ من 657.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 192.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م مدفوعة بشكل 
رئيسي بالتحويالت إلى فئة مرافق التصنيع من الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ 620.4 مليون ريال سعودي. وقابلت هذا االنخفاض جزئياً إضافات بقيمة 

162.5 مليون ريال سعودي والتي كانت مرتبطة بصورة رئيسية بمشروع وحدة تصنيع الهيدروجين ومشروع خط الغاز الطبيعي في مرفق ينبع.

انخفضت مشاريع قيد التنفيذ بعد ذلك إلى 184.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بسبب التحويالت اإلضافية إلى مرافق التصنيع بمبلغ 76.5 
مليون ريال سعودي، والتي قابلها جزئياً إضافات بمبلغ 80.8 مليون ريال سعودي مرتبطة بالتطوير والتحسين المستمر لمرافق اإلنتاج في جدة وينبع.

موجودات حق االستخدام

يقارن الجدول التالي موجودات حق االستخدام الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

موجودات حق االستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )20-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)4.4%()2.0%(98.796.792.4أراضي

)25.3%()31.3%(11.57.95.9خطوط أنابيب ومواد محفزة

)21.4%(100.0%4.23.3-سيارات

)6.6%()1.3%(110.2108.8101.6اجمالي موجودات حق االستخدام

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

المؤجرة وخطوط األنابيب والمحفزات والسيارات، حيث ساهمت بنسبة 90.9% و%5.8  تتكون موجودات حق االستخدام بشكل رئيسي من األراضي 
و3.2% على التوالي من إجمالي رصيد موجودات حق االستخدام للشركة في 31 ديسمبر 2021م.

يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التالي حسب فئة األصول: )1( األرض: 30 سنة و)2( خطوط 
األنابيب والمحفزات: 27 سنة و)3( السيارات: 5 سنوات.

في 31 ديسمبر 2021م، لم يكن لدى الشركة أي عقود إيجار مصنفة على أنها موجودات حق االستخدام ومتغيرة في طبيعتها في الوقت ذاته. تحتوي بعض 
عقود اإليجار على خيارات تمديد يمكن ممارستها من قبل الشركة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. وحيثما كان ذلك ممكناً عملياً، تسعى الشركة 
إلى تضمين خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة لتوفير المرونة التشغيلية. وتقوم الشركة عند بدء اإليجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل 

معقول ممارسة الخيار. وال تقدم الشركة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.

انخفضت موجودات حق االستخدام من 110.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 108.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م بسبب 
)1( رسوم االستهالك السنوية البالغة 9.3 مليون ريال سعودي و)2( إنهاء اإليجار بقيمة 10.5 مليون ريال سعودي. وقابل هذا االنخفاض جزئياً إضافات 

إلى األراضي والسيارات بمبلغ إجمالي قدره 18.5 مليون ريال سعودي.

في يوليو 2020م، قررت الشركة الشروع في تأجير السيارات )بدالً من االحتفاظ بالملكية المباشرة لهذه السيارات( كجزء من مبادرات الشركة لتوفير 
التكاليف.

كما انخفضت موجودات حق االستخدام إلى 101.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك إلى رسوم االستهالك السنوية لألصول 
المؤجرة والتي بلغت 7.2 مليون ريال سعودي.

أراضي

تمتلك الشركة عقدي إيجار يتعلقان بأرضي:

مرفق ينبع: في 3 ديسمبر 1994م، حصلت الشركة على األرض التي يقع عليها مرفق ينبع من الهيئة الملكية للجبيل وينبع. من المتوقع أن ينتهي - 1
عقد اإليجار هذا في 3 ديسمبر 2024م. بلغت قيمة أصل حق االستخدام هذا 77.8 مليون ريال سعودي.

مرفق جدة: في 1 يوليو 1996م، أبرمت الشركة اتفاقية إيجار )تلغي االتفاقية األصلية المؤرخة في 19 يونيو 1976م( مع أرامكو السعودية فيما - 2
يتعلق باألرض التي يقع عليها مرفق جدة. ومن المتوقع أن ينتهي عقد اإليجار في 1 يوليو 2026م. وفي 31 ديسمبر 2021م، بلغت قيمة هذا 

األصل من حق االستخدام 1.5مليون ريال سعودي.
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يقارن الجدول التالي مطلوبات اإليجار للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مطلوبات اإليجار كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )21-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)73.0%(84.9%10.619.65.3متداولة

9.6%)3.7%(101.998.1107.5غير متداولة

)4.2%(4.6%112.5117.7112.8اجمالي مطلوبات اإليجار

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

ترتبط مطلوبات اإليجار )بما في ذلك األجزاء المتداولة وغير المتداولة( بشكل رئيسي بعقود إيجار موجودات حق االستخدام من أرامكو السعودية والهيئة 
الملكية للجبيل وينبع.

في 31 ديسمبر 2021م، مثلت مطلوبات اإليجار هذه )1( األراضي التي بنيت عليها مرافق اإلنتاج )87.2 مليون ريال سعودي، أو 77.3% من إجمالي 
مطلوبات اإليجار(، و)2( منطقة الممر األرضي المؤجرة من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع حيث تقع خطوط األنابيب التي تربط مرفق ينبع بأرامكو 
السعودية )14.5 مليون ريال سعودي، أو 12.9% من إجمالي مطلوبات اإليجار( و)3( خطوط األنابيب التي تربط جدة بأرامكو السعودية لنقل اللقيم وعوائد 

المنتجات الثانوية )7.7 مليون ريال سعودي أو 6.8% من إجمالي مطلوبات إيجارية(.

في 31 ديسمبر 2021م، تم تضمين التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة بقيمة 109.7 مليون ريال سعودي )غير مخصومة( في مطلوبات إيجارية ألنه 
من المؤكد بشكل معقول أنه سيتم تمديد عقد اإليجار.

موجودات غير ملموسة

يقارن الجدول التالي الموجودات غير الملموسة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )22-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

التكلفة:

8.6%14.0%26.530.232.8في 1 يناير

)100.0%()31.6%(-3.82.6إضافات

-8.3%30.332.832.8في 31 ديسمبر

اإلطفاء املتراكم:

30.2%174.3%3.59.612.5في 1 يناير

-)52.5%(6.12.92.9المحمل للسنة

23.2%30.2%9.612.515.4في 31 ديسمبر

)14.3%()1.9%(20.720.317.4القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

ترتبط الموجودات غير الملموسة للشركة بشكل رئيسي ببرامج )اس أي بي( وتكاليف التطوير ذات الصلة )تساهم في متوسط بنسبة 85.6% من إجمالي 
الموجودات غير الملموسة بين عامي 2019م و2021م(.

تستهلك الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في العادة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي الذي يتراوح بين 3 و15 
سنوات، حيث تستعرض طريقة فترة االستهالك في نهاية كل سنة مالية.

استمرت الموجودات غير الملموسة مستقرة نسبياً بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م عند 20.7 مليون ريال سعودي و20.3 مليون ريال سعودي 
على التوالي.

انخفضت الموجودات غير الملموسة بعد ذلك بمقدار 2.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بسبب مصاريف االستهالك السنوية.
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ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن الموظفين

يقارن الجدول التالي ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن الموظفين للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

ديسمبر  و31  2020م  ديسمبر  و31  2019م  ديسمبر   31 في  كما  الموظفين  مساكن  بتمليك  خاصة  مدينة  ذمم  الجدول )23-6(:  

2021م للشركة

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)28.8%()29.0%(9.36.64.7ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن الموظفين

5.0%5.3%)2.1()2.0()1.9(ناقصاً: الجزء المتداول

)43.5%()37.8%(7.44.62.6اجمالي ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن املوظفني

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

كان لدى الشركة برنامج لملكية المنازل يوفر للموظفين السعوديين المؤهلين فرص ملكية المنازل. خالل عام 2010م، قامت الشركة ببناء وبيع 133 منزالً 
سكنياً للبيع المباشر للموظفين المؤهلين. وبعد بيع المنازل سجلت المبالغ المستحقة القبض مقابل هذه المبيعات دون أي رسوم مالية، ومن المتوقع أن 

يتم تحصيل هذه المبالغ على مدى 15 عاماً.

على  المستحقة  المبالغ  تسوية  إلى  2021م  ديسمبر  و31  2019م  ديسمبر   31 بين  للموظفين  مساكن  بتمليك  مدينة خاصة  ذمم  في  االنخفاض  يرجع 
الموظفين.

قروض الموظفين

يقارن الجدول التالي جدول قروض الموظفين للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

قروض الموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )24-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

-)23.5%(22.116.916.9قروض سكن الموظفين

)17.9%(3.7%2.72.82.3قروض أخرى للموظفين

10.6%15.8%)7.3()6.6()5.7(ناقصاً: الجزء المتداول

)9.2%()31.4%(19.113.111.9اجمالي قروض للموظفني

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 

تشتمل القروض المقدمة للموظفين بشكل رئيسي على قروض السكن للموظفين والتي ساهمت بنسبة 88.0% من إجمالي قروض الموظفين.

قروض سكن الموظفين

انخفضت قروض سكن الموظفين من 22.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 16.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م نتيجة 
للخصومات )بما في ذلك التسويات مع الموظفين المتقاعدين( خالل العام والتي بلغت 6.9 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً ما يلي: 

)1( قروض جديدة تم صرفها خالل العام بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي و)2( إيرادات تمويل )عوائد استثمار( بلغت 1.1 مليون ريال سعودي.

استمرت القروض السكنية للموظفين مستقرة عند 16.9 مليون ريال سعودي بين 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م. وبلغت االستقطاعات خالل 
العام 2.8 مليون ريال سعودي وقابلتها قروض جديدة تم صرفها خالل العام بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي.

167

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



الموجودات المتداولة

يعرض الجدول التالي الموجودات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )25-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

30.6%)8.5%(594.3543.8710.1مخزون

96.6%12.4%390.4438.8862.7ذمم مدينة تجارية

)70.8%()13.9%(160.5138.240.4مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

100.0%)100.0%(145.7-167.4وديعة قصيرة األجل

100.5%275.9%179.0672.91,349.5نقد وما يعادله

73.3%20.3%1,491.61,793.73,108.4إجمالي املوجودات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

يتألف إجمالي الموجودات المتداولة بشكل رئيسي من المخزون والذمم المدينة التجارية ونقد وما يعادله والتي ساهمت بنسبة 22.8% و27.8% و%43.4 
على التوالي من إجمالي رصيد الموجودات المتداولة في 31 ديسمبر2021م.

ارتفعت الموجودات المتداولة من 1,491.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 1,793.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م نتيجة لـ 
)1( الزيادات في أرصدة الذمم المدينة التجارية من األطراف ذات عالقة و)2( الزيادات في النقد وما يعادله. وقد قابلت هذه الزيادات جزئياً انخفاضات 
في )1( فئات المخزون )باستثناء البضائع الجاهزة( باإلضافة إلى زيادة في مخصص المخزون المتقادم و)2( الضرائب المسبقة وبدالت السكن المدفوعة 

مسبقاً والمسجلة في إطار المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى.

كما ارتفع إجمالي الموجودات المتداولة إلى 3,108.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات في )1( جميع 
فئات المخزون، )2( الذمم المدينة التجارية من األطراف الثالثة واألطراف ذات العالقة و)3( النقد وما يعادله.

خالل عام 2020م، أعيد تصنيف الودائع قصيرة األجل إلى نقد وما يعادله )الودائع ألجل( حيث الوديعة لها استحقاق ثالثة أشهر كما في 31 ديسمبر 
2020م، وقد تم عكس إعادة التصنيف هذا الحقاً في عام 2021م.

مخزون

يقارن الجدول التالي مخزون الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مخزون الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة: الجدول )26-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

69.0%)30.5%(249.6173.5293.3بضائع جاهزة

0.2%13.0%190.3215.1215.5إنتاج قيد التنفيذ

48.6%3.0%76.779.0117.4مواد أولية

10.4%1.4%87.989.198.4قطع الغيار والمواد المستهلكة

12.4%26.5%)14.5()12.9()10.2(ناقصاً: مخصص مخزون متقادم 

30.6%)8.5%(594.3543.8710.1اجمالي املخزون

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

والمواد االستهالكية، حيث  الغيار  والمواد األولية وقطع  الجاري  الجاهزة واإلنتاج  البضائع  المخزون بشكل رئيسي من  تألف  في 31 ديسمبر 2021م، 
ساهمت بنسبة 41.3% و30.3% و16.5% و13.9% على التوالي من إجمالي رصيد المخزون.
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يتم احتساب مخصصات الشركة للمخزون المتقادم من خالل توفير 20% من قيمة أي أرصدة قطع غيار تتراوح أعمارها بين ثالث إلى خمس سنوات و%30 
من قيمة أي أرصدة قطع غيار يزيد عمرها عن خمس سنوات.

انخفض المخزون من 594.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 543.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك بشكل 
أساسي إلى انخفاض رصيد البضائع الجاهزة بمقدار 76.1 مليون ريال سعودي، نتيجة النخفاض أسعار منتجات الشركة خالل عام 2020م. وقابلت 
هذا االنخفاض جزئياً الزيادة في رصيد اإلنتاج قيد التنفيذ بمبلغ 24.8 مليون ريال سعودي، مدفوعة إلى حد كبير بالزيادة في نواتج التقطير والشمعية 
والرافينات بمبلغ 16.9 مليون ريال سعودي و6.9 مليون ريال سعودي و6.1 مليون ريال سعودي على التوالي وقد قابلها انخفاض في زيت وقود السفن 
الثقيل والنافثا بمقدار 7.2 مليون ريال سعودي و3.7 مليون ريال سعودي. وقد ارتفعت كمية مخزون اإلنتاج قيد التنفيذ من 148 ألف طن متري في 31 

ديسمبر 2019م إلى 168 ألف طن متري في 31 ديسمبر 2020م.

ارتفع المخزون بعد ذلك إلى 710.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوع إلى حد كبير بزيادة )1( البضائع الجاهزة بمقدار 119.8 مليون 
ريال سعودي و)2( المواد األولية بمقدار 38.4 مليون ريال سعودي. وقد كانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بـ )1( الزيادة في أسعار زيوت األساس 
الثانية  والفئة  األولى  الفئة  الزيادة في كميات  المتزايد و)2(  العالمي  الطلب  لتلبية  المشتريات  الشركة من  زادت  اللقيم في عام 2021م حيث  وأسعار 

والبضائع النهائية المستوردة في المخزون في 31 ديسمبر 2021م.

ذمم مدينة تجارية

يقارن الجدول التالي الذمم المدينة التجارية للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )27-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

107.3%)0.3%(220.2219.5455.0ذمم مدينة تجارية

87.9%29.0%170.4219.8413.0أطراف ذات عالقة

980.0%150.0%)5.4()0.5()0.2(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

96.6%12.4%390.4438.8862.6اجمالي الذمم املدينة التجارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

الذمم المدينة التجارية هي أصول مالية غير مشتقة يتم ترحيلها بتكلفة مستهلكة ضمن شروط ائتمان لمدة 30 يوماً لعمالء الطرف الثالث، في حين أن 
األطراف ذات العالقة تتراوح شروط االئتمان الخاصة بها عموماً بين 30 إلى 90 يوماً. قد ال تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات في أخطار االئتمان لألطراف 

المقابلة. ليس من ممارسات الشركة الحصول على ضمانات على مستحقات الطرف الثالث، وبالتالي فهي غير مضمونة.

في 31 ديسمبر 2021م، كانت الذمم المدينة التجارية تتألف من صافي مستحقات الطرف الثالث )52.1%(، ومستحقات األطراف ذات العالقة )%47.9(. 

بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2021م، بلغ إجمالي الذمم المدينة الحالية للشركة 94.6% في المتوسط من إجمالي الذمم المدينة التجارية. ونظراً 
للطبيعة القصيرة األجل للمستحقات التجارية، تعتبر المبالغ الدفترية الخاصة بها مساوية تقريباً لقيمتها العادلة.

تتركز غالبية الذمم المدينة التجارية للشركة في المملكة العربية السعودية. في 31 ديسمبر 2021م، شكل أكبر خمسة عمالء نسبة 55% من إجمالي 
الرصيد التجاري المستحق.

ال يطبق بدل الديون المشكوك في تحصيلها إال على الذمم المدينة التجارية ألطراف ثالثة، باستخدام طريقة خسارة االئتمان المتوقعة لحساب مبلغ 
المخصصات على أساس التقادم. وتقوم الشركة بشطب األصول المالية، كلياً أو جزئياً، عندما تكون قد استنفدت جميع جهود االسترداد العملية وخلصت 

إلى أنه ال يوجد توقع معقول لالسترداد.

تأثرت الزيادة في إجمالي الذمم المدينة التجارية من 390.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 438.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م و862.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي بـ )1( ارتفاع مبيعات زيوت األساس للشركة و)2( الزيادة في متوسط أسعار 
البيع بسبب الطلب العالمي القوي والعرض المحدود لزيوت األساس خالل عام 2021م و)3( ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية التي دفعت متوسط أسعار 

المنتجات الثانوية لألعلى.
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مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

يقارن الجدول التالي مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

تفاصيل مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر  الجدول )28-6(:  

2021م للشركة

31 ديسمبر العملة: مليون ريال سعودي
2019م

31 ديسمبر 
2020م

31 ديسمبر 
2021م

التغير بين 
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)84.5%(58.6%68.4108.516.8صافي ضريبة القيمة المضافة المدينة
10.6%15.8%5.76.67.3قروض للموظفين - )الجزء المتداول(

10.9%39.4%3.34.65.1تأمين مدفوع مقدماً
)71.3%()7.7%(11.710.83.1دفعات مقدمة إلى موردين

5.0%5.3%1.92.02.1ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين )الجزء المتداول(
33.3%)70.0%(1.00.30.4فائدة–مدينة - ودائع ألجل

-)100.0%(--48.6الضريبة المسبقة
-)100.0%(--13.5بدل سكن مدفوع مقدماً

3.6%)14.1%(6.45.55.7أخرى

)70.7%()13.8%(160.5138.340.5اجمالي مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

شملت مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى بشكل رئيسي صافي ضريبة القيمة المضافة المدينة، والجزء المتداول من القروض للموظفين، والتأمين 
المدفوع مسبقاً، ودفعات مقدمة للموردين، حيث ساهمت بنسبة 41.5% و18.0% و12.6% و7.7% على التوالي، من إجمالي المبالغ المدفوعة مقدماً 

والموجودات األخرى في 31 ديسمبر 2021م.

انخفضت المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى من 160.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 138.3 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2020م بسبب انخفاض الضريبة المسبقة بمقدار 48.6 مليون ريال سعودي وبدالت السكن المدفوعة مسبقاً بمقدار 13.5 مليون ريال سعودي.

كما انخفضت المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى إلى 40.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بسبب انخفاض قيمة ضريبة القيمة 
المضافة بمقدار 91.7 مليون ريال سعودي ودفعات مقدمة للموردين بمقدار 7.7 مليون ريال سعودي.

عادة ما تتم تسوية القروض المقدمة للموظفين )الجزء المتداول(، ومستحقات ملكية المنازل للموظفين )الجزء المتداول( ومستحقات الفائدة وغيرها من 
المستحقات في غضون 12 شهراً من تاريخ اإلبالغ. وبالتالي، فإن قيمتها المحملة تعتبر مساوية لقيمتها العادلة.

وديعة قصيرة األجل

يقارن الجدول التالي وديعة قصيرة األجل للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

وديعة قصيرة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )29-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

100.0%)100.0%(145.7-167.4صندوق مكافأة نهاية الخدمة

100.0%)100.0%(145.7-167.4إجمالي الودائع قصيرة األجل

المصدر: معلومات الشركة

تمثل الودائع قصيرة األجل اإليداعات النقدية للشركة لدى البنوك فيما يتعلق بصندوق مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وهي مقيدة بطبيعتها من حيث 
صلتها بإيداع ألجل لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

يرجع االنخفاض في هذا الرصيد من 167.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى الصفر في 31 ديسمبر 2020م إلى إعادة تصنيف هذا الرصيد 
إلى الودائع ألجل ضمن النقد وما يعادله. وقد تم عكس إعادة التصنيف هذا الحقاً في عام 2021م مرة أخرى إلى حساب الودائع قصيرة األجل.
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نقد وما يعادله

يقارن الجدول التالي نقد وما يعادله للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

توزيع نقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )30-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

--0.30.30.3نقد في الصندوق

14.9%)59.2%(62.525.529.3نقد لدى البنوك

104.0%456.4%116.3647.11,319.9ودائع ألجل

100.5%275.7%179.1672.91,349.5اجمالي نقد وما يعادله

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

اشتملت نقد وما يعادله بشكل رئيسي على الودائع ألجل والنقد في البنوك، حيث ساهمت بنسبة 97.8% و2.2% من إجمالي الرصيد النقدي في 31 
ديسمبر 2021م على التوالي.

كانت التحركات في رصيد الشركة النقدي وما يعادله بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م مدفوعة بشكل رئيسي بالتغيرات في الودائع ألجل والتي 
بدورها كانت مدفوعة بارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية للشركة بسبب تحسن األداء بين عامي 2019م و2021م.

يرجى مراجعة القسم )4-6-6( »قائمة التدفقات النقدي للشركة« ضمن مناقشة اإلدارة وتحليلها للمزيد من التفاصيل حول التحركات في األرصدة 
النقدية.

نقد لدى البنوك

في 31 ديسمبر 2021م، كان النقد لدى البنوك مكون بشكل رئيسي من: )1( حساب بالريال السعودي في بنك الجزيرة بقيمة 19.3 مليون ريال سعودي 
)2( حسابات بالدوالر أمريكي وحسابات بالريال سعودي لدى البنك األهلي السعودي بمبلغ إجمالي قدره 4.7 مليون ريال سعودي و)3( حسابات بالدوالر 

األمريكي والريال السعودي في البنك السعودي األمريكي )سامبا( بمبلغ إجمالي قدره 3.6 مليون ريال سعودي.

انخفض النقد لدى البنوك من 62.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 25.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م بسبب انخفاض 
قدره 11.9 مليون ريال سعودي و11.7 مليون ريال سعودي و2.8 مليون ريال سعودي في حسابات الشركة لدى البنك السعودي األمريكي )سامبا( وبنك 

الجزيرة وبنك الرياض على التوالي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الودائع ألجل التي تمت في نهاية عام 2020م.

استمر النقد في رصيد البنوك مستقراً نسبياً بين 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

ودائع ألجل

في 31 ديسمبر 2021م، كان لدى الشركة 18 وديعة ألجل بقيمة إجمالية بلغت 1,319.9 مليون ريال سعودي. وكان من المتوقع أن يحل استحقاق هذه 
الودائع في يناير 2022م. باإلضافة إلى ذلك، تضمن الرصيد وديعة ألجل محتفظ بها فيما يتعلق بخطة التوفير الخاصة بالشركة بقيمة 15.7 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

تعزى الزيادة في الودائع ألجل في 31 ديسمبر 2020م بمقدار 530.8 مليون ريال سعودي بشكل أساسي إلى )1( اإليداعات اإلضافية للودائع ألجل والتي 
بلغت 352.9 مليون ريال سعودي خالل العام و)2( إعادة تصنيف الودائع قصيرة األجل )التي تمثل صندوق مكافآت نهاية الخدمة لموظفي الشركة( إلى 

ودائع ألجل حيث إن هذه الوديعة كان موعد استحقاقها خالل ثالثة أشهر كما في 31 ديسمبر 2020م.

كما ارتفعت الودائع ألجل إلى 1,319.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اإليداعات اإلضافية للودائع ألجل في 
نهاية العام والتي بلغت 835.8 مليون ريال سعودي، وذلك بسبب الزيادات في التدفقات النقدية التشغيلية بسبب تحسن األداء خالل العام. وقابلت هذه 

الزيادة جزئياً إعادة تصنيف الشركة لصندوق مكافأة نهاية خدمة الموظفين إلى ودائع قصيرة األجل في 31 ديسمبر 2021م.
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المطلوبات غير المتداولة 

يعرض الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )31-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

87.7%)15.7%(1,330.31,120.82,103.8قروض طويلة األجل

9.6%)3.7%(101.998.1107.5مطلوبات إيجارية

9.8%)6.7%(314.3293.1321.7التزامات منافع الموظفين

100.0%-54.8--مطلوبات ضريبة مؤجلة

-4.4%36.638.238.2مطلوبات غير متداولة أخرى

69.4%)13.1%(1,783.11,550.22,626.0إجمالي املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

بنسبة  التي ساهمت  الموظفين  والتزامات منافع  اإليجارية  والمطلوبات  القروض طويلة األجل  رئيسي  المتداولة بشكل  المطلوبات غير  يشمل إجمالي 
80.1% و4.1% و12.3% على التوالي من إجمالي رصيد المطلوبات غير المتداولة في 31 ديسمبر 2021م.

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من 1,783.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 1,550.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م 
بسبب انخفاض )1( االقتراض طويل األجل بسبب إعادة تصنيف األرصدة طويلة األجل إلى قروض قصيرة األجل و)2( مزايا الرعاية الصحية للموظفين 

بعد التقاعد والمسجلة تحت حساب التزامات منافع الموظفين.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بعد ذلك إلى 2,626.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بسبب )1( زيادة في القروض طويلة األجل بسبب 
تسهيالت االقتراض اإلضافية التي تم الحصول عليها خالل العام و)2( زيادة في تكاليف الرعاية الصحية للموظفين بعد التقاعد و)3( زيادة في االلتزامات 

الضريبية المؤجلة.

قروض طويلة األجل

يقارن الجدول التالي قروض طويلة األجل للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

قروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )32-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

69.7%22.1%1,085.51,325.52,250.0التسهيالت المصرفية اإلسالمية )مرابحة(

)100.0%(--828.6828.6صندوق االستثمارات العامة

)4.5%(12.5% 2,154.12,250.0 1,914.1 إجمالي القروض 

)85.8%(77.0%)146.3()1,033.2()583.8(ناقًصا: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

87.7%)15.7%(1,330.31٬120.92,103.7اجمالي القروض طويلة األجل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م، شملت قروض الشركة تسهيالت مرابحة تم الحصول عليها بشكل رئيسي من بنك الرياض )تتكون من ثالثة 
الشركة تسهيالت مرابحة جديدة بقيمة  العامة. وفي 31 ديسمبر 2021م، تضمنت قروض  تسهيالت مرابحة( وقرض ألجل من صندوق االستثمارات 
إجمالية بلغت 2,250.0 مليون ريال سعودي من أجل سداد القروض السابقة كجزء من إعادة هيكلة قروض الشركة طويلة األجل في أغسطس 2021م، 
والتي تشتمل على دفعات أساسية سنوية مخفضة، وفترة سداد مطولة وهوامش أكثر مالءمة. وشمل ذلك )1( التسهيل أ )اتفاقية مرابحة مجمعة بمبلغ 
تسهيل قدره 1,687.5 مليون ريال سعودي، مع خمسة بنوك محلية( و)2( التسهيل ب )قرض مرابحة بمبلغ تسهيل قدره 150.0 مليون دوالر أمريكي، 

أي ما يعادل 562.5 مليون ريال سعودي، مع بنك الرياض(. وقد ساهمت الدفعات الرئيسية السنوية المخفضة في تحسين التدفقات النقدية للشركة.

لم يتم ضمان أي من قروض الشركة من قبل أي من أصول الشركة. باإلضافة الى ذلك، فإن الشركة أوفت بجميع العهود المالية المرتبطة بالقروض كما 
في 31 ديسمبر 2021م.
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ارتفع إجمالي قروض الشركة من 1,914.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 2,154.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م وذلك 
الجزئي  والتمويل  المقاولين  لتمويل تسوية أرصدة  بالشركة  الخاصة  الرياض  بنك  المرابحة من  السحب اإلضافي من تسهيالت  بشكل أساسي بسبب 
لمشروع وحدة تصنيع الهيدروجين. ولم يتم سداد أي مبالغ خالل عام 2020م، ويرجع ذلك إلى أن صندوق االستثمارات العامة وبنك الرياض وافقا على 
تأجيل األقساط التي كانت مستحقة في عام 2020م فيما يتعلق بتسهيالت كل منهما إلى عام 2021م. وفي عام 2020م، تقدمت الشركة بطلب وحصلت على 
موافقة لتأجيل السداد المتبقي من قروضها الحالية المتعلقة ببنك الرياض )على أساس التصنيف التناسبي خالل الفترة المتبقية من القرض( وصندوق 

االستثمارات العامة )إلى يونيو 2021م وديسمبر 2021م على التوالي(.

بالزيادة في القروض الناتجة عن تسهيالت المرابحة  كما ارتفع إجمالي االقتراض إلى 2,250.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعاً 
المضمونة حديثاً بغرض إعادة تمويل جميع التسهيالت القائمة مسبقاً، حيث استخدمت الشركة تسهيالت المرابحة الجديدة لسداد ديونها الحالية بالكامل 

في عام 2021م.

التسهيالت المصرفية اإلسالمية )مرابحة(

تم تأمين تسهيالت المرابحة الخاصة بالشركة من بنك الرياض )1( لتمويل إنشاء مشروع توسعة مرفق ينبع )بقيمة 2,137.5 مليون ريال سعودي( و)2( 
تسهيالت إضافية لتمويل تسوية أرصدة المقاولين والتمويل الجزئي لمشروع وحدة تصنيع الهيدروجين للشركة )بقيمة 337.5 مليون ريال سعودي(.

في أغسطس 2021م، أبرمت الشركة اتفاقية مرابحة جديدة، بمبلغ إجمالي قدره 2,250.0 مليون ريال سعودي. ويتألف ذلك من )1( التسهيل أ وهو اتفاقية 
مرابحة مجمعة بمبلغ تسهيل قدره 1,687.5 مليون ريال سعودي، مع خمسة بنوك محلية )مصرف الراجحي، والبنك األهلي السعودي، والبنك السعودي 
البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة( و)2( التسهيل ب وهو قرض مرابحة بمبلغ تسهيل قدره 150.0 مليون دوالر أمريكي، ما يعادل 
562.5 مليون ريال سعودي، مع بنك الرياض. وكان الغرض من هذه التسهيالت هو إعادة تمويل تسهيالت الشركة السابقة المتعلقة بما يلي: )1( مشروع 
توسعة مرفق ينبع، )2( التمويل الجزئي لمشروع وحدة تصنيع الهيدروجين، )3( التسوية النهائية لألرصدة المستحقة للمقاولين. وسيبدأ السداد للدفعات 

الرئيسية لهذا القرض في 30 يونيو 2022م وسيستمر على أساس مدفوعات نصف سنوية غير متساوية حتى 30 يونيو 2029م.

صندوق االستثمارات العامة

تم تأمين قرض صندوق االستثمارات العامة في 18 أغسطس 2014م، بمبلغ أساسي قدره 1,546.5 مليون ريال سعودي، كتمويل إضافي لمشروع توسعة 
مرفق ينبع.

قامت الشركة بتسوية جميع األرصدة المستحقة لصندوق االستثمارات العامة بالكامل خالل شهر أغسطس 2021م.

جدول سداد القروض طويلة األجل

يقارن الجدول التالي جدول سداد الشركة للقروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

جدول سداد قروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )33-6(:  

التغير بين )2020م -2021م(التغير بين )2019م -2020م(31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي

-)100.0%(--2020583.8م

)100.0%(64.5%-2021628.01,033.2م

)81.9%(39.9%2022579.2810.2146.3م

)17.7%(60.9%2023123.1198.1163.1م

162.5%100.0%75.0196.9-2024م

498.4%100.0%37.6225.0-2025م

100.0%-258.7--2026م

100.0%-270.0--2027م

100.0%-315.0--2028م

100.0%-675.0--2029م

4.5%12.5%1,914.12,154.12,250.0اجمالي قروض طويلة األجل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 

173

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



تعرض الجداول التالية الشروط الرئيسية التفاقيات االقتراض الخاصة بالشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  للشركة  المسددة  االقتراض  التفاقيات  الرئيسية  الشروط  الجدول )6-34-أ(: 

و2020م و2021م )التي تمت تسويتها في أغسطس 2021م(:

صندوق االستثمارات العامةبنك الرياض 3بنك الرياض 2بنك الرياض 1االقتراضات

1,546.5 مليون ريال سعودي337.5 مليون ريال سعودي 1,125.5 مليون ريال سعودي 1,012.5 مليون ريال سعوديمبلغ التسهيالت

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيريال سعوديالعملة

18 أغسطس 2014 م28 ابريل 2019م13 فبراير 2013م13 فبراير 2013متاريخ الحصول عليها

ليبور + 1.50%ليبور + 1.00%ليبور + 1.40%سيبور + 0.85%سعر الفائدة

30 أغسطس 2021م31 أغسطس 2021م31 أغسطس 2021م31 أغسطس 2021متاريخ آخر دفعة

مدفوعات نصف سنوية غير شروط الدفع
متساوية

مدفوعات نصف سنوية غير 
متساوية

مدفوعات نصف سنوية غير 
متساوية

مدفوعات نصف سنوية غير 
متساوية

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدضمانات

المصدر: معلومات الشركة

الحصول  تم  )التي  2021م  ديسمبر   31 المالية  للسنة  للشركة  النشطة  االقتراض  التفاقيات  الرئيسية  الشروط  الجدول )6-34-ب(: 

عليها في أغسطس 2021م(:

بنك الرياض - المرابحة )مرفق ب(تحالف بنكي - المرابحة )مرفق أ(االقتراضات

562.5 مليون ريال سعودي1,687.5 مليون ريال سعوديمبلغ التسهيالت

دوالر أمريكيريال سعوديالعملة

19 أغسطس 2021م19 أغسطس 2021متاريخ الحصول عليها

سعر الفائدة
)1( تاريخ التوقيع إلى السنة 3: 0.75% سنويا + سيبور

)2( السنة 3 إلى السنة 5.5: 0.9% سنويا + سيبور
)3( السنة 5.5 حتى تاريخ االستحقاق: 1.05% سنويا + سيبور

)1( تاريخ التوقيع إلى السنة 3: 1% سنويا + ليبور
)2( السنة 3 إلى السنة 5.5: 1.25% سنويا + ليبور

)3( السنة 5.5 حتى تاريخ االستحقاق: 1.50% سنويا + ليبور

30 يونيو 2029م30 يونيو 2029متاريخ آخر دفعة

مدفوعات نصف سنوية غير متساويةمدفوعات نصف سنوية غير متساويةشروط الدفع

ال يوجدال يوجدضمانات

المصدر: معلومات الشركة

التزامات منافع الموظفين

يقارن الجدول التالي التزامات منافع الموظفين للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

التزامات منافع الموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة: الجدول )35-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)9.5%()1.5%(173.6171.0154.8مخصصات نهاية الخدمة للموظفين

36.5%)13.1%(140.7122.2166.8بدالت الرعاية الصحّية للموظفين بعد نهاية الخدمة

9.7%)6.7%(314.3293.2321.6اجمالي التزامات منافع املوظفني

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تم احتساب أرصدة التزامات منافع الموظفين في الشركة في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م من قبل خبير اكتواري خارجي معتمد.

انخفضت التزامات منافع الموظفين من 314.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 293.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م بسبب 
)1( انخفاض في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمقدار 2.6 مليون ريال سعودي و)2( انخفاض في مزايا الرعاية الصحية للموظفين بعد التقاعد بمقدار 

18.5 مليون ريال سعودي.
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ارتفعت التزامات منافع الموظفين بعد ذلك إلى 321.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بزيادة مزايا الرعاية الصحية للموظفين بعد 
التقاعد بمبلغ 44.6 مليون ريال سعودي. وقابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في مكافأة نهاية الخدمة بمقدار 16.2 مليون ريال سعودي.

مخصصات نهاية الخدمة للموظفين

لدى الشركة خطة فيما يتعلق باستحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. وهذه المزايا مطلوبة بموجب نظام العمل السعودي وتستند إلى الرواتب 
والبدالت النهائية للموظفين وسنوات خدمتهم التراكمية، على النحو المنصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية.

انخفضت مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من 173.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 171.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م 
بسبب مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمبلغ 18.5 مليون ريال سعودي، يقابلها )1( تكلفة الخدمة الحالية البالغة 10.7 مليون ريال سعودي و)2( تكاليف 

الفائدة البالغة 5.2 مليون ريال سعودي.

كما انخفضت مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إلى 154.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م نتيجة للمكافأة المدفوعة للموظفين خالل العام 
والتي بلغت 32.1 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً زيادات في )1( تكاليف الخدمات الحالية بقيمة 10.8 مليون ريال سعودي و)2( 

رسوم فائدة بقيمة 3.4 مليون ريال سعودي.

بدالت الرعاية الصحّية للموظفين بعد نهاية الخدمة

انخفضت استحقاقات الرعاية الصحية للموظفين بعد التقاعد من 140.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 122.2 مليون ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2020م مدفوعة بـ )1( المكاسب االكتوارية على التزامات منافع الموظفين التي بلغت 33.5 مليون ريال سعودي و)2( المزايا المدفوعة 
خالل العام والبالغة 0.9 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً ما يلي: )1( تكاليف الخدمات الحالية البالغة 8.3 مليون ريال سعودي و)2( 

تكاليف الفائدة التي بلغت 7.6 مليون ريال سعودي.

في عام 2021، ارتفع الرصيد إلى 166.8 مليون ريال سعودي بسبب )1( تكاليف الخدمة الحالية البالغة 6.3 مليون ريال سعودي و)2( تكاليف الفائدة 
التي بلغت 4.2 مليون ريال سعودي و)3( خسارة اكتوارية بقيمة 35.6 مليون ريال سعودي. وقد قوبلت هذه الزيادة بشكل طفيف بالمزايا المدفوعة خالل 

العام بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي.

مطلوبات غير متداولة أخرى

يقارن الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة األخرى للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

المطلوبات غير المتداولة األخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )36-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

2.3%2.0%30.130.731.4مخصص التفكيك

)11.3%(6.9%5.86.25.5خطة االدخار

)7.7%(62.5%0.81.31.2الحاالت الطبية المزمنة

)0.3%(4.1%36.738.238.1اجمالي مطلوبات غير متداولة أخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 

تتألف المطلوبات غير المتداولة األخرى بشكل رئيسي من مخصصات الشركة للتكاليف المتوقعة ألغالق مرفق جدة وإزالته وخطة االدخار التي تساهم 
بنسبة 82.2% و14.4% على التوالي في إجمالي المطلوبات الغير المتداولة األخرى في 31 ديسمبر 2021م.

استمر إجمالي المطلوبات األخرى غير المتداولة مستقراً نسبياً بين 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م عند 36.7 مليون ريال سعودي و38.2 مليون 
ريال سعودي و38.1 مليون ريال سعودي على التوالي.

مخصص التفكيك

يتعلق مخصص الشركة للتفكيك بصافي القيمة الحالية لتكاليف إغالق مرفق جدة واستصالحه وإزالته. ومن المتوقع أن يتم تكبد هذه االلتزامات في 
السنة التي يتم فيها إغالق المرفق. بناًء على خطة أعمال الشركة، والموافق عليها من ِقبل المجلس، فسيتم إغالق مرفق إنتاج جدة في عام 2026م.
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تم احتساب إجمالي مخصص التفكيك البالغة 36.2 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2015م باستخدام )1( مخصص التفكيك بنسبة 4.5% مضروباً في 
)2( التكلفة اإلجمالية األصلية لمرفق جدة )804.8 مليون ريال سعودي(. وتم خصم هذه االلتزامات بمعدل 2.4% حتى عام 2020م. وتبلغ تكلفة التخفيض 

السنوية لهذا المخصص 0.7 مليون ريال سعودي. في 30 يونيو 2022م، بلغت التزامات التفكيك المتعلقة بتسهيالت جدة 38.8 مليون ريال سعودي.

المطلوبات المتداولة 

يعرض الجدول التالي المطلوبات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )37-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

22.2%)6.3%(949.2889.41,086.7ذمم دائنة تجارية

22.9%)57.7%(202.185.5105.1مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)85.8%(77.0%583.81,033.2146.3الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

)73.0%(84.9%10.619.65.3مطلوبات إيجارية

560.1%)22.4%(29.422.8150.5زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

)27.1%(15.5%1,775.12,050.51,493.9إجمالي املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 

في 31 ديسمبر 2021م، كان إجمالي المطلوبات المتداولة يتكون بشكل رئيسي من الذمم الدائنة التجارية التي ساهمت بنسبة 72.7% من إجمالي رصيد 
المطلوبات المتداولة.

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 1,775.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 2,050.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م مدفوعة 
بشكل رئيسي بزيادة جزء من القروض طويلة األجل والمطلوبات اإليجارية التي أصبحت سارية بطبيعتها. وقد قوبلت هذه الزيادات جزئياً بما يلي: )1( 
انخفاض في الذمم الدائنة التجارية لطرف ثالث، والمصاريف المستحقة، والذمم الدائنة المتعلقة بمشروع توسعة ينبع و)2( انخفاض في رصيد الزكاة 

المستحقة الدفع نتيجة للمدفوعات التي تمت خالل العام.

انخفضت المطلوبات المتداولة بعد ذلك إلى 1,493.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الجزء المتداول 
من القروض طويلة األجل والمطلوبات اإليجارية. وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً زيادات في )1( الذمم الدائنة التجارية لألطراف ذات العالقة نتيجة 
لزيادة في أسعار وكميات اللقيم المستهلكة خالل العام و)2( المكافآت والحسومات والخصومات المستحقة و)3( مصاريف ضريبة الدخل للسنة الناتجة 

عن ارتفاع األرباح المحققة في عام 2021م.

ذمم دائنة تجارية

يقارن الجدول التالي الذمم الدائنة التجارية للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الذمم الدائنة التجارية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )38-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

28.0%4.4%698.5729.4933.3أطراف ذات عالقة

)8.1%()63.6%(135.949.445.4أطراف أخرى

)2.4%()3.6%(114.8110.7108.0ذمم دائنة أخرى

22.2%)6.3%(949.2889.51,086.7اجمالي الذمم الدائنة التجارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

في 31 ديسمبر 2021م، اشتملت الذمم الدائنة التجارية على الذمم الدائنة لألطراف ذات العالقة والذمم الدائنة لطرف ثالث وغيرها من الذمم الدائنة، 
مما ساهم في 85.9% و4.2% و9.9% من إجمالي الذمم الدائنة التجارية.
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اختلفت فترات السداد للشركة في 31 ديسمبر 2021م حسب الفئة على النحو التالي:

مورد اللقيم: لدى مرفق جدة فترة سداد مدتها 90 يوماً، في حين أن مرفق ينبع لديه فترة سداد لمدة 60 يوما )كانت 90 يوماً قبل أكتوبر  	
2021م(.

لدى موردي البروبان وزيت الوقود والغاز الطبيعي فترة سداد مدتها 45 يوماً. 	
موردو الطرف الثالث لديهم متوسط فترة دفع لمدة 30 يوماً. 	

انخفضت الذمم الدائنة التجارية من 949.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 889.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م مدفوعة 
بانخفاض )1( الذمم الدائنة لطرف ثالث بمبلغ 86.5 مليون ريال سعودي على خلفية تسوية أرصدة المقاول القائمة المتعلقة بمشروع توسعة مرفق ينبع 
و)2( ذمم دائنة أخرى بمبلغ 4.1 مليون ريال سعودي. وقابل هذا االنخفاض جزئياً من خالل الزيادات في الذمم الدائنة لألطراف ذات عالقة مدفوعة 

بشكل رئيسي بزيادة الذمم الدائنة لشركة أرامكو السعودية فيما يتعلق بشراء اللقيم والمواد والمرافق.

ارتفعت الذمم التجارية الدائنة الحًقا لتصل إلى 1,086.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م. تُعزى الزيادة إلى الزيادات في الذمم الدائنة 
لألطراف ذات عالقة خالل العام مدفوعة بشكل أساسي بـ )1( اللقيم المشترى من أرامكو السعودية في ينبع و)2( زيادة أسعار اللقيم خالل عام 2021م. 

وقابل الزيادة جزئياً انخفاض في الذمم الدائنة ألطراف أخرى بمبلغ 4.0 مليون ريال سعودي.

ذمم دائنة أخرى

االدخار  الشركة في خطة  المستلمة، ومساهمات موظفي  الفواتير  أو  بالبضائع  متعلقة  دائنة  ذمم  رئيسي حساب  األخرى بشكل  الدائنة  الذمم  شملت 
والدفعات المقدمة من العمالء المحليين والدوليين التي ساهمت بنسبة 61.2% و28.8% و8.1% على التوالي.

انخفضت الذمم الدائنة األخرى من 114.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 110.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك 
بشكل أساسي إلى انخفاض الدفعات المقدمة من عمالء التصدير بمبلغ 9.4 مليون ريال سعودي بعد انخفاض طلبات عمالء التصدير في عام 2020م.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يقارن الجدول التالي المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )39-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

88.7%56.2%13.020.338.3مكافآت مستحقة

77.1%)27.3%(28.921.037.2مستحقات للحسومات والخصومات

147.9%)68.7%(7.318.1)1( 23.3مصاريف مستحقة

األدوات المالية المشتقة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
)68.0%(134.5%19.76.3)1( 8.4الربح أو الخسارة

)100.0%()90.4%(-123.511.8مستحقات متعلقة بالمشاريع

)7.3%(10.0%5.05.55.1أخرى

22.8%)57.7%(202.185.5105.0إجمالي املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من المصاريف المستحقة إلى مشتقات األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بما   )1(
يتماشى مع التصنيف المعدل في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

في 31 ديسمبر 2021م، اشتملت المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى بشكل رئيسي على المكافآت المستحقة، ومستحقات الحسومات والخصومات، 
والمصاريف المستحقة، حيث ساهمت بنسبة 36.5% و35.4% و17.2% على التوالي إلى إجمالي المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى.

انخفضت المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى من 202.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 85.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م بسبب انخفاض )1( المستحقات المتعلقة بالمشاريع بمقدار 111.7 مليون ريال سعودي و)2( المستحقات للحسومات والخصومات بمقدار 7.9 
زيادات في المكافآت المستحقة  مليون ريال سعودي و)3( المصاريف المستحقة بمقدار 16.0 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً 

واألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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إلى 105.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في  ارتفعت المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى الحقاً 
)1( المكافآت المستحقة بمقدار 18.0 مليون ريال سعودي و)2( الحسومات والخصومات المستحقة بمقدار 16.2 مليون ريال سعودي و)3( المصاريف 
المستحقة بمبلغ 10.8 مليون ريال سعودي. وقابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في األدوات المالية المشتقة التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة والتكاليف المتعلقة بمشروع توسعة ينبع.

زاكة وضريبة دخل مستحقة الدفع

يقارن الجدول التالي حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

حركة الزاكة وضريبة الدخل المستحقة الدفع كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة الجدول )40-6(:  

اإلجماليزكاةضريبة الدخلالعملة: مليون ريال سعودي

0.526.226.7يف 1 يناير 2019م

2.72.7-المحمل للسنة

0.528.929.4يف 31 ديسمبر 2019م

0.90.9-المحمل للسنة

)7.4()7.4(-مدفوعات

0.522.322.8يف 31 ديسمبر 2020م

)13.9()13.9(-عكس السنة السابقة

130.212.5142.7المحمل للسنة

)1.1()1.1(-مدفوعات

130.719.8150.5يف 31 ديسمبر 2021م

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

يتعلق بمساهمة شركة جدوى لالستثمار الصناعي وأرامكو  الزكاة والضريبة والجمارك، فيما  للوائح هيئة  للزكاة وضريبة الدخل وفقا  تخضع الشركة 
السعودية، على التوالي. يتم استحقاق مخصصات الزكاة وتحميلها على قائمة الدخل الشامل.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وبموجب قانون ضريبة الدخل، تخضع جميع الحصص في الشركات المقيمة بالسعودية والتي تحتفظ بها 
شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بشكل مباشر أو غير مباشر لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية بدالً من الزكاة. وعليه، 

تم إثبات ضريبة الدخل لحصة ملكية أرامكو السعودية في الشركة.

مساهم الشركة، شركة جدوى لالستثمار الصناعي، مملوكة جزئياً من قبل شريك )شركاء( أجانب غير مقيمين. وبناء على ذلك، اثبتت الشركة الضريبة 
المستحقة على شركاء شركة جدوى لالستثمار الصناعي كما تم إثبات الزكاة المستحقة عن الشركاء المقيمين في شركة جدوى لالستثمار الصناعي في 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

في شركة جدوى  األجانب  والمساهمين  السعودية  أرامكو  إلى  المنسوب  المعدل  الدخل  من صافي   %20 بنسبة  الدخل  التزامات ضريبة  احتساب  يتم 
لالستثمار الصناعي.

في عام 2020م، وقع المساهمون اتفاقية بأن يتحمل كل مساهم العبء االقتصادي للزكاة وضريبة الدخل والتي توزع عبء ضريبة الدخل والزكاة على حصة 
المساهم الذي نتج عن ظروفه وجوب دفع الشركة لضريبة الدخل والزكاة.

قدمت الشركة إقرارها الزكوي وضريبة الدخل حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. ليس لدى الشركة أي طلبات ربوط مفتوحة مع هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك اعتباًرا من 30 يونيو 2022م. وقد تم االنتهاء من ربط الزكاة وضريبة الدخل حتى 31 ديسمبر 2016م من قبل هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، أصدرت الهيئة تقييماً يتعلق بعام 2015م بقيمة 0.2 مليون ريال سعودي تم تسويته خالل العام.

يرجع االنخفاض في ضريبة الزكاة والدخل المستحقة الدفع في 31 ديسمبر 2020م بمقدار 6.6 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي إلى عدم فرض ضريبة 
دخل خالل العام على حساب صافي خسارة الشركة في عام 2019م، في حين أن الزيادة الالحقة في ضريبة الزكاة والدخل المستحقة الدفع في 31 

ديسمبر 2021م بمقدار 127.7 مليون ريال سعودي كانت مدفوعة بالزيادة في صافي أرباح الشركة بين عامي 2020م و2021م.

178

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



معلومات األطراف ذات العالقة

يعرض الجدول التالي مطلوبات الشركة من األطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مطلوب من أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )6-41-أ(: 

31 ديسمبر طبيعة المعاملةطبيعة العالقةالعملة: مليون ريال سعودي
2019م

31 ديسمبر 
2020م

31 ديسمبر 
2021م

التغير بين 
)2019م 
-2020م(

التغير بين 
)2020م 
-2021م(

شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو 
مبيعات المنتجات الثانوية مساهم كبيرالسعودية«(

40.9%9.8%91.7100.7141.9ورسوم معالجات

شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل 
181.0%)19.1%(78.763.7179.0بيع المنتجات الثانويةتابعالمحدودة )سامرف(

69.7%100.0%41.370.1-مبيعات زيوت األساستابعشركة إس-أويل

52.9%100.0%14.021.4-مبيعات زيوت األساس تابعشركة موتيفا للتجارة ذ.م.م

600.0%100.0%0.10.7-مبيعات زيوت األساس تابعشركة أرامكو للكيميائيات

87.9%29.0%170.4219.8413.1اجمالي املطلوب من أطراف ذات العالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

شركة الزيت العربية السعودية )»أرامكو السعودية«(

تمثل األرصدة المستحقة من أرامكو السعودية عائدات النافثا واألسفلت وغيرها من المنتجات الثانوية التي نتجت عن عملية التصنيع في مصفاتي جدة 
وينبع والتي كانت إما )1( بيعت إلى أرامكو السعودية أو)2( أعيدت وخصمت مقابل أسعار اللقيم. تتراوح شروط االئتمان لهذه المعامالت بين 30 إلى 90 

يوماً، حسب المنتج.

ارتفعت قيمة االستحقاق من أرامكو السعودية من 91.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 100.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى )1( تعديل رسوم مناولة األسفلت للشركة بمبلغ 9.9 مليون ريال سعودي لألعوام من 2017م إلى 2020م و)2( زيادة قيمة 
مبيعات األسفلت بمبلغ 5.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وقابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في قيمة مبيعات النافثا بمبلغ 5.9 مليون ريال سعودي.

كما ارتفعت قيمة االستحقاق من أرامكو السعودية إلى 141.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بشكل كبير بزيادة مبيعات المنتجات 
الثانوية ألرامكو السعودية.

شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة )سامرف(

تمثل المعامالت مع سامرف بيع زيت وقود السفن الثقيل والديزل منخفض الكبريت. مبيعات المنتجات الثانوية لديها فترة ائتمان لمدة 45 يوم.

انخفضت المبالغ المستحقة من شركة سامرف من 78.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 63.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع خالل العام على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام خالل جائحة كوفيد-19.

ارتفع الرصيد بعد ذلك إلى 179.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش متوسط أسعار البيع خالل عام 2021م.

شركة إس-أويل وشركة موتيفا للتجارة ذ.م.م

تمثل األرصدة المستحقة من شركة إس-أويل وشركة موتيفا المحدودة مبيعات زيوت األساس وفقاً لالتفاقيات التعاقدية مع كل طرف. وقد حددت هذه 
االتفاقات شروط االئتمان لمدة 30 يوماً.

ترجع الزيادة في المعامالت خالل عامي 2020م و2021م بشكل رئيسي إلى استراتيجية الشركة لزيادة المبيعات عن طريق اتفاقية تحالف أرامكو لزيوت 
األساس مع موتيفا وإس-أويل. وقد كان هذا هو المحرك الرئيسي وراء الزيادة في هذه األرصدة من الصفر في 31 ديسمبر 2019م إلى 55.3 مليون 

ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت األرصدة بعد ذلك إلى 91.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع وارتفاع الكميات المنتجة خالل العام.
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يعرض الجدول التالي المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م  الجدول )6-41-ب(: 

للشركة

31 ديسمبر طبيعة المعاملةطبيعة العالقةالعملة: مليون ريال سعودي
2019م

31 ديسمبر 
2020م

31 ديسمبر 
2021م

التغير بين 
)2019م 
-2020م(

التغير بين 
)2020م 
-2021م(

شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية«(

شراء مواد خام ومواد 
ومرافق وخدمات فنية 

ودعم إداري
698.5722.5910.6%3.4%26.0

232.4%100.0%6.822.6-مشتريات زيوت األساستابعشركة إس-أويل

28.0%4.4%698.5729.4933.3اجمالي املطلوب الى أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

شركة الزيت العربية السعودية )»أرامكو السعودية«(

إنتاج منتجات الشركة، باإلضافة إلى  أولية المستخدمة في  المواد  المعامالت بشكل رئيسي من المدفوعات المستحقة فيما يتعلق بشراء  تتكون هذه 
المرافق وخدمات الدعم الفني األخرى في عام 2021م والمتعلقة بخدمات التشغيل والصيانة )بقيمة 18.0 مليون ريال سعودي(.

بالنظر إلى زيادة الرصيد المدين المتعلق بأرامكو السعودية من 698.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 722.5 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2020م، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع )1( تكاليف اللقيم المتعلقة بمرفق جدة بمبلغ 74.1 مليون ريال سعودي و)2( مستحقات مرافق جدة 
بمبلغ 31.8 مليون ريال سعودي و)3( تكاليف موظفي أرامكو السعودية المعارين للشركة بمبلغ 6.6 مليون ريال سعودي. وقابلت هذه الزيادات جزئياً )1( 
مقاصة ذمم أرامكو السعودية الدائنة بمبلغ 45.1 مليون ريال سعودي و)2( انخفاض تكاليف اللقيم المتعلقة بمرفق ينبع بمبلغ 35.3 مليون ريال سعودي.

ارتفع الرصيد إلى 910.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعاً بشكل أساسي بما يلي: )1( زيادة كمية اللقيم المشترى من أرامكو السعودية 
لكل من مصفاتي جدة وينبع )2( زيادة أسعار اللقيم خالل العام و)3( الزيادة في مستحقات الخدمات في مرفق جدة و)4( الزيادة في استهالك البروبان 

والغاز الطبيعي. وقابل هذه الزيادات جزئياً مقاصة ذمم أرامكو السعودية المدينة مقابل ذمم أرامكو السعودية الدائنة.

يمثل الجدول التالي معامالت الشركة مع كبار الموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

معامالت مع كبار الموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة: الجدول )42-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)24.7%()21.4%(36.528.721.6منافع الموظفين قصيرة األجل

)24.7%()21.4%(36.528.721.6اجمالي املعامالت مع كبار املوظفني

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

اجمالي حقوق الملكية  6-7-3

يوضح الجدول التالي إجمالي حقوق ملكية الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

إجمالي حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )43-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

--441.0441.0441.0رأس المال

--220.5220.5220.5احتياطي نظامي

17.5%3.9%2,935.43,050.13,583.0أرباح مبقاة

14.4%3.2%3,596.93,711.64,244.5اجمالي حقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 3,596.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 3,711.6 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م وارتفع إلى 
4,244.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعاً فقط بالزيادة في األرباح المحتجزة على أساس سنوي.

رأس المال

في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، بلغ رأس مال الشركة 441.0 مليون ريال سعودي ويتكون من 44,100 سهم مدفوع بالكامل بقيمة 10 آالف ريال 
سعودي لكل سهم. هيكل المساهمة في رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م:

رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م الجدول )44-6(:  

نسبة الملكيةالمبلغالعملة: مليون ريال سعودي

70.0%308.7أرامكو السعودية

30.0%132.3شركة جدوى لالستثمار الصناعي

100.0%441.0اجمالي رأس املال

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

احتياطي نظامي

وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي 
حتى يعادل هذا االحتياطي 30% من رأس مالها. لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي النظامي حيث إنه قد تجاوز نسبة 30% من رأس مال الشركة في 

سنوات سابقة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على الشركاء.

ارتباطات ومطلوبات محتملة 

يقارن الجدول التالي االرتباطات والمطلوبات المحتملة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

ارتباطات ومطلوبات محتملة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة الجدول )45-6(:  

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)29.6%()18.4%(510.0416.0293.0ارتباطات رأسمالية

140.0%4.7%4.34.510.8عقود إيجار قصيرة األجل

-)11.0%(12.711.311.3خطابات الضمان الصادرة من البنوك

100.0%-4.9--خطابات االعتماد

)25.9%()18.1%(527.0431.8320.0اجمالي االرتباطات واملطلوبات احملتملة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

قائمة التدفقات النقدية للشركة  6-7-4

يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة للسنوات المالية 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر  الجدول )46-6(:  

2021م للشركة

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

1,965.2%)159.4%(81.91,691.4)137.9(األرباح / )اخلسائر( للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

     تعديالت لـ:

10.1%1.7%303.9309.1340.2استهالك وإطفاء
24.4%)76.6%()5.6()4.5()19.2(إيرادات تمويل )عوائد استثمار(

)100.0%()52.4%(-2.11.0مصاريف غير نقدية لمنافع الموظفين
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التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)2.4%()28.1%(71.669.9)1( 99.6تكلفة تمويل
)218.8%(33.3%)13.3(11.2)1( 8.4)ربح( / خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

)22.3%()18.2%(39.031.924.8مخصص التزامات منافع الموظفين
)100.0%(100.0%-)4.4(-ربح من إنهاء عقود إيجار

100.0%-)2.1(--ربح من بيع ممتلكات ومعدات
1,500.0%100.0%0.34.8-خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

)40.7%(285.7%0.72.71.6مخصص مخزون متقادم

     التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

)451.3%()31.5%()167.9(69.847.8مخزون
782.1%)133.2%()428.7()48.6(146.3ذمم مدينة تجارية

339.1%)133.0%(22.598.8)68.2(مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
)427.8%()81.3%(198.0)60.4()323.2(ذمم دائنة تجارية

)125.7%()1,952.2%(32.9)127.8(6.9مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

451.8%160.8%128.2334.31,844.8النقد الناجت من العمليات:

15.0%)79.5%(19.54.04.6إيرادات تمويل مستلمة )عوائد استثمار مستلمة(
-)100.0%(-)2( -)101.6(تكلفة التمويل المدفوعة

72.7%)21.5%()33.5()19.4()24.7(التزامات منافع موظفين مدفوعة
)85.1%(100.0%)1.1()7.4(-زكاة وضريبة دخل مدفوعة

482.6%1,355.6%1,814.8)2( 21.4311.5صايف التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية:

)50.3%()47.2%()80.8()162.5()307.6(مدفوعات لممتلكات ومصنع ومعدات
2,100.0%100.0%0.12.2-متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات

)100.0%()31.6%(-)2.6()3.8(إضافات إلى موجودات غير ملموسة
41.1%)1.5%()466.5()330.6()335.6(مدفوعات لودائع قصيرة األجل

)35.6%(52.4%326.7497.8320.8متحصالت من وديعة قصيرة األجل
)50.0%(14.3%8.49.64.8سداد قروض من قبل موظفين

20.0%)23.9%()4.2()3.5()4.6(صرف قروض إلى موظفين
)25.0%(21.7%2.32.82.1سداد ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين

)2,096.4%()103.5%()221.6(11.1 )314.2(صايف النقد )الصادر( الوارد من األنشطة االستثمارية:

837.5%146.2%97.5240.02,250.0متحصالت من قروض
100.0%)100.0%()2,154.3(-)536.0(سداد قروض
100.0%- )937.5(--توزيعات أرباح

92.0%)70.9%()4.8()2( )2.5()8.6(العنصر الرئيسي لمدفوعات اإليجار
5.7%100.0% )70.0()2( )66.2(-تكلفة تمويل مدفوعة

)635.1%()138.3%()916.6(171.3)447.1(صايف النقد )الصادر( الوارد من األنشطة التمويلية:

37.0%)166.8%(493.9676.6)739.9(صافي الزيادة/ )النقص( في نقد وما يعادله
275.9%)80.5%(918.9179.0672.9نقد وما يعادله في بداية السنة

100.5%275.9%179.0672.91,349.5نقد وما يعادله يف نهاية السنة

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من تكلفة التمويل إلى خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بما يتماشى مع التصنيف المعدل في القوائم   )1(
المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من تكلفة التمويل المدفوعة من األنشطة التشغيلية إلى تكلفة التمويل المدفوعة من األنشطة التمويلية بما يتماشى   )2(
مع التصنيف المعدل في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
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التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 

يقارن الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة من األنشطة التشغيلية للسنوات 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

و31  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  التشغيلية  األنشطة  من  للشركة  النقدية  التدفقات  الجدول )47-6(:  

ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

1,965.2%)159.4%(81.91,691.4)137.9(األرباح /)اخلسائر( للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

     تعديالت لـ:

10.1%1.7%303.9309.1340.2استهالك وإطفاء

24.4%)76.6%()5.6()4.5()19.2(إيرادات تمويل )عوائد استثمار(

)100.0%()52.4%(-2.11.0مصاريف غير نقدية لمنافع الموظفين

)2.4%()28.1%(71.669.9)1( 99.6تكلفة تمويل

)218.8%(33.3%)13.3(11.2)1( 8.4)ربح( / خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

)22.3%()18.2%(39.031.924.8مخصص التزامات منافع الموظفين

)100.0%(100.0%-)4.4(-ربح من إنهاء عقود إيجار

100.0%-)2.1(--ربح من بيع ممتلكات ومعدات

1,500.0%100.0%0.34.8-خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

)40.7%(285.7%0.72.71.6مخصص مخزون متقادم

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)451.3%()31.5%()167.9(69.847.8مخزون

782.1%)133.2%()428.7()48.6(146.3ذمم مدينة تجارية

339.1%)133.0%(22.598.8)68.2(مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

)427.8%()81.3%(198.0)60.4()323.2(ذمم دائنة تجارية

)125.7%()1,952.2%(32.9)127.8(6.9مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

451.8%160.8%128.2334.31,844.8النقد الناجت من العمليات:

15.0%)79.5%(19.54.04.6إيرادات تمويل مستلمة )عوائد استثمار مستلمة(

-)100.0%(-)2( -)101.6(تكلفة التمويل المدفوعة

72.7%)21.5%()33.5()19.4()24.7(التزامات منافع موظفين مدفوعة

)85.1%(100.0%)1.1()7.4(-زكاة وضريبة دخل مدفوعة

482.6%1,355.6%1,814.8)2( 21.4311.5صايف التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من تكلفة التمويل إلى خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بما يتماشى مع التصنيف المعدل في القوائم   )1
المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من تكلفة التمويل المدفوعة من األنشطة التشغيلية إلى تكلفة التمويل المدفوعة من األنشطة التمويلية بما يتماشى   )2(
مع التصنيف المعدل في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 21.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 311.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م بدعم من: 
)1( زيادة في صافي الدخل / )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل من )137.9( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 81.9 مليون ريال سعودي في عام 
2020م و)2( الزيادات الناتجة عن تغيرات رأس المال العامل في المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى والذمم الدائنة التجارية و)3( إعادة تصنيف 
الودائع قصيرة األجل إلى ودائع ألجل ضمن نقد وما يعادله. وقابلت هذه الزيادات جزئًيا )1( االنخفاضات الناتجة عن تغيرات رأس المال العامل في المخزون 

والذمم المدينة التجارية والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى و)2( انخفاض في إيرادات التمويل )عوائد استثمار( وزيادة في تكاليف التمويل.

ارتفع صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية بعد ذلك إلى 1,814.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى )1( زيادة 
صافي الربح قبل الزكاة والضريبة الدخل بمقدار 1,609.5 مليون ريال سعودي خالل عام 2021م مدفوعة بتعافي أسعار زيوت األساس والمنتجات الثانوية، 
واالستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية في مرافق جدة وينبع )مما أدى إلى زيادة توافر المنتجات للبيع(، وزيادة كمية الصادرات المباعة نتيجة للجهود التي 
تبذلها الشركة لتعزيز انتشارها الجغرافي، بدعم من اتفاقية التحالف )2( الزيادة في رسوم االستهالك واإلطفاء للسنة التي أضيفت إلى صافي الدخل 
التجارية والمصاريف المستحقة وغيرها من  الدائنة  والموجودات األخرى والذمم  المدفوعة مقدماً  للمبالغ  العامل  المال  و)3( زيادة في تغيرات رأس 
الخصوم. وقد قوبلت الزيادة جزئياً بما يلي: )1( انخفاض في خسائر القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المحملة على قائمة الدخل الشامل و)2( 

انخفاض في تغيرات رأس المال العامل للمخزون والذمم المدينة التجارية و)3( زيادة في التزامات منافع الموظفين المدفوعة خالل عام 2021م.

تأثرت تغيرات رأس المال العامل بين عامي 2019م و2021م بشكل رئيسي بالتغيرات في أسعار اللقيم التي توفرها أرامكو السعودية، ومتوسط أسعار 
البيع للشركة وكميات بيعها من قبل الشركة.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

يقارن الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة من األنشطة االستثمارية للسنوات 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

و31  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  االستثمارية  األنشطة  من  للشركة  النقدية  التدفقات  الجدول )48-6(:  

ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

)50.3%()47.2%()80.8()162.5()307.6(مدفوعات لممتلكات ومصنع ومعدات

2,100.0%100.0%0.12.2-متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات

)100.0%()31.6%(-)2.6()3.8(إضافات إلى موجودات غير ملموسة

41.1%)1.5%()466.5()330.6()335.6(مدفوعات لودائع قصيرة األجل

)35.6%(52.4%326.7497.8320.8متحصالت من وديعة قصيرة األجل

)50.0%(8.49.64.814.3سداد قروض من قبل موظفين

20.0%)23.9%()4.2()3.5()4.6(صرف قروض إلى موظفين

)25.0%(21.7%2.32.82.1سداد ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين

)2,096.4%()103.5%()221.6(11.1)314.2(صايف النقد )الصادر( الوارد من األنشطة االستثمارية:

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية من )314.2( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 11.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب 
)1( انخفاض النفقات الرأسمالية بمبلغ 145.1 مليون ريال سعودي و)2( إعادة تصنيف رصيد الودائع قصيرة األجل إلى نقدية وشبه النقدية حيث إن هذه 

الوديعة لها تاريخ استحقاق ثالثة أشهر كما في 31 ديسمبر 2020م.

التصنيف الالحقة  إلى )221.6( مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بإعادة  النقدية من األنشطة االستثمارية بعد ذلك  التدفقات  انخفضت 
لصندوق المكافآت للموظفين من نقد وما يعادله إلى الودائع قصيرة األجل. وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً انخفاٌض في المدفوعات المتعلقة بالممتلكات 

والمصنع والمعدات.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

يقارن الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة من األنشطة التمويلية للسنوات 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

التدفقات النقدية للشركة من األنشطة التمويلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر  الجدول )49-6(:  

2020م و31 ديسمبر 2021م

التغير بين 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي
)2019م -2020م(

التغير بين 
)2020م -2021م(

837.5%146.2%97.5240.02,250.0متحصالت من قروض

100.0%)100.0%()2,154.3(-)536.0(سداد قروض

100.0%- )937.5(--توزيعات أرباح

92.0%)70.9%()4.8()1( )2.5()8.6(العنصر الرئيسي لمدفوعات اإليجار

5.7%100.0% )70.0()1( )66.2(-تكلفة تمويل مدفوعة

)635.1%()138.3%()916.6(171.3)447.1(صايف النقد )الصادر( الوارد من األنشطة التمويلية

تم إعادة تصنيف أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من تكلفة التمويل المدفوعة من األنشطة التشغيلية إلى تكلفة التمويل المدفوعة من األنشطة التمويلية بما يتماشى   )1(
مع التصنيف المعدل في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية من )447.1( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 171.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة 
لزيادة سحب 240.4 مليون ريال سعودي وانخفاض في سداد القروض ويرجع ذلك إلى تأجيل أقساط الديون التي تم الحصول عليها من بنك الرياض 
وصندوق االستثمارات العامة في عام 2020م. وقد قوبلت هذه الزيادة جزئياً بإعادة تصنيف تكاليف التمويل المدفوعة من األنشطة التشغيلية إلى أنشطة 

التمويل في عام 2020م مقارنة بعام 2019م.

انخفضت التدفقات النقدية من أنشطة التمويل بعد ذلك إلى )916.6( مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بشكل رئيسي بما يلي: )1( تسوية 
قروض الشركة الحالية مع بنك الرياض وصندوق االستثمارات العامة و)2( األرباح المدفوعة للمساهمين بمبلغ 937.5 مليون ريال سعودي. وقد قابل 

هذا االنخفاض جزئياً الزيادة في المتحصالت من القروض الناتجة من اتفاقيات مرابحة جديدة ابرمتها الشركة بقيمة 2,250.0 مليون ريال سعودي.
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الهيلك التمويلي  6-7-5

يعرض الجدول التالي رسملة الشركة المستمدة من قوائمها المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، مع 
مالحظة أنه ينبغي قراءة الجدول باالقتران مع القوائم المالية ذات الصلة، بما في ذلك المالحظات المبينة في القسم 19 »القوائم المالية وتقرير مراجع 

الحسابات حولها« من هذه النشرة.

رسملة ومديونية الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر  الجدول )50-6(:  

2021م

31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي

1,330.31,120.82,103.8الجزء الغير المتداول من االقتراض طويل األجل

583.81,033.2146.3الجزء المتداول من االقتراض طويل األجل

1,914.12,154.02,250.1إجمالي القروض طويلة األجل

10.619.65.3الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية

101.998.1107.5الجزء الغير المتداول من مطلوبات إيجارية

112.5117.7112.8إجمالي مطلوبات إيجارية

حقوق امللكية

441.0441.0441.0رأس المال

220.5220.5220.5االحتياطي النظامي

2,935.43,050.13,583.0األرباح غير المحققة

3,596.93,711.64,244.5إجمالي حقوق امللكية

5,623.55,983.36,607.4إجمالي الرسملة )إجمالي القروض طويلة األجل ومطلوبات إيجارية + حقوق الملكية(

35.8%38.0%36.0%إجمالي القروض طويلة األجل ومطلوبات إيجارية / إجمالي الرسملة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات الشركة

خيارات األسهم

في 30 ديسمبر 2007م، باعت شركة جدوى لالستثمار الصناعي )المساهم بنسبة 30% في لوبريف( 14.58% من حقوق المشاركة االقتصادية في أسهم 
الشركة إلى صندوق جدوى لالستثمار المشترك )زيوت تشحيم لوب السعودية(، وهو صندوق ملكية خاصة. وبموجب شروط اتفاقية البيع والشراء، فقد 

اشترى الصندوق حقوق المشاركة االقتصادية بنسبة 14.58% من أسهم الشركة.

للصندوق الحق فقط في فائدة اقتصادية تبلغ 14.58% من أسهم الشركة، بما في ذلك توزيعات األرباح وأي عائدات بيع. ليس للصندوق حقوق تصويت 
أو تمثيل، ال على مستوى شركة جدوى لالستثمار الصناعي وال على مستوى الشركة.

في حالة الطرح العام وإدراج األسهم، يكون للصندوق خيار استالم األسهم )مع مراعاة أي قيود تفرضها هيئة السوق المالية(، أو إذا تم بيع األسهم يكون 
للصندوق خيار استالم صافي العائدات. 

ملخص خيارات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م الجدول )51-6(:  

نسبة الملكيةالمبلغالعملة: مليون ريال سعودي

70.0%308.7أرامكو السعودية

30.0%132.3شركة جدوى لالستثمار الصناعي

100.0%441.0اجمالي رأس املال

منها جزء من أسهم شركة جدوى 
مدةالنظر يف اخلياروصف اخليارلالستثمار الصناعي حتت خيار:

صندوق جدوى لالستثمار 
المشترك )زيوت تشحيم لوب 

السعودية(
64.3%14.58

في حالة الطرح العام وإدراج األسهم، 
خيار استالم األسهم، أو في حالة بيع 

األسهم، حصيلة البيع بعد خصم التكلفة

عند إنهاء اتفاقية البيع والشراء أو بيع األسهم 
بموجب خيار شركة الجبيل الصناعية لالستثمار

المصدر: شركة جدوى لالستثمار الصناعي
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نتائج عمليات الشركة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م  6-8

قائمة الدخل الشامل للشركة 6-8-1

فيما يلي قوائم الدخل الشامل للشركة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م

قائمة الدخل الشامل لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م الجدول )52-6(:  

العملة: مليون ريال سعودي
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

قائمة الدخل الشامل

50.1%4,052.26,083.2اإليرادات
68.5%)4,983.5()2,957.9(تكلفة اإليرادات

0.5%1,094.31,099.7إجمالي الربح

)9.0%()45.4()49.9(مصاريف بيع وتوزيع
20.6%)108.3()89.8(مصاريف عمومية وإدارية

371.4%1.46.6اإليرادات األخرى
)11.3%(7.16.3ربح القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)0.4%(963.1958.9ربح التشغيل

277.8%1.86.8إيرادات تمويل )عوائد استثمار(
)3.4%()25.8()26.7(تكلفة تمويل

0.2%938.2939.9الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

72.6%)199.9()115.8(الزكاة وضريبة الدخل

)10.0%(822.4740.0الربح للسنة

إضافة

72.6%115.8199.9الزكاة وضريبة الدخل
)23.7%(24.919.0صافي تكلفة التمويل
)0.2%(169.7169.3االستهالك واإلطفاء 

)0.4%(1,132.81,128.2األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

الدخل الشامل اآلخر

عناصر لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة:

)208.0%(20.2)18.7(ربح / )خسارة( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة
)207.7%()2.8(2.6الضريبة المؤجلة المتعلقة بإعادة قياس ربح / )خسارة( 

)16.1(17.4)%208.1(

)6.1%(806.3757.4إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

مؤشرات األداء الرئيسية
إجمالي هامش تكسير زيت األساس الذي أنتجته شركة لوبريف بما في ذلك العائدات إلى أرامكو 

)23.5%(2,418.71,851.2السعودية )صافي الخصومات والشحن( )ريال سعودي / طن متري(

)8.9( نقطة مئوية18.1%27.0%هامش إجمالي الربح
)8.0( نقطة مئوية15.8%23.8%هامش الربح التشغيلي

)9.4( نقطة مئوية18.5%28.0%هامش الربح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
)8.1( نقطة مئوية12.2%20.3%هامش صافي الربح

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 
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يقارن الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة والمقاييس التشغيلية لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م

يونيو  يونيو 2021م و30  المنتهية في 30  الستة أشهر  لفترتي  التشغيلية  والمقاييس  الرئيسية  األداء  مؤشرات  الجدول )53-6(:  

2022م للشركة

مؤشرات األداء الرئيسية
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

74.6%2,660.34,644.2تكلفة المواد )مليون ريال سعودي(

3.4%1,391.91,439.0المساهمة )مليون ريال سعودي( )1(

)10.6( نقطة مئوية23.7%34.3%هامش المساهمة )1(

60.0%1,388.02,221.2إجمالي تكاليف اللقيم )ريال سعودي / طن متري( )باستثناء مبيعات واردات(

-69.569.5 الطاقة اإلنتاجية لوحدة التقطير الفراغي )ألف برميل يومياً(

13.6%542.3615.8كمية إنتاج زيوت األساس )ألف طن متري(

)4.4%(205.6196.5كمية إنتاج المنتجات البترولية البيضاء )ألف طن متري(

11.6%997.31,113.3كمية إنتاج المنتجات الثانوية )ألف طن متري(

10.3%1,745.11,925.5إجمالي كمية اإلنتاج )ألف طن متري(

12.6%31.735.7كمية مبيعات تحالف أرامكو لزيوت األساس المباشرة والمستوردة )ألف طن متري(

كمية مبيعات زيوت األساس )ألف طن متري( )بما في ذلك مبيعات تحالف أرامكو من زيوت 
19.0%594.6707.8األساس المباشرة والمستوردة(

)3.3%(200.1193.4كمية مبيعات المنتجات البترولية البيضاء )ألف طن متري(

11.5%996.41,111.0كمية مبيعات المنتجات الثانوية )ألف طن متري(

12.3%1,791.12,012.2إجمالي كمية المبيعات )ألف طن متري(

متوسط سعر بيع زيوت األساس )بما في ذلك مبيعات تحالف أرامكو لزيوت األساس المباشرة 
8.5%3,858.14,185.7والمستوردة( )ريال سعودي لكل طن متري(

 متوسط سعر بيع زيوت األساس )بما في ذلك مبيعات تحالف أرامكو لزيوت األساس المباشرة 
7.9%3,877.84,184.3والمستوردة( )ريال سعودي لكل طن متري(

80.3%1,907.53,438.7متوسط سعر بيع المنتجات البترولية البيضاء )ريال سعودي لكل طن متري(

60.0%1,381.42,210.1متوسط سعر بيع المنتجات الثانوية )ريال سعودي لكل طن متري(

33.6%2,262.43,023.1متوسط صافي سعر البيع )ريال سعودي لكل طن متري(

إجمالي هامش تكسير زيت األساس الذي أنتجته شركة لوبريف بما في ذلك العائدات إلى 
)23.5%(2,418.71,851.2أرامكو السعودية )صافي الخصومات والشحن( )ريال سعودي / طن متري( )2(

11.0 نقطة مئوية91.6%80.6%معدل استخدام القدرة )3(

يتم احتساب المساهمة على أنها )اإليرادات - تكلفة المواد(. يتم حساب هامش المساهمة على أنه ])اإليرادات - تكلفة المواد(/ اإليرادات[.  )1(
تشمل إيرادات المبيعات في القوائم المالية الشحن لمبيعات التصدير والتي يتم خصمها بعد ذلك كجزء من مصروفات التشغيل )تحت مصاريف البيع والتوزيع(. ومع ذلك، يتم حساب   )2(

هامش التكسير على زيوت األساس المنتجة من لوبريف على أنه اإليرادات ناقص الشحن )حيثما ينطبق ذلك على الصادرات(، صافي تكلفة اللقيم، دون أي هامش على الشحن. 
يتم احتساب االستخدام لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م بقسمة إجمالي إنتاج الشركة على الطاقة اإلنتاجية لوحدة التقطير الفراغي )على أساس تناسبي(.  )3(

المصدر: معلومات الشركة
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اإليرادات

تتكون إيرادات المبيعات من بيع زيوت األساس والمنتجات الثانوية والتي شكلت نسبة 48.7 % و51.3 % على التوالي من إجمالي إيرادات المبيعات في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. 

تشمل مبيعات زيوت األساس )1( الفئة األولى والفئة الثانية من زيت األساس الذي تنتجه الشركة و)2( زيوت األساس الذي تم استيرادها من خالل تحالف 
أرامكو لزيوت األساس. تتكون مبيعات المنتجات الثانوية )التي لها مساهمة ضئيلة في أرباح الشركة نتيجة النخفاض هامش التكسير( بشكل أساسي من 

)1( المنتجات الثانوية )خصوصاً األسفلت( و)2( المنتجات البيضاء )خصوصاً الديزل منخفض الكبريت والنافثا(.

ارتفعت اإليرادات من بيع زيوت األساس والمنتجات الثانوية بنسبة 50.1% من 4,052.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م إلى 6,083.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مدفوعة بما يلي:

زيادة كمية مبيعات الشركة اإلجمالية بمقدار 221 ألف طن متري )منها 113 ألف طن متري تتعلق بإجمالي مبيعات المنتجات الثانوية و 108 أ- 
ألف طن متري تتعلق بمبيعات زيوت األساس( مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويرجع ذلك إلى ارتفاع كميات إنتاج زيت 
األساس، يرجع ذلك جزئًيا إلى تحسن التوافر التشغيلي في مرفق ينبع باإلضافة إلى كميات اللقيم اإلضافية التي حصلت عليها الشركة في 
النصف الثاني من عام 2021، باإلضافة إلى جهود الشركة لتعزيز تواجدها الجغرافي على خلفية قلة المعروض الناتج عن انخفاض اإلنتاج من 
منتجي زيوت األساس اآلخرين، ال سيما أولئك الموجودين في روسيا. وقد كانت الشركة قادرة على إمداد زيوت األساس لألسواق األوروبية 

التي تعاني قلة في المعروض وذلك بدعم من شركاء تحالف أرامكو لزيوت األساس )بشكل رئيسي عبر إس-أويل(؛ و
ارتفاع متوسط   أسعار البيع اإلجمالي بمقدار 761 ريال سعودي للطن المتري المباع، نتيجة الرتفاع أسعار الزيت الخام بين فترتي الستة أشهر ب- 

المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م. وقد ساهم انقطاع إمدادات زيوت األساس والمنتجات المتخصصة في زيادة األسعار الدولية 
لزيوت األساس.

تلكفة اإليرادات

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 68.5% من 2,957.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4,983.5 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة المواد )أي تكلفة اللقيم( من 2,660.3 مليون 

ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4,644.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

تُعزى الزيادة في تكلفة اللقيم بشكل أساسي إلى )1( زيادة بنسبة 12.3% في إجمالي كميات زيوت األساس والمنتجات الثانوية المباعة، من 1.791 ألف 
طن متري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2,012 ألف طن متري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م و)2( زيادة 
بنسبة 64.9% في أسعار اللقيم للزيت الخام المختزل نتيجة الرتفاع أسعار الزيت الخام في فترة الستة األشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة بفترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

إجمالي الربح

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بلغ هامش تكسير زيت األساس الذي أنتجته الشركة )باستثناء تجارة التحالف ومبيعات االستيراد 
المباشر( 2,419 ريااًل سعودي لكل طن، في حين أن متوسط سعر اللقيم )باستثناء تكاليف التحالف وزيوت األساس المستوردة( 1,388 ريال سعودي للطن 

المتري. 

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 0.5% من 1,094.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1,099.7 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة لما يلي:

الزيادة في كميات زيوت األساس المباعة من 595 ألف طن متري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 708 ألف طن متري أ- 
عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )زيادة بنسبة 19%(، نتيجة لزيادة إنتاج زيت األساس الذي أصبح ممكًنا بفضل كميات اللقيم 

اإلضافية التي حصلت عليها الشركة في يوليو 2021؛ وقابل ذلك جزئًيا:
ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم بنسبة 60.0% خالل الفترة من 1,388 ريال سعودي للطن المتري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ب- 

2021م إلى 2,221 ريال سعودي للطن المتري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب 
العالمي على خلفية تعافي األسواق العالمية بعد ذروة جائحة كوفيد-19 والتوتر الجيوسياسي المستمر والناتج من الصراع الروسي األوكراني.

حققت الشركة هوامش تكسير )باستثناء تجارة التحالف ومبيعات االستيراد المباشر( بقيمة 1,851 ريال سعودي للطن المتري لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م )والتي انخفضت بنسبة 23.6% مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م(.
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مصاريف البيع والتوزيع

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع على مصاريف الشحن وإيجارات الخزانات ورسوم التأخير والمصاريف األخرى. 

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، تم إعادة تصنيف جزء من مصاريف الشحن )بمبلغ 47.7 مليون ريال سعودي( إلى تكلفة المبيعات. 
لذلك انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 9.0% من 49.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 45.4 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. قبل إعادة التصنيف، كانت مصاريف البيع والتوزيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2022م أعلى بنسبة 86.7% مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار شحن الوحدات وزيادة مبيعات الصادرات خالل الفترة.

مصاريف عمومية وإدارية 

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية بشكل رئيسي من التكاليف المتعلقة بالموظفين ورسوم االستشارات )أي خدمات العقود( وغيرها من المصاريف.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 20.6% من 89.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 108.3 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى )1( زيادة في التكاليف المتعلقة بالموظفين بمقدار 12.0 
مليون ريال سعودي، مدفوعة بزيادة القيمة الزمنية إلثبات مصاريف قروض الموظفين بمبلغ 8.3 مليون ريال سعودي و)2( زيادة في رسوم االستشارات 

بمبلغ 4.1 مليون ريال سعودي نتيجة لزيادة رسوم استدامة تقنية المعلومات للشركة.

اإليرادات األخرى 

ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 371.4% من 1.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.6 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. يرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادات في اإليرادات المتنوعة األخرى من 1.3 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. قابلت ذلك جزئًيا 

النفقات المتعلقة باإلدراج في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

تتألف اإليرادات المتنوعة من تقاسم األرباح من شركاء التحالف.

ربح القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

لم يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )أدوات مالية مشتقة( كأدوات تحوط منذ بدايتها. وتعتمد 
الشركة على الطرف المقابل لتقييم هذه األدوات. وتمثل األدوات المالية المشتقة للشركة مقايضات سعر الفائدة، مع األخذ في االعتبار أن هذه اإليرادات 

ال تتعلق باألعمال األساسية للشركة.

تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل الطرف المقابل استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة بناًء على منحنيات العائد التي يمكن مالحظتها.

إيرادات التمويل )عوائد استثمار(

ارتفعت إيرادات التمويل )عوائد استثمار( بنسبة 252.6% من 1.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.7 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة العوائد من الودائع ألجل بمبلغ 3.9 مليون ريال 
سعودي نتيجة للزيادة في حجم الودائع ألجل والتي تمت إضافتها خالل النصف األول من 2022م مقارنة بالنصف األول من 2021م نتيجة الرتفاع إيرادات 

الشركة وارتفاع معدالت العائد على الودائع.

تاكليف تمويل

استمرت تكلفة تمويل الشركة مستقرة نسبًيا بين فترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م عند 26.7 مليون ريال سعودي و25.8 
مليون ريال سعودي على التوالي. كان االستقرار على الرغم من ارتفاع متوسط رصيد الدين للشركة خالل النصف األول من عام 2022م مقارنة بمتوسط 
رصيد الدين خالل النصف األول من عام 2021م، نتيجة إعادة هيكلة قروض الشركة طويلة األجل في أغسطس 2021م التي أدت إلى انخفاض هوامش 

الفائدة مقارنة بشروط الدين قبل إعادة هيكلتها.
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الزاكة وضريبة الدخل

ارتفعت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل من 115.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 199.9 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مدفوعة بالتالي )1( زيادة الضرائب المؤجلة بمبلغ 61.6 مليون ريال سعودي من 49.0 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 إلى 110.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م و )2( زيادة 

مصروف الزكاة بمبلغ 18.3 مليون ريال سعودي.

ربح الفترة

تغيرت أرباح الفترة من 806.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 757.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويعود ذلك إلى:

زيادة بنسبة 50.1% في اإليرادات من 4,052.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6,083.2 مليون  أ- 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، نتيجة للزيادة في إجمالي الكميات المباعة بمقدار 221 ألف طن متري )بسبب 
زيادة بنسبة 13.6% في إنتاج زيوت األساس(، باإلضافة إلى زيادة متوسط   أسعار البيع اإلجمالية بمقدار 761 ريال سعودي للطن المتري المباع؛
ارتفاع تكلفة اإليرادات بمبلغ 2,025.6 مليون ريال سعودي )68.5%( في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة للزيادة في  ب- 

إجمالي كميات زيوت األساس والمنتجات الثانوية المباعة وزيادة أسعار اللقيم؛
ارتفاع مصاريف التشغيل بمبلغ 14.0 مليون ريال سعودي )10.0%( في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مدفوعة بزيادة المصروفات  ج- 

العمومية واإلدارية بمبلغ 18.5 مليون ريال سعودي، قابله جزئياً انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 4.5 مليون ريال سعودي؛
زيادة في إيرادات التمويل )عوائد استثمار( بمقدار 5.0 مليون ريال سعودي )277.8%( في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م  د- 

مدفوعة بزيادة أسعار الفائدة والودائع ألجل التي تمت إضافتها خالل النصف األول من عام 2021م والنصف األول من عام 2022م؛
انخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ 0.9 مليون ريال سعودي )3.4%( في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل  هـ- 
أساسي إلى انخفاض في تكاليف التمويل المتعلقة بقرض صندوق االستثمارات العامة الخاص بالشركة بمبلغ 7.3 مليون ريال سعودي نتيجة 

للسداد المبكر للقرض، قابله جزئياً زيادة في تكاليف التمويل المتعلقة بتسهيالت مرابحة الشركة بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي؛ و
ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 84.1 مليون ريال سعودي )72.6%( في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة  و- 
لاَلتي: )1( ارتفاع األرباح التي حققتها الشركة و)2( زيادة الضرائب المؤجلة بمبلغ 61.6 مليون ريال سعودي و)3( زيادة مصروف الزكاة بمبلغ 

18.3 مليون ريال سعودي.

اإليرادات

يقارن الجدول التالي إيرادات الشركة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م .

توزيع اإليرادات لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة  الجدول )54-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

29.1%2,294.02,962.7إيرادات من مبيعات زيوت األساس
77.5%1,758.23,120.5إيرادات من مبيعات المنتجات الثانوية

50.1%4,052.26,083.2إجمالي اإليرادات

كنسبة مئوية من اإليرادات

)7.9%(48.7%56.6%زيوت األساس
7.9%51.3%43.4%المنتجات الثانوية

كمية املبيعات

19.0%594.6707.8زيوت األساس
9.0%1,196.51,304.4المنتجات الثانوية

متوسط سعر البيع

8.5%3,858.14,185.7زيوت األساس
60.0%1,381.42,210.1المنتجات الثانوية

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 
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إيرادات من مبيعات زيوت األساس

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بلغ إجمالي إنتاج الشركة وكمية المبيعات اإلجمالي 542 ألف طن متري و595 ألف طن متري على 
التوالي.

تشمل المبادرات التي اتخذتها الشركة خالل عام 2021م، والتي نتج عنها زيادة اإلنتاج خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )1( زيادة 
سعة وحدة التقطير الفراغي في ينبع من 40 مليون برميل في اليوم إلى 45 مليون برميل في اليوم في يوليو 2021م و)2( تحسين اإلنتاجية بسبب ترقيات 

محفز التكسير الهيدروجيني وإزالة الشمع.

ارتفعت إيرادات مبيعات زيوت األساس بنسبة 29.1% من 2,294.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2,962.7 
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:

زيادة إجمالي كميات زيوت األساس المباعة بمقدار 113 ألف طن متري )بنسبة 19.0%( نتيجة لزيادة إنتاج زيوت األساس بنسبة 13.6%؛ و- 1
ارتفاع متوسط   أسعار البيع اإلجمالية لقطاع زيوت األساس بمقدار 328 ريال سعودي للطن المتري )بنسبة 8.5%( نتيجة للزيادات في أسعار - 2

الفئة األولى والفئة الثانية وذلك بشكل أساسي بسبب زيادات مستديمة في الطلب وقلة العرض الناتجة من الصراع الروسي / األوكراني. 

في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ساهمت أكبر خمس منتجات من زيوت األساس للشركة )برايت ستوك و225ن و500سن و100ن و70ن( 
في متوسط 79.8% من إجمالي إيرادات زيوت األساس.

إيرادات من مبيعات المنتجات الثانوية

إلى  يونيو 2021م  المنتهية في 30  الستة أشهر  الثانوية بنسبة 77.5% من 1,758.2 مليون ريال سعودي في فترة  المنتجات  إيرادات مبيعات  ارتفعت 
3,120.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى:

زيادة إجمالي الكميات المباعة بمقدار 108 ألف طن متري )بنسبة 12.3%(، منها 115 ألف طن متري متعلقة بالمنتجات الثانوية و)7( آالف أ- 
طن متري متعلقة بالمنتجات البيضاء. وقد كانت هذه الزيادة في الكميات المباعة مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة اإلنتاج في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، والناتجة عن )1( خمسة آالف برميل في اليوم من اللقيم 
التي قدمتها أرامكو السعودية منذ يوليو 2021م و)2( توافر تشغيلي أفضل خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة بفترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م؛ و
ارتفاع متوسط أسعار البيع اإلجمالية بمقدار 923 ريال سعودي للطن المتري المباع )زيادة بنسبة 62.8%(. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ب- 

ارتفاع أسعار النفط الخام في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

في عام 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، زادت كميات إنتاج مرفق ينبع بسبب زيادة التشغيل في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022م مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، باإلضافة إلى توقيع اتفاقية إمداد خمسة آالف برميل من اللقيم يومياً )في يوليو 

2021م( والتي زادت من إمدادات الشركة من اللقيم من أرامكو السعودية، مما سمح للشركة بزيادة إنتاجها.

تلكفة اإليرادات

يقارن الجدول التالي تكلفة مبيعات الشركة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م .

تلكفة توزيع المبيعات لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )55-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

74.6%2,660.34,644.2تكلفة المواد
0.3%163.6164.1االستهالك الممتلكات والمصنع والمعدات

)0.6%(93.192.5تكاليف متعلقة بالموظفين
)14.7%(3.42.9استهالك موجودات حق االستخدام

)60.0%(0.50.2استهالك الموجودات غير الملموسة
114.9%37.079.5أخرى

68.5%2,957.94,983.4التكلفة اإلجمالية لإليرادات

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 
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تمثل تكلفة اإليرادات التكاليف المرتبطة بشكل رئيسي بمعالجة الزيت الخام المختزل كلقيم إلنتاج زيوت األساس والمنتجات الثانوية. وقد ارتبطت تكلفة 
المتعلقة  والتكاليف  والمعدات  والمصنع  الممتلكات  واالستهالك على  اللقيم(،  تكلفة  )أي  المواد  تكلفة  منها  الرئيسية  العوامل  بمجموعة من  اإليرادات 

بالموظفين، والتي ساهمت بنسبة 93.2% و3.3% و1.9% من إجمالي تكلفة اإليرادات على التوالي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

تلكفة المواد

تشمل تكلفة المواد بشكل أساسي )1( اللقيم والبضائع المستوردة و)2( تكاليف االستهالك )أي زيت الوقود والغاز الطبيعي والمرافق والمنتجات المكررة 
األخرى المستخدمة خالل دورة اإلنتاج( و)3( تكلفة اإلنتاج )بشكل أساسي المنتجات الثانوية ونواتج التقطير وزيوت األساس( و)4( تعديالت إعادة تقييم 

المخزون.

يتم توفير اللقيم للشركة من قبل شركة أرامكو السعودية.

تعود الزيادة في تكلفة المواد بنسبة 74.6% من 2,660.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4,644.2 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بشكل أساسي إلى )1( زيادة بنسبة 12.3% في إجمالي كميات زيوت األساس والمنتجات 
الثانوية من 1.791 ألف طن متري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2,012 ألف طن متري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022م و)2( زيادة بنسبة 64.9% في أسعار اللقيم، حيث ارتفع متوسط أسعار اللقيم في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة في 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط.

االستهالك على الممتلاكت والمصنع والمعدات 

استهالك الممتلكات والمصنع والمعدات المرتبطة باستهالك المصانع واألصول األخرى المرتبطة بمصنعي الشركة.

استمرت مصروفات االستهالك مستقرة نسبًيا بين فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م عند 163.6 مليون ريال سعودي 
و164.1 مليون ريال سعودي على التوالي.

التاكليف المتعلقة بالموظفين

تمثل التكاليف المتعلقة بالموظفين 1.9% من إجمالي تكلفة المبيعات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وتتكون من نفقات الموظفين 
المتعلقة بإنتاج زيوت األساس والمنتجات الثانوية. وقد تضمنت هذه التكاليف بشكل رئيسي )1( الرواتب والمزايا و)2( مصاريف الموظفين األخرى.

يرجى مراجعة قسم »التكاليف المتعلقة بالموظفين« ضمن مناقشة اإلدارة وتحليلها لمزيد من التفاصيل حول نفقات الموظفين.

التاكليف األخرى

مّثلت التكاليف األخرى 1.6% من إجمالي تكلفة المبيعات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وتكونت من )1( تكاليف الشحن )60.0% من 
إجمالي التكاليف األخرى( و)2( تكاليف الصيانة )19.6% من إجمالي التكاليف األخرى( و)3( رسوم االستشارات )6.0% من إجمالي التكاليف األخرى( 
و)4( التأمين )6.7% من إجمالي التكاليف األخرى( و)5( المواد والمواد االستهالكية )5.0% من إجمالي التكاليف األخرى( و)6( التكاليف المتنوعة )%2.6 

من إجمالي التكاليف األخرى(.

ارتفعت التكاليف األخرى بمبلغ 42.5 مليون بنسبة 114.9%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في )1( تكاليف الشحن بمبلغ 47.7 مليون ريال 
سعودي بسبب إعادة تصنيف هذه التكاليف من مصاريف البيع والتوزيع و)2( المواد والمواد االستهالكية بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي بسبب فروق 
التوقيت في المصاريف. قابل ذلك جزئًيا االنخفاض في )1( تكاليف الصيانة بمبلغ 6.6 مليون ريال سعودي بنسبة )30%( مدفوعة بتوافر تشغيلي أعلى 
مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 م و)2( رسوم االستشارات بمبلغ 1.8 مليون ريال سعودي مدفوعة انخفاض في تكاليف خدمات 

االستشارات الفنية.

التاكليف المتعلقة بالموظفين

العمومية واإلدارية، مقسمة على أساس وظيفة وطبيعة  والمصاريف  المبيعات  لتكلفة  الشركة من خالل إحدى عشرة وظيفة أساسية مخصصة  تعمل 
التكاليف.
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يقارن الجدول التالي التكاليف المتعلقة بموظفي الشركة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

التاكليف المتعلقة بالموظفين لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )56-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

9.3%102.2111.7الرواتب والمزايا

)2.8%(35.234.2تكاليف الموظفين

17.0%10.612.4نهاية الخدمة

8.0%8.89.5موظفون غير تابعون لشركة لوبريف

500.0%0.10.6التدريب والتطوير

7.3%156.9168.4إجمالي التكاليف املتعلقة باملوظفني

المصدر: معلومات الشركة

رواتب وبدالت

تمثل الرواتب والبدالت 66.3% من إجمالي التكاليف المتعلقة بالموظفين في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 وتشتمل بشكل أساسي على: 
)1( الرواتب األساسية و)2( بدالت السكن والنقل والمناوبات واإلجازات واألمن و)3( المكافآت )بما في ذلك مكافآت رمضان للموظفين السعوديين( و)4( 

الوقت اإلضافي و)5( التكاليف األخرى المتعلقة بالموظفين.

ارتفعت الرواتب والمزايا بنسبة 9.3% من 102.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 111.7 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مصاريف استثنائية غير مكررة ومتعلقة ببرنامج التقاعد االختياري للموظفين.

تاكليف الموظفين

تمثل مصاريف الموظفين 20.3% من إجمالي التكاليف المتعلقة بالموظفين في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، وتشتمل بشكل رئيسي على 
)1( مصاريف التأمين الطبي و)2( تكاليف المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و)3( االعتراف بالقيمة الزمنية لقروض الموظفين و)4( المصاريف األخرى.

استمرت مصاريف الموظفين مستقرة نسبًيا بين فترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م عند 35.2 مليون ريال سعودي و34.2 
مليون ريال سعودي على التوالي.

إجمالي الربح

نظًرا لطبيعة عمليات الشركة، ترتبط الربحية بـ )1( أسعار زيوت األساس )مدفوعة بالعرض والطلب( و)2( توفر المنتج )بسبب سالسة العمليات( و)3( 
تكلفة اللقيم.

كانت المساهمة التاريخية للمنتجات الثانوية )بما في ذلك المنتجات البيضاء( في إجمالي ربح الشركة ضئيلة نسبياً.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 0.5% من 1,094.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1,099.7 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مدفوًعا بشكل رئيسي بما يلي:

الزيادة في كميات زيوت األساس المباعة من 595 ألف طن متري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 708 ألف طن متري أ- 
عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )زيادة بنسبة 19.0%(، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة إنتاج زيوت األساس الذي أصبح 

ممكًنا بفضل كميات اللقيم اإلضافية التي حصلت عليها الشركة في يوليو 2022؛ وقد قابل ذلك جزئًيا:
ارتفاع متوسط أسعار اللقيم بنسبة 60.0% خالل الفترة من 1,388 ريال سعودي للطن المتري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ب- 

2021م إلى 2,221 ريال سعودي للطن المتري في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب 
العالمي بعد تعافي األسواق العالمية بعد جائحة كوفيد-19 والتوتر الجيوسياسي المستمر الناتج من الصراع الروسي األوكراني.

حققت الشركة هوامش تكسير )باستثناء تجارة التحالف ومبيعات االستيراد المباشر( بقيمة 1,851 ريال سعودي للطن المتري لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م )والتي انخفضت بنسبة 23.6% مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م( نتيجة للزيادة في تكاليف اللقيم خالل فترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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مصاريف البيع والتوزيع

يقارن الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع للشركة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

توزيع مصاريف البيع والتوزيع لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )57-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

)25.0%(40.030.0مصاريف الشحن

34.2%3.85.1إيجارات الخزانات

112.5%0.81.7نفقات غرامة تأخير

64.2%5.38.7األخرى

)8.8%(49.945.5إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

كنسبة مئوية من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

)14.2( نقطة مئوية66.0%80.2%مصاريف الشحن

)3.6( نقطة مئوية11.2%7.6%إيجارات الخزانات

2.1 نقطة مئوية3.7%1.6%نفقات غرامة تأخير

8.5 نقطة مئوية19.1%10.6%األخرى

-100.0%100.0%إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من المصاريف المتكبدة لبيع / تسويق منتجات الشركة للعمالء النهائيين على سبيل المثال مصاريف الشحن.

مصاريف الشحن

تمثل مصاريف الشحن 66.0% من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وتتعلق بتكلفة الشحن لعمالء 
التصدير بموجب شروط الشحن والتكلفة، حيث يتم عادًة إصدار فواتير رسوم الشحن للعمالء ويتم أخذها في االعتبار في أسعار بيع الصادرات.

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، تم إعادة تصنيف جزء من مصاريف الشحن )بمبلغ 47.7 مليون ريال سعودي( إلى تكلفة اإليرادات، 
بسبب التزامات األداء التعاقدية لدى الشركة فيما يتعلق ببعض عمالء التصدير. لذلك، انخفضت مصاريف الشحن بنسبة 25.0% من 40.0 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 30.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. قبل إعادة 
التصنيف، كانت مصاريف الشحن لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م أعلى بنسبة 94.3% نتيجة الرتفاع أسعار شحن الوحدات وزيادة مبيعات 

الصادرات خالل هذه الفترة.

وقعت الشركة عقد شحن جديد طويل األجل مع العديد من مالكي السفن للتخفيف من مخاطر عدم توافر السفن.

المصاريف األخرى

تمثل مصاريف البيع والتوزيع األخرى 19.1% من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع في 30 يونيو 2022م وتتعلق بشكل أساسي بـ )1( رسوم خطوط أنابيب 
التصدير و)2( المصاريف األخرى المتعلقة بالمبيعات. وتمثل رسوم خط أنابيب التصدير الرسوم المدفوعة لشركة أرامكو السعودية مقابل استخدام 

خطوط األنابيب الخاصة بالطرف ذو عالقة والمرتبطة بتوزيع زيوت األساس من وإلى مرافق جدة وينبع )الموجهة نحو مبيعات التصدير(.

ومن الجدير بالذكر أن رسوم خطوط األنابيب ليست ثابتة وتعتمد على االستخدام. وتبلغ الرسوم التعاقدية 2 ريال سعودي للطن المتري و0.2 دوالر 
أمريكي للبرميل في مرفقي جدة وينبع على التوالي.

ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع األخرى بنسبة 64.2% من 5.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 8.7 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في )1( رسوم خط أنابيب التصدير )بمقدار 1.3 مليون 

ريال سعودي( نتيجة الرتفاع كمية الصادرات اإلجمالية من زيوت األساس بنسبة 23% و)2( مصروفات أخرى متنوعة بمقدار 2.2 مليون ريال سعودي.
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المصاريف العمومية واإلدارية

يقارن الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية للشركة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

2022م  يونيو  و30  2021م  يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترتي  واإلدارية  العمومية  المصاريف  توزيع  الجدول )58-6(:  

للشركة

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

18.8%63.875.8التكاليف المتعلقة بالموظفين
53.9%7.611.7أتعاب االستشارات

55.6%1.82.8الهاتف والبريد 
120.0%0.51.1رحالت العمل

-1.01.0إطفاء موجودات غير ملموسة
-0.70.7استهالك موجودات حق االستخدام

)36.4%(1.10.7التأمين
)20.0%(0.50.4استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

8.5%12.914.0األخرى

20.4%89.9108.2إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

كنسبة مئوية من املصاريف

)0.9( نقطة مئوية70.1%71.0%التكاليف المتعلقة بالموظفين
2.3 نقطة مئوية10.8%8.5%أتعاب االستشارات

0.6 نقطة مئوية2.6%2.0% الهاتف والبريد 
0.4 نقطة مئوية1.0%0.6%رحالت العمل

)0.2( نقطة مئوية0.9%1.1%إطفاء موجودات غير ملموسة
)0.2( نقطة مئوية0.6%0.8%استهالك موجودات حق االستخدام

)0.6( نقطة مئوية0.6%1.2%التأمين
-0.5%0.5%استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

)1.4( نقطة مئوية12.9%14.3%األخرى

-100.0%100.0%إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة

التاكليف المتعلقة بالموظفين

تمثل التكاليف المتعلقة بالموظفين 70.1% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وقد تم توزيعها 
على المصاريف العمومية واإلدارية بناًء على الوظيفة وطبيعة التكلفة.

يرجى مراجعة قسم »التكاليف المتعلقة بالموظفين« ضمن مناقشة اإلدارة وتحليلها لمزيد من التفاصيل حول تكاليف الموظفين.

رسوم االستشارات

تمثل رسوم االستشارات )أي خدمات العقود( 10.8% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، 
وتتألف بشكل أساسي من رسوم استدامة تقنية المعلومات )5.0 مليون ريال سعودي( والخدمات االستشارية )3.3 مليون ريال سعودي(، والتي تمثل 

خدمات استشارية تم احتسابها لمرة واحدة )مثل دراسات السوق، واألتمتة / الرقمنة، وتنفيذ تحديثات البرامج( وال يمكن مقارنتها عادة من عام آلخر.

ارتفعت قيمة رسوم االستشارات بنسبة 53.9% من 7.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 11.7 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة للزيادة في رسوم استدامة تقنية المعلومات للشركة بمقدار 3.2 مليون ريال بسبب 

الزيادة في نطاق أعمال الشركة.
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المصاريف األخرى

تمثل المصاريف األخرى 12.9% من إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وتتكون بشكل رئيسي 
من )1( تكلفة نقل المواد والحسابات المؤقتة و)2( مصروفات الديون المشكوك في تحصيلها و)3( التكاليف األخرى والتي تشمل خدمات تقديم الطعام 

على سبيل المثال.

ارتفعت المصاريف األخرى بمبلغ 1.1   مليون ريال سعودي بين فترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م من 12.9 مليون ريال 
سعودي إلى 14.0 مليون ريال سعودي على التوالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروفات الديون المعدومة بمبلغ 2.8 مليون ريال سعودي.

اإليرادات األخرى

يقارن الجدول التالي إيرادات الشركة األخرى لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م .

توزيع اإليرادات األخرى لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )59-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

400.0%0.10.5مكاسب العمالت األجنبية

369.2%1.36.1األخرى

371.4%1.46.6إجمالي اإليرادات األخرى

المصدر: معلومات الشركة

في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، تكونت اإليرادات األخرى للشركة بشكل رئيسي من مكاسب العمالت األجنبية واإليرادات المتنوعة األخرى.

ارتفعت اإليرادات األخرى بقيمة 5.2 مليون ريال سعودي بين فترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م من 1.4 مليون ريال 
سعودي إلى 6.6 مليون ريال سعودي، على التوالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة اإليرادات المتنوعة من 1.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

تتكون اإليرادات المتنوعة بشكل أساسي من تقاسم األرباح من شركاء التحالف.

ربح القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يقارن الجدول التالي مكاسب القيمة العادلة للشركة على األدوات المالية المشتقة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لفترتي الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

ربح القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل توزيع األرباح أو الخسائر لفترتي  الجدول )60-6(:  

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

ربح القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة مقاسة بالقيمة العادلة من 
)11.3%(7.16.3خالل الربح أو الخسارة

إجمالي ربح القيمة العادلة من األدوات املالية املشتقة مقاسة بالقيمة 
)11.3%(7.16.3العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
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إيرادات التمويل )عوائد استثمار(

يقارن الجدول التالي إيرادات الشركة المالية لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

إيرادات التمويل )عوائد استثمار( لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )61-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

487.5%0.84.7الدخل من الودائع ألجل

140.0%0.51.2اإليرادات من الودائع قصيرة األجل

33.3%0.60.8إيرادات مستحقة عند خصم القرض

252.6%1.96.7إجمالي إيرادات التمويل

المصدر: معلومات الشركة

اشتملت إيرادات التمويل )عوائد استثمار( للشركة على )1( الدخل من الودائع ألجل و)2( اإليرادات من الودائع قصيرة األجل ، حيث ساهمت بنسبة %70.1 
و17.9% على التوالي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت إيرادات التمويل )عوائد استثمار( من 1.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.7 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الدخل من الودائع ألجل بمقدار 3.9 مليون ريال سعودي. وجاءت 
هذه الزيادة نتيجة للزيادة في الودائع ألجل والتي تمت خالل الفترة بين الربع الثاني 2021م والربع األول من عام 2022م نتيجة لزيادة المبيعات وكذلك 

الزيادة في حجم الودائع.

تلكفة التمويل

يقارن الجدول التالي تكلفة تمويل الشركة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

تلكفة التمويل لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )62-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

31.4%17.523.0مرابحة )إسالمية(

)100.0%( -7.3قرض صندوق االستثمارات العامة )تقليدي(

31.6%1.92.5الفائدة على مطلوبات إيجارية

200.0%0.10.3خصم مخصص التفكيك 

)3.4%(26.725.8إجمالي تكلفة التمويل

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة

تضمنت تكلفة التمويل المصاريف خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م المصاريف المتعلقة بتسهيالت المرابحة الجديدة والتي حصلت عليها الشركة 
خالل عام 2021م من قبل عدة بنوك. أما فيما يتعلق بتكلفة التمويل خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م فهي تتعلق بقرض صندوق االستثمارات 
العامة باإلضافة الى تسهيالت المرابحة مع بنك الرياض، والتي تم دفعها على أساس نصف سنوي. وقد ساهمت تكاليف التمويل المرتبطة بتسهيل 

المرابحة بنسبة 89.1% من إجمالي تكاليف التمويل في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، كانت هوامش الربح للشركة )1( سيبور + 0.85% )قرض بنك الرياض بالريال السعودي( و)2( ليبور 
+ 1.4% )قرض بنك الرياض بالدوالر األمريكي( و)3( ليبور + 1.0% )قرض بنك الرياض بقيمة 90 مليون دوالر أمريكي( و)4( ليبور + 1.5% )قرض 
صندوق االستثمارات العامة بالدوالر األمريكي(. تم استبدال هوامش الربح هذه من خالل باتفاقية القرض طويل األجل إلعادة تمويل قروض الشركة، 
والتي تضمنت هوامش ربح قدرها )1( سيبور + 0.75% )تسهيل مرابحة أ - ريال سعودي( و)2( ليبور + 1.0% )تسهيل مرابحة ب - دوالر أمريكي( في 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

نتيجة إلعادة تمويل القروض في عام 2021م، بقيت تكاليف التمويل للشركة مستقرة نسبًيا بين فترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 
2022م على الرغم من ارتفاع رصيد القرض في النصف األول من عام 2022م عند 26.7 مليون ريال سعودي و25.8 مليون ريال سعودي على التوالي.

198

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



الزاكة وضريبة الدخل

يقارن الجدول التالي بين مصاريف الزكاة وضريبة الدخل للشركة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

مصاريف الزاكة وضريبة الدخل لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )63-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية العملة: مليون ريال سعودي
في 30 يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

التغير بين
)2021م – 2022م(

)208.0%(9.4)8.8(الزكاة )استرداد( / المصاريف

5.4%75.679.7مصاريف ضريبة الدخل

125.7%49.0110.6مصاريف الضريبة المؤجلة

72.5%115.8199.8إجمالي مصاريف الزكاة وضريبة الدخل

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

الشركة خاضعة لضريبة  كانت  وعليه  وغير خليجيين من خالل شركة جدوى لالستثمار،  الصناعي مساهمين خليجيين  لشركة جدوى لالستثمار  كان 
الدخل وللزكاة. ولكن في 17 مارس 2022م، قام المساهم غير الخليجي ببيع حصته في شركة جدوى لالستثمار لمساهم سعودي. وعليه، أصبحت جدوى 
لالستثمار الصناعي مملوكة بشكل كامل ونهائي لمساهمين خليجيين وحصة ملكيتها في الشركة )المتمثلة بـ 30%( خاضعة للزكاة وليس ضريبة الدخل. 

وعليه، بعد نقل الحصص هذه، ستخضع الشركة لضريبة الدخل بنسبة 70% والزكاة بنسبة %30.

ارتفعت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل من 115.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 199.8 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة للتالي: )1( ارتفاع مصاريف ضريبة الدخل البالغة 4.1 مليون ريال سعودي و)2( مصاريف 

الضرائب المؤجلة البالغة 61.6 مليون ريال سعودي و)3( ارتفاع مصروف الزكاة بقيمة 18.2 مليون ريال سعودي.

الزاكة )استرداد( / المصاريف

تستحق الزكاة بنسبة 2.58% من وعاء الزكاة التقريبي )باستثناء صافي الدخل المعدل للسنة( وبنسبة 2.5% من صافي الدخل المعدل للسنة.

ارتفع مبلغ الزكاة من )8.8( مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 9.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مصاريف ضريبة الدخل

يتم احتساب ضريبة الدخل بنسبة 20% من صافي الدخل المعدل العائد لمساهمي أرامكو السعودية والمساهمين األجانب في جدوى لالستثمار الصناعي.

ارتفعت مصروفات ضريبة الدخل من 75.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 79.7 مليون ريال سعودي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة الرتفاع األرباح التي حققتها الشركة.

مصاريف الضريبة المؤجلة

ارتفعت مصاريف الضرائب المؤجلة من 49.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 110.6 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مدفوعة بـ )1( الفروق في القاعدة المحاسبية والضريبية للممتلكات والمصنع والمعدات والبالغة 66.3 

مليون ريال سعودي و)2( تأثير المخصصات بمبلغ 4.1 مليون ريال سعودي و )3( خسائر مرّحلة بمبلغ 43.8 مليون ريال سعودي.
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قائمة المركز المالي للشركة 6-8-2

يعرض الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

قائمة المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م الجدول )64-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي
)2.7%(5,122.44,981.8الممتلكات والمصنع والمعدات 

)3.5%(101.698.0موجودات حق االستخدام
)6.9%(17.416.2موجودات غير ملموسة

)30.8%(2.61.8ذمم لملكية وحدات سكنية للموظفين
)30.3%(11.98.3قروض للموظفين

)2.9%(5,255.95,106.1إجمالي املوجودات غير املتداولة
15.5%710.1820.3المخزون

69.7%862.71,464.1الذمم المدينة التجارية
)41.6%(40.423.6مبالغ مدفوعة مقدماً موجودات أخرى

)0.5%(145.7145.0وديعة قصيرة األجل
)42.7%(1,349.5773.6نقد وما يعادله

3.8%3,108.43,226.6إجمالي املوجودات املتداولة

)0.4%(8,364.38,332.7إجمالي املوجودات
-441.0441.0رأس المال

-220.5220.5االحتياطي النظامي
)10.3%(3,583.03,215.5أرباح مبقاة

)8.7%(4,244.53,877.0إجمالي حقوق امللكية
)4.0%(2,103.82,019.3قروض طويل األجل

)7.0%(107.5100.0مطلوبات إيجارية
)11.8%(321.7283.6التزامات منافع الموظفين

207.1%54.8168.3مطلوبات ضريبة مؤجلة
16.5%38.244.5مطلوبات غير متداولة أخرى

)0.4%(2,626.02,615.7إجمالي املطلوبات غير املتداولة
24.2%1,086.61,349.4ذمم دائنة تجارية

126.6%105.1238.2مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
15.4%146.3168.8الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

179.2%5.314.8مطلوبات إيجارية
)54.3%(150.568.8زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

23.2%1,493.81,840.0إجمالي املطلوبات املتداولة

8.2%4,119.84,455.7إجمالي املطلوبات

)0.4%(8,364.38,332.7إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
13.2%3843فترة سداد الذمم المدينة )أيام(

)30.2%(4330فترة دوران المخزون )أيام(
)25.8%(6649فترة تحصيل الذمم الدائنة )أيام(

60.0%1524نسبة السيولة الجارية )أيام(
)0.8( نسبة مئوية29.9%30.7%العائد على متوسط رأس المال المستثمر )1(

)14.3%(2.11.8نسبة التداول
)5.0%(2.01.9إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

العائد على متوسط رأس المال المستثمر لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م يتم احتسابها على أنها ]صافي الربح التشغيلي السنوي لمدة ستة أشهر بعد الضريبة / )متوسط   )1(
صافي الدين المالي للفترة الحالية والسنة المالية السابقة + متوسط القيمة الدفترية لحقوق الملكية للفترة الحالية والسنة المالية السابقة([.

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة
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الموجودات غير المتداولة

يعرض الجدول التالي موجودات الشركة غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )65-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)2.7%(5,122.44,981.8الممتلكات والمصنع والمعدات 

)3.5%(101.698.0موجودات حق االستخدام

)6.9%(17.416.2موجودات غير ملموسة

)30.8%(2.61.8ذمم لملكية وحدات سكنية للموظفين

)30.3%(11.98.3قروض للموظفين

)2.9%(5,255.95,106.1إجمالي املوجودات غير املتداولة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

في 30 يونيو 2022م، يشمل إجمالي الموجودات غير المتداولة الممتلكات والمصنع والمعدات وموجودات حق االستخدام، والتي ساهمت بنسبة %97.6 
و1.9% من إجمالي الموجودات غير المتداولة، على التوالي.

انخفضت الموجودات غير المتداولة من 5,255.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 5,106.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2022م نتيجة )1( انخفاض في الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ 140.6 مليون ريال سعودي نتيجة لمصاريف استهالك الفترة والتي قابلها جزئًيا 
العديد من اإلضافات على األصول الثابتة و)2( انخفاض في موجودات حق االستخدام بمبلغ 3.6 مليون ريال سعودي نتيجة لمصاريف االستهالك للفترة 

و)3( انخفاض في القروض للموظفين بمبلغ 3.6 مليون ريال سعودي نتيجة لخصومات متعلقة بالتسويات الخاصة بالموظفين.

الممتلاكت والمصنع والمعدات 

يقارن الجدول التالي الممتلكات والمصنع والمعدات للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

الممتلاكت والمصنع والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )66-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية في 2021مالعملة: مليون ريال سعودي
التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م

   التكلفة:

0.9%8,435.08,511.6في 1 يناير

)70.5%(80.823.8اإلضافات خالل العام

)100.0%(-)4.2(االستبعادات

0.3%8,511.68,535.5في 31 ديسمبر / 30 يونيو

 اإلهالك املتراكم

10.6%3,063.33,389.2في 1 يناير

)50.2%(330.0164.5رسوم اإلهالك للسنة

)100.0%(-)4.1(االستبعادات

4.9%3,389.23,553.7في 31 ديسمبر / 30 يونيو

)2.7%(5,122.44,981.7صايف القيمة الدفترية للممتلكات واملصنع واملعدات 

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

تضمنت القيمة الدفترية الصافية لممتلكات الشركة ومصنعها ومعداتها )1( مرافق الشركة في جدة وينبع و)2( مشاريع قيد التنفيذ والتي تضمنت بشكل 
أساسي مشروع تجديد وحدة تصنيع الهيدروجين ومشروع خط الغاز الطبيعي في مرفق ينبع و)3( تحسينات المباني والعقارات المستأجرة، والتي ساهمت 

في 94.1% و4.0% و1.1% من إجمالي الممتلكات والمصنع والمعدات، على التوالي، كما في 30 يونيو 2022م.
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انخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات من 5,122.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 4,981.7 مليون ريال سعودي 
في 30 يونيو 2022م بسبب رسوم اإلهالك للفترة والبالغة 164.5 مليون ريال سعودي، وقد قابلها جزئًيا إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ بمقدار 23.8 

مليون ريال سعودي تتعلق بشكل رئيسي بتكاليف إضافية للتفكيك بمبلغ 7.0 مليون ريال سعودي.

بناًء على خطة أعمال الشركة، والموافق عليها من ِقبل المجلس، فسيتم إغالق مرفق إنتاج جدة في عام 2026م، عند انتهاء عقد اإليجار الحالي لألرض. 
تتوقع الشركة تحويل كميات اللقيم الخاصة بمرفق جدة إلى مرفق ينبع عند إغالق مرفق جدة، وترتيب توريد اللقيم لمشروع التوسعة الثاني في ينبع قبل 
إغالق مرفق جدة وإعادة توزيع اللقيم في جدة إلى ينبع. وقد تعيد الشركة النظر في ذلك في حال تم تجديد عقد إيجار أرض مرفق إنتاج جدة وتوافر 
ترتيبات أخرى للقيم في المستقبل. وقد سجلت الشركة أيًضا التزاًما بالتفكيك فيما يتعلق بمرفق جدة حيث بلغ المخصص في 30 يونيو 2022م 38.8 

مليون ريال سعودي.

معامل التصنيع

انخفضت صافي القيمة الدفترية لمعامل التصنيع من 4,834.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 4,686.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 
2022م نتيجة لمصاريف االستهالك للفترة والتي بلغت 157.5 مليون ريال سعودي.

تحسينات المباني واألراضي المستأجرة

للمباني  القيمة الدفترية  المباني واألراضي المستأجرة من تحديثات وإصالحات مختلفة لمباني مكاتب الشركة. وقد استمر صافي  تتألف تحسينات 
وتحسينات العقارات المستأجرة مستقراً نسبًيا بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 56.1 مليون ريال سعودي و53.1 مليون ريال سعودي على 

التوالي. يتألف التغير في تحسينات المباني والعقارات المستأجرة من مصاريف اإلهالك خالل الفترة والتي بلغت 3.0 مليون ريال سعودي.

مشاريع قيد التنفيذ

ارتفعت قيمة المشاريع قيد التنفيذ من 184.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 199.3 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م نتيجة 
لإلضافات إلى المشاريع قيد التنفيذ والتي بلغت 23.8 مليون ريال سعودي والتي شملت تكاليف إضافية للتفكيك بمبلغ 7.0 مليون ريال سعودي و3.3 

مليون ريال سعودي ألعمال الهندسة والتصميم األولية و2.0 مليون ريال سعودي لتحسينات وأتمتة منصة اس أي بي. 

موجودات حق االستخدام

يقارن الجدول التالي موجودات حق االستخدام للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

موجودات حق االستخدام في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )67-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)2.4%(92.490.2األراضي

)15.3%(5.95.0خطوط األنابيب والمحفزات

)15.2%(3.32.8السيارات

)3.5%(101.698.0إجمالي موجودات حق استخدام

المصدر: معلومات الشركة 

تضمنت موجودات حق االستخدام األراضي المؤجرة وخطوط األنابيب والمحفزات والسيارات، حيث ساهمت بنسبة 92.0% و5.1% و2.9% على التوالي 
من إجمالي رصيد موجودات حق االستخدام للشركة في 30 يونيو 2022م. وقد انخفضت موجودات حق االستخدام من 101.6 مليون ريال سعودي في 31 

ديسمبر 2021م إلى 98.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة احتساب اإلهالك للفترة والبالغ 3.6 مليون ريال سعودي.

في 30 يونيو 2022م، لم يكن لدى الشركة أي عقود إيجار مصنفة على أنها موجودات حق االستخدام ومتغيرة في طبيعتها في الوقت ذاته. وتحتوي بعض 
عقود اإليجار على خيارات تمديد غير قابلة لاللغاء يمكن ممارستها من قبل الشركة قبل نهاية فترة العقد. تسعى الشركة إلى تضمين خيارات التمديد في 
عقود اإليجار الجديدة لتوفير المرونة التشغيلية متى ما كان ذلك ممكًنا. وتقوم الشركة عند بدء عقد اإليجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول 

ممارسة الخيار. ال تقدم الشركة أي ضمانات للقيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.
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يقارن الجدول التالي المطلوبات اإليجارية الخاصة بالشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

مطلوبات إيجارية في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )68-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

179.2%5.314.8المتداولة
)7.0%(107.5100.0الغير متداولة

1.8%112.8114.8إجمالي مطلوبات إيجارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

للمرافق  للجبيل وينبع  الملكية  الهيئة  التي استأجرتها الشركة من  تتكون بشكل رئيسي من األراضي  المطلوبات االيجارية  يونيو 2022م، كانت  في 30 
ومنطقة الممر البري حيث تقع خطوط األنابيب التي تربط مرفق ينبع بأرامكو السعودية )104.1 مليون ريال سعودي، أو 90.7% من إجمالي المطلوبات 

اإليجارية في 30 يونيو 2022م(.

الموجودات غير الملموسة

يقارن الجدول التالي الموجودات غير الملموسة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

الموجودات غير الملموسة في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )69-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية في 2021مالعملة: مليون ريال سعودي
التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م

   التكاليف:

-32.832.8في 1 يناير
-32.832.8في 31 ديسمبر / 30 يونيو

اإلهالك املتراكم

24.0%12.515.5في 1 يناير
)58.6%(2.91.2رسوم االهالك للسنة

7.1%15.516.6في 31 ديسمبر / يونيو

)6.9%(17.416.2إجمالي املوجودات غير امللموسة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

غير  الموجودات  إجمالي  من  بنسبة %89.6  )ساهمت  العالقة  ذات  التطوير  وتكاليف  بي(  أي  )اس  برامج  للشركة  الملموسة  غير  الموجودات  تتضمن 
الملموسة في الفترة من 30 يونيو 2022م(.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بشكل عام على أساس القسط الثابت على مدى فترة العمر اإلنتاجي من 3 إلى 15 
سنة، حيث تتم مراجعة طريقة فترة اإلطفاء في نهاية كل سنة مالية.

انخفضت الموجودات غير الملموسة من 17.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 16.2 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م نتيجة 
لرسوم اإلطفاء للفترة والبالغة 1.2 مليون ريال سعودي.

ذمم لملكية وحدات سكنية للموظفين

يقارن الجدول التالي الذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن الموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

الذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن الموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )70-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2019مالعملة: مليون ريال سعودي

 )14.9%(4.74.0ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن الموظفين
4.8%)2.2()2.1(ناقصاً: الجزء المتداول

)30.8%(2.61.8إجمالي ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن املوظفني

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة
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يرجع سبب االنخفاض في ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن الموظفين من 4.7 مليون ريال سعودي إلى 4.0 مليون ريال سعودي بين 31 ديسمبر 2021 
م و30 يونيو 2022م على التوالي إلى تسويات الموظفين خالل الفترة.

قروض للموظفين

يقارن الجدول التالي قروض الشركة للموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

القروض المقدمة للموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )71-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)17.2%(16.914.0قروض سكن الموظفين

)17.4%(2.31.9قروض أخرى للموظفين

4.1%)7.6()7.3(ناقصاً: الجزء المتداول

)30.3%(11.98.3إجمالي القروض للموظفني 

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

تتألف القروض الممنوحة للموظفين بشكل أساسي من قروض السكن للموظفين والتي ساهمت بنسبة 88.1% من إجمالي قروض الموظفين في 30 يونيو 
2022م.

قروض سكن الموظفين

انخفضت قروض سكن الموظفين من 16.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 14.0 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م مدفوعة بشكل 
رئيسي بااللتزامات )بما في ذلك التسويات مع الموظفين المتقاعدين( خالل الفترة بمبلغ 3.7 مليون ريال سعودي. قابل هذا االنخفاض بشكل جزئي 

إيراد تمويلي بمبلغ 0.7 مليون ريال سعودي.

الموجودات المتداولة

يعرض الجدول التالي الموجودات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

الموجودات المتداولة في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )72-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

15.5%710.1820.3المخزون

69.7%862.71,464.1الذمم المدينة التجارية

)41.6%(40.423.6مبالغ مدفوعة مقدماً موجودات أخرى

)0.5%(145.7145.0وديعة قصيرة األجل

)42.7%(1,349.5773.6نقد وما يعادله

3.8%3,108.43,226.6إجمالي املوجودات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

تتضمن إجمالي الموجودات المتداولة على المخزون والذمم المدينة التجارية ونقد وما يعادله والذين ساهموا بنسبة 25.4% و45.4% و24.0% على 
التوالي من إجمالي رصيد الموجودات المتداولة في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت الموجودات المتداولة من 3,108.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 3,226.6 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م نتيجة لـ 
)1( الزيادات في رصيد المخزون نتيجة الزيادات في اإلنتاج قيد التنفيذ وتكاليف المواد األولية و)2( أرصدة الذمم المدينة التجارية من األطراف الثالثة 
واألطراف ذات عالقة. قابل هذه الزيادات جزئًيا انخفاض في النقد وما يعادله، ضريبة القيمة المضافة المستحقة، التأمين المدفوع مقدًما والموجودات 

المتداولة األخرى.
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المخزون

يقارن الجدول التالي قوائم جرد الشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

مخزون الشركة في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )73-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)22.9%(293.3226.2البضائع الجاهزة 

49.3%215.5321.8اإلنتاج قيد التنفيذ

60.6%117.4188.6المواد األولية

0.6%98.499.0قطع الغيار والمواد المستهلكة 

15.3%724.6835.6 اجمالي املخزون

5.5%)15.3()14.5(ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

15.5%710.1820.3صايف املخزون

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

في 30 يونيو 2022م، تكون إجمالي المخزون بشكل أساسي من بضائع جاهزة واإلنتاج قيد التنفيذ والمواد األولية وقطع الغيار والمواد االستهالكية، مما 
ساهم بنسبة 27.6% و39.2% و23.0% و10.2% على التوالي من إجمالي رصيد المخزون.

يتم احتساب مخصص الشركة للمخزون المتقادم الحركة من خالل توفير 20% من قيمة أي أرصدة لقطع غيار تتراوح أعمارها بين ثالث وخمس سنوات 
و30% من قيمة أي أرصدة لقطع غيار تزيد أعمارها عن خمس سنوات.

ارتفع المخزون من 710.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 820.3 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي 
بسبب الزيادات في اإلنتاج قيد التنفيذ والمواد األولية بمقدار 106.3 مليون ريال سعودي و71.2 مليون ريال سعودي على التوالي. وقابل هذه الزيادة 

بشكل جزئي انخفاض برصيد البضائع الجاهزة بمبلغ 67.1 مليون ريال سعودي.

بضائع جاهزة 

انخفضت البضائع الجاهزة من 293.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 226.2 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م حيث تجاوزت 
المبيعات اإلنتاج مما أدى إلى انخفاض مخزون البضائع الجاهزة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

اإلنتاج قيد التنفيذ

ارتفع اإلنتاج قيد التنفيذ من 215.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 321.8 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل 
رئيسي إلى ارتفاع تكاليف اللقيم والمرتبط بالزيادات في نواتج التقطير والديزل منخفض الكبريت والمولور الهيدروجين عالي التكافؤ والشمعية بقيمة 

85.1 مليون ريال سعودي و39.3 مليون ريال سعودي و18.9 مليون ريال سعودي و38.4 مليون ريال سعودي على التوالي.

المواد األولية

تتكون المواد األولية بشكل أساسي من اللقيم للشركة في شكل الزيت الخام المختزل وأ-960 ومذيبات فورفورال والتي ساهمت بنسبة 65.1% و%27.5 
و4.0% على التوالي في 30 يونيو 2022م.

تقوم الشركة بشراء المواد األولية لمرافقها في جدة وينبع مباشرة من أرامكو السعودية بناًء على اتفاقيات اللقيم الخاصة بها.

ارتفع رصيد المواد األولية للشركة من 117.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 188.6 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م، ويرجع 
ذلك بشكل أساسي إلى زيادة رصيد اللقيم الذي بلغ 67.2 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام في 2022م مقارنة بفترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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الذمم المدينة التجارية

يقارن الجدول التالي بين الذمم المدينة التجارية للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

الذمم المدينة التجارية في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )74-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي
66.0%455.0755.1الذمم المدينة التجارية

74.6%413.0721.1األطراف ذات عالقة
70.1%868.01,476.2 مجموع الذمم املدينة التجارية

124.1%)12.1()5.4(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
69.7%862.61,464.1صايف الذمم املدينة التجارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

في 30 يونيو 2022م، تتألف الذمم المدينة التجارية من صافي الذمم المدينة ألطراف ثالثة )50.7%( والذمم المدينة لألطراف ذات عالقة )%49.3(.

في 30 يونيو 2022م، كان في المتوسط   90.3% من إجمالي الذمم المدينة للشركة حالية بطبيعتها )أي لم يتأخر موعد استحقاقها(. نظًرا لطبيعة الذمم 
المدينة التجارية قصيرة األجل، تعتبر قيمها الدفترية مساوية تقريًبا لقيمتها العادلة.

ارتفع إجمالي الذمم المدينة التجارية من 862.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 1,464.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م 
وتأثرت بشكل أساسي بالزيادة في: )1( صافي الذمم المدينة ألطراف ثالثة بمبلغ 293.5 مليون ريال سعودي و)2( الذمم المدينة لألطراف ذات عالقة 
بمقدار 308.1 مليون ريال سعودي. وقد كانت هذه الزيادات في الذمم المدينة التجارية مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في متوسط   أسعار البيع وإجمالي 
الكميات المباعة لكل من العمالء المحليين وعمالء التصدير. وبشكل أكثر تحديداً، فقد ارتفعت أرصدة ذمم التصدير والعمالء المحليين بمقدار 225.2 

مليون ريال سعودي و150.1 مليون ريال سعودي على التوالي.

األطراف الثالثة

ارتفعت الذمم المدينة من أطراف ثالثة من 455.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 755.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م 
مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الكميات المباعة، وكذلك متوسط   أسعار بيع منتجات زيوت األساس خالل النصف األول من عام 2022م.

األطراف ذات عالقة

تتكون الذمم المدينة من األطراف ذات عالقة بشكل أساسي من )1( األسفلت والنافثا ومبيعات المنتجات الثانوية األخرى إلى أرامكو السعودية و)2( 
مبيعات الديزل منخفض الكبريت إلى سامرف و)3( مبيعات الزيت األساس للشركة عبر تحالف أرامكو لزيوت األساس مع موتيفا وإس-أويل.

يرجى مراجعة قسم »معلومات األطراف ذات عالقة« ضمن مناقشة وتحليل اإلدارة لمزيد من التفاصيل حول أرصدة ومعامالت األطراف ذات عالقة.

مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

يقارن الجدول التالي بين مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

توزيع مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )75-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي
4.1%7.37.6قروض للموظفين )الجزء المتداول(

71.0%3.15.3الدفعات المقدمة للموردين
)52.9%(5.12.4تأمين مدفوع مقدماً

4.8%2.12.2ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين )الجزء المتداول(
66.7%0.30.5فائدة مدينة - ودائع ألجل

)100.0%(-16.8ضريبة القيمة المضافة المدينة بالصافي
)3.5%(5.75.5أخرى

)41.8%(40.423.5إجمالي مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 
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تتألف مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى بشكل أساسي من الجزء المتداول من القروض للموظفين والدفعات المقدمة للموردين وتأمين مدفوع 
مقدماً ومبالغ مدفوعة مقدمة أخرى مما يساهم في 32.3% و22.6% و10.2% و23.4% على التوالي من إجمالي المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات 

األخرى كما في 30 يونيو 2022م.

انخفضت المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى من 40.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 23.5 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 
2022م مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض صافي ضريبة القيمة المضافة المدينة بمبلغ 16.8 مليون ريال سعودي.

يتم بشكل عام تسوية القروض للموظفين )الجزء المتداول( ومدينو ملكية المنازل للموظفين )الجزء المتداول( والعوائد المدينة والذمم المدينة األخرى 
في غضون 12 شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، فإن قيمتها الدفترية تعتبر مساوية لقيمتها العادلة.

وديعة قصيرة األجل

يقارن الجدول التالي وديعة الشركة قصيرة األجل كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

الودائع قصيرة األجل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )76-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)0.5%(145.7145.0صندوق مكافأة نهاية الخدمة الموظفين

)0.5%(145.7145.0إجمالي الودائع قصيرة األجل

المصدر: معلومات الشركة

استمرت الودائع قصيرة األجل مستقرة نسبًيا بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 145.7 مليون ريال سعودي و145.0 مليون ريال سعودي 
على التوالي.

نقد وما يعادله

يقارن الجدول التالي بين أرصدة النقد وما يعادله للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

توزيع نقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )77-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)33.3%(0.30.2النقد

60.8%29.347.1النقد في البنك

)45.0%(1,319.9726.3الودائع ألجل

)42.7%(1,349.5773.6إجمالي النقد وما يعادله

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

يتكون نقد وما يعادله بشكل أساسي من ودائع ألجل والنقد لدى البنوك، حيث ساهمت بنسبة 93.9% و6.1% من إجمالي الرصيد النقدي في 30 يونيو 
2022م، على التوالي.

كان التغير في رصيد الشركة من نقد وما يعادله بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م مدفوعة بشكل أساسي بالنقص في الودائع ألجل بمبلغ 593.6 
مليون ريال سعودي. لم تجدد الشركة ودائعها ألجل خالل الفترة حيث تم استخدام النقد جزئًيا لدفع أرباح األسهم خالل النصف األول من عام 2022م. 

وقابل ذلك جزئياً زيادة النقد في البنوك بمبلغ 17.8 مليون ريال سعودي.

يرجى مراجعة القسم )4-8-6( »قائمة التدفقات النقدية للشركة« ضمن مناقشة اإلدارة وتحليلها لمزيد من التفاصيل بشأن التحركات في األرصدة 
النقدية.

النقد بالبنك

في 30 يونيو 2022م، كان النقد لدى البنك يتعلق بشكل رئيسي بـ )1( حساب بالريال السعودي لدى بنك الجزيرة يتعلق بخطة االدخار لموظفي الشركة 
)37.7 مليون ريال سعودي( و)2( حسابات بالدوالر األمريكي لدى بنك الرياض )3.0 مليون ريال سعودي( و)3( حسابات بالدوالر األمريكي البنك األهلي 

السعودي )3.5 مليون ريال سعودي( ساهمت بنسبة 80.0% و6.4% و7.4% على التوالي، من إجمالي النقد في البنوك.
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ارتفع النقد لدى البنوك من 29.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 47.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل 
أساسي إلى تصفية الودائع ألجل التي تستحق خالل شهر يونيو 2022م والمتعلقة بخطة االدخار البالغة 15.7 مليون ريال سعودي.

الودائع ألجل

في 30 يونيو 2022م، كانت لدى الشركة ودائع ألجل بقيمة إجمالية 726.3 مليون ريال سعودي. تتكون هذه الودائع ألجل من ودائع ألجل بالدوالر األمريكي 
والريال السعودي )تساهم بنسبة 94.5% و5.5% على التوالي من إجمالي الودائع ألجل(. 

يُعزى االنخفاض في الودائع ألجل من 1,319.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 726.3 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م بشكل 
أساسي إلى استخدام النقد جزئياً لدفع أرباح األسهم خالل النصف األول من عام 2022م. وقابل ذلك جزئياً زيادة النقد في البنوك بمبلغ 17.8 مليون 

ريال سعودي. 

المطلوبات غير المتداولة

يعرض الجدول التالي مطلوبات الشركة غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

المطلوبات غير المتداولة في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )78-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)4.0%(2,103.82,019.3االقتراض طويل األجل

)7.0%(107.5100.0مطلوبات إيجارية

)11.8%(321.7283.6التزامات منافع الموظفين

207.1%54.8168.3مطلوبات ضريبة مؤجلة

16.5%38.244.5مطلوبات غير متداولة أخرى

)0.4%(2,626.02,615.7إجمالي املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

يتكون إجمالي المطلوبات غير المتداولة بشكل أساسي من االقتراض طويل األجل ومطلوبات إيجارية والتزامات منافع الموظفين ومطلوبات ضريبة مؤجلة 
والتي ساهمت في 77.2% و3.8% و10.8% و6.4% على التوالي من إجمالي رصيد المطلوبات غير المتداولة في 30 يونيو 2022م.

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من 2,626.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 2,615.7 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م نتيجة 
لالنخفاض في )1( االقتراض طويل األجل بمبلغ 84.4 مليون و )2( التزامات منافع الموظفين بمبلغ 38.1 مليون ريال سعودي، وقد قابلها جزئًيا انخفاض 

في مطلوبات ضريبة مؤجلة بقيمة 113.5 مليون ريال السعودي.

قروض طويلة األجل

يقارن الجدول التالي بين اقتراض الشركة طويل األجل كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

االقتراض طويل األجل كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )79-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)2.8%(2,250.02,188.1التسهيالت المصرفية اإلسالمية )المرابحة(

 

15.4%)168.8()146.3(مطروحاً منه: الجزء المتداول من االقتراض طويل األجل

)4.0%(2,103.82,019.4إجمالي القروض طويلة األجل

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 
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التسهيالت المصرفية اإلسالمية )مرابحة(

في أغسطس 2021م، أبرمت الشركة اتفاقية مرابحة جديدة بمبلغ إجمالي قدره 2,250.0 مليون ريال سعودي. ويتألف هذا من )1( التسهيالت أ )اتفاقية 
مرابحة مشتركة بتسهيل بقيمة 1,687.5 مليون ريال سعودي، مع خمسة بنوك محلية )مصرف الراجحي، والبنك األهلي السعودي، والبنك السعودي 
البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة( و)2( التسهيالت بـ )قرض مرابحة بتسهيل قدره 150.0 مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل 562.5 
مليون ريال سعودي مع بنك الرياض(. والغرض من هذه التسهيالت هو إعادة هيكلة اقتراض الشركة طويل األجل عن طريق تمديد فترة السداد وتخفيض 
المدفوعات السنوية مقارنة بالهيكل األصلي. وقد تم استخدام عائدات إعادة الهيكلة لتمويل )1( تسوية أرصدة قروض صندوق االستثمارات العامة وبنك 
الرياض و)2( تمويل مشروع وحدة تصنيع الهيدروجين وأرصدة المقاول. وقد بدأ سداد أقساط القرض في 30 يونيو 2022م وستستمر على أساس نصف 

سنوي غير متساوي حتى 30 يونيو 2029م.

لم يتم ضمان أي من قروض الشركة مقابل أي من أصول الشركة. وقد أوفت الشركة بجميع العهود المالية المرتبطة بالقروض كما في 30 يونيو 2022م. 

انخفض إجمالي اقتراض الشركة من 2,103.8 في 31 ديسمبر 2021م إلى 2,019.4 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م في 30 يونيو 2022م، قامت 
الشركة بتحويل 22.5 مليون ريال سعودي من جزء غير متداول إلى جزء متداول من االقتراض طويل األجل وذلك لحلول موعد سداد القسط خالل فترة 

12 شهر القادمة.

يقارن الجدول التالي جدول سداد الشركة لالقتراض طويل األجل كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

جدول سداد االقتراض طويل األجل كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )80-6(:  

فترة الستة أشهر المنتهية في 2021مالعملة: مليون ريال سعودي
التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م

)42.3%(2022146.384.4م

-2023163.1163.1م

-2024196.9196.9م

-2025225,0225.0م

-2026258.7258.7م

-2027270.0270.0م

-2028315.0315.0م

-2029675.0675.0م

)2.8%(2,250.02,188.1إجمالي االقتراض طويل األجل

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

يعرض الجدول التالي الشروط الرئيسية للشركة التفاقيات االقتراض كما في 30 يونيو 2022م.

الشروط الرئيسية التفاقيات االقتراض كما في 30 يونيو 2022م للشركة: الجدول )81-6(:  

بنك الرياض - المرابحة )مرفق ب(تحالف بنكي - المرابحة )مرفق أ(االقتراضات

562.5 مليون ريال سعودي1.687.5 مليون ريال سعودي مبلغ التسهيالت 

 دوالر أمريكي ريال سعودي  العملة

19 أغسطس 2021م19 أغسطس 2021متاريخ الحصول عليها

سعر الفائدة
)1( تاريخ التوقيع إلى السنة 3: 0.75% سنويا + سيبور

)2( السنة 3 إلى السنة 5.5: 0.9% سنويا + سيبور
)3( السنة 5.5 حتى تاريخ االستحقاق: 1.05% سنويا + سيبور

)1( تاريخ التوقيع إلى السنة 3: 1% سنويا + ليبور
)2( السنة 3 إلى السنة 5.5: 1.25% سنويا + ليبور

)3( السنة 5.5 حتى تاريخ االستحقاق: 1.50% سنويا + ليبور

30 يونيو 2029م30 يونيو 2029متاريخ االستحقاق

المدفوعات نصف السنوية غير المتساويةالمدفوعات نصف السنوية غير المتساويةشروط الدفع

ال يوجدال يوجد الضمان 

المصدر: معلومات الشركة
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التزامات منافع الموظفين

يقارن الجدول التالي التزامات منافع الموظفين في الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

التزامات منافع الموظفين في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )82-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)14.7%(154.8132.0مكافأة نهاية خدمة الموظفين

)9.1%(166.8151.6استحقاقات الرعاية الصحية للموظفين بعد نهاية الخدمة

)11.8%(321.6283.6إجمالي التزامات منافع املوظفني

المصدر: القوائم المالية المدققة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

تم احتساب أرصدة التزامات منافع موظفي الشركة من قبل خبير اكتواري خارجي معتمد.

انخفض الرصيد اإلجمالي اللتزامات منافع الموظفين من 321.6 مليون في 31 ديسمبر 2021م إلى 283.6 مليون في 30 يونيو2022م، ويرجع ذلك 
بشكل أساسي إلى انخفاض مكافأة نهاية خدمة الموظفين واستحقاقات الرعاية الصحية للموظفين بعد التقاعد بمبلغ 22.8 مليون ريال سعودي و15.2 

مليون ريال سعودي على التوالي.

ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين

انخفضت مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من 154.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 132.0 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م 
نتيجة للمنافع المدفوعة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )بمبلغ 30.6 مليون ريال سعودي(. وقابلت ذلك جزئًيا رسوم الخدمة الحالية 

ورسوم تكلفة الفائدة البالغة 5.2 مليون ريال سعودي و2.1 مليون ريال سعودي على التوالي.

استحقاقات الرعاية الصحية للموظفين بعد نهاية الخدمة

انخفضت استحقاقات الرعاية الصحية للموظفين بعد نهاية الخدمة من 166.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 151.6 مليون ريال سعودي 
في 30 يونيو 2022م مدفوعة بخسائر اكتوارية بمبلغ 20.7 مليون ريال سعودي.

المطلوبات غير المتداولة األخرى

يقارن الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة األخرى للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

المطلوبات غير المتداولة األخرى في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )83-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

23.6%31.438.8مخصص التفكيك

)16.4%(5.54.6خطة االدخار

)8.3%(1.21.1الحاالت الطبية المزمنة

16.5%38.144.5مجموع املطلوبات غير املتداولة األخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

تتألف المطلوبات غير المتداولة األخرى بشكل أساسي من مخصص التفكيك وخطة التوفير التي تساهم بنسبة 87.2% و10.3% على التوالي من إجمالي 
المطلوبات غير المتداولة األخرى في 30 يونيو 2022م.

ارتفع إجمالي المطلوبات غير المتداولة األخرى بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م بمبلغ 38.1 مليون ريال سعودي و44.5 مليون ريال سعودي 
على التوالي.

مخصص التفكيك

مخصص الشركة للتفكيك يتعلق بالتزام القيمة الحالية لتكاليف إغالق وإصالح وتفكيك مرفق جدة. ومن المتوقع أن يتم تكبد هذه االلتزامات في السنة 
التي من المتوقع أن يتم فيها إغالق المرفق، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنتهي مدة اتفاقية إيجار األرض المبرمة مع أرامكو السعودية والتي يقع 

فيها مرفق جدة في عام 2026م، حيث لم يتم استالم أي مراسالت رسمية بشأن إغالق المرفق من قبل إدارة الشركة.
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تم احتساب إجمالي التزام مخصص التفكيك المبدئي البالغ 36.2 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2015م باستخدام )1( مخصص التفكيك بنسبة %4.5 
مضروباً في )2( إجمالي التكلفة األصلية لمرفق جدة )804.8 مليون ريال سعودي(. وقد تم خصم هذا االلتزام بمعدل 2.4% حتى عام 2020م. تبلغ التكلفة 
السنوية لعكس هذا المخصص 0.7 مليون ريال سعودي. بلغ التزام وقف التشغيل فيما يتعلق بمرفق جدة 38.8 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م.

المطلوبات المتداولة

يوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

المطلوبات المتداولة في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )84-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

24.2%1,086.61,349.4ذمم دائنة تجارية

126.6%105.1238.2مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

15.4%146.3168.8الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

179.2%5.314.8مطلوبات إيجارية

)54.3%(150.568.8زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

23.2%1,493.81,840.0إجمالي املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

في 30 يونيو 2022م، تكون إجمالي المطلوبات المتداولة بشكل أساسي من الذمم الدائنة التجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى والجزء المتداول 
من القروض طويلة األجل والتي ساهمت بنسبة 73.3% و12.9% و9.2% على التوالي من إجمالي رصيد المطلوبات المتداولة.

وقد زادت المطلوبات المتداولة من 1,493.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 1,840.0مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م مدفوعة 
بشكل رئيسي بزيادة )1( المبالغ المستحقة لألطراف ذات عالقة بمبلغ 237.4 مليون ريال سعودي و)2( صافي ضريبة القيمة المضافة المستحقة بمبلغ 
90.0 مليون ريال سعودي و)3( مصاريف مستحقة بمبلغ 69.6 مليون ريال سعودي، قابلها جزئياً انخفاض في المكافآت المستحقة بمبلغ 27.9 مليون 

ريال سعودي و)4( الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بمبلغ 22.5 مليون ريال سعودي.

الذمم الدائنة التجارية

يقارن الجدول التالي الذمم الدائنة التجارية للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

الذمم الدائنة التجارية في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة: الجدول )85-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

25.4%933.31,170.7األطراف ذات عالقة

4.0%45.447.2األطراف األخرى

427.6%8.745.9دفعات مقدمة من العمالء

1.9%31.131.7التزامات خطة االدخار 

)21.0%(68.253.9الذمم الدائنة األخرى

24.2%1,086.71,349.4إجمالي الذمم الدائنة التجارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

في 30 يونيو 2022م، تكونت الذمم الدائنة التجارية من ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة وذمم دائنة ألطراف ثالثة وذمم دائنة أخرى، حيث ساهمت بنسبة 
86.8% و3.5% و4.0% من إجمالي الذمم الدائنة التجارية، على التوالي.

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية من 1,086.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 1,349.4 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م مدفوعة 
بزيادة في )1( الذمم الدائنة لألطراف ذات عالقة بمبلغ 237.4 مليون ريال سعودي نتيجة مواد إضافية )لقيم( تم شراؤها من أرامكو السعودية و)2( 

ذمم دائنة أخرى بمبلغ 14.3 مليون ريال سعودي.
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األطراف ذات عالقة

تمثل الذمم الدائنة من األطراف ذات عالقة بشكل رئيسي المبالغ المستحقة لشركة أرامكو السعودية )فيما يتعلق بكميات اللقيم المقدمة إلى الشركة(، 
مما يساهم في المتوسط بنسبة 86.3% من إجمالي الذمم الدائنة التجارية بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

ارتفعت الذمم الدائنة لألطراف ذات عالقة من 933.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 1,170.7 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م 
مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الذمم الدائنة لشركة أرامكو السعودية فيما يتعلق بشراء اللقيم والمواد والمرافق وخدمات الدعم الفني األخرى.

يرجى مراجعة قسم »معلومات األطراف ذات عالقة« ضمن مناقشة اإلدارة وتحليلها لمزيد من التفاصيل حول أرصدة ومعامالت األطراف ذات عالقة.

األطراف األخرى

أكبر مورد خارجي للشركة في 30 يونيو 2022م يُمثل المبالغ المتحفظ عليها والمرتبطة بالعقود والتي ساهمت بنسبة 68.6% من إجمالي المبالغ الدائنة 
لألطراف الثالثة.

استمرت الذمم التجارية الدائنة لألطراف الثالثة مستقرة نسبًيا بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 45.4 مليون ريال سعودي و47.2 مليون 
ريال سعودي على التوالي.

الدفعات المقدمة من العمالء

ارتفعت الدفعات المقدمة من العمالء من 8.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 45.9 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م، نتيجة لزيادة 
الدفعات المقدمة من عمالء التصدير والعمالء المحليين بمبلغ 27.9 مليون ريال سعودي و9.2 مليون ريال سعودي على التوالي.

الذمم الدائنة األخرى

انخفضت الذمم الدائنة األخرى من 68.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021 م إلى 53.9 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م نتيجة النخفاض 
صافي استالم المخزون / استالم الفاتورة بمبلغ 14.8 مليون ريال سعودي حيث لم تستلم الشركة كما في ذلك التاريخ فواتير مختلفة للخدمات المقدمة 

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

يقارن الجدول التالي بين المصاريف المستحقة للشركة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )86-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

100.0%90.0-صافي ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

384.5%18.187.7مستحقات لخصومات الكمية والخصومات

8.6%37.240.4المصروفات المستحقة

)72.8%(38.310.4المكافأة المستحقة

)100.0%(-6.3أدوات المالية مشتقة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

84.6%5.29.6مصروفات مستحقة أخرى

126.5%105.1238.1إجمالي املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

في 30 يونيو 2022م، تتكون المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى بشكل أساسي من ضريبة القيمة المضافة المستحقة، واستحقاق الحسومات 
والخصومات، مما يساهم في 37.8% و36.8% و17.0% على التوالي من إجمالي المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى.

ارتفعت المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى من 105.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 238.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 
2022م مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في )1( ضريبة القيمة المضافة المستحقة بمبلغ 90.0 مليون ريال سعودي و)2( استحقاق الحسومات والخصومات 

بمبلغ 69.6 مليون ريال سعودي. وقابل ذلك جزئياً انخفاض في المكافآت المستحقة بمبلغ 27.9 مليون ريال سعودي.
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الزاكة وضريبة الدخل المستحقة الدفع

يقارن الجدول التالي التغير في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

التغير في الزاكة وضريبة الدخل المستحقة الدفع كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )87-6(:  

اإلجماليالزكاةضريبة الدخلالعملة: مليون ريال سعودي

0.622.322.9يف 1 يناير 2021م

)13.9()13.9(-عكس قيد العام السابق

130.212.5142.7مصاريف السنة

)1.1()1.1(-المدفوعات

130.819.8150.6يف 31 ديسمبر 2021م

79.79.589.2المحمل للفترة

)170.9()12.5()158.4(المدفوعات

52.116.868.9يف 30 يونيو 2022م

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

للحصول على تفاصيل حول حالة تقييم إقرارات الزكاة وضريبة دخل للشركة، يرجى مراجعة القسم )12-14( »الوضع الزكوي والضريبي للشركة« في نشرة 
اإلصدار هذه.

انخفضت الزكاة والضرائب المستحقة من 150.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 68.9 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م نتيجة 
للدفعات التي تم سدادها خالل الفترة بمبلغ 170.9 مليون ريال سعودي، وقد قابل ذلك جزئياً ضريبة الدخل ومصاريف الزكاة اإلضافية خالل العام.

معلومات األطراف ذات العالقة

يوضح الجدول التالي مستحقات الشركة من معلومات األطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

المستحقات من األطراف ذات العالقة في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )6-88-أ(: 

التغير بين30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العمليةطبيعة العالقةالعملة: مليون ريال سعودي
)2021م – 2022م(

مبيعات المنتجات األخرى مساهم كبيرأرامكو السعودية
136.0%141.9334.9ورسوم المعالجة

شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة 
15.6%179.0206.9المبيعات حسب المنتجاتتابع)سامريف(

137.4%70.1166.4مبيعات زيت األساستابعشركة إس-أويل

)55.6%(21.49.5مبيعات زيت األساستابعموتيفا للتجارة ذ.م.م

385.7%0.73.4مبيعات زيت األساستابعشركة أرامكو للكيماويات

74.6%413.1721.1 إجمالي املستحقات من األطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

أرامكو السعودية

تمثل األرصدة المستحقة من أرامكو السعودية األسفلت والنافثا وغيرها من المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية التصنيع في مرفق ينبع، والتي تم بيعها 
لشركة أرامكو السعودية. تتراوح شروط االئتمان لهذه المعامالت بين 30 إلى 90 يوًما، اعتماًدا على المنتج.

ارتفع المبلغ المستحق من أرامكو السعودية من 141.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 334.9 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م، 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادات في متوسط   أسعار البيع وإجمالي الكميات المباعة.
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شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة )سامرف(

تمثل المعامالت مع سامرف بيع زيت وقود السفن الثقيل والديزل منخفض الكبريت. وتصل فترة ائتمان مبيعات المنتجات الثانوية هذه إلى 45 يوًما.

ارتفع المبلغ المستحق من سامرف من 179.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 206.9 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م مدفوًعا 
بارتفاع متوسط أسعار البيع وإجمالي الكميات المباعة.

شركة إس-أويل كوربوريشن وشركة موتيفا للتجارة

تمثل األرصدة المستحقة من موتيفا وشركة إس-أويل بيع زيوت األساس وفًقا لالتفاقيات التعاقدية مع كل طرف. وقد حددت هذه االتفاقيات شروط 
ائتمان لمدة 30 يوًما.

ارتفع المبلغ المستحق من شركة موتيفا وشركة إس-أويل من 91.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 175.9 مليون ريال سعودي في 30 
يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قرار الشركة بإتمام مبيعات الهند من خالل إس-أويل خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، 

وليس مباشرة من قبل الشركة خالل الفترات السابقة.

يعرض الجدول التالي معلومات الشركة المستحقة لألطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

المستحق لألطراف ذات عالقة في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )6-88-ب(: 

التغير بين30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العمليةطبيعة العالقةالعملة: مليون ريال سعودي
)2021م – 2022م(

شراء اللقيم والمواد والمرافق مساهم كبيرأرامكو السعودية
28.6%910.61,170.7وخدمات دعم اإلدارة الفنية

)100.0%(-22.6شراء زيت األساستابعشركة إس-أويل

25.4%933.31,170.7  إجمالي املستحق لألطراف ذات العالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

أرامكو السعودية

تشتمل هذه المعامالت بشكل أساسي على المبالغ المستحقة فيما يتعلق بشراء اللقيم المستخدم في إنتاج منتجات الشركة، فضاًل عن المرافق العامة، 
وغيرها من خدمات الدعم التقني.

ارتفع المبلغ المستحق ألرامكو السعودية من 910.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 1,170.7 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م، 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى )1( كميات اللقيم اإلضافية المشتراة من أرامكو السعودية و)2( المستحقات المرتبطة بمرافق جدة بمبلغ 23.1 مليون 

ريال سعودي.

شركة إس-أويل وشركة موتيفا للتجارة ذ.م.م

انخفض المبلغ المستحق من شركة إس-أويل من 22.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى ال شيء في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل 
رئيسي إلى التسويات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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إجمالي حقوق الملكية 6-8-3

يوضح الجدول التالي إجمالي حقوق الملكية للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

إجمالي حقوق الملكية في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )89-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

-441.0441.0رأس المال

-220.5220.5االحتياطي النظامي

)10.3%(3,583.03,215.5أرباح مبقاة

)8.7%(4,244.53,877.0إجمالي حقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

انخفض إجمالي حقوق الملكية من 4,244.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 3,877.0 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م نتيجة 
النخفاض األرباح المبقاة بمبلغ 367.5 مليون ريال سعودي الناتج عن توزيعات أرباح خالل شهر مايو 2022م بمبلغ 1،263.7 مليون ريال سعودي، قابلها 

جزئًيا صافي الدخل للسنة البالغ 757.4 مليون ريال سعودي.

رأس المال

تتكون حصص رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م مما يلي:

رأس مال الشركة في 30 يونيو 2022م الجدول )90-6(:  

النسبة الملكيةالمبلغالعملة: مليون ريال سعودي

70.0%308.7أرامكو السعودية

30.0%132.3شركة جدوى لالستثمار الصناعي 

100.0%441.0إجمالي رأس املال

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، كان رأس مال الشركة البالغ 441.0 مليون ريال سعودي مكوناً من 44.100 سهم مدفوعة بالكامل بقيمة 10 
آالف ريال سعودي للسهم.

وافق المساهمون في 9 مايو 2022م على توزيع أرباح بمبلغ 1,263.7 مليون ريال سعودي تم دفعها في 12 مايو 2022م.

في 29 يونيو 2022م، وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس مال الشركة، من خالل التحويل من األرباح المبقاة بمبلغ 1,246.5 مليون ريال سعودي 
)بقيمة اسمية 10 ريال سعودي(. وقد نتج عن ذلك رأس مال إجمالي معدل قدره 1,687.5 مليون ريال سعودي يتكون من 168.75 مليون سهم. لمزيد من 

المعلومات، يرجى مراجعة القسم )4-3-1-8( »زيادة في رأس مال الشركة وتحولها إلى شركة مساهمة )2022م(« من هذه النشرة.

االحتياطي النظامي

وفًقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي 
النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 30% على األقل من رأس المال. لم يتم إجراء أي تحويالت إلى االحتياطي النظامي حيث تجاوز االحتياطي 30% من 

رأس مال الشركة في السنوات السابقة. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
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األرباح المبقاة

يقارن الجدول التالي حركة األرباح المبقاة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

حركة األرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )91-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي
17.5%3,050.13,583.0الرصيد االفتتاحي في 1 يناير

)50.7%(1,502.4740.1الربح / )الخسارة( للسنة / الفترة
154.4%17.4)32.0(الخسارة الشاملة األخرى للسنة / الفترة

23.5%)1,263.7()1,023.4(توزيعات أرباح
61.5%85.9138.7الزكاة وضريبة الدخل المستردة من المساهمين

)10.3%(3,583.03,215.5إجمالي األرباح املبقاة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

انخفضت األرباح المبقاة من 3٬583.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 3,215.5 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م، يعزى ذلك 
بشكل رئيسي إلى )1( انخفاض ربح السنة بمبلغ 740.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م و )2( توزيعات أرباح 

معلنة ومدفوعة بمبلغ 1،263.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2022م.

ارتباطات ومطلوبات محتملة

يقارن الجدول التالي ارتباطات الشركة والمطلوبات المحتملة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

االرتباطات والمطلوبات المحتملة في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )92-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي
67.6%292.3489.8االلتزامات الرأسمالية

-222.5222.5مطلوبات المقاولين
)50.0%(10.85.4مطلوبات إيجارية قصيرة األجل

)0.9%(11.311.2خطاب الضمان
2.0%4.95.0خطابات االعتماد

35.5%541.8733.9مجموع االرتباطات واملطلوبات احملتملة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة 

ارتباطات

في 30 يونيو 2022م، كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالية قائمة بمبلغ 489.8 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2021م: 292.3 مليون ريال سعودي( 
تتعلق باإلضافات إلى الممتلكات والمصنع والمعدات في مرافقها في جدة وينبع.

مطلوبات محتملة

كما في 30 يونيو 2022م، بلغت خطابات الضمان الصادرة من البنوك بالنيابة عن الشركة 11.2 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2021م: 11.3 مليون 
ريال سعودي( وخطابات اعتماد صادرة من البنوك نيابة عن الشركة بمبلغ 5.0 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2021م: 4.9 مليون(.

قام أحد المقاولين بمشروع التوسعة األول بتقديم مطالبات ودعاوى بمبلغ 222.5 مليون ريال سعودي. وتقوم الشركة حالًيا بمراجعة ومناقشة هذا الطلب 
المتنازع عليه بشأن الدفعات التي لم يتم تخصيصها )لم يتم تسجيل أي مخصص في القوائم المالية ألن الشركة تتوقع نتيجة ايجابية(. طلب الدفع هذا 
هو في سياق العمل المعتاد، ويتعلق بشكل أساسي بالهندسة والمشتريات والبناء. بعد التقييم على األسس اإلجرائية والموضوعية، رفضت الشركة هذه 
المطالبات والدعاوى. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يرجى مراجعة القسم )12-12( »الدعاوى والمطالبات القضائية« في نشرة اإلصدار هذه.

عقود اإليجار قصيرة األجل

بلغ التزام اإليجار قصير األجل كما في 30 يونيو 2022م مبلغ 5.4 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2021م: 10.8 مليون ريال سعودي(.
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قائمة التدفقات النقدية للشركة 6-8-4

يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

قائمة التدفقات النقدية كما في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )93-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

0.2%938.2940.0صايف الدخل للسنة / الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديالت لـ:

)0.2%(169.7169.3االستهالك واالطفاء

277.8%)6.8()1.8(إيرادات التمويل )عوائد استثمار(

100.0%0.1-مصروفات غير النقدية لمنافع الموظفين 

)3.4%(26.725.8تكلفة التمويل

)11.3%()6.3()7.1(ربح القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

1.5%13.313.5مخصص التزامات منافع الموظفين

71.8%3.96.7خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

33.3%0.60.8مخصص مخزون متقادم 

التغيرات يف رأس املال العامل

200.3%)111.1()37.0(المخزون

68.5%)608.1()360.8(الذمم المدينة التجارية

)42.6%(30.317.4مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

)32.3%(388.3262.7الذمم الدائنة التجارية

)2833.3%(139.4)5.1(مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)27.2%(1,159.2843.4النقد الناجت من العمليات

338.5%1.35.7إيرادات التمويل )عوائد استثمار( المستلمة

163.0%)31.3()11.9(التزامات منافع الموظفين المدفوعة

15,427.3%)170.8()1.1(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

)43.6%(1,147.5647.0صايف التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

)71.1%()16.8()58.1(المدفوعات للممتلكات والمصنع والمعدات 

23.7%)594.9()481.1(مدفوعات الودائع قصيرة األجل

85.7%320.6595.5متحصالت من الودائع القصيرة األجل

55.6%3.65.6متحصالت مقابل قروض الموظفين 

5.6%)1.9()1.8(صرف القروض للموظفين

)94.2%()12.5()216.8(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

)88.0%()61.8()515.1(سداد قروض

100.0%)1,125.0(-توزيعات األرباح المدفوعة

)266.7%()0.5(0.3العنصر الرئيسي من لمدفوعات اإليجار

)15.1%()23.1()27.2(تكلفة التمويل المدفوعة

123.3%)1,210.4()542.0(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

)248.2%()575.9(388.7صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما يعادله

100.5%672.91,349.5نقد وما يعادله في بداية الفترة

)27.1%(1,061.6773.6نقد وما يعادله يف نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

يقارن الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة من األنشطة التشغيلية كما في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )94-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

0.2%938.2940.0صايف الدخل للسنة / الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديالت لـ:

)0.2%(169.7169.3االستهالك واالطفاء

277.8%)6.8()1.8(إيرادات التمويل )عوائد استثمار(

100.0%0.1-مصروفات غير النقدية لمنافع الموظفين 

)3.4%(26.725.8تكلفة التمويل

)11.3%()6.3()7.1(ربح القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

1.5%13.313.5مخصص التزامات منافع الموظفين

71.8%3.96.7خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

33.3%0.60.8مخصص مخزون متقادم 

التغيرات يف رأس املال العامل

200.3%)111.1()37.0(المخزون

68.5%)608.1()360.8(الذمم المدينة التجارية

)42.6%(30.317.4مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

)32.3%(388.3262.7الذمم الدائنة التجارية

)2833.3%(139.4)5.1(مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)27.2%(1,159.2843.4النقد الناجت من العمليات

338.5%1.35.7إيرادات التمويل )عوائد استثمار( المستلمة

163.0%)31.3()11.9(التزامات منافع الموظفين المدفوعة

15,427.3%)170.8()1.1(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

)43.6%(1,147.5647.0صايف التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 1,147.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 647.0 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مدفوعة بشكل رئيسي بالنقد الناتج عن تغييرات رأس المال العامل )والتي تُعزى إلى 
التغيرات في أسعار اللقيم وإجمالي متوسط أسعار البيع(، باإلضافة إلى زيادة قدرها 169.7 مليون ريال سعودي في الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة في 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي تعزى إلى أرباح عام 2021م.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

يقارن الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة من األنشطة االستثمارية كما في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية كما في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )95-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)71.1%()16.8()58.1(المدفوعات للممتلكات والمصنع والمعدات 

23.7%)594.9()481.1(مدفوعات الودائع قصيرة األجل

85.7%320.6595.5متحصالت من الودائع القصيرة األجل

55.6%3.65.6متحصالت مقابل قروض الموظفين 

5.6%)1.9()1.8(صرف القروض للموظفين

)94.2%()12.5()216.8(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 

انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من )216.8( مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
إلى )12.5( مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى )1( انخفاض في مدفوعات الممتلكات 

والمصنع والمعدات بمبلغ 41.3 مليون و)2( ارتفاع في المتحصالت من الودائع القصيرة األجل بمبلغ 161.1 مليون ريال سعودي.

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

ويقارن الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة من أنشطة التمويل كما في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل كما في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة الجدول )96-6(:  

التغير بين )2021م – 2022م(30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

)88.0%()61.8()515.1(سداد قروض

100.0%)1,125.0(-توزيعات األرباح المدفوعة

)266.7%()0.5(0.3العنصر الرئيسي من لمدفوعات اإليجار

)15.1%()23.1()27.2(تكلفة التمويل المدفوعة

123.3%)1,210.4()542.0(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالية المراجعة المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية من )542.0( مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى )1,210.4( 
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة توزيعات األرباح المدفوعة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2022م بمبلغ 1,125.0 مليون ريال سعودي، قابلها جزئياً انخفاض في سداد القروض خالل الفترة.
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الهيلك التمويلي 6-8-5

يعرض الجدول التالي الهيكل التمويلي للشركة كما هو مستمد من بياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، مع مالحظة أنه يجب قراءة الجدول باالقتران مع القوائم المالية ذات الصلة، بما في ذلك المالحظات الواردة في 

القسم )19( »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة.

رسملة ومديونية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30  الجدول )97-6(:  

يونيو 2022م

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: مليون ريال سعودي

2,103.82,019.3الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

146.3168.8الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

2,250.12,188.1 إجمالي القروض طويلة األجل

5.314.8الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية

107.5100.0الجزء غير المتداول من مطلوبات إيجارية

112.8114.8 إجمالي مطلوبات إيجارية

حقوق امللكية

441.0441.0رأس المال

220.5220.5االحتياطي النظامي 

3,583.03,215.5األرباح المبقاة

4,244.53,877.0 إجمالي حقوق امللكية

6,607.46,179.9 إجمالي الرسملة )إجمالي القروض طويلة األجل ومطلوبات إيجارية + إجمالي حقوق الملكية(

37.3%35.8%إجمالي القروض طويلة األجل ومطلوبات إيجارية / إجمالي الرسملة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومعلومات الشركة
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سياسة توزيع األرباح.  7

بموجب المادة )110( من نظام الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب 
من صافي األرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. 

إن الشركة غير ملزمة باإلعالن عن أي أرباح أو توزيعها، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة السابقة والمتوقعة 
والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية بشكل عام، والزكاة والضريبة، فضاًل عن االعتبارات القانونية 
والنظامية األخرى بما يشمل أي تعهدات في اتفاقيات التمويل تخضع لها الشركة. وعليه، ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي 

ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة أو فترة. 

لتاريخ  وفًقا  وذلك  تليها  التي  المالية  والسنوات  النشرة  تاريخ هذه  من  الشركة  عنها  تعلن  التي  األرباح  على  الحصول  في  الحق  األسهم حامليها  تمنح 
االستحقاق الُمعلن لكل أرباح. 

وبموجب النظام األساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

بلغ أ-  متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  الجمعية  تقرر  أن  ويجوز  للشركة  النظامي  االحتياطي  لتكوين  األرباح  من صافي   )%10( يجنب 
االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان ب- 
على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون 

قائًما من هذه المؤسسات.
يستحق المساهم حصته في األرباح وفًقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون ج- 

أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
يجوز للمجلس توزيع نسبة معينة من الرصيد المتبقي وذلك بما يتوافق مع سياسة توزيع األرباح في الشركة.د- 

وتجدر اإلشارة إلى أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر. باإلضافة لذلك، يجوز لمجلس اإلدارة بعد الحصول على تفويض من الجمعية 
العامة العادية يجدد سنوًيا القيام بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك وفًقا للضوابط الموضوعة من ِقبل الهيئة.

وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م وفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م:

و2020م،  2019م،  ديسمبر   31 في  المنتهية  السنوات  خالل  وتوزيعها  عنها  باإلعالن  الشركة  قامت  التي  األرباح  الجدول )1-7(:  

و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو2022م

81,077,3791,502,515,031740,104,523)140,608,879(صافي األرباح/الخسائر*

1,023,435,4271,263,709,646--التوزيعات المعلنة

937,500,0001,125,000,000--التوزيعات المدفوعة**

المصدر: الشركة
صافي األرباح قبل عناصر الدخل الشامل األخرى.  *

بعد خصم الضريبة والزكاة.  **
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استخدام متحصالت الطرح.  8

تقدر متحصالت الطرح بمبلغ )]•[( ريال سعودي، سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي )]•[( ريال سعودي لسداد المصاريف المتعلقة بالطرح وتشمل 
هذه المصاريف أتعاب المستشارين الماليين، ومتعهدي التغطية، والمنسقين الدوليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومدير االكتتاب، والمستشارين 
التنظيمية  أتعاب الجهات المستلمة والرسوم  إلى  المالية وغيرهم، إضافًة  المهنية  العناية  القانونيين، ومراجع الحسابات، ومستشار السوق، ومستشار 
ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والرسوم التنظيمية وغيرها من المصاريف ذات العالقة بالطرح. وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح المقدر 
األتعاب  البائع كافة  المساهم  الطرح. وسيتحمل  الشركة أي جزء من صافي متحصالت  البائع. ولن تستلم  المساهم  ريال سعودي على   )]•[( بحوالي 

والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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رسملة رأس مال الشركة والمديونية.  9

رسملة رأس مال الشركة والمديونية  9-1

يمتلك المساهمين الحاليين جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، ستمتلك أرامكو نسبة )70%( من أسهم الشركة.

ويوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية الُمراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم 
المالية األولية المراجعة فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. علًما بأنه يجب قراءة الجدول التالي وتفسيره جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية 

ذات العالقة، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم رقم )19( »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل حولها«.

رسملة رأس مال الشركة والمديونية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و30 يونيو 2022م الجدول )1-9(:  

كما في 31 ديسمبر العملة: مليون ريال سعودي
2019م

كما في 31 ديسمبر 
2020م

كما في 31 ديسمبر 
2021م

كما في 30 يونيو 
2022م

1,330.31,120.82,103.82,019.4القروض طويلة األجل

583.81,033.3146.3168.8الجزء الُمتداول من القروض طويلة األجل

101.998.1107.5100.0التزامات التأجير طويلة األجل

10.619.65.314.8التزامات التأجير قصيرة األجل

2,026.62,271.82,362.92,303.0إجمالي التزامات القروض واإليجار

حقوق امللكية

441.0441.0441.0441.0رأس المال

220.5220.5220.5220.5االحتياطي النظامي

2,935.43,050.13,583.03,215.5األرباح المبقاة

3,596.93,711.64,244.53,877.0إجمالي حقوق امللكية

إجمالي الرسملة
)إجمالي التزامات القروض واإليجار + إجمالي حقوق الملكية(

5,623.55,983.46,607.46,180.0

37.3%35.8%38.0%36.0%إجمالي التزامات القروض واإليجار / إجمالي الرسملة

المصدر: الشركة 

إقرارات مجلس اإلدارة  9-2

يقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

بخالف ما تم اإلفصاح عنه في القسم )4-3-6( »صندوق جدوى االستثماري المشترك )زيوت تشحيم لوب السعودية(«، وبناًء على المعلومات أ- 
المقدمة من المساهمين، ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.

لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي أدوات دين.ب- 
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( ج- 

شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة.
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إفادات الخبراء.  10

تم الحصول على الموافقة الكتابية من المستشارين ومراجع الحسابات الواردة أسماؤهم في قسم »دليل الشركة« من الصفحات )هـ( إلى )ز( من هذه 
النشرة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفادتهم - حيثما ينطبق - بالصيغة الواردة في هذه النشرة، ولم يتم سحب أي من الموافقات المذكورة كما في 
تاريخ هذه النشرة. كما أكد جميع المستشارين أنهم ال يملكون وال يملك أي من موظفيهم )ضمن فريق العمل الذي عِمل لمصلحة الشركة( أو أي من أقاربهم 

أي أسهم في الشركة أو شركتها التابعة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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اإلقرارات.  11

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.- 1
ال يخل الطرح بأّي من العقود أو االتفاقيات الجوهرية التي تكون الشركة طرًفا فيها.- 2
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.- 3
الشركة وشركتها التابعة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرًيا على أعمال الشركة أو شركاتها - 4

التابعة أو في وضعهم المالي. ولمزيد من المعلومات عن الُمطالبات التعاقدية الُمقدمة للشركة، الرجاء مراجعة القسم )12-12( »الدعاوى 
والمطالبات القضائية«.

أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرًيا على أعمال الشركة أو - 5
شركتها التابعة أو في وضعهم المالي.

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو شركتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر بشكل ملحوظ في الوضع المالي خالل االثني - 6
عشر )12( شهًرا األخيرة.

لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو شركتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة - 7
مباشرًة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يطرأ أي تغيير جوهري على الوضع المالي أو التجاري للشركة في السنوات المالية الثالث التي تسبق مباشرة طلب تسجيل وطرح األسهم - 8
الواردة في هذه النشرة، باإلضافة إلى نهاية الفترة المشمولة في تقرير مراجع الحسابات المستقل حتى تاريخ إصدار هذه النشرة، باستثناء ما 

ورد في هذا القسم أو أي قسم آخر من هذه النشرة، خاصة العوامل المذكورة في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«.
ليس له أو ألي من أقربائه أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو أدوات دين الشركة وشركتها التابعة أو أي مصلحة في أي أمر آخر - 9

يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة، وذلك باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في الجدول )1( وباستثناء المصلحة في أسهم شركة أرامكو السعودية 
المخصصة لألعضاء العاملين في شركة أرامكو السعودية وفًقا لبرنامج أسهم موظفين شركة أرامكو السعودية وغير المملوكة حالًيا والتي 

يشترط الستحقاقها استيفاء عدد من الشروط غير المستوفاة حالًيا.
لدى الشركة منفردة أو بالمشاركة مع شركتها التابعة رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر )12( شهًرا على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة - 10

اإلصدار.
باستثناء إغالق مرفق إنتاج جدة كما تم ذكره في القسم )4-5-1-2( »مرفق إنتاج جدة« والمشاريع المستقبلية التي تم وصفها في القسم - 11

)4-5-3( »المشاريع المستقبلية«، ليس هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة أو شركتها التابعة.
لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي أدوات دين.- 12
ليس لدى الشركة أي قروض أو مطلوبات أخرى سواء كانت مغطاة بضمان شخصي أو ضمان غير شخصي أو مغطاة برهن عقاري بما في ذلك - 13

أي سحوبات على المكشوف من الحسابات المصرفية، وليس لديها أي مطلوبات مضمونة، أو مطلوبات بموجب القبول، أو ائتمان القبول، أو 
أي مطلوبات شراء تأجيريه باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12( »المعلومات القانونية« والقسم )2( »عوامل المخاطرة« والقسم )6( 

»مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات«.
الشركة ال تحتفظ بأدوات دين قائمة، أو غير ُمصدرة، أو قروض ألجل، أو رهون مضمونة، أو غير مضمونة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في - 14

القسم )12( »المعلومات القانونية«. وقد أصدرت الشركة ست سندات ألمر لصالح بنك الرياض تتعلق باتفاقية تسهيل المرابحة القائمة 
وتكلفة التمويل واتفاقية التسهيالت االئتمانية؛ لدى الشركة اتفاقيتان للتمويل )يرجى االطالع على القسم )12-6-9( »التمويل«(. باإلضافة 

إلى ذلك، تمتلك الشركة عقارات مرهونة لصالحها كجزء من برنامج تملك المنازل.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي من أقربائهم أو شركاتهم التابعة أي مصلحة في أي عقود أو - 15

ترتيبات قائمة سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة أو شركتها التابعة حتى تاريخ هذه النشرة.
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المعلومات المالية الواردة في القسم )6( »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« تم استخراجها دون تغيير جوهري ويتم - 16
تقديمها بما يتفق مع القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المراجعة 
المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. باإلضافة إلى ذلك، تم استخراج بعض المعلومات المالية الواردة في 
هذا القسم من معلومات اإلدارة. أعدت الشركة القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
والقوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة 
في المملكة والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، والتي تم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات، 
على النحو المبين في تقارير المراجعة الخاصة بهم. يحتوي تقرير المراجعة على القوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م على فقرة تأكيدية تلفت االنتباه إلى اإليضاحين 3.7 و32 على القوائم المالية المعدة لغرض خاص والتي تصف 

التعديالت التي تم إجراؤها على القوائم المالية الصادرة سابًقا للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
الثابتة - 17 الموجودات  العمليات« عن جميع  المالي ونتائج  »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع   )6( القسم  تفاصيل شاملة في  الشركة قدمت  أن 

واالستثمارات، بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية والموجودات األخرى التي تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها.
أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض - 18

المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة والتعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالتأكد من 
سالمة األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر وفًقا لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )5-9-1( »أسهم الموظفون«، ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك - 19
الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هنالك أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة. 

أن ممتلكات الشركة وشركتها التابعة ال تخضع ألي رهون أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة.- 20
أن أعضاء مجلس اإلدارة قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات - 21

ذات العالقة، ومن ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد 
اإلدراج.

ال يوجد عقود وتعامالت للشركة ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. ويتعهدون بااللتزام بالمادة الواحدة والسبعون - 22
من نظام الشركات وللضوابط التي تضعها الهيئة عند وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك عدم التصويت على االتفاقيات 

والتعامالت التي لهم مصلحة فيها.
الشركات - 23 نظام  والسبعون من  الثانية  بالمادة  بااللتزام  ويتعهدون  للشركة.  منافسة  أنشطة  أي  في  اإلدارة  أعضاء مجلس  أي من  يشارك  ال 

وللضوابط التي تضعها الهيئة في حال حصول منافسة.
ستقوم الشركة باإلفصاح عن تفاصيل أي تعامالت مع أطراف ذوي عالقة بحسب متطلبات الئحة حوكمة الشركات وقواعد طرح األوراق المالية - 24

وااللتزامات المستمرة. ويؤكد المجلس بأن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة أُبرمت وفًقا للنظام وتم إبرامها على أسس تجارية غير 
تفضيلية أو فيما فيه مصلحة للشركة.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )4-3-6( »صندوق جدوى االستثماري المشترك )زيوت تشحيم لوب السعودية(« ، ال تخضع أي من - 25
أسهم الشركة )بناًء على المعلومات المقدمة من المساهمين( أو الشركة التابعة ألي حقوق خيار.

أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في القسم )6( »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« عن أي التزامات محتملة وقد - 26
يرجى  المعلومات،  من  ولمزيد  العمليات.  ونتائج  المالي  للوضع  اإلدارة  وتحليل  مناقشة  الواردة في  لاللتزامات  احتسبت وسجلت مخصًصا 

مراجعة القسم )2( »عوامل المخاطرة« والقسم )6( »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات«.
لم تشهد الشركة أي تغييرات في رأس المال خالل السنوات الثالث الماضية مباشرة قبل تاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية - 27

النشرة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )6-8-3( »إجمالي حقوق الملكية« والقسم )4-3( »تاريخ الشركة وهيكل  الخاضعة لهذه 
المجموعة«.

لم يشهر أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات - 28
إفالس.

لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو - 29
أمين سر مجلس اإلدارة معيًنا بمنصب إداري أو إشرافي فيها.

أن المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في القسم )4-3-4( »هيكل المجموعة« هم المالك النظاميين ألسهم الشركة.- 30
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-7( »االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة«، ال يوجد للشركة أي تعامالت أو اتفاقيات أخرى سارية - 31

المفعول مع كبار المساهمين كما في تاريخ هذه النشرة.
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باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-7( »االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة«، ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي - 32
عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة، وليس لدى الشركة نية في إبرام أي اتفاقيات جديدة جوهرية مع أطراف ذوي عالقة كما في تاريخ 

هذه النشرة.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.- 33
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من أعضاء مجلس اإلدارة.- 34
أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات للشركة كافية ومالئمة.- 35
جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وبأدائها المالي قد تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو - 36

وقائع أخرى يؤدي عدم تضمينها إلى جعل اإلفادات أو البيانات الواردة في هذه النشرة مضللة.
أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها - 37

من مستشار السوق هي أحدث المعلومات المتاحة من مصدرها ويمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك 
المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري.

تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر بشكل جوهري على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.- 38
أن الشركة ال تملك أي أراضي كما في تاريخ هذه النشرة )باستثناء ألغراض برنامج تملك الموظفين للمنازل، على النحو المبين في القسم - 39

الفرعي »ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن الموظفين« من القسم )6-7-2((، وأن جميع عقود اإليجار المبرمة من قبل الشركة )المفصح 
عنها في القسم )12-8-2( »األصول العقارية التي تستأجرها الشركة والشركة التابعة«( سارية كما في تاريخ هذه النشرة.

أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.- 40
ليس لدى الشركة أي ممتلكات، بما في ذلك أي أوراق مالية تعاقدية أو أصول أخرى، تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها مما يؤثر بشكل - 41

سلبي وجوهري على تقييم موقف الشركة المالي. 
باستثناء ما ورد في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«، الشركة ليس لديها معلومات عن أي سياسات حكومية، أو اقتصادية، أو مالية، أو - 42

نقدية، أو سياسية، أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )بشكل مباشر أو غير مباشر( على عمليات الشركة.
باستثناء ما ورد في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«، الشركة ليس لديها معلومات حول أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية تتعلق - 43

بنشاطها التجاري والتي قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة ومركزها المالي. 
قرارات - 44 في  بشكل جوهري  تؤثر  قد  النشرة  هذه  تاريخ  في  كما  أخرى  مخاطر جوهرية  أي  توجد  ال  واعتقادهم،  علمهم  وعلى حسب  أنه، 

المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح بخالف ما ذكر في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«.
تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة من الُمقرضين على الطرح وأن تكون شركة مساهمة مدرجة.- 45
أن الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط الجوهرية بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل، - 46

وأنه كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل للشروط واألحكام التعاقدية بموجب االتفاقيات مع الجهات المانحة لجميع القروض 
والتسهيالت والتمويل.

تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين - 47
باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.

أن وثائق التأمين الخاصة بالشركة والواردة في القسم رقم )12-11( »التأمين« توفر غطاًء تأمينًيا بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، - 48
وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم )2-1-4( »المخاطر المتعلقة بالتراخيص والموافقات النظامية«، فإن الشركة حاصلة على جميع - 49
التراخيص األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها. 

أن موظفي الشركة غير السعوديين هم تحت كفالتها أو ُمتعاقد مع شركات مرخص لها بتقديم الخدمات العمالية بخصوص خدمتهم.- 50
يتعهد المجلس بتدوين مداوالت المجلس واجتماعاته تُسجل في محاضر موقعة وفًقا لما تقتضيه األنظمة ذات العالقة.- 51
أن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة خالل المدد الزمنية المحددة في أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.- 52
وااللتزامات - 53 المالية  األوراق  المالية وقواعد طرح  السوق  المطلوبة بمقتضى نظام  المستندات  الهيئة جميع  إلى  الشركة قدمت وستقدم  أن 

المستمرة.
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المعلومات القانونية .  12

اإلقرارات القانونية  12-1

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

هذا الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. - 1
ال يخل الطرح بأي من العقود أو االتفاقيات الجوهرية التي تكون الشركة طرًفا فيها.- 2
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة. - 3
ال تخضع الشركة أو شركتها التابعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرًيا في أعمال الشركة أو الشركة التابعة - 4

أو في وضعهما المالي. 
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرًيا في أعمال الشركة أو الشركة التابعة أو - 5

في وضعهما المالي. 

الشركة   12-2

شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف هي شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجاري برقم )4030010447( وتاريخ 1396/09/03هـ )الموافق 
1976/08/29م(، وتحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بموجب قرار وزارة التجارة رقم )1173( وبتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 

2022/08/18م(. ويقع مقر الشركة الرئيسي بحسب سجلها التجاري في 7168، الميناء، بترومين، 3072، ص. ب. 5518، جدة 22411، المملكة.

ولمزيد من التفاصيل حول تاريخ الشركة وأنشطتها، يرجى االطالع على القسم )4-3-1( »تاريخ الشركة«، والقسم )4( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«.

هيلك ملكية الشركة 12-2-1

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وستمائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة ألف )1,687,500,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى مائة 
وثمانية وستين مليون وسبعمائة وخمسين ألف )168,750,000( سهم متساوية القيمة، القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم 

عادية نقدية. ولدى الشركة مساهَمين حاليين هما أرامكو السعودية وجدوى لالستثمار الصناعي، ويبين الجدول التالي هيكل الملكية قبل وبعد الطرح:

هيلك الملكية المباشرة في الشركة قبل وبعد الطرح الجدول )1-12(:  

بعد الطرح قبل الطرح
المساهمين الملكية المباشرة م�

)%(
القيمة االسمية 

)بالريال السعودي( عدد األسهم الملكية المباشرة 
)%(

القيمة االسمية 
)بالريال السعودي( عدد األسهم

%70 1,181,250,000 118,125,000 %70 1,181,250,000 118,125,000 أرامكو السعودية 1

- - - %30 506,250,000 50,625,000 جدوى لالستثمار الصناعي 2

%0.3437037 5,800,000 580,000 - - - أسهم الخزينة* 3

%29.6562963 500,450,000 50,045,000 - - - الجمهور  4

%100 1,687,500,000 168,750,000 %100 1,687,500,000 168,750,000 اإلجمالي

ستشتري الشركة أسهم الخزينة من شركة جدوى لالستثمار الصناعي، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح. وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )5-9-1( »أسهم الموظفين«.  *
المصدر: الشركة

ولمزيد من التفاصيل حول هيكل الملكية والملكية النفعية في الشركة، يرجى االطالع على القسم )4-3( »تاريخ الشركة وهيكل المجموعة«. 

فروع الشركة 12-2-2

لدى الشركة فرع واحد في مدينة ينبع، حيث يقع مرفق إنتاج ينبع. وهذ الفرع مقيد في السجل التجاري برقم )4700004941( وتاريخ 1415/02/17هـ 
)الموافق 1994/07/25هـ( وعنوانه بحسب السجل التجاري هو 4109، طريق الملك عبدالعزيز، المنطقة الصناعية 9055، ينبع الصناعية 46481، 

المملكة.  ينبع، 

228

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



الشراكت التابعة  12-3

لدى الشركة شركة تابعة واحدة، وهي شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف م. م. ح. )»لوبريف م� م�ح«(. تأسست لوبريف م. م.ح في تاريخ 
1435/03/26هـ )الموافق 2014/01/27م( كمؤسسة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة بالحمرية في اإلمارات العربية المتحدة، 
ومقيدة برقم تسجيل )12689( لدى هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وفًقا لشهادة تأسيسها. ويقع مكتب لوبريف م. م.ح في مبنى مكاتب التأجير »اي«، مكتب 
رقم )E-18F-28(، ص.ب. 53331، المنطقة الحرة بالحمرية، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. وتتمثل أنشطة لوبريف م. م.ح وفًقا لرخصتها التجارية 

في استيراد وتصدير وتجارة المنتجات البترولية والمواد الكيماوية والديزل وزيوت التشحيم والنفط الخام. 

وال تقوم لوبريف م. م. ح. حالًيا بأي أنشطة جوهرية وال تمتلك أي أصول جوهرية، بل يتمحور دورها بشكل رئيسي بتسهيل أنشطة االستيراد والتخزين 
التي تقوم بها الشركة في المنطقة الحرة بالحمرية.

ملخص لنظام الشركة األساس  12-4

اسم الشركة 12-4-1

اسم الشركة هو شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – لوبريف )شركة مساهمة(.

أغراض الشركة 12-4-2

أغراض الشركة هي: 

صنع المنتجات النفطية المكررة )1920(.- 1
صنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها األولية )2013(.- 2
صنع المنتجات الكيميائية األخرى غير المصنفة في موضع آخر )2029(.- 3
بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة )4661(.- 4

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة واللوائح المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة، إن وجدت.

المشاركة والتملك في الشراكت 12-4-3

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها أو مع الغير داخل أو خارج المملكة )وذلك بالحدود والضوابط المنصوص عليها في األنظمة ذات العالقة( كما يجوز 
للشركة أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. 

كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المركز الرئيس للشركة 12-4-4

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة في المملكة، ويجوز أن تنشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.

مدة الشركة 12-4-5

مدة الشركة تسع وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية 
قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

األحاكم المتعلقة بالشؤون اإلدارية واإلشرافية للُمصدر ولجانه الرقابية 12-4-6

إدارة الشركة 12-4-6-1

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة )6( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات. واستثناًء من 
ذلك، يجوز للمساهمين تعيين أول مجلس إدارة بعد التحويل لمدة ال تتجاوز خمس )5( سنوات.
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انتهاء عضوية المجلس 12-4-6-2

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفًقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية 
في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب 
غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤواًل تجاه الشركة عما يترتب على 

االعتزال من أضرار.

المركز الشاغر في المجلس 12-4-6-3

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يُعين عضًوا مؤقًتا في المركز الشاغر، ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك 
الجهات المختصة خالل خمسة )5( أيام عمل من تاريخ التعيين إن كان ذلك مطلوب نظاًما، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع 
لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى للمنصوص عليه في 
نظام الشركات أو النظام األساسي وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين )60( يوًما؛ النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

صالحيات المجلس 12-4-6-4

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وله في سبيل ذلك –على 
سبيل المثال ال الحصر– القيام بأي من اآلتي: 

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والجهات الخاصة، بما في ذلك أمام وزارة التجارة، ووزارة االستثمار، وهيئة السوق - 1
المالية، وتداول السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكتابة العدل، وأمام القضاء والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم 
العامة والخاصة والشركات  التجارية والصناعية والهيئات  العمل وأقسام الشرطة والغرف  أنواعها ومكاتب  التحكيم واللجان بكافة  وهيئات 

والمؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج المملكة وجميع الجهات الحكومية أو الخاصة.
القيام بكل ما يخص المطالبات والمحاكم بما يشمل - على سبيل المثال ال الحصر - توكيل الغير في المراجعة والمرافعة والمدافعة عن - 2

الشهود  وإحضار  عنه،  واالمتناع  ورده  اليمين  وطلب  والتنازل،  والصلح،  واإلنكار،  واإلقرار،  عليها،  والرد  وسماعها  الدعاوى  إقامة  الشركة، 
ورفعه،  السفر  من  المنع  وطلب  والتواقيع،  واألختام  الخطوط  وإنكار  بالتزوير،  والطعن  والتعديل،  والجرح  واإلجابة  فيها،  والطعن  والبينات 
وطلب الحجز والتنفيذ، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم، وقبول األحكام 
أو المطالبة بتنفيذها أو نفيها أو االعتراض عليها، وطلب االستئناف أو التماس إعادة النظر، وطلب رد االعتبار، واستالم صكوك األحكام، 
وقبض ودفع المبالغ من وإلى المحاكم وهيئات التحكيم، وحضور الجلسات في جميع الدعاوى أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة 
الدرجات لكافة المحاكم والهيئات القضائية والدوائر التجارية ومكاتب العمل واللجان العليا واالبتدائية ولجنة الفصل في منازعات األوراق 
المالية ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، واللجان الجمركية واللجان الضريبية ولجان الغش 

التجاري وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، وغيرهم من الجهات.
القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة - بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر- الموافقة على - 3

إقامة وتأسيس وشراء وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية وتمويل وضمان وكفالة واالشتراك في أي نوع من الشركات أو المؤسسات أو الصناديق 
والشركات  الفروع  مهام  وتحديد  أو خارجها،  السعودية  العربية  المملكة  داخل  كانت في  نسبة، سواًء  بأي  لوحدها،  أو  الغير  مع  الفروع،  أو 
وميزانياتها، وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو األسهم التي سوف تشارك فيها الشركة، وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات، أو انسحاب 
الشركة من الشركات التي تشارك فيها، وبيع وشراء ورهن وفك رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات األخرى 
واستالم القيمة، وتحويل كيانات تلك الشركات سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو غيرها، والتوقيع على عقود تأسيس هذه 
الشركات وكافة تعديالتها ومالحقها أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى أو إلغائها، وتوقيع أي وثائق أو عقود أو قرارات أخرى تصدر 
من الشركة بصفتها شريكاً أو مساهماً في تلك الشركات وتتعلق بتلك الشركات، بما في ذلك عقود شراء أو بيع أو رهن أو فك رهن أو التنازل 
أو التصرف في الحصص أو األسهم، أو محاضر جمعيات عامة، أو تصاريح، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكيالت، أو قرارات، أو عقود إيجار 
أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك، وتعيين مدراء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس مديري هذه الشركات 
وممثلي الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميها والحضور والتصويت - نيابة عن الشركة - في اجتماعات الشركاء، بما في ذلك الجمعيات 
التأسيسية والعامة العادية وغير العادية، واتخاذ والتصويت على كافة القرارات بما في ذلك دون حصر الموافقة على طرح هذه الشركات 

للجمهور أو طرح أدوات الدين من خاللها أو دمجها ببعضها أو مع غيرها من الشركات أو تصفيتها، أو تعديل أغراض تلك الشركات.
التصرف بأي طريقة بأصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها المبنية أو غير المبنية وأموالها وأسهمها وحصصها في الشركات األخرى وغيرها من - 4

األصول المنقولة أو غير المنقولة، ويشمل هذا التصرف إفراغ األراضي والمباني، والبيع والشراء واالستثمار والرهن وفك الرهن والتهميش على 
الصكوك بالدمج والفرز والهبة ودفع الثمن وقبض الثمن والنقل وحق الحجز، والتوقيع أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى بذلك.
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كافة - 5 على  والتوقيع  والسندات،  والمحافظ  األسهم  في  واالستثمار  المناقصات،  في  والدخول  عنها،  ونيابة  الشركة،  باسم  وااللتزام  التعاقد 
أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك مذكرات التفاهم، والقيام بكافة األعمال والتصرفات بما في ذلك التفاوض والتعاقد وااللتزام 
واالرتباط والصلح والتنازل والفسخ وتوقيع وتسليم وتعديل واستبدال واإلضافة ألي عقود والتزامات مع اآلخرين التي من شأنها تحقيق أغراض 
الشركة بما يشمل - ودون حصر - عقود الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار والوكاالت واالمتياز 

وعقود التأمين وعقود التعويض والضمانات، وكل ذلك بالصيغة والشروط والمبالغ التي يراها المجلس مناسبة وفًقا لتقديره المطلق.
الحكومي - 6 التمويل  ومؤسسات  وكافة صناديق  المال  وبيوت  التجارية  والمصارف  والبنوك  األخرى  الشركات  مع  في عالقاتها  الشركة  تمثيل 

بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وفتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية 
من أي نوع وفي أي دولة وإجراء كافة المعامالت على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما في ذلك السحب منها واإليداع فيها 
والتحويل منها، وقبض وصرف أموال الشركة والمطالبة بحقوقها وتوقيع أي وثائق أو عقود تخص ذلك والحصول على القروض وغير ذلك من 
التسهيالت والقروض بكل أنواعها ألي مدة وذلك بقيمة ال تتجاوز مليار دوالر أمريكي سنوًيا، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي 
والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية أخرى، وإصدار الضمانات والكفاالت لصالح أي جهة كانت عندما يرى 
المجلس - وفقاً لتقديره المطلق - أن ذلك يخدم مصلحة الشركة، وتوقيع وتحرير وقبول الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر وغير ذلك من 
األوراق التجارية، والدخول في عمليات التأجير التمويلي، وعمليات المشتقات المالية، وعمليات الخزينة والتحوط المالي والتحوط لتغير سعر 
العمالت ومنح االعتمادات، والقيام بكافة المعامالت الالزمة إلبرام كافة االتفاقيات والصفقات المصرفية، وكل ذلك بالصيغة والشروط التي 

يراها مناسبة وفقاً لتقديره المطلق. 
إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية.- 7
 اعتماد المركز المالي والقوائم المالية والميزانية السنوية للشركة.- 8
الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.- 9

 تعيين وعزل الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين للشركة ونوابه اآلخرين الذين تكون مرجعيتهم لهم والموظفين اآلخرين، وتحديد صالحياتهم - 10
ومسؤولياتهم ومكافآتهم.

تحديد صالحيات ومسؤوليات ومكافآت العضو المنتدب، إذا تم تعيينه.- 11
تشكيل وتعيين اللجان بكافة أنواعها )باستثناء لجنة المراجعة( وتحديد صالحيتها وتعيين أعضائها وعزلهم وتحديد تعويضاتهم.- 12
تعيين موظفي ووكالء ومستشاري الشركة، بالشروط التي يراها مناسبة، وعزلهم وتحديد صالحياتهم وواجباتهم، وترقيتهم أو نقلهم وصرف - 13

البدالت الالزمة لهم، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتسديد رواتبهم وتعويضاتهم، وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج 
واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت وإنهائها والتنازل عنها.

التوقيع والتصديق على كافة التراخيص والسجالت والشهادات والتفاويض الالزمة والنماذج والمستندات واستالمها وتسليمها باسم الشركة - 14
ونيابة عنها، وتسجيل التواقيع واألختام في الغرفة التجارية، واستخراج وتجديد وتعديل الشهادات والتراخيص للشركة.

القيام بكل ما يلزم فيما يخص السجالت التجارية والغرف التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: مراجعة إدارة السجالت، - 15
استخراج السجالت، تجديد السجالت، حجز األسماء التجارية، فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية، تجديد االشتراك لدى الغرفة التجارية، 
التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية، إدارة السجالت، تعديل السجالت، إضافة نشاط، فتح فروع للسجالت، إلغاء السجالت.

تسجيل العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى باسم الشركة داخل وخارج المملكة.- 16
تحديد الحاالت التي يعد فيها عضو مجلس اإلدارة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.- 17
تحديد الحاالت التي يعد فيها عضو مجلس اإلدارة مشترًكا في عمل من شأنه أن ينافس الشركة أو أحد فروع أنشطتها التي تزاولها.- 18
إبرام اتفاقية اإلدارة مع أرامكو السعودية بشأن تقديم خدمات إدارية وفنية ومهنية وغيرها للشركة فيما يتعلق بنشاطاتها وإدارتها. - 19
وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام األساسي ألرامكو السعودية، تزويد أرامكو السعودية بأي من المعلومات والوثائق - 20

التي تطلبها من وقت آلخر طبقاً للمادة األربعين من النظام األساسي.
ممارسة أي من الصالحيات أعاله داخل أو خارج المملكة، وفيما يخص الشركة أو أي من شركاتها التابعة.- 21

ويكون للمجلس توكيل أو تفويض أي من صالحيات المجلس -في حدود اختصاصاته- لواحد )1( أو أكثر من أعضاء المجلس، أو مديري الشركة، أو 
مسؤوليها، أو موظفيها، أو من الغير التخاذ أي إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عن الشركة، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، 

وله إعطاء المفوض أو الوكيل حق تفويض أو توكيل الغير.
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ماكفأة أعضاء المجلس 12-4-6-5

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغ معين، أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجوز 
الجمع بين اثنتين )2( أو أكثر من هذه المزايا. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء 
مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم 
عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيًضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها 

كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

صالحيات الرئيس والنائب وأمين السر 12-4-6-6

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيًسا، بشرط أن يكون من المرشحين من ِقبل أرامكو السعودية، طالما كانت تملك أغلبية األسهم، ونائًبا - 1
للرئيس ويجوز له أن يعين عضًوا منتدًبا، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

يكون لرئيس المجلس الصالحيات اآلتية:- 2
دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى ما طلب منه ذلك  أ- 

اثنان )2( أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة.
تمثيل الشركة أمام الغير، داخل أو خارج المملكة، بما يشمل القضاء وهيئات التحكيم والوزارات والدوائر والجهات والهيئات الحكومية  ب- 
والشركات والمحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية والهيئات والمحاكم العمالية بجميع درجاتها وفئاتها والنيابة العامة وكتابات العدل 
والموثقين المرخصين من وزارة العدل، والغرف التجارية والصناعية، وله في سبيل ذلك التوقيع والمرافعة والمدافعة وإقامة الدعاوى 
وإبرام الصلح والتنازل وحق اإلبراء واإلنكار واإلقرار وطلب حلف اليمين، وتسلم األحكام وطلب نقض األحكام واالستئناف والتماس إعادة 

النظر وتنفيذ األحكام. كما يحق لرئيس المجلس توكيل شخص آخر لهذا الغرض وإعطاؤه حق توكيل الغير.
القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة - بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر- الموافقة على  ج- 
إقامة وتأسيس وشراء وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية وتمويل وضمان وكفالة واالشتراك في أي نوع من الشركات أو المؤسسات أو الصناديق 
أو الفروع، مع الغير أو لوحدها، بأي نسبة، سواًء كانت في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحديد مهام الفروع والشركات 
وميزانياتها، وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو األسهم التي سوف تشارك فيها الشركة، وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات، أو 
انسحاب الشركة من الشركات التي تشارك فيها، وبيع وشراء ورهن وفك رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات 
األخرى واستالم القيمة، وتحويل كيانات تلك الشركات سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو غيرها، والتوقيع على عقود 
تأسيس هذه الشركات وكافة تعديالتها ومالحقها أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى أو إلغائها، وتوقيع أي وثائق أو عقود أو 
قرارات أخرى تصدر من الشركة بصفتها شريكاً أو مساهماً في تلك الشركات وتتعلق بتلك الشركات، بما في ذلك عقود شراء أو بيع أو رهن 
أو فك رهن أو التنازل أو التصرف في الحصص أو األسهم، أو محاضر جمعيات عامة، أو تصاريح، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكيالت، أو 
قرارات، أو عقود إيجار أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك، وتعيين مدراء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس 
مديري هذه الشركات وممثلي الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميها والحضور والتصويت، نيابة عن الشركة، في اجتماعات الشركاء 

والمساهمين، بما في ذلك الجمعيات التأسيسية والعامة العادية وغير العادية، أو تعديل أغراض تلك الشركات.
التعاقد وااللتزام باسم الشركة، ونيابة عنها، والدخول في المناقصات، واالستثمار في األسهم والمحافظ والسندات، والتوقيع على كافة  د- 
أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك مذكرات التفاهم، والقيام بكافة األعمال والتصرفات بما في ذلك التفاوض والتعاقد 
من  التي  اآلخرين  مع  والتزامات  واإلضافة ألي عقود  واستبدال  وتعديل  وتسليم  وتوقيع  والفسخ  والتنازل  والصلح  واالرتباط  وااللتزام 
شأنها تحقيق أغراض الشركة بما يشمل - ودون حصر - عقود الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع واإليجار 
واالستئجار والوكاالت واالمتياز وعقود التأمين وعقود التعويض والضمانات، وكل ذلك بالصيغة والشروط والمبالغ التي يراها المجلس 

مناسبة وفًقا لتقديره المطلق.
تمثيل الشركة في عالقاتها مع الشركات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف  هـ- 
مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وفتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية من 
أي نوع وفي أي دولة وإجراء كافة المعامالت على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما في ذلك السحب منها واإليداع فيها 
والتحويل منها، وقبض وصرف أموال الشركة والمطالبة بحقوقها وتوقيع أي وثائق أو عقود تخص ذلك والحصول على القروض وغير 
ذلك من التسهيالت والقروض بكل أنواعها ألي مدة وذلك بقيمة ال تتجاوز مليار دوالر أمريكي سنوًيا، وذلك من صناديق ومؤسسات 
التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية أخرى، وإصدار الضمانات والكفاالت لصالح أي 
جهة كانت عندما يرى المجلس - وفقاً لتقديره المطلق - أن ذلك يخدم مصلحة الشركة، وتوقيع وتحرير وقبول الشيكات والكمبياالت 
والسندات ألمر وغير ذلك من األوراق التجارية، والدخول في عمليات التأجير التمويلي، وعمليات المشتقات المالية، وعمليات الخزينة 
والتحوط المالي والتحوط لتغير سعر العمالت ومنح االعتمادات، والقيام بكافة المعامالت الالزمة إلبرام كافة االتفاقيات والصفقات 

المصرفية، وكل ذلك بالصيغة والشروط التي يراها مناسبة وفقاً لتقديره المطلق. 
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يجوز لرئيس المجلس توكيل أو تفويض أي من صالحياته –في حدود اختصاصاته– لواحد )1( أو أكثر من أعضاء المجلس أو للغير  و- 
التخاذ أي إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عنه بصفته رئيساً للمجلس، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، 

وله منح المفوض أو الوكيل حق تفويض أو توكيل الغير.
تكون المكافأة التي يحصل عليها رئيس المجلس، باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة، كما تحددها الجمعية العامة العادية - 3

للشركة.
يعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بـتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وِحفظها في سجل - 4

خاص وغيرها من المهام الموكولة له من مجلس اإلدارة واألنظمة المرعية، وتحدد مكافأته من ِقبل مجلس اإلدارة. 
ال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر )إذا كان عضو في المجلس( على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم، - 5

وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

اجتماعات المجلس 12-4-6-7

يجتمع مجلس اإلدارة مرتين )2( على األقل في السنة بدعوة من رئيسه، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك 
اثنان )2( أو أكثر من األعضاء.

نصاب اجتماع المجلس 12-4-6-8

ال يكون اجتماع المجلس صحيًحا إال إذا حضره نصف )2/1( األعضاء على األقل، بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة أعضاء ويجوز - 1
لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبًقا للضوابط المنصوص عليها في اللوائح الداخلية 

للشركة.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء االعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.- 2
لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين، ما لم يطلب أحد األعضاء - كتابة - اجتماع المجلس - 3

للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تاٍل له. وتكون هذه القرارات نافذة بتوقيع األغلبية.
يجوز عقد اجتماعات المجلس عبر الهاتف أو وسائل التقنية الحديثة، بشرط أن تتيح مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة بشكل فعال وبصورة - 4

تمكنهم من االستماع والمناقشة والتصويت على القرارات.

مداوالت المجلس 12-4-6-9

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل 
خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر. 

لجنة المراجعة 12-4-6-10

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة )3( إلى خمسة )5( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواًء من 
المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار أو الئحة عمل لجنة المراجعة مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

نصاب اجتماع لجنة المراجعة 12-4-6-11

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 
صوت معه رئيس اللجنة.

اختصاصات لجنة المراجعة 12-4-6-12

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

ألضرار أو خسائر جسيمة.
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تقارير لجنة المراجعة 12-4-6-13

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوًما على األقل لتزويد 

كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تعيين مراجع الحسابات 12-4-6-14

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافأته 
ومدة عمله، ويجوز للجمعية في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع. ويمكن 
تعيين مراجع الحسابات ألي فترة زمنية، على أن يكون مراجع الحسابات نفس مراجع حسابات أرامكو السعودية طالما بقيت أرامكو السعودية مساهًما 

مسيطًرا في الشركة.

صالحيات مراجع الحسابات 12-4-6-15

لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيًضا طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا 
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه 
أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريًرا يتضمن 
موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام 

النظام األساسي ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة.

السنة المالية 12-4-6-16

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تكون السنة المالية األولى بعد التحول تتمًة للسنة المالية 
قبل التحول.

الوثائق المالية 12-4-6-17

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريًرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية - 1
المنقضية، ويتضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد 

المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين )45( يوًما على األقل.
يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين ومديرها المالي الوثائق المشار إليها أعاله، وتودع نسخ منها في - 2

مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوًما على األقل.
على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات، مالم تنشر في جريدة - 3

يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة 
عشر )15( يوًما على األقل.

األحاكم المتعلقة بالحقوق والقيود المتعلقة باألوراق المالية 12-4-7

رأس المال 12-4-7-1

إلى مائة وثمانية وستين مليون  ريال سعودي مقسم  ألف )1,687,500,000(  بمليار وستمائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة  الشركة  حدد رأس مال 
وسبعمائة وخمسون ألف )168,750,000( سهم متساوية القيمة، القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية.

االكتتاب في األسهم 12-4-7-2

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة البالغة مائة وثمانية وستين مليون وسبعمائة وخمسون ألف )168,750,000( سهم مدفوعة بالكامل.
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سجل المساهمين 12-4-7-3

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة أو تتعاقد مع الغير على إعداده، ووفقاً لنظام السوق المالية بمجرد أن تصبح الشركة 
شركة مساهمة مدرجة. ويجب أن يتضمن سجل المساهمين إذا أعدته الشركة أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم 
والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل 

المذكور.

تداول األسهم 12-4-7-4

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر)12( شهًرا من تاريخ 
تحول الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ويجوز لهيئة السوق المالية زيادة 
مدة الحظر أو إنقاصها، وذلك إذا رِغبت الشركة في إدراج أسهمها في السوق المالية. ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفًقا ألحكام 
بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر 
أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس 

المال قبل انقضاء مدة الحظر.

شراء األسهم وبيعها ورهنها 12-4-7-5

يحق للشركة شراء أسهمها، وبيعها، ورهنها، ووضعها ضماًنا. - 1
يجوز أن يكون غرض شراء الشركة ألسهمها من أجل تخصيصها كأسهم خزينة وفًقا لألنظمة واللوائح المطبقة. - 2
يجوز للشركة اعتماد برنامج أسهم الموظفين واستخدام أسهم الخزينة في هذا البرنامج، سواًء أكانت أسهم الخزينة تلك نتيجًة لشراء الشركة - 3

ألسهمها أو من األسهم المصدرة بموجب زيادة رأس مال الشركة وفقاً للمادة الخامسة عشرة من النظام األساسي وذلك لموظفي الشركة أو 
الشركات التابعة لها، وذلك وفًقا لألنظمة واللوائح المطبقة. 

أدوات الدين 12-4-7-6

يجوز بموافقة الجمعية العامة العادية إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، وذلك وفًقا ألحكام نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

توزيع األرباح 12-4-7-7

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب عشرة بالمئة )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب - 1
متى بلغ االحتياطي المذكور ثالثين بالمئة )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان - 2
على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون 

قائًما من هذه المؤسسات.
يجوز للمجلس توزيع نسبة معينة من الرصيد المتبقي وذلك بما يتوافق مع سياسة توزيع األرباح في الشركة.- 3
يجوز لمجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين، وذلك وفًقا لألنظمة واللوائح ذات العالقة.- 4
من - 5 وغيرها  والزكاة  الدخل  المتعلقة بضريبة  المبالغ  الشركة مسؤولة عن خصم جميع  فتكون  مقفلة،  الشركة شركة مساهمة  كانت  طالما 

الضرائب المفروضة في المملكة، والتي تكون مستحقة الدفع أو مفروضة على حصص أي من المساهمين، وذلك من حصة ذلك المساهم 
في أرباح الشركة. ويطبق هذا الحكم وفقاً لآللية التي يتفق عليها المساهمين مع الشركة من حين آلخر في أي اتفاقية توزيع زكاة أو ضرائب. 

استحقاق األرباح 12-4-7-8

يستحق المساهم حصته في األرباح وفًقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
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األسهم الممتازة 12-4-7-9

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبًقا لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهًما ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية 
إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه األسهم 

ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.

دعوى المسؤولية 12-4-7-10

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. 
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائًما. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، 

مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

األحاكم التي تنظم تعديل حقوق األسهم أو فئاتها 12-4-8

بيع األسهم غير المستوفاة القيمة 12-4-8-1

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إبالغه بخطاب مسجل 
بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحسب األحوال، وفًقا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ 
المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكِف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. 
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضاًفا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن. 
وتلغي الشركة السهم المباع وفًقا ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهًما جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع 

مع بيان اسم المالك الجديد.

إصدار األسهم 12-4-8-2

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك 
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

زيادة رأس المال 12-4-8-3

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد - 1
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه 

بعُد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزًءا منها للعاملين في الشركة والشركات - 2

التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة - 3

التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس 
المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه. 

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية - 4
لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم - 5
لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفًقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مع مراعاة ما ورد أعاله، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي - 6
حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم 
الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من 
زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية 

العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
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تخفيض رأس المال 12-4-8-4

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عن حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها - 1
تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع 

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. 
وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين )60( يوماً من - 2

تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة 
مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

األحاكم التي تنظم عقد الجمعيات العمومية 12-4-9

حضور الجمعيات 12-4-9-1

لكل مساهم أًيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التحولية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخًصا 
غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. 

الجمعية التحولية 12-4-9-2

يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحويلية خالل خمسة وأربعين )45( يوًما من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتحول الشركة ويشترط 
لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء 
المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيًحا أًيا كان عدد المكتتبين 

الممثلين فيه.

اختصاصات الجمعية التحولية 12-4-9-3

تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة في المادة الثالثة والستين من نظام الشركات. 

اختصاصات الجمعية العامة العادية 12-4-9-4

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في 
السنة خالل األشهر الستة )6( التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 12-4-9-5

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاًما. ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة 
أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعيات العامة  12-4-9-6

العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو  العامة  العامة بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية  تنعقد الجمعيات 
لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة بالمئة )5%( من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم 
المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين )30( يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز 
الشركة الرئيسي قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين )21( يوًما على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع 

المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

سجل حضور الجمعيات العامة 12-4-9-7

يسجل المساهمين الذي يرغبون في حضور الجمعيات العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي أو مكان انعقاد الجمعية أو غير ذلك من 
الوسائل التي تراها الشركة مناسبة، وذلك قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
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نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 12-4-9-8

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيًحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل. - 1
التالية - 2 يوًما   )30( الثالثين  يعقد خالل  ثان  اجتماع  إلى  الدعوة  العادية، وجهت  العامة  الجمعية  اجتماع  لعقد  الالزم  النصاب  يتوافر  لم  إذا 

لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثون من النظام األساسي. ومع ذلك، يجوز أن يعقد 
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن 

عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحا أًيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 12-4-9-9

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيًحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل.- 1
إذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها - 2

في المادة الثانية والثالثون من النظام األساسي. ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع 
األول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع 

الثاني صحيًحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع )4/1( رأس المال على األقل. 
إذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة الثانية - 3

والثالثون من النظام األساسي بعد موافقة الجهات المختصة، ويكون االجتماع الثالث صحيًحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

التصويت في الجمعيات  12-4-9-10

لكل مساهم صوت عن كل سهم يملكه في الجمعية التحولية والجمعيات العامة، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. طالما بقيت 
أرامكو السعودية مساهًما في الشركة، ال يجوز منعها من التصويت في الجمعية العامة ألي سبب كان، وبذلك يجوز لها التصويت على العقود أو األعمال 

التي تبرمها هي أو شركاتها التابعة مع الشركة.

قرارات الجمعيات  12-4-9-11

تصدر القرارات في الجمعية التحولية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة 
في االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي )3/2( األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراًرا متعلًقا بزيادة رأس المال 
أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيًحا إال اذا صدر 

بأغلبية ثالثة أرباع )4/3( األسهم الممثلة في االجتماع.

المناقشة في الجمعيات 12-4-9-12

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجيب 
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، 

احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافًذا ونهائًيا.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر 12-4-9-13

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب 
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة 
أو الوكالة والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو عارضتها. وتدون المحاضر بصفة منتظمة بعد كل اجتماع في سجل خاص يوقعه 

رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات أو حسب األنظمة واإلجراءات الُمتبعة من ِقبل الجهة المختصة.

مشاركة المعلومات 12-4-9-14

يجب على الشركة تزويد أرامكو السعودية بأي معلومات أو مستندات تطلبها في أي وقت، وفًقا للشروط والقيود الواردة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
من النظام األساسي ألرامكو السعودية.
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األحاكم التي تنظم التصفية وحل الُمصدر 12-4-10

خسائر الشركة 12-4-10-1

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات - 1
فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة. وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوًرا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة - خالل خمسة 
عشر )15( يوًما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين )45( يوًما من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر 
إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفًقا ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف )2/1( 

رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس.
تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا تعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو - 2

إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين )90( يوًما من صدور 
قرار الجمعية بالزيادة.

انقضاء الشركة 12-4-10-2

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية 
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس )5( سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها 
ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل 

مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاته التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية الجوهرية  12-5

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2-1-4( »المخاطر المتعلقة بالتراخيص والموافقات النظامية«، فقد حصلت الشركة على جميع التراخيص 
يتم  والتي  الجوهرية،  التابعة  والشركة  الشركة  لتراخيص  ملخص  التالي  الجدول  ويتضمن  أعمالها.  لمزاولة  المختصة  الجهات  من  الالزمة  الجوهرية 

تجديدها بشكل دوري قبل انتهائها:

التراخيص الجوهرية للشركة الجدول )2-12(:  

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصغرض الترخيصالجهة المصدرةنوع الترخيصم�

السجالت التجارية

شهادة تسجيل الشركة 1
4030010447شهادة السجل التجاريوزارة التجارة)الرئيسي(

1396/09/03هـ
)1976/08/29م(

1446/05/29هـ
)2024/12/01م(

شهادة تسجيل فرع شركة 2
4700004941شهادة السجل التجاريوزارة التجارة)فرع ينبع(

1415/02/17هـ
)1994/07/26م(

1448/02/17هـ
)2026/07/31م(

شهادة عضوية الغرفة 3
التجارية

الغرفة التجارية 
بجدة

عضوية في الغرفة التجارية 
7000875133في مدينة جدة

1400/06/20هـ
)1980/05/05م(

1446/05/29هـ
)2024/12/01م(

التراخيص التشغيلية اجلوهرية

ترخيص منشأة صناعية 4
)مرفق إنتاج جدة(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية 

ترخيص منشأة صناعية 
يشمل المنتجات المرخص 

بتصنيعها والطاقة 
اإلنتاجية لها

411102102920
1399/09/21هـ
)1979/08/15م(

1444/06/24هـ
)2023/01/17م(

ترخيص منشأة صناعية 5
)مرفق إنتاج ينبع(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية 

ترخيص منشأة صناعية 
يشمل المنتجات المرخص 

بتصنيعها والطاقة 
اإلنتاجية لها

431102115224
1430/06/11هـ
)2009/06/04م(

1444/07/02هـ
)2023/01/24م(

وزارة الطاقةتصريح تصدير 6

يسمح تصريح التصدير 
للشركة بتصدير منتجات 

زيوت األساس بما في ذلك 
العينات

40009
1443/06/17هـ
)2022/01/20م(

1444/06/17هـ
)2023/01/10م(
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تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصغرض الترخيصالجهة المصدرةنوع الترخيصم�

وزارة الطاقةتصريح تصدير 7
يسمح تصريح التصدير 
للشركة بتصدير زيوت 

الحفر
73422

1443/12/27هـ
2022/07/26م

1444/12/27هـ
)2023/07/15م(

وزارة الطاقةتصريح تصدير8
يسمح تصريح التصدير 
للشركة بتصدير شمع 

البرافين
73943

1444/02/09هـ 
)2022/09/05م(

1445/02/09هـ 
)2023/08/25م(

وزارة الطاقةتصريح تصدير9
يسمح تصريح التصدير 
للشركة بتصدير البرايت 

ستوك
73944

1444/01/27هـ
)2022/08/25م(

1445/01/27هـ
)2023/08/14م(

الهيئة العليا لألمن إذن استيراد10
الصناعي

يسمح إذن االستيراد 
للشركة باستيراد مادة 

كيميائية معينة
5654

1443/09/23هـ
)2022/04/24م(

1444/09/01هـ
)2023/03/23م( 

الهيئة العليا لألمن ترخيص تخزين11
الصناعي

يسمح ترخيص التخزين 
للشركة بتخزين مواد 

كيميائية معينة
224032

1443/09/10هـ
)2022/04/11م(

1444/09/10هـ
)2023/04/01م(

تصريح بيئي للتشغيل 12
)مرفق إنتاج ينبع(

الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع

تصريح بيئي لتشغيل مرفق 
1-44-1209إنتاج ينبع

1441/08/08هـ
)2020/04/01م(

1446/10/03هـ
)2025/04/01م(

تراخيص وشهادات أخرى

شهادة الزكاة13
هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

شهادة سنوية تثبت تقديم 
الشركة لإلقرارات للسنة 

المنصرمة، وتغطي الشهادة 
فرع الشركة

رقم الشهادة:
1110240902
الرقم المميز:
3000002687

1443/10/09هـ
)2022/05/10م(

1444/10/10هـ
)2023/04/30م(

شهادة تسجيل في ضريبة 14
القيمة المضافة

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

شهادة تثبت تسجيل 
الشركة وفرع ينبع في 
ضريبة القيمة المضافة

300000268700003
1439/04/14هـ
)2018/01/01م(

تصدر لمرة واحدة 
وليس لها تاريخ انتهاء

المصدر: الشركة

يتضمن الجدول اآلتي ملخًصا للتراخيص الجوهرية للشركة التابعة:

التراخيص الجوهرية للشركة التابعة الجدول )3-12(:  

تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلرقم الترخيصغرض الترخيصالجهة المصدرةنوع الترخيصم�

هيئة المنطقة شهادة تأسيس1
12689شهادة تأسيسالحرة بالحمرية

1435/03/26هـ
)2014/01/27م(

تصدر لمرة واحدة 
وليس لها تاريخ انتهاء

هيئة المنطقة رخصة تجارية2
الحرة بالحمرية

رخصة تجارية للعمل داخل 
11857المنطقة الحرة بالحمرية

1435/03/26هـ
)2014/01/27م(

1444/07/04هـ
)2023/01/26م(

3
شهادة تسجيل لضريبة 

القيمة المضافة في 
اإلمارات العربية المتحدة

الهيئة االتحادية 
للضرائب

التسجيل في ضريبة القيمة 
100390194700003المضافة

1439/04/14هـ
)2018/01/01م(

تصدر لمرة واحدة 
وليس لها تاريخ انتهاء

المصدر: الشركة

240

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
جدول المحتويات



االتفاقيات الجوهرية  12-6

أبرمت الشركة عدًدا من االتفاقيات الجوهرية مع عدة أطراف، ويقدم هذا القسم ملخًصا لالتفاقيات السارية والتي يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنها 
اتفاقيات جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة ومن شأنها أن تؤثر جوهرًيا في قرار المستثمرين في االكتتاب في أسهم الطرح. وال يشمل ملخص االتفاقيات 
الوارد أدناه جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات. ويجب األخذ باالعتبار بأنه لم يتم 

تلخيص بعض التفاصيل في االتفاقيات المذكورة في هذا القسم نظًرا لسرية أو حساسية تلك التفاصيل.

اتفاقيات اللقيم والتوريد الرئيسية 12-6-1

يشمل هذا القسم االتفاقيات التي تحصل بموجبها الشركة على اللقيم ومواد أخرى من أرامكو السعودية ومن موردين آخرين.

اتفاقية توريد اللقيم لجدة 12-6-1-1

أرامكو السعودية )بائع للقيم، ومشتري المنتجات الثانوية(، وكانت االتفاقية ابتداًء مع بترومين وموبيل بيتروليم.الطرف امُلتعاقد معه

املدة
 تسري االتفاقية من تأسيس الشركة ولمدة خمسين )50( سنة )إلى عام 2026م(، وتجدد تلقائًيا لفترات إضافية لمدة خمسين 

)50( سنة لكل فترة. 

يتم احتساب أسعار اللقيم بحسب مقاييس محددة في االتفاقية واتفاقية التسوية واالتفاقيات الجانبية الالحقة. القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

تورد أرامكو السعودية اللقيم، والمشتق من الزيت العربي الخام الخفيف، لمرفق إنتاج جدة، وتورد الشركة منتجات ثانوية 
محددة ألرامكو السعودية. وتزود الشركة أرامكو السعودية بمتطلبات اللقيم بحسب آلية تخصيص حيث تقوم الشركة بتوقع 
وتحديد متطلباتها، ويجب على أرامكو السعودية توريد الكميات المطلوبة ما عدا في حال )أ( عدلت الشركة متطلباتها قبل 
ثالثين )30( يوًما أو أقل، )ب( أو في حالة القوة القاهرة. وتفوتر أرامكو السعودية الشركة شهرًيا للقيم الذي تم تسليمه، 
وتستحق دفعات تلك الفواتير خالل تسعين )90( يوًما من استالم الفواتير. وتم تعديل بعض أحكام االتفاقية، وتشمل التسعير، 

عدة مرات بحسب اتفاقية تسوية واتفاقيات أخرى جانبية.

اإلنهاء
يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، بما في ذلك عن طريق إخطار مكتوب من أحد األطراف للطرف اآلخر خالل فترة ال تقل 

عن ستة أشهر تسبق تاريخ االنتهاء.

النظام احلاكم وفض النزاعات
تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم فض النزاعات وفًقا للتحكيم في جنيف، سويسرا بحسب قواعد تحكيم غرفة التجارة 

الدولية.

اتفاقية توريد اللقيم لينبع  12-6-1-2

أرامكو السعودية )بائع( الطرف امُلتعاقد معه

املدة
ذلك  بعد  سنوي  بشكل  للتجديد  قابلة  سنة،   )20( ولمدة عشرين  )2018/12/02م(  1440/03/24هـ  من  االتفاقية  تسري 

بموافقة الطرفين.

يتم احتساب سعر اللقيم بحسب معادلة محددة في االتفاقية.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

بتوقع  الشركة  تقوم  معينة حيث  آلية تخصيص  زيت خام مختزل بحسب  بتوريد  السعودية  أرامكو  تلتزم  االتفاقية،  بحسب 
وتحديد متطلباتها، ويجب على أرامكو السعودية توريد الكميات المطلوبة مالم تتجاوز الكميات )40,000( برميل لكل يوم 
تقويمي للشركة )في هذه الحالة يمكن ألرامكو السعودية توريد الكميات الزائدة المطلوبة ولكنها غير ملزومة بذلك(، أو في 
حالة القوة القاهرة، أو في حالة وجود قيود تمنع أرامكو السعودية من توريد تلك الكميات بسبب معوقات عملية )بما في 
ذلك الصيانة المجدولة(، وفي هذه الحاالت يجب على أرامكو السعودية تسليم ما هو متوفر لها بشكل معقول واتخاذ جهد 
معقول للتخفيف من أثر أي معوقات عملية على نفقة الشركة. يجب أن تستخدم الشركة اللقيم داخل المملكة وال يتم نقله أو 
توريده ألي طرف آخر دون موافقة أرامكو السعودية. وإن اللقيم الذي يتم توريده هو الزيت الخام المختزل التجاري الخاص 
بأرامكو السعودية، وال تقدم أرامكو السعودية أي ضمانات أو تعهدات حيال الجودة أو المالئمة، وتوافق الشركة على أن اللقيم 
يباع كما هو وبأي عيوب فيه. وتفوتر أرامكو السعودية الشركة شهرًيا، ويجب على الشركة الدفع خالل ستين )60( يوماً بعد 

نهاية شهر التسليم.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، بما في ذلك من قبل أحد األطراف بإخطار مكتوب يسبق تاريخ االنتهاء بسنة واحدة خالل 
فترة العشرين سنة االبتدائية، أو يسبق تاريخ االنتهاء بستة )6( أشهر خالل أي فترة تجديد سنوية. باإلضافة إلى ذلك، فلكل 
من األطراف حق إنهاء االتفاقية في حال إخالل أي من الطرفين بواجب السرية. ويحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية 
بموجب إخطار مكتوب في حال إخالل الطرف اآلخر الجوهري بأحكام االتفاقية وعدم تصحيح اإلخالل خالل ستين )60( 
يوًما من استالم إخطار بذلك. ويحق لكال الطرفين إنهاء االتفاقية بشكل فوري بإخطار مكتوب في حالة اإلعسار أو اإلفالس 
أو التصفية )االختيارية أو غيرها(، مالم يكن ذلك اإلعسار أو اإلفالس أو التصفية نتج مباشرة من إخالل الطرف المعني غير 
المبرر في تأدية التزاماته بحسب العقد. وفي حالة إخالل الشركة بااللتزام بأحكام الدفع بعد مطالبة البائع بحسب االتفاقية، 

فيحق للبائع إيقاف توريد اللقيم ورفض استالم النافثا من الشركة بحسب اتفاقية توريد النافثا.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات
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االتفاقية اإللحاقية لتوريد اللقيم لينبع 12-6-1-3

أرامكو السعودية )بائع(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من 1442/11/21هـ )2021/07/01م( لمدة ستة أشهر تجدد تلقائًيا لفترات متتالية من ستة أشهر.املدة

يتم احتساب اللقيم اإلضافي بحسب اتفاقية توريد اللقيم لينبع، بإضافة ثالث )3( دوالرات أمريكية لكل برميل لسعر اللقيم.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

بحسب التوفر، يكون ألرامكو السعودية خيار بيع وتسليم كميات إضافية من اللقيم حتى )5000( برميل لكل يوم تقويمي أو 
أكثر بحسب ما هو متوفر، وعلى الشركة استالمه ودفع مقابله. ويجب استخدام اللقيم المورد بحسب هذه االتفاقية في مرفق 
إنتاج ينبع وال يجوز نقله ألي طرف آخر أو تصديره من قبل الشركة دون الموافقة المكتوبة المسبقة من أرامكو السعودية. 
فيما عدا ما نص عليه صراحة في االتفاقية، تطبق جميع الشروط واألحكام األخرى ذي العالقة لهذه االتفاقية بحسب اتفاقية 
توريد ينبع. ولمزيد من المعلومات عن اتفاقية توريد ينبع، الرجاء مراجعة القسم )12-6-1-2( »اتفاقية توريد اللقيم لينبع«.

تجدد االتفاقية تلقائًيا لفترات من ستة أشهر، مالم يتم إنهائها بحسب أحكام اإلنهاء الواردة في اتفاقية توريد ينبع.اإلنهاء

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية مؤقتة لتوريد البروبان 12-6-1-4

أرامكو السعودية )بائع(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من 1439/05/05هـ )2018/01/22م( حتى 1448/03/19هـ )2026/09/01م(.املدة

سعر البروبان هو السعر السائد في السوق المحلي، والذي يتم حسابه بناًء على معادلة محددة في االتفاقية.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

يلتزم البائع بتوريد كمية ال تتجاوز )300( برميل يومًيا من البروبان بحسب المواصفات المتفق عليها، ويخضع ذلك لشروط 
وتخصيص وزارة الطاقة. في حالة طلب الشركة لكميات إضافية من البروبان، تقوم أرامكو السعودية ببيع وتسليم كميات 
إضافية للشركة بحسب المتوفر فقط. ويجب على الشركة خالل فترة ال تقل عن شهر قبل بداية كل سنة أن تزود أرامكو 
السعودية بتوقعاتها المكتوبة التي توضح تقدير احتياجها اليومي المتوسط واألقصى من البروبان ويجب على أرامكو السعودية 
خالل ثالثين )30( يوًما من استالم التوقعات تأكيد إمكانيتها على التوريد. وتفوتر أرامكو السعودية الشركة شهرًيا لكميات 
البروبان التي تم تسليمها بالفعل ويجب على الشركة السداد خالل فترة ال تقل عن خمس وأربعين )45( يوماً بعد نهاية الشهر 

الذي تم البيع فيه.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، بما في ذلك من ِقبل أي من الطرفين بتقديم إخطار مكتوب للطرف اآلخر في حال إخالل 
الطرف اآلخر إخالاًل جوهرًيا بشروط االتفاقية وفشل في تصحيحه خالل ستين )60( يوًما من تلقي شعار بذلك. ويمكن 
ألرامكو السعودية إيقاف تسليم البروبان في حال عدم تقيد الشركة بأي من شروط الدفع، أو عند توجيه وزارة الطاقة بذلك 
إذا أخفقت الشركة بالتقيد والوفاء بالشروط وااللتزامات بكتاب تفويض المشتري المتعلق بكمية البروبان المخصصة له، 
أو في حال إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة )البروبان( المبرمة بين الشركة وأرامكو السعودية. للمزيد من المعلومات حول 

اتفاقية التشغيل والصيانة )البروبان(، نأمل الرجوع إلى القسم )12-6-3-5( »اتفاقية التشغيل والصيانة )البروبان(«.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية توريد غاز البيع 12-6-1-5

أرامكو السعودية )بائع(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من 1436/06/12هـ )2015/04/01م( حتى 1447/12/23هـ )2026/06/09م(.املدة

يُسّعر غاز البيع من ِقبل الحكومة، ويجب على البائع إبالغ الشركة فوًرا بأي تغيير في األسعار المحددة من قبل الحكومة.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

تلتزم أرامكو السعودية بتوريد كميات غاز البيع للشركة )في مرفق إنتاج ينبع( بحسب المواصفات المتفق عليها وبكمية ال 
تزيد عن )10,800( مليون وحدة حرارية بريطانية أو ما يعادل عشرة )10( ماليين قدم مكعبة قياسية في اليوم التقويمي، 
ويخضع ذلك لشروط وتخصيص وزارة الطاقة. في حالة طلب الشركة لكميات إضافية من غاز البيع، تقوم أرامكو السعودية 
ببيع وتسليم كميات إضافية بحسب المتوفر فقط. يجب على الشركة أن تزود أرامكو السعودية بتوقعاتها المكتوبة والتي توضح 
تقدير احتياجها اليومي المتوسط واألقصى من غاز البيع ويجب على أرامكو السعودية تأكيد إمكانيتها على التوريد خالل 
ثالثين )30( يوًما من استالم التوقعات. وتفوتر أرامكو السعودية الشركة شهرًيا لكميات غاز البيع التي تم تسليمها بالفعل 

ويجب على الشركة السداد خالل فترة ال تقل عن خمس وأربعين )45( يوًما بعد نهاية الشهر الذي تم البيع فيه. 

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، بما في ذلك من ِقبل أي من الطرفين بتقديم إخطار مكتوب للطرف اآلخر في حال إخالل 
الطرف اآلخر الجوهري وعدم معالجته خالل ستين )60( يوًما. ويمكن للبائع إيقاف تسليم غاز البيع في حال إخالل الشركة 
بواجبها في الدفع أو في حالة توجيهه بذلك من قبل وزارة الطاقة في حالة عدم التزام الشركة بالشروط وااللتزامات المدرجة 

في كتاب التفويض. 

تخضع االتفاقية للنظام السعودي.النظام احلاكم وفض النزاعات
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اتفاقية توريد غاز البيع )توسعة( 12-6-1-6

أرامكو السعودية )بائع(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من 1439/05/05هـ )2018/01/22م( حتى 1449/09/04هـ )2038/01/31م(. املدة

القيمة
السعر  تغيير في  بأي  الشركة  إبالغ  السعودية  أرامكو  المحلي، ويجب على  السوق  السائد في  السعر  السعر بحسب  يحدد 

السائد في السوق المحلي. 

أهم الشروط والتزامات األطراف

تلتزم أرامكو السعودية بتوريد كميات غاز البيع للشركة )في مرفق إنتاج ينبع( بحسب المواصفات المتفق عليها وبكمية ال 
تزيد عن )25,920( مليون وحدة حرارية بريطانية أو ما يعادل )24( مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم التقويمي. وفي حالة 
طلب الشركة لكميات إضافية من غاز البيع، تقوم أرامكو السعودية ببيع وتسليم كميات إضافية بحسب المتوفر فقط. ويجب 
على الشركة أن تزود أرامكو السعودية بتوقعاتها المكتوبة والتي توضح تقدير احتياجها اليومي المتوسط واألقصى من غاز 
البيع ويجب على أرامكو السعودية تأكيد إمكانيتها على التوريد خالل ثالثين )30( يوًما من استالم التوقعات. وتفوتر أرامكو 
السعودية الشركة شهرًيا لكميات غاز البيع التي تم تسليمها بالفعل ويجب على الشركة السداد خالل فترة ال تقل عن خمس 

وأربعين )45( يوًما بعد نهاية الشهر الذي تم البيع فيه. 

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، بما في ذلك من ِقبل أي من الطرفين بتقديم إخطار مكتوب للطرف اآلخر في حال إخالل 
الطرف اآلخر الجوهري وعدم معالجته خالل ستين )60( يوًما. ويمكن للبائع إيقاف تسليم غاز البيع في حال إخالل الشركة 
بواجبها في الدفع أو في حالة توجيهه بذلك من قبل وزارة الطاقة في حالة عدم التزام الشركة بالشروط وااللتزامات المدرجة 
في كتاب تحويل التخصيص. ويحق ألرامكو السعودية إنهاء االتفاقية في حالة إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة )الغاز واإليثان( 
الرجاء  واإليثان(،  )الغاز  والصيانة  التشغيل  اتفاقية  حول  المعلومات  من  وللمزيد  السعودية.  وأرامكو  الشركة  بين  المبرمة 

مراجعة القسم )12-6-3-6( »اتفاقية التشغيل والصيانة )الغاز واإليثان(«.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية توريد الهيدروجين 12-6-1-7

شركة ايرليكويد العربيةالطرف امُلتعاقد معه

املدة
تسري االتفاقية لمدة خمس عشرة )15( سنة من تاريخ التسليم األول )والذي تم في 1442/07/16هـ )2021/02/28م((، 

وتُجدد تلقائًيا لفترات متتالية من خمس )5( سنوات.

يتم احتساب سعر الهيدروجين بحسب معادلة محددة في االتفاقية.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف
يقوم األطراف بشراء الهيدروجين من بعضهم البعض بحسب ما هو متوفر، وتُقيم شركة ايرليكويد محطة قياس في مرفق 
إنتاج ينبع لتكون نقطة تسليم الهيدروجين. ولغرض تنفيذ األعمال بين األطراف، تمنح الشركة لشركة ايرليكويد حق االرتفاق 

والمرور على المنشآت المملوكة أو التي تسيطر عليها الشركة.

اإلنهاء
يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، بما في ذلك عند انتهاء الفترة االبتدائية أو أي فترة تمديد بإخطار مكتوب يسبق االنتهاء 
بأربٍع وعشرين )24( شهًرا. باإلضافة لذلك، فيجوز ألي طرف إنهاء االتفاقية عند حدوث واستمرار إخالل من الطرف اآلخر 

باالتفاقية وذلك بإخطار مكتوب يسبق اإلنهاء بثالثين )30( يوًما.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم بحسب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.النظام احلاكم وفض النزاعات

عقد توريد الغاز المسال )البروبان( 12-6-1-8

شركة الغاز والتصنيع األهلية )غازكو( )مورد(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية لمدة سنة واحدة من تاريخ 1439/03/22هـ )2017/12/10م( وتجدد تلقائًيا.املدة

القيمة
األسعار محددة في االتفاقية، ولكن يحق للمورد تغيير األسعار وفًقا لما يطرأ من ظروف وفًقا لتقديره المطلق، وقد استعمل 

المورد هذا الحق في السابق.

أهم الشروط والتزامات األطراف
يقوم المورد بتزويد الشركة بالبروبان عند الطلب، ويقوم بتسليمه لمرفق إنتاج جدة، واتفق األطراف على أن الكمية المطلوبة 
هي )56,000( لتر أسبوعًيا. ويلتزم المورد بتعبئة خزان البروبان الموجود في مرفق إنتاج جدة، وتلتزم الشركة بالحصول على 

موافقة المورد المسبقة ألي تغيير في موقع الخزان أو أي من ملحقاته. 

اإلنهاء
يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، وتشمل القوة القاهرة، أو إنهاء المورد لالتفاقية في حال إخالل الشركة بواجباتها، أو في 
حال صدور قرار رسمي من جهة حكومية يقضي بإيقاف تنفيذ العمل محل العقد، أو في حالة تعليق أو إنهاء أو عدم تجديد 
االتفاقية المبرمة بين أرامكو السعودية والمورد، أو في حالة سحب أو تعديل الترخيص الصناعي الممنوح ألي من األطراف. 

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، وتُحال النزاعات للمحاكم المختصة في الرياض.النظام احلاكم وفض النزاعات
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عقد توريد النيتروجين المسال 12-6-1-9

شركة عبداهلل هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة )مورد(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من تاريخ 1441/07/27هـ )2020/03/22م( لمدة ثالث )3( سنوات.املدة

األسعار محددة في االتفاقية.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

يلتزم المورد بتوريد النيتروجين المسال )في مرفق إنتاج ينبع( للشركة بحسب المواصفات المتفق عليها عند استالم أمر 
صرف من الشركة. في حالة عدم مطابقة النيتروجين المسال للمعايير المتفق عليها، يحق للشركة إبالغ المورد لالستبدال 
أو استرجاع المبلغ خالل مدة ال تزيد عن ثالثين )30( يوًما بعد التسليم، وتدفع الشركة قيمة النيتروجين المسال للمورد 

بشكل شهري.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق بما يشمل: )1( اإلنهاء من ِقبل الشركة في حال مخالفة المورد اللتزام السرية )ويمكن لها في 
هذه الحالة فرض عقوبة تقدر بعشرين في المئة )20%( من القيمة اإلجمالية لالتفاقية( أو في حالة إخالل المورد بااللتزام 
بالشروط واألحكام الواردة في االتفاقية إذا لم يبدأ المورد في تصحيح هذا اإلخالل خالل خمسة أيام من استالم إخطار 
يطالبه بالتصحيح، أو في أي وقت حسبما ترى الشركة بإخطار مسبق بثالثين )30( يوًما. و)2( يحق للمورد إنهاء االتفاقية 

في حال لم تلتزم الشركة بواجباتها، بعد تقديم إخطار معقول وبمراعاة األنظمة ذات العالقة.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات

عقد توريد النيتروجين المسال والمعدات اليومية 12-6-1-10

شركة عبداهلل هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة )مورد(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من تاريخ 1443/09/24هـ )2022/03/27م( حتى 1444/09/05هـ )2023/03/27م(. املدة

األسعار محددة في االتفاقية.القيمة

يقوم المورد بتوريد النيتروجين السائل والمعدات اليومية وخدمات الدعم، وتتم فوترة رسوم الخدمات بشكل شهري.أهم الشروط والتزامات األطراف

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، وتشمل إنهاء الشركة لالتفاقية في حالة إخالل المورد بااللتزام بأحكامها بعد خمسة أيام 
من إخطار يطلب االلتزام أو التصحيح، أو إنهاء الشركة لالتفاقية بناًء على تقديرها في أي وقت بعد إخطار مسبق بمدة 
ثالثين )30( يوًما، أو إنهاء المورد لالتفاقية حالة إخالل الشركة بأحكامها، وذلك بعد تقديم إخطار معقول وبمراعاة األنظمة 

ذات العالقة. 

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، وتُحال النزاعات للمحاكم التجارية في المملكة.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية توريد وسيط كيميائي 12-6-1-11

شيفرون لوموس جلوبال )البائع(الطرف امُلتعاقد معه

املدة
تسري االتفاقية من 1436/07/01هـ )2015/04/20م( وتنتهي بانتهاء اتفاقية ترخيص التقنية أو بإزالة الوسيط الكيميائي 

من الوحدة، أيهما يأتي أوالً.

تحدد األسعار بحسب االتفاقية، ويتم احتساب التكاليف بحسب الخدمة أو الطلب.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

تشتري الشركة وفًقا لهذه االتفاقية كميات محددة من الوسيط الكيميائي ICR® Catalyst المرشح من قبل البائع والُمصّنع 
وفًقا للمواصفات، وذلك الستخدامه في العمليات التقنية المرخصة وفًقا التفاقية ترخيص التقنية. وللمزيد من التفاصيل حول 
اتفاقية ترخيص التقنية، الرجاء مراجعة القسم )12-10-2( »التقنيات والبرامج المرخصة«. وتوّفر الشركة للبائع الكميات 
 .ICR® Catalyst المطلوبة من البالتينيوم والبالديوم )في شكلهم الصلب اإلسفنجي( ألغراض تصنيع الوسيط الكيميائي
وتلتزم الشركة بعدم تحليل أجزاء الوسيط الكيميائي أو تفكيك خواصها إال بحسب ما يحدده البائع، وتلتزم كذلك بعدم تحويل 

ملكية أو حيازة أو السيطرة على الوسيط الكيميائي ICR® Catalyst قبل الحصول على اإلذن الكتابي من البائع.

اإلنهاء
يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومنها انتهاء اتفاقية ترخيص التقنية الموقعة بين األطراف. وفي حال إخالل الشركة بأي من 
أحكام االتفاقية فللبائع أن ينهي االتفاقية بعد أن يرسل إخطاًرا باإلخالل للشركة طالًبا التصحيح خالل فترة تسعين )90( 

يوًما وفشل الشركة في التصحيح خالل تلك الفترة.

النظام احلاكم وفض النزاعات
تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز، ويتم حل النزاعات بالتحكيم بحسب قواعد التحكيم للهيئة القانونية الرئيسية التابعة 

لمنظومة األمم المتحدة.
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اتفاقيات التوريد والخدمات األخرى 12-6-2

تتعاقد الشركة من وقت آلخر مع عدة موردين ومقدمي خدمات لتوريد المنتجات والخدمات المستخدمة في عمليات الشركة اليومية، بما يتضمن قطع 
غيار آالت مختلفة، وصمامات التحكم، ومواد معالجة المياه، وغيرها. ولتوريد تلك المواد، تبرم الشركة اتفاقيات إطارية تمتد لثالث سنوات مع الموردين، 
تسمح للشركة بتقديم عدة طلبات بحسب األسعار المحددة في تلك االتفاقيات. وعلى غرار ذلك، تبرم الشركة اتفاقيات إطارية تمتد لثالث سنوات مع 

عدة موردين للخدمات لتوفير خدمات متنوعة، مثل خدمات األيادي العاملة، وخدمات الصيانة والتفتيش، والخدمات الهندسية، وغيرها. 

اتفاقيات الخدمات الرئيسية 12-6-3

يشمل هذا القسم االتفاقيات التي تتلقى بموجبها الشركات خدمات ضرورية لعملياتها اليومية، وتشمل خدمات الصيانة، الخدمات الفنية، وغيرها.

اتفاقية خدمات هندسية 12-6-3-1

شيفرون لوموس جلوبال )مزود خدمات(الطرف امُلتعاقد معه

املدة

تسري االتفاقية من تاريخ 1431/10/27هـ )2010/10/06م( وحتى مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تشغيل الوحدات )والذي 
األطراف،  بين  المبرمة  التقنية  ترخيص  اتفاقية  إنهاء  أو  انتهاء  تاريخ  أو حتى  )2017/12/18م((  تم في 1439/03/30هـ 
أيهما أقرب. للمزيد من المعلومات حول اتفاقية ترخيص التقنية الرجاء مراجعة القسم )12-10-2( »التقنيات والبرامج 

المرخصة«.

تحدد األسعار بحسب االتفاقية، ويتم احتساب التكاليف بحسب الخدمة أو الطلب.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

يقوم المزود بتزويد الشركة بحزمة تصميم هندسي لوحدات الشركة التي تعمل بتقنيات شيفرون المرخصة ويقدم التحميل 
المبدئي للوسيط الكيميائي. ويوفر المزود خدمات تصميم قياسية للشركة تشمل خطة تصميم مفصلة وتدريب للموظفين في 
مكاتب مزود الخدمات أو خارجها حسب االتفاق وتجهيز كتيبات التعليمات للشركة، كما يوفر خدمات االستشارات والتدريب 
للشركة داخل المملكة. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن دفع جميع الضرائب بالنيابة عن شيفرون لوموس جلوبال )وتشمل 
ضرائب الدخل، الضرائب االنتقائية، التقييم، الرسوم، الجبايات، أو التكاليف( وأي فوائد أو غرامات تتعلق بالضرائب التي 

تفرضها أي جهة حكومية )في غير الواليات المتحدة األمريكية( فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومنها في حالة إنهاء اتفاقية ترخيص التقنية، أو إنهاء المزود لالتفاقية في حالة إخالل 
الشركة في التزامات الدفع أو التزامات السرية أو أي التزامات أخرى، أو إنهاء الشركة لالتفاقية في أي وقت وألي سبب 
بإخطار مكتوب. ويمكن للشركة كذلك وقف تنفيذ االتفاقية لفترة ال تتعدى تسعين )90( يوًما بإخطار مكتوب للمزود، وبعد 

تلك المدة يحق للمزود إنهاء االتفاقية. 

تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم بحسب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية الخدمات الفنية 12-6-3-2

أرامكو السعوديةالطرف امُلتعاقد معه
تسري االتفاقية من 1419/03/07هـ )1998/07/01م( ولمدة خمس )5( سنوات تجدد تلقائًيا كل سنة.املدة

القيمة
تحدد األسعار بحسب نوع الخدمة واألسعار المحددة في االتفاقية، ولكل طرف مراجعة األسعار وتعديلها مرة كل اثني عشر 

)12( شهًرا بتقديم إخطار للطرف اآلخر.

أهم الشروط والتزامات األطراف

بناًء على الطلب، يزود الطرف الطرف اآلخر بخدمات إدارية وتدريبية وخدمات العمليات وخدمات الصيانة والتقنية والدعم، 
والتي تشمل عمليات المسح ودراسات المرافق، وتجهيز وتقديم التقارير والتوصيات بحسب تلك الدراسات، وتنفيذ الخدمات 
التقنية، وإعارة الموظفين، وتوفير خدمات  التي تتعلق بالخدمات المذكورة، وتقديم خدمات االستشارات  العامة  الهندسية 
التطوير، والتدريب والخدمات المالية والقانونية، وغيرها. والجدير بالذكر أن عدًدا من كبار التنفيذيين في الشركة )بما في 

ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي( معارون من أرامكو السعودية للشركة وفًقا لهذه االتفاقية.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، وتشمل في حالة إخالل الطرف المقدم للخدمة وعدم معالجته لذلك اإلخالل خالل خمسة 
إمكانية معالجة  فبعدها وفي حالة عدم  الخدمة،  متلقي  الطرف  بذلك من  استالم إخطار مكتوب  يوًما من   )45( وأربعين 
اإلخالل خالل خمس وأربعين )45( يوماً ولم يبذل الطرف المقدم للخدمة جهده لمعالجة اإلخالل؛ فيحق للطرف المستلم 
للخدمة إنهاء االتفاقية بإخطار مكتوب لإلنهاء في فترة ال تزيد عن ثالثين )30( يوماً من انتهاء فترة التصحيح المتمثلة بخمس 
وأربعين )45( يوًما. يتم تجديد االتفاقية بشكل تلقائي لفترات سنوية مالم ينهي أحد األطراف االتفاقية في الذكرى السنوية 
الخامسة أو ذكرى سنوية الحقة لتاريخ السريان بإخطار للطرف اآلخر بفترة ال تقل عن تسعين )90( يوماً عن الذكرى السنوية.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات
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اتفاقية خدمات األمن الصناعي والوقاية من الحرائق 12-6-3-3

أرامكو السعودية )مزود خدمات(الطرف امُلتعاقد معه
تسري االتفاقية من تاريخ 1423/05/01هـ )2003/07/01م( ولمدة عشرين )20( سنة.املدة

القيمة
 )50,000( دوالر أمريكي بشكل ربع سنوي، تدفع مقدًما، للخدمات المجدولة. أما الخدمات بناًء على الطلب، فتعّوض الشركة 
أرامكو السعودية عن التكاليف الحقيقية المتكبدة في تقديم الخدمة. إن الدفعات الربعية المجدولة عرضة للتعديل بناًء على 

مؤشر األسعار للمستهلك في المملكة.

أهم الشروط والتزامات األطراف

تقوم أرامكو السعودية بتزويد الشركة في مرفق إنتاج جدة بالخدمات المجدولة المتعلقة بخدمات أمن المنطقة المحيطة، كما 
تزود الشركة بالمعدات المتنقلة لمكافحة الحرائق وتوفير العاملين. وتقوم أرامكو السعودية بتقديم عدد من الخدمات بناًء على 
الطلب والتي تشمل بذل قصارى جهدها في حماية الموظفين، وتقديم التوصيات لتطوير األمن الصناعي والحماية من الحرائق، 

وأي خدمات أخرى ذات عالقة توافق أرامكو السعودية على أنها معقولة، والتواصل مع الجهات الخارجية في حالة الطوارئ. 

اإلنهاء
يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومنها عن طريق إخطار مكتوب من ِقبل أي من األطراف يسبق اإلنهاء بـتسعين )90( يوًما على 
األقل. وفي حالة إخالل الشركة بااللتزام بالدفع أو أي إخالل جوهري آخر ألحكام االتفاقية، فيحق للمزود إيقاف الخدمات 

أو إنهاء االتفاقية في حالة عدم معالجة الشركة لإلخالل بحسب االتفاقية. 
تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية التشغيل والصيانة 12-6-3-4

أرامكو السعودية )مزود خدمات(الطرف امُلتعاقد معه

املدة
انتهت هذه االتفاقية وفًقا ألحكامها، إال أن الشركة وأرامكو السعودية مستمرتين بتطبيقها. ويتفاوض الطرفين حالًيا تمديد 

االتفاقية أو توقيع اتفاقية جديدة.

القيمة

تكاليف العمليات والصيانة الروتينية الحالية هي )691,900( ريال سعودي شهرًيا، وتعدل في األول من يناير من كل سنة. 
وتدفع الشركة رسوم تأجير شهرية لخطوط األنابيب المترابطة قدرها )50,000( دوالر أمريكي، وتكاليف إضافية بحسب 
الكميات التي تظهر على عداد نقل العهدة أو في سند الشحن كما يلي: )أ( رسم مناولة رجيع النافثا وقدره )0.2( دوالر 

أمريكي للبرميل. )ب( رسم مناولة تصدير منتجات الشركة وقدره )0.2( دوالر أمريكي للبرميل.

أهم الشروط والتزامات األطراف

تحت  وغيرها(  العهدة  نقل  وعداد  الضخ  ومحطات  الحرارة  تتبع  وكشاف  األنابيب  خطوط  )تشمل  مرافقها  الشركة  تضع 
عهدة أرامكو السعودية إلدارتها وصيانتها. ُحددت التكاليف التي تدفعها الشركة ألرامكو السعودية بحسب ممارسات أرامكو 
السعودية العادية للمحاسبة. وتحتفظ أرامكو السعودية بحق تعديل تكاليف المناولة بقدر ما هو ضروري لتغطي التكلفة التي 
تحملتها وتعديل رسوم التشغيل السنوية لتعديل الفروقات بين التكاليف المتوقعة والفعلية. تتحمل الشركة كامل المسؤولية عن 

التلوث واإلصابات والوفيات الناتجة عن التلوث.

اإلنهاء
أُنهيت االتفاقيات المذكورة،  الفوائض والبروبان واإليثان نافذة. وقد  اتفاقيات توريد إعادة  تبقى االتفاقية نافذة ما دامت 
وعليه انتهت هذه االتفاقية وفًقا ألحكامها، إال أن الشركة وأرامكو السعودية مستمرتين بتطبيقها. ويتفاوض الطرفين حالًيا 

تمديد االتفاقية أو توقيع اتفاقية جديدة.
تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية التشغيل والصيانة )البروبان( 12-6-3-5

أرامكو السعودية )مزود خدمات(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من 1439/05/25هـ )2018/02/11م( حتى 1448/04/19هـ )2026/09/01م(.املدة

تكلفة شهرية قدرها )83,800( ريال سعودي )تُراجع في األول من يناير من كل سنة( للعمليات والصيانة الروتينية للمرافق القيمة
ولنقل البروبان عبر خطوط األنابيب.

أهم الشروط والتزامات األطراف

تقوم أرامكو السعودية بتقديم خدمات التشغيل والصيانة لمرافق عداد نقل العهدة للبروبان، وتكون المرافق في عهدة أرامكو 
السعودية وتشمل دون حصر الضواغط ومعدات عداد نقل العهدة للبروبان ومحطة صمامات التحكم وخط أنابيب البروبان 
وما يشمله من معدات ميكانيكية أو كهربائية أو أجهزة التحكم داخل معمل ينبع. تقوم الشركة بتزويد وتخزين جميع قطع 
غيار ومواد المرافق في مستودع الشركة في مدينة ينبع الصناعية لتكون متوفرة الستخدام أرامكو السعودية. وعلى أرامكو 
السعودية أن تقوم بممارسة أفضل الجهود لمكافحة التلوث وتلوث األراضي والمياه الناتج عن تشغيل وصيانة مقياس العهدة. 
ولكن تتحمل الشركة كامل المسؤولية، وتدفع عن أرامكو السعودية وتعوضها وتضمن خالصها من جميع المطالبات والخسائر 

والمصروفات واألضرار المتكبدة نتيجة التلوث.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومنها في حالة إنهاء أو إلغاء اتفاقية توريد البروبان ذات العالقة. وللمزيد من المعلومات 
حول اتفاقية توريد البروبان الرجاء مراجعة القسم )12-6-1-4( »اتفاقية مؤقتة لتوريد البروبان« باإلضافة إلى ذلك، إذا لم 
تف الشركة بالتزاماتها في الدفع وفًقا لالتفاقية أو في حال ارتكبت أي إخالل جوهري آخر فيحق للمزود إيقاف الخدمات 

أو إنهاء االتفاقية في حالة عدم معالجة الشركة لإلخالل بحسب االتفاقية.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات
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اتفاقية التشغيل والصيانة )الغاز واإليثان( 12-6-3-6

أرامكو السعودية )مزود خدمات(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من تاريخ 1431/03/15هـ )2010/03/01م( ولمدة عشرين )20( سنة.املدة

تكلفة شهرية قدرها )55,700( ريال سعودي )تُراجع في األول من يناير من كل سنة( للعمليات والصيانة الروتينية للمرافق القيمة
ولنقل الغاز.

أهم الشروط والتزامات األطراف

تقوم أرامكو السعودية بتقديم خدمات التشغيل والصيانة لمرافق عداد نقل العهدة لقياس غاز البيع واإليثان. وتكون المرافق 
)عداد نقل العدة لغازي البيع وااليثان، بما في ذلك األنابيب والصمامات وأجهزة التحكم وزالقات عداد نقل العهدة والمعدات 
بتزويد  الشركة  تقوم  السعودية.  أرامكو  الصناعية في عهدة  ينبع  وااليثان( في مدينة  البيع  لنقل غازي  الالزمة  الكهربائية 
أرامكو  متوفرة الستخدام  لتكون  الصناعية  ينبع  مدينة  في  الشركة  مستودع  في  المرافق  ومواد  غيار  قطع  جميع  وتخزين 
السعودية. وعلى أرامكو السعودية أن تقوم بممارسة أفضل الجهود لمكافحة التلوث وتلوث األراضي والمياه الناتج عن تشغيل 
وصيانة مقياس العهدة. تتحمل الشركة كامل المسؤولية، وتدفع عن أرامكو السعودية وتعوضها وتضمن خالصها من جميع 

المطالبات والخسائر والمصروفات واألضرار المتكبدة نتيجة التلوث.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومنها اإلنهاء باتفاق الطرفين ومنها كذلك في حالة إنهاء أو إلغاء اتفاقيات توريد غاز البيع 
واإليثان. )للمزيد من المعلومات حول اتفاقية توريد غاز البيع الرجاء مراجعة القسم )12-6-1-5( »اتفاقية توريد غاز البيع«( 
أو في حالة إخالل الشركة الجوهري باالتفاقية فيحق للمزود إيقاف الخدمات أو إنهاء االتفاقية في حالة عدم معالجة الشركة 

لإلخالل بحسب االتفاقية.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية تأجير السفن 12-6-3-7

شركة دايتوه للتجارة المحدودة )مالك(الطرف امُلتعاقد معه

أحد عشر )11( شهًرا من 1443/06/29هـ )2022/02/01م(.املدة

القيمة
يتم احتساب األسعار بحسب سعر الطن المتري وبحسب موقع وكميات التوصيل. تحتوي االتفاقية على غرامات تأخير )مبلغ 
يدفع لمالك سفينة في حالة الفشل في التحميل أو التفريغ خالل الوقت المتفق عليه( تقدر بـ )16,500( دوالر أمريكي لليوم 

بشكل تناسبي. 

أهم الشروط والتزامات األطراف
بموجب االتفاقية، يتعهد المالك بنقل شحنات الزيت األساسي المقدم للشحن من قبل الشركة من نقطتي تحميل )ينبع وجدة( 
لنقاط التوصيل التالية: مومباي )الهند(، الفجيرة والحمرية وجبل علي )اإلمارات العربية المتحدة( سواكن )السودان(. تقوم 

الشركة على األقل بشحن )110,000( طن متري في السنة موزعة بالتساوي، ويوفر المالك سفينة واحدة في الشهر.

اإلنهاء

يحق ألي من األطراف إنهاء االتفاقية في أي وقت بإخطار مكتوب للطرف اآلخر في حالة:
ارتكاب الطرف اآلخر إلخالل جوهري ال يمكن تصحيحه.أ- 
ارتكاب الطرف اآلخر إلخالل جوهري ال يصحح خالل أربعة عشر )14( يوماً من استالم إخطار مكتوب بشأن اإلخالل.ب- 
فشل الطرف اآلخر في دفع أي مبالغ مستحقة بحسب االتفاق في تاريخ االستحقاق واستمرار حالة عدم الدفع لمدة ج- 

ثالثين )30( يوماً من استالم الطرف اآلخر إلخطار بحلول موعد استحقاق الدفعة.
إلغاء أو تعديل أي موافقة أو ترخيص أو تصريح يؤدي لعدم إمكانية الطرف اآلخر االلتزام بواجباته بحسب االتفاقية أو د- 

عدم إمكانية االستفادة من حقوقه التي توفرها االتفاقية. 

تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز. ويتم حل النزاعات بالتحكيم بحسب قواعد محكمة لندن الدولية للتحكيم في لندن.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقيات التقنية والملكية الفكرية 12-6-4

يرجى مراجعة القسم )12-9-2( »العالمات التجارية المرخصة« والقسم )12-10-2( »التقنيات والبرامج المرخصة« لمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات 
العالمات التجارية والتراخيص الجوهرية للشركة.
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اتفاقيات العقارات وايجار األصول والخدمات األساسية 12-6-5

اتفاقية ايجار )مرفق إنتاج ينبع( 12-6-5-1

الهيئة الملكية للجبيل وينبع )مؤجر(الطرف امُلتعاقد معه

1415/07/01هـ )1994/12/03م( ولمدة 31 سنة هجرية، ويمكن تجديدها فقط باتفاق األطراف.املدة

القيمة
)5,136,300( ريال سعودي سنوًيا، تدفع بشكل مسبق في كل ذكرى سنوية لتاريخ السريان. يمكن للهيئة الملكية للجبيل وينبع 
تعديل القيمة كل خمس )5( سنوات بحسب معدل مؤشر سعر المستهلكين، على أن يكون الحد األدنى هو )5,136,300( ريال 

سعودي سنوًيا. 

أهم الشروط والتزامات األطراف

اتفاقية تأجير أرض صناعية بين الشركة والهيئة الملكية للجبيل وينبع لتأجير األرض التي يقع عليها مرفق إنتاج ينبع. وتقبل 
الشركة األرض كما هي وال تقدم الهيئة الملكية للجبيل وينبع أي إقرارات أو ضمانات صريحة أو ضمنية عن أحوال األرض 
أو عن مالءمتها لالستعمال. وتعوض الشركة الهيئة الملكية للجبيل وينبع أي تكاليف أو أضرار تنتج عن استخدامها لألرض. 
يجب على الشركة التأكد من أن تصميم وتشييد وتشغيل أجهزة مراقبة البيئة تطابق متطلبات الهيئة العامة لألرصاد وحماية 
البيئة واإلرشادات البيئية لمدينة ينبع الصناعية وتصريح الهيئة الملكية للجبيل وينبع للتشغيل، حيث يشمل ذلك اللوائح التي 
تصدرها الهيئة الملكية بشأن التحكم في المواد الخطرة. وفي حالة اإلنهاء، يمكن للشركة إيجاد مشتري/مستثمر للمرفق 
واألرض توافق الهيئة الملكية للجبيل وينبع عليه، أو يجب عليها هدم المرفق وإعادة األرض للهيئة الملكية للجبيل وينبع كما 
كانت، أو تعوض الشركة الهيئة الملكية عن التكاليف التي تكبدتها إلعادة األرض. تلتزم الشركة بعدة التزامات أخرى وفًقا 

لالتفاقية، مثل اشتراطات السعودة والمسؤولية االجتماعية.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية من قبل أي من األطراف في حالة التقصير الجوهري من قبل الطرف اآلخر من دون تصحيح خالل 
تسعين )90( يوماً من استالمه إخطاًرا عن التقصير. كما يمكن إنهائها في حالة أن الشركة )1( أخلت األرض المؤجرة أو 
المرفق، أو )2( أبرمت أي عقد من الباطن أو تنازلت عن العقد أو عن أي مصلحة فيه دون موافقة كتابية من الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع، أو )3( في حالة انتهاء الكيان القانوني للشركة، أو )4( انتهاء سريان وصالحية التصاريح الصادرة من قبل وزارة 

الطاقة أو الجهة الحكومية المعنية.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات لدى ديوان المظالم )المحكمة اإلدارية(.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية الخدمات األساسية )مرفق إنتاج ينبع( 12-6-5-2

شركة مرافق )مورد(الطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من 1423/10/28هـ )2003/01/01م( ولمدة ثالثين )30( سنة.املدة

القيمة
تُحدد القيمة بناًء على الخدمة واالستخدام، بحسب التسعيرة المحددة في االتفاقية، ويمكن لشركة مرافق تعديل التسعيرة 
بموجب قرار صادر من المنظم وبعد إخطار مكتوب للشركة يسبق التعديل بستين )60( يوًما. وتقوم مرافق بإصدار فواتير 

شهرية بتكاليف االستخدام ويجب أن تسدد الشركة تلك الفواتير خالل خمسة وأربعين )45( يوًما من تاريخ استالمها.

أهم الشروط والتزامات األطراف

تورد شركة مرافق الخدمات األساسية المفصلة في االتفاقية، وتشمل الكهرباء والمياه )معالجة مياه الصرف الصحي، تبريد 
مياه البحر، معالجة مياه العمليات الصناعية، وغيرها( للشركة في مرفق إنتاج ينبع. ويمكن لشركة مرافق إيقاف الخدمات 
في حالة عدم التزام الشركة بأي من التزاماتها الجوهرية دون تصحيح خالل تسعين )90( يوًما من استالم إخطار مطالبة 
مكتوب، ويمكن إيقاف الخدمات فقط بعد ثالثين )30( يوًما من إخطار يوضح تاريخ اإليقاف. بحسب االتفاقية، ال تكون 
شركة مرافق مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار في حالة فشلها في تقديم الخدمات للشركة، ماعدا في حالة إهمال جسيم 
أو سوء سلوك متعمد من شركة مرافق. باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن للشركة إعادة بيع أو توريد خدمات المرافق ألي طرف 
ثالث، ولكن يجوز للشركة تحويل فوائدها في العقد لمستخدم جديد للمرافق بشرط موافقة شركة مرافق وموافقة الطرف 

الثالث على شروط االتفاقية.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، وتشمل اإلنهاء من قبل أي من األطراف في حالة إخالل الطرف اآلخر الجوهري بأحكام 
من  إخطار  استالم  من  يوماً   )90( تسعين  للتصحيح خالل  معقولة  اتخاذ خطوات  دون  أو  اإلخالل  دون تصحيح  االتفاقية 
الطرف اآلخر أو خالل مدة يتفق عليها األطراف. كما يمكن للشركة إنهاء االتفاقية في حالة أن الشركة لم تعد تنوي شغر 

مرفق إنتاج ينبع.

النظام احلاكم وفض النزاعات
تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفًقا لنظام التحكيم أو يمكن ألي من األطراف إحالة 

النزاع لديوان المظالم.
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اتفاقية اإليجار والخدمات األساسية )مرفق إنتاج جدة( 12-6-5-3

أرامكو السعودية )مؤجر ومورد خدمات(الطرف امُلتعاقد معه

تسري هذه االتفاقية من 1417/02/14هـ )1996/07/01م( ولمدة ثالثين )30( سنة ويمكن تجديدها سنوًيا باتفاق األطراف.املدة

القيمة
المجموع الحالي لإليجار السنوي هو )452,541.1( ريال سعودي.  	
الخدمات األساسية وغيرها من الخدمات: تقديم الخدمات )المياه، والكهرباء، تعبئة وتفريغ الخزانات( بحسب التسعيرة  	

المحددة في االتفاقية.

أهم الشروط والتزامات األطراف

تقوم أرامكو السعودية بتأجير األرض التي يقع عليها مرفق إنتاج جدة للشركة، وتقوم بتوريد الخدمات األساسية وغيرها من 
الخدمات للشركة، وتشمل: الكهرباء، تشغيل وصيانة عدادات الكهرباء، توريد المياه العذبة، تشغيل وصيانة عدادات المياه 
وخدمات التحميل البحري. وال تحتوي االتفاقية على جميع األحكام المعتادة في عقد إيجار وال تنظم كيفية التعامل مع مرفق 
اإلنتاج )بما في ذلك ما بعد إنهاء أو انتهاء االتفاقية(. وتكون موافقة أرامكو السعودية المكتوبة والمسبقة )والتي ال يجب 

االمتناع عنها ألسباب غير معقولة( مطلوبة ألي تحويل لالتفاقية أو تنازل عنها لطرف آخر من قبل الشركة.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومن ذلك إنهاء أي من الطرفين االتفاقية بإخطار مكتوب للطرف اآلخر في حالة إخالل 
الطرف اآلخر الجوهري باالتفاقية وعدم تصحيح اإلخالل خالل ستين )60( يوًما، وال يخل ذلك بالحق في المطالبة في 
التعويض عن اإلخالل. يشمل اإلخالل الجوهري للشركة، مثاًل، عدم االلتزام بأحكام الدفع والذي يمكن أرامكو السعودية من 
إنهاء أو إيقاف تنفيذ االتفاقية. يمكن ألي طرف إنهاء االتفاقية في حالة عدم االلتزام بالسرية. يمكن تجديد االتفاقية باتفاق 
األطراف، مالم يتم إنهائها من قبل أي طرف بإخطار مكتوب للطرف اآلخر يسبق تاريخ االنتهاء بـخمس )5( سنوات على األقل. 

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفًقا لنظام التحكيم.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية شراء المياه )مرفق إنتاج جدة( 12-6-5-4

كنداسة لخدمات المياه )مورد(الطرف امُلتعاقد معه

1443/08/05هـ )2022/03/08م( حتى 1448/01/14هـ )2026/06/29م(.املدة

األسعار محددة في االتفاقية.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

يقوم المورد ببناء وتشغيل محطة تحلية مياه في مقر الشركة ومن ثم يقوم ببيع المياه المحالة للشركة. يجب أن يقوم المقاول 
بتوريد يصل إلى )1500( متر مكعب من المياه للشركة يومًيا بحسب طلب مرفق إنتاج جدة من تاريخ اكتمال المحطة والذي 
كان مخطًطا له في نهاية شهر سبتمبر 2022م، وحتى تاريخ 1448/01/14هـ )2026/06/29م(. وتلتزم الشركة باالستالم 
والدفع )حتى في حالة عدم االستالم( مقابل حد أدنى للشراء بقدر )1200( متر مكعب لليوم في الشهر. ويقوم الطرفين حالًيا 

بالتفاوض على تعديل نطاق العمل والجدول الزمني في االتفاقية.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، وتشمل اإلنهاء من قبل الشركة في حالة فشل المورد بااللتزام باألحكام بعد أربعة عشر 
)14( يوًما من استالم إخطار يطالب فيه بااللتزام أو تصحيح الخطأ. ويمكن للمورد اإلنهاء لسبب في حالة فشل الشركة في 
االلتزام باألحكام وذلك بعد إخطار الشركة من قبل المورد بشأن الفشل بااللتزام وقيامه بإعطاء وقت مناسب للتصحيح ووفًقا 
لألنظمة المطبقة. يمكن للشركة إنهاء االتفاقية ألي سبب بإخطار يسبق اإلنهاء بستة )6( أشهر، ولكن دون إخالل بحق المورد 

في استرداد االستثمار األصلي في محطة التحلية كما هو وارد في االتفاقية.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات في المحاكم التجارية السعودية.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية توريد الطاقة )مرفق إنتاج جدة( 12-6-5-5

شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد )مقاول( الطرف امُلتعاقد معه

املدة
أخرى  لفترات  وتجدد  )2026/04/11م(،  1447/11/04هـ  حتى  )2022/04/12م(  1443/09/11هـ  من  االتفاقية  تسري 

باتفاق مكتوب من األطراف.

األسعار محددة في االتفاقية.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

يقوم المقاول بتوريد، وتركيب، وتشغيل وصيانة مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل لتوليد الطاقة الكهربائية المطلوبة لمرفق 
إنتاج جدة )بما في ذلك التوليد االحتياطي في حالة أي انقطاع في توليد الطاقة(. وتحتاج الشركة إلى )50( هرتز من الطاقة 
الكهربائية من خالل ثالث مداخل بحد استهالك أدنى وقدره )2,764,800( كيلوواط للساعة شهرًيا. وفي حالة أن استهالك 
الشركة للطاقة أقل من الحد األدنى المتفق عليه، يجب على الشركة أن تدفع مقابل )2,764,800( كيلوواط للساعة شهرًيا، 

وتدفع الشركة أي زيادة استهالكية بحسب سعر الوحدة المتفق عليه للكيلوواط.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومنها اإلنهاء من ِقبل الشركة في حالة عدم التزام المقاول باألحكام بعد خمسة )5( أيام 
من إخطار يُطالَب فيه بااللتزام أو التصحيح. كما يحق للمقاول اإلنهاء في حالة عدم التزام الشركة باالتفاقية، وذلك وفًقا 
لألنظمة وإلخطار معقول بااللتزام أو التصحيح. كما يحق للشركة إنهاء االتفاقية ألي سبب في أي وقت، ولكن في هذه الحالة 

يستحق المقاول التعويض المحدد بحسب المعادلة الواردة في االتفاقية.

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات في المحاكم التجارية السعودية.النظام احلاكم وفض النزاعات
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اتفاقية مرفق تخزين )ينبع( 12-6-5-6

مؤجر )أو ُمشغل(.الطرف امُلتعاقد معه

املدة
تسري االتفاقية من 1442/05/17هـ )2021/01/01م( ولمدة سنة واحدة تجدد تلقائًيا لمدد مماثلة ما لم يتم إنهائها بإخطار 

يسبق تاريخ االنتهاء بثالثة )3( أشهر.

اإليجار )4,544,613.75( ريال سعودي سنوًيا، باإلضافة لرسوم إنتاجية وخدمات. ويجب التفاوض على األسعار قبل أي مدة القيمة
تجديد. 

أهم الشروط والتزامات األطراف

تقوم الشركة باستئجار مرفق للتخزين في ينبع، ويقوم المشغل بتأجير المرفق وتوفير خدمات أخرى، وتشمل دون حصر 
المستحقة  المبالغ  كامل  بدفع  الشركة  تقوم  وكعوض،  الشركة.  منتجات  وتحميل  وتفريغ  وحراسة  ومناولة  وتخزين  استالم 
لدى  الشركة  منتجات  ملكية  تظل  األخرى شهرًيا.  الخدمات  وتكاليف  الشهرية،  الصهاريج  إيجار  قيمة  دون حصر  وتشمل 
الشركة ويكون للمشغل الحق في الرهن والحيازة حتى يستلم كامل المبالغ المستحقة. تشمل أحكام االتفاقية حدوداً لمسؤولية 
المشغل للشركة ألي مبلغ يتخطى خمسة )5( ماليين دوالر أمريكي. فيما يتعلق بالتأمين، يجب على كال الطرفين الحفاظ 
على تغطية تأمينية فعالة مع أي تغطية إضافية بحسب ما هو مطلوب بحسب األنظمة المطبقة، وذلك على حسابهم الخاص 
طوال فترة االتفاقية وطالما ظلت المنتجات في مرفق التخزين، ويجب على الشركة الحصول على تأمين للمسؤولية العامة 

تجاه أي طرف ثالث.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومنها من قبل أي من األطراف، بشكل كامل أو جزئي، بإخطار في حالة )1( إفالس أي من 
األطراف، أو )2( إحالة االتفاقية أو التنازل عنها لطرف ثالث أو التعاقد من الباطن ألي حقوق أو التزامات من أي طرف دون 
الحصول على الموافقة المسبقة من الطرف اآلخر، أو )3( عدم معالجة أي إخالل خالل ثالثين )30( يوماً بعد إخطار بشأن 
هذا اإلخالل، أو )4( التغير في السيطرة )وهو معّرف في االتفاقية كالحق في ممارسة 50% أو أكثر من حقوق التصويت في 
تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة(، أو )5( االستمرار في اإلخالل )دون النظر لمدى جوهرية اإلخالل(، و)6( موافقة الطرف 
اآلخر على إنهاء االتفاقية كتابًيا. ويمكن للمشغل إنهاء االتفاقية بشكل كامل أو جزئي في بعض الحاالت ومنها )1( في حالة 
إخالل الشركة أو في حالة وجود سبب مقنع للمشغل ليعتقد بأن الشركة قد أخلت باالتفاقية، أو )2( في حالة أن مرفق 
التخزين قد أصبح غير مناسب برأي المشغل ألسباب خارجة عن سيطرته، أو )3( في حالة اعتقاد المشغل بشكل معقول 
أن المنتجات قد يطرأ عليها تغيرات أو تتدهور حالتها ولم تؤمن الشركة ضد ذلك بشكل كامل، أو )4( في حالة وجهت جهة 
حكومية المشغل بإنهاء االتفاقية. ويمكن للمشغل أيًضا إنهاء االتفاقية، قبل أي مدة تجديد، في حالة عدم موافقة الشركة 

على تغيير األسعار المطلوبة لفترة التجديد تلك. 

تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات في المحاكم السعودية المختصة.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية مرفق تخزين )اإلمارات( 12-6-5-7

شركة الشارقة الوطنية لزيوت التشحيم )مؤجر(الطرف امُلتعاقد معه

املدة
تسري االتفاقية من 1443/05/28هـ )2022/01/01م( حتى 1444/06/07هـ )2022/12/31م(، ويتم التفاوض بين األطراف 

على تجديدها للسنة المقبلة.

القيمة
قيمة اإليجار )ويشمل تحميل المنتجات في صهاريج الطريق أو حاوية أيزو أو األكياس المرنة( هي )4.50( دوالر أمريكي 
لكل طن متري شهرًيا بحسب سعة الصهريج )2000( طن متري/)2316( متر مكعب و)2200( طن متري/)2500( متر مكعب، 

وتسعيرة إعادة التحميل والتفريغ هي )2( دوالر أمريكي لكل طن متري.

أهم الشروط والتزامات األطراف

تستأجر الشركة عدد من الصهاريج الواقعة في المنطقة الحرة بالحمرية، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة من المؤجر 
لتخزين زيوت األساس. وبموجب االتفاقية، تبقى ملكية الزيوت األساس في جميع األوقات حصًرا للشركة. تتحمل الشركة 
التكاليف بعد تخزين الزيوت األساس وحتى  التكاليف إلحضار الزيوت األساسية للصهاريج، ويتحمل المؤجر جميع  جميع 
تحميلها في صهريج التوصيل. يجب أن يؤمن المؤجر على زيوت األساس في الصهاريج بحسب سياسة تأمينه ويجب أن يقدم 

للشركة نسخة من تلك السياسة، بينما تكون التأمينات البحرية حتى الِشفة مغطاة في سياسة تأمين الشركة.

اإلنهاء
يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، تشمل من ِقبل أي من األطراف بشكل فوري في حالة تصفية الطرف اآلخر، أو إذا حصل 
تغيير إدارة أو ملكية الطرف اآلخر، أو في حالة قررت الشركة إخالء صهريج أو أكثر قبل اكتمال االتفاقية، أو في حالة إخالل 

أي طرف ألحكام االتفاقية.
تخضع االتفاقية ألنظمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويتم حل النزاعات في المحاكم اإلماراتية المختصة.النظام احلاكم وفض النزاعات

حصلت الشركة على موافقة شركة الشارقة الوطنية لزيوت التشحيم على التغير في اإلدارة والملكية المتعلق بالطرح بتاريخ 1443/12/08هـ )2022/07/07م(.
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12-6-5-8 )MLDW( اتفاقية ايجار الوسيط الكيميائي

شركة موبيل الصناعية للخدمات – ميسك )مؤجر، تغير اسمها إلكسون موبيل كاتاليست آند السينسينغ المحدودة(الطرف امُلتعاقد معه
تسري االتفاقية من 1405/07/10هـ )1985/03/31م( حتى يتم إنهائها من قبل الشركة بإخطار يسبق اإلنهاء بثالثين )30( يوًما.املدة

األسعار محددة في االتفاقية. لسنة 2022م، فإن التكاليف المحسوبة هي )1,625,000( دوالر أمريكي.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

يلتزم المؤجر بتزويد الوسيط الكيميائي الستخدامه من قبل الشركة في تشغيل إجراءات محددة إلزالة شمع الزيت بالتحفيز 
)MLDW Process(. ال تنتقل ملكية الوسائط الكيميائي للشركة أو أي طرف ثالث من خالل الشركة، ولكن يقوم المؤجر 
بإحالة جميع حقوقه وملكيته وفوائده في المواد المحفزة للشركة. يقوم المؤجر بضمان أداء الوسيط الكيميائي ضماًنا محدوًدا. 

وقام األطراف بتعديل شروط االتفاقية على مدى السنوات منذ توقيعها.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومنها عن طريق أي من األطراف في حالة إخالل الطرف اآلخر واستمرار اإلخالل لستين )60( 
يوماً بدون تصحيح، فعندها، للطرف غير المخل إعطاء إشعار لتصحيح اإلخالل خالل فترة ستين )60( يوم أخرى، وفي حال عدم 
التصحيح فيحق للطرف غير المخل إنهاء االتفاقية بإعطاء إشعار يسبق اإلنهاء بـعشرة )10( أيام للطرف المخل. يمكن للمؤجر 
إنهاء االتفاقية في حالة تعرض الشركة لإلفالس )أو أي حالة مشابهة أو مساوية(، أو في حالة بيع أو إحالة أو تحويل أو رهن أو 
تحميل تكاليف أو تأجير، أو التأجير من الباطن أو التنازل عن أو تحميلها لرهن أو عهدة فيما يتعلق بكامل أو جزء من حقوقها في 
االتفاقية بما يتنافى مع أحكام االتفاقية، أو في حالة التعديل الجوهري لالتفاقية بطريقة سلبية للمؤجر، بشكل كامل أو جزئي، 

بأي قانون أو قرار يفرض من الحكومة أو أي جهة.
تخضع االتفاقية للنظام السعودي، ويتم حل النزاعات في المحاكم السعودية.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية تأجير المعادن الثمينة 12-6-5-9

بنك إتش إس بي سي، بي إل سي )البنك(الطرف امُلتعاقد معه
تسري االتفاقية من سبتمبر 2015م وليس لها تاريخ انتهاء.املدة

ليس لالتفاقية قيمة محددة حيث يتضمن كل عقد تأجير )والمتمثل بمستند »تأكيد صفقة«( الرسوم المتعلقة به.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

يلتزم البنك بتأجير المعادن الثمينة )البالتينيوم والبالديوم( للشركة ويسمح لها باستخدام هذه المعادن في عملياتها كجزء من 
المنتجات أو المخاليط أو المعدات. ومن وقٍت آلخر، يتفق األطراف على األحكام المنظمة لعقد التأجير بشكل منفصل عن 
طريق إبرام »تأكيد صفقة«، ويتضمن هذا التأكيد كمية المعادن الثمينة والرسوم وأحكام الدفع ومكان التسليم. وفي كل عقد 
تأجير، تكون رسوم اإليجار ثابتة وحاّلة في يوم إرجاع المعدن الثمين إلى البنك بالطريقة التي تُحدد في »تأكيد الصفقة«. 
وتتحمل الشركة كامل المسؤولية، وتدفع عن البنك وتعوضه عن أي خسارة أو سرقة أو تدمير للمعدن الثمين. وفي حال إخفاق 

الشركة في إرجاع المعدن الثمين للبنك فإنها تدفع رسوم اإلخالل والتي يتم احتسابها وفًقا ألحكام االتفاقية.

اإلنهاء
في حالة اإلخالل باالتفاقية من قبل الشركة فإن للبنك أن يعتبر عقد التأجير )»تأكيد الصفقة«( ذو العالقة منتهًيا، وذلك بعد 
إخطار الشركة. وتتضمن حاالت اإلخالل حاالت اإلخفاق في إرجاع المعدن الثمين والتخلف عن الدفع في الموعد وانتهاء 

أعمال الشركة أو أن تصبح تأدية الشركة اللتزاماتها في االتفاقية غير قانونية.
تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز، ويتم حل النزاعات إما في محاكم إنجلترا وويلز أو أمام لجنة المنازعات المصرفية. النظام احلاكم وفض النزاعات
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اتفاقيات تحالف أرامكو لزيوت األساس 12-6-6

االتفاقية اإلطارية للتحالف  12-6-6-1

أرامكو السعودية، وإس-أويل، وموتيفاالطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من 1440/04/25هـ )2019/01/01م( وتظل سارية مالم يتم إنهائها.املدة

ليس لالتفاقية قيمة محددة.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

أبرمت االتفاقية لغرض وضع نظام لتسويق وبيع الزيوت األساسية من الفئة األولى والفئة الثانية والفئة الثالثة تحت عالمة 
أرامكو السعودية التجارية، ولتوحيد نمط وإجراءات العمل بين األطراف. بموجب االتفاقية، تكون الشركة، وموتيفا، وإس-
أويل )الشركات التابعة( مسوقين حصريين لمنتجات زيوت األساس التي تحمل عالمة أرامكو السعودية في المناطق المحددة 
لكل منهم. لمزيد من المعلومات حول المناطق المحددة، الرجاء مراجعة القسم )4-5-4( »تحالف أرامكو لزيوت األساس«. 
يحق لكل طرف البيع في المنطقة المخصص له فقط، سواًء بيع منتجاته التي أنتجها أو منتجات الشركات التابعة األخرى 
التي تتم بحسب اتفاقية المبيعات الرئيسية. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )12-6-6-2( »اتفاقية المبيعات 
الرئيسية«. وتتعاون الشركات التابعة لتحسين التوريد العالمي والمحلي، ويشمل ذلك في حالة الطوارئ التي تؤثر على مرافق 
إنتاج أو تخزين شركة تابعة وتُفضي بأن تحتاج لتوريد زيوت أساسية تحمل عالمة أرامكو السعودية لتغطية التزامات المبيعات، 
فعلى الشركات التابعة غير الُمتأثرة بذل جهدها التجاري المعقول لتوريد تلك الكميات )ولكنهم ليسوا ملزمين بذلك إذا كان 

من شأنه أن يوثر سلبًيا على التزامات مبيعاتهم أو عملياتهم أو أعمالهم(.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بعدة طرق، ومنها بشكل فوري في الحاالت التالية: )1( موافقة األطراف، أو )2( إخطار مكتوب من طرف 
)ال يخضع لحدث إعسار( في حالة إعسار أي طرف آخر، ويسري اإلنهاء فقط على الطرف الذي يخضع لحدث إعسار، أو 
)3( إخطار مكتوب من طرف )ال يخضع لتغير في السيطرة( في حالة تغير السيطرة لطرف آخر عدا أرامكو السعودية ويسري 
فقط على الطرف الذي تغيرت السيطرة عليه، أو )4( إخطار مكتوب من أرامكو السعودية مسبق بفترة سنة. باإلضافة لذلك، 
يمكن ألي طرف االنسحاب من التحالف بتقديم إخطار مكتوب مسبق بتسعين )90( يوم في حالة تغير السيطرة، أو مسبق 

بسنة واحدة في حالة عدم ِرضاه عن مسألة معينة ُمقلقة بالنسبة له. 

تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز، ويتم حل النزاعات بالتحكيم بحسب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.النظام احلاكم وفض النزاعات

اتفاقية المبيعات الرئيسية  12-6-6-2

إس-أويل، وموتيفاالطرف امُلتعاقد معه

تسري االتفاقية من 1440/04/25هـ )2019/01/01م( وتظل سارية مالم يتم إنهائها.املدة

ليس لالتفاقية قيمة محددة.القيمة

أهم الشروط والتزامات األطراف

تنظم االتفاقية بيع وشراء زيوت األساس في حال رِغب طرف بأن يعرض زيوت أساس تحت عالمة أرامكو السعودية خارج 
منطقته المحددة وفي منطقة طرف آخر بحسب االتفاقية اإلطارية للتحالف. ولمزيد من التفاصيل حول االتفاقية اإلطارية، 
الرجاء مراجعة القسم )12-6-6-1( »االتفاقية اإلطارية للتحالف«. وكل عملية بيع أو شراء يتم تنفيذها بشكل منفصل عبر 

الدخول في »تأكيد صفقة« بين األطراف ذوي العالقة، توضح التفاصيل التجارية لكل عملية.

اإلنهاء

يمكن إنهاء االتفاقية بشكل فوري في حالة:
موافقة األطراف بحسب متطلبات حوكمة كل طرف، بعد إعطاء األطراف إلخطار مسبق ألرامكو السعودية. 	
إنهاء االتفاقية اإلطارية للتحالف لجميع األطراف. 	
انسحاب أحد األطراف من أو إنهاؤه لالتفاقية اإلطارية للتحالف، وفي هذه الحالة يسري اإلنهاء على الطرف ذلك  	

فقط.

تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز، ويتم حل النزاعات بالتحكيم بحسب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.النظام احلاكم وفض النزاعات

لمزيد من المعلومات حول تحالف أرامكو لزيوت األساس، الرجاء مراجعة القسم )4-5-4( »تحالف أرامكو لزيوت األساس«، ولمزيد من التفاصيل حول 
المخاطر المتعلقة بتحالف أرامكو لزيوت األساس، الرجاء مراجعة القسم )2-1-22( »المخاطر المتعلقة بتحالف أرامكو لزيوت األساس«.
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اتفاقيات المبيعات للعمالء 12-6-7

مبيعات الزيوت األساسية 12-6-7-1

تقوم الشركة ببيع منتجات زيوت األساس للعمالء في المملكة وفي مواقع أخرى خارجها. وكما بتاريخ 30 يونيو 2022م، لدى الشركة )91( اتفاقية بيع 
لزيوت األساس مع عمالئها. وفي هذه االتفاقيات، تستخدم الشركة عادًة نموذج عقد المبيعات )لكل من المبيعات المحلية والصادرة(، والذي يحتوي بشكل 

عام على األحكام التالية:

المدة: يتم االتفاق عليها مع كل عميل، وتتراوح ما بين اتفاقيات سنوية تجدد بشكل تلقائي إلى اتفاقيات لمدد أطول.

الكمية: جداول الكميات تحدد بشكل سنوي حسب االقتضاء وبناًء على قياسات الشركة، وبنسبة تفاوت تقدر بـ )5%( ألي اختالفات بحسب خيار المشتري.

الضمانات: يضمن البائع المشتري ويحميه ضد أي مطالبات أو خسائر أو أضرار تنتج عن استخدام زيوت األساس الُمباعة في حالة عدم استيفائها 
للمواصفات المتفق عليها بين األطراف )باستثناء في حالة تسلم المشتري للمنتجات غير المطابقة مع معرفته بذلك(.

الدفع: تتم الفوترة بالدوالر األمريكي بداية كل شهر للكميات التي تم تسليمها خالل الشهر السابق.

التسليم: تُستخدم خيارات مختلفة من الشروط التجارية الدولية )Incoterms( في التسليم وتوزيع المخاطر، وقد يتم تسليم المنتجات عن طريق الشحن 
البحري أو خطوط األنابيب أو صهاريج الطرق أو حاويات أيزو أو األكياس المرنة التي يوفرها المشتري.

اإلنهاء: تتيح االتفاقيات اإلنهاء بدون سبب لكال األطراف، مع فترات إخطار تتراوح ما بين تسعين )90( يوًما إلى سنة واحدة. ويمكن لألطراف أيًضا اإلنهاء 
بإخطار مكتوب للطرف اآلخر في حالة إخالل الطرف اآلخر الجوهري باالتفاقية وفي حالة فشله في تصحيح اإلخالل بعد استالم اإلخطار خالل ثالثين 
)30( يوًما من استالم اإلخطار، وفي حالة تصفية الطرف اآلخر أو إيقافه للدفع، وفي حالة مخالفة الطرف اآلخر ألنظمة مكافحة الرشوة أو المنافسة.

وتقوم الشركة أيًضا ببيع بعض منتجات الزيوت األساسية بطريقة البيع مرة واحدة وبحسب السعر المحدد لالستخدام المحلي بناًء على استالم طلبات 
الشراء وإصدار العروض.

وللمزيد من المعلومات حول مبيعات الشركة وعمالئها، الرجاء مراجعة القسم )4-6( »المبيعات«.

مبيعات المنتجات الثانوية 12-6-8

تقوم الشركة ببيع المنتجات الثانوية مثل األسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، ومستخلص البرايت ستوك، والكبريت، والمنتجات البيضاء 
مثل الديزل فائق انخفاض الكبريت والنافثا وسائل الحفر.

فعلى سبيل المثال، يتم إنتاج األسفلت، والنافثا، وزيت وقود السفن الثقيل في مرفق إنتاج ينبع ويتم بيعها ألرامكو السعودية، وتشمل زيت وقود السفن 
الثقيل والذي يباع بنفس تكلفة اللقيم المدفوعة بحسب الطن المتري الُمشترى، وغيره بسعر السوق. باإلضافة، فتبيع الشركة خليط من المنتجات الثانوية 
التي ينتجها مرفق جدة ألرامكو السعودية، وتشمل زيت الوقود واألسفلت التي يتم إرجاعها ألرامكو السعودية يومًيا وتباع بنفس تكلفة اللقيم المدفوعة 

بحسب الطن المتري الُمشترى.

ويقدم الجدول التالي ملخًصا لالتفاقيات الرئيسية لبيع المنتجات الثانوية:

النظام الحاكمالمدةالعميلالمنتجات الثانوية#

المملكة العربية من 1439/06/19هـ )2018/03/07م( لمدة عشرين )20( سنة.أرامكو السعوديةالنافثا1
السعودية

من 1426/04/24هـ )2005/06/01م( لمدة خمس )5( سنوات تجدد أرامكو السعوديةاألسفلت2
تلقائياً بشكل سنوي.

المملكة العربية 
السعودية

زيت وقود السفن الثقيل وزيت 3
سامرفغاز التفريغ الخفيف

تم إبرام االتفاقية في 1418/08/01هـ )1997/12/01م( وتم 
تجديدها مؤخراً في 1441/05/06هـ )2020/01/01م( لمدة خمس 

)5( سنوات.

المملكة العربية 
السعودية

1436/06/12هـ )2015/04/01م( لمدة عشر )10( سنوات تجدد سامرفالديزل فائق انخفاض الكبريت4
تلقائياً لمدة خمس )5( سنوات.

المملكة العربية 
السعودية
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التمويل 12-6-9

لدى الشركة اتفاقيتي تمويل، وهي كاآلتي:

اتفاقية بنك الرياض للتسهيالت االئتمانية 12-6-9-1

بنك الرياض كمقرض )المقرض(، الشركة كمقترض )المقترض(.األطراف

بتاريخ 1440/08/23هـ )2019/04/28م( وجددت في 1442/06/25هـ )2021/02/07م(.التاريخ

اتفاقية تسهيالت ائتمانية )اتفاقية القرض( تتكون من تمويل إسالمي، حدود تسليف، وقروض ذات فترات قصيرة، واعتمادات مستندية.نوع التمويل

تمويل متطلبات ائتمان المقترض.الهدف

61,188,000 ريال سعودي.االلتزام الكلي

فترة مفتوحة غير محددة.فترة التوافر

املبلغ املستحق )األصلي( 
7,059,617.025 ريال سعودي.حتى 30 يونيو 2022م

1445/07/26هـ )2024/02/07م( والقروض قصيرة األجل تُستحق خالل سنة من سحبها.تاريخ االستحقاق النهائي

الضمان
سند ألمر بتاريخ 1442/06/25هـ )2021/02/07م( صادر من المقترض لمصلحة المقرض بقيمة 50,000,000 ريال سعودي.- 1
سند ألمر بتاريخ 1442/06/25هـ )2021/02/07م( صادر من المقترض لمصلحة المقرض بقيمة 11,188,000 ريال سعودي.- 2

التعهدات والقيود اجلوهرية

يتعهد المقترض للمقرض بالتالي:
عدم القيام بأي فعل من شأنه التأثير على شخصيته االعتبارية.- 1
إخطار المقرض بأي تغير يدخل على الشركة، سواًء بالنسبة للمساهمين أو رأس المال أو الممثلين النظاميين، وتقديم المستندات - 2

النظامية الدالة على ذلك.
إبالغ المقرض بأي تصرفات يجريها أو طارئ يحدث قد يمس أو يؤثر على مركزه المالي واإلداري أو ضماناته. - 3
تقديم طلباته إلى المقرض أواًل في مجال منتجات الخزينة، ومنتجات تمويل التجارة، ومنتجات إدارة النقد وذلك قبل عرض هذه - 4

الطلبات على أي من البنوك األخرى، بغرض تمكين الُمقرض من أسبقية تلبية هذه االحتياجات.
دفع كامل المبالغ المستحقة للمقرض عند موعد استحقاقها.- 5
تزويد المقرض بأي معلومات أو بيانات تُطلب منه عن نشاطه ومركزه المالي.- 6

حاالت اإلخالل

يحق للمقرض أن يعدل أو يلغي أو يقيد أي تسهيل ائتماني وارد في االتفاقية وشروطهم دون إشعار سابق وأن يطالب المقترض بتسديد 
التزاماته فوًرا. باإلضافة لذلك، تشمل حاالت اإلخالل أّيًا من اآلتي:

تغيير الشكل القانوني للمقترض أو هيكل ملكيته.- 1
عدم دفع المبالغ المستحقة بحسب اتفاقية التسهيالت االئتمانية.- 2
اإلخالل بااللتزامات الواردة في اتفاقية التسهيالت االئتمانية.- 3
وجود أو صدور أي دعاوى قضائية أو أحكام ضد المقترض أو كفالئه أو شركاته التابعة أو الشقيقة ألي سبب كان.- 4
صدور أي حكم أو قرار ضد كفالء المقترض أو شركاته التابعة أو الشقيقة قد يكون له، في رأي المقرض، تأثير سلبي ملموس على - 5

قدرتهم على أداء التزاماتهم بموجب وثائق التسهيالت.
عدم صحة أو دقة أي بيانات أو إقرارات أو مستندات مقدمة من المقترض بموجب اتفاقية التسهيالت االئتمانية.- 6
إخالل المقترض أو شركاته التابعة أو الشقيقة بالتزاماته بموجب أي اتفاقيات أو عقود أو ترتيبات مالية أخرى سواًء مع الُمقرض - 7

أو ألي دائن آخر.
في حالة أصبح المقترض معسًرا أو غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها.- 8

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة.النظام احلاكم

حصلت الشركة على موافقة بنك الرياض المكتوبة على الطرح بتاريخ 1443/09/23هـ )2022/04/24م(. 
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اتفاقية تسهيالت المرابحة 12-6-9-2

األطراف
الرياض، شركة  بنك  بالنيابة عن  المرابحة(  )وكيل تسهيالت  المرابحة  كوكيل تسهيالت  الرياض  وبنك  )المشتري(  الشركة كمشتري 
الراجحي المصرفية لالستثمار، البنك األهلي السعودي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة )أطراف 

تسهيالت المرابحة(.

1443/01/11هـ )2021/08/19م(.التاريخ

اتفاقية تسهيالت المرابحة.نوع التمويل

إعادة تمويل اتفاقيات تسهيل سابقة وألسباب تجارية عامة )الهدف(.الهدف

 فترة التوافر
يمكن للمشتري سحب مبالغ لتمويل الهدف حتى 1443/04/14هـ )2021/11/19م(.- 1
ويمكن للمشتري سحب مبالغ حتى 1451/01/17هـ )2029/05/30م( فقط لتدفع المبالغ المستحقة بحسب اتفاقية تسهيالت - 2

المرابحة.

االلتزام الكلي 
2,250,000,000 ريال سعودي )600,000,000 دوالر أمريكي( تقسم على:

1,687,500,000 ريال سعودي )مرابحة أ(.- 1
150,000,000 دوالر أمريكي )مرابحة ب(.- 2

املبلغ املستحق )األصلي( 
حتى 30 يونيو 2022م

مرابحة أ: 1,641,093,750 ريال سعودي.- 1
مرابحة ب: 145,875,000 دوالر أمريكي.- 2

1451/02/18هـ )2029/06/30م(.تاريخ االستحقاق النهائي

الضمان

سندين ألمر بتاريخ 1444/01/09هـ )2022/08/07م( من المشتري لمصلحة وكيل تمويل المرابحة للمبلغ األصلي للمرابحة )أ( - 1
قدره 1,641,093,750 ريال سعودي ومبلغ ربح مرابحة )أ( قدره 72,565,227 ريال سعودي.

سندين ألمر بتاريخ 1444/01/09هـ )2022/08/07م( صدرت من المشتري لفائدة وكيل تمويل المرابحة للمبلغ األصلي للمرابحة - 2
)ب( قدره 145,875,000 دوالر أمريكي ومبلغ ربح مرابحة )ب( قدره 7,175,168.21 دوالر أمريكي.

التعهدات والقيود اجلوهرية

يتعهد المشتري لوكيل تسهيالت المرابحة باآلتي:
عدم اإلعالن عن أو دفع أي أرباح أو أي توزيع آخر من شأنه أن يؤدي إلى، من ضمن أمور أخرى، حدوث حالة تقصير بموجب - 1

التسهيالت، أو إذا كان من شأن هذا الدفع أن يؤدي إلى اإلخالل بنسبة تناسب األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص 
االستهالك واإلطفاء إلى تكلفة التمويل، وهي )1:2(، المتفق عليها في اتفاقية تسهيالت المرابحة.

دفع كامل المبالغ المستحقة ألطراف تسهيالت المرابحة عند استحقاقها.- 2
تزويد وكيل تسهيالت المرابحة بالتالي: )أ( خالل فترة ال تقل عن مئة وثمانين )180( يوًما بعد نهاية كل سنة مالية، تزويد نسخة - 3

من القوائم المالية المراجعة للمشتري، و)ب( خالل فترة ال تقل عن تسعين )90( يوًما بعد نهاية النصف األول من كل سنة مالية، 
تزويد نسخة من القوائم المالية الموحدة غير المراجعة لتلك الفترة. 

إخطار وكيل تسهيالت المرابحة فوًرا بأي إخالل حقيقي أو محتمل.- 4
االمتثال لجميع األنظمة البيئية والتصاريح البيئية المنطبقة عليه، عندما يكون لعدم القيام بذلك أثر سلبي جوهري أو من المحتمل - 5

بشكل معقول أن يؤدي له.
التأكد من أن التزاماته بالدفع بموجب هذه االتفاقية ُمتساوي بالترتيب مع المقرضين اآلخرين.- 6
عدم االستحواذ على شركة أو عمل من شأنه أن يؤثر سلبًيا على أعماله أو وضعه المالي.- 7
التأكد من عدم تغيير أعمال الشركة بشكل كبير. - 8

حاالت اإلخالل

تشمل حاالت اإلخالل على:
التغير في الشكل القانوني للشركة من شركة مسؤولية محدودة.- 1
عدم دفع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية تسهيالت المرابحة.- 2
اإلخالل بااللتزامات بموجب اتفاقية تسهيالت المرابحة.- 3
أن يكون أي تعهد أو تأكيد من ِقبل المشتري غير صحيح أو مضلل.- 4
اإلخالل أو عدم الدفع بموجب أي اتفاقيات قروض أخرى تبرم مع وكيل تسهيالت المرابحة أو مقرضين آخرين.- 5
في حالة أصبح المقترض معسًرا أو غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها.- 6
مصادرة أو حجز رأس مال أو أصول المشتري أو تأميمها من قبل جهة حكومية أو تنظيمية أو غيرهم في المملكة.- 7
إنهاء أي اتفاقية توريد لقيم جوهرية.- 8

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة.النظام احلاكم

حصلت الشركة على موافقة بنك الرياض المكتوبة بالنيابة عن أطراف تسهيالت المرابحة على الطرح بتاريخ 1443/10/18هـ )2022/05/19م(.
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اتفاقية اإلدارة 12-6-10

أبرمت الشركة اتفاقية إدارة مع أرامكو السعودية بتاريخ 1444/02/17هـ )2022/09/13م( والتي تدخل حيز التنفيذ من تاريخ اكتمال الطرح وتظل سارية 
طوال الفترة التي تظل فيها أرامكو السعودية مسيطرًة، بشكل مباشر أو غير مباشر عبر تابعيها، على الشركة، وذلك مالم يتم إنهائها بحسب شروطها. 
وبموجب االتفاقية، تمارس أرامكو السعودية نوًعا من الرقابة على الشركة بما في ذلك عن طريق المشورة والتنسيق مع أرامكو السعودية بشأن بعض 
الرئيس  السعودية  أرامكو  ترشح  اإلدارة،  اتفاقية  وبشكل خاص، بحسب  معينة.  السعودية في مسائل  أرامكو  مع  الشركة  وتتعاون  الجوهرية،  القرارات 
التنفيذي وموظفين تنفيذيين آخرين للتعيين. كما تنص اتفاقية اإلدارة على أنه يجب على الشركة أن تتأكد من كون الرئيس التنفيذي مخوالً بصالحيات 
كافية، ومنها الدخول في عقود بالنيابة عن الشركة بما في ذلك العقود مع أرامكو السعودية، للحد المسموح نظاًما، والتأكد من أن استراتيجيات أعمال 
أرامكو السعودية والشركة، وإجراءات تخطيط األعمال واالستثمار متوائمة وتتماشى مع بعضها البعض. باإلضافة لذلك، يجب على الشركة أن تتأكد بأن 
يطلب مجلس اإلدارة رأي أرامكو السعودية في تشكيل لجان الشركة وأن يبلغ أرامكو السعودية قبل ترشيح مراجعي الحسابات الذين تعينهم الجمعية العامة. 
وتنص االتفاقية أيًضا على أنه يجب على الرئيس التنفيذي التشاور مع أرامكو السعودية وتقديم بعض المستندات والمعلومات إليها، ويشمل ذلك خطة 
األعمال وحسابات اإلدارة والقوائم المالية، وأن على المجلس ولجانه التشاور مع أرامكو السعودية قبل تقرير المسائل المتعلقة باالستقاللية والمنافسة 

وتضارب المصالح وتأهيل أعضاء المجلس. 

كما تسمح اتفاقية اإلدارة للشركة أن تتقدم بطلب ألرامكو السعودية بقبول موظفين باإلعارة من الشركة، والعكس. وعندما يكون الموظف معاًرا من أرامكو 
السعودية للشركة وليس موظًفا من ِقبل الشركة، فيجب على الشركة تعويض أرامكو السعودية عن أي تكاليف تتعلق بتوظيفه بحسب شروط اتفاقية إعارة 
منفصلة يتم التفاوض عليها والدخول فيها. باإلضافة إلى ذلك، فيمكن ألرامكو السعودية تقديم خدمات مؤسسية للشركة )مثل الخدمات المالية، الخزينة، 
المحاسبة، المشتريات، إدارة المخاطر، التأمين، القانونية، ودعم الموارد البشرية( بشروط وأحكام يتفق عليها كتابًيا بين األطراف فيما يتعلق بخدمة 

معينة بحسب اتفاقية الخدمات الفنية بين أرامكو السعودية والشركة.

باستثناء ما توافق الشركة على دفعه لقاء إعارات الموظفين أو الخدمات المؤسسية، ال يوجد مقابل مادي من أي طرف لآلخر بموجب االتفاقية.

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة، ويتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفًقا لنظام التحكيم.

اتفاقية توزيع ضريبة الدخل والزاكة 12-6-11

بتاريخ 1442/01/12هـ )2020/08/31م(،  اتفاقية توزيع ضريبة الدخل والزكاة  أبرمت الشركة وأرامكو السعودية وشركة جدوى لالستثمار الصناعي 
والتي اتفق األطراف بموجبها على آلية لتكون الشركة مسؤولًة عن خصم كامل ضريبة الدخل والزكاة المفروضة في المملكة المستحقة على حصة كٍل من 
المساهمين وذلك من حصة المساهم في أرباح الشركة. وتوزع االتفاقية عبء ضريبة الدخل على حصة المساهم الذي نتج عن ظروفه وجوب دفع الشركة 

لضريبة الدخل، وعبء الزكاة على حصة المساهم الذي نتج عن ظروفه وجوب دفع الشركة للزكاة.

وقعت الشركة وأرامكو السعودية وشركة جدوى لالستثمار الصناعي اتفاقية إلنهاء اتفاقية توزيع ضريبة دخل الشركات والزكاة مؤرخة بتاريخ 1444/02/09هـ 
)2022/09/05م( على أن ينفذ اإلنهاء من تاريخ طرح الشركة طرًحا أولًيا.

اتفاقيات الشركة التابعة الجوهرية 12-6-12

التي  العقارية  »األصول   )2-8-12( القسم  في  والملخصة  مكتبها  استئجار  اتفاقية  وهي  فقط،  واحدة  جوهرية  اتفاقية  في  التابعة طرف  الشركة  إن 
تستأجرها الشركة والشركة التابعة«.
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االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة  12-7

بلغت تعامالت البيع مع األطراف ذوي العالقة بناًء على متطلبات اإلفصاح المالي ما قدره )3,251.2( )57.8% من إجمالي اإليرادات( مليون ريال سعودي، 
و)2,502.5( )57% من إجمالي اإليرادات( مليون ريال سعودي، و)4,919.9( )55.6% من إجمالي اإليرادات( مليون ريال سعودي، و)3,691.4( )%60.7 
من إجمالي اإليرادات( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر من 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي. وبلغت 
التعامالت المتعلقة بالشراء والخدمات مع األطراف ذوي العالقة بناًء على متطلبات اإلفصاح المالي ما قدره )4,649.4( )87.3% من إجمالي تعامالت 
المتعلقة بالشراء والخدمات( مليون ريال سعودي، و)3,253.1( )84.8% من إجمالي تعامالت المتعلقة بالشراء والخدمات( مليون ريال سعودي، و)6,249( 
)94.2% من إجمالي تعامالت المتعلقة بالشراء والخدمات( مليون ريال سعودي، و)4,505.7( )93.8% من إجمالي تعامالت المتعلقة بالشراء والخدمات( 

مليون ريال سعودي في نفس الفترة، على التوالي.

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة أُبرمت وفًقا للنظام وتم إبرامها على أسس تجارية غير تفضيلية أو فيما 
فيه مصلحة للشركة. ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بأحكام نظام الشركات وللضوابط التي تضعها الهيئة عند وجود أي مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة في أي من العقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة أو في حال وجود منافسة لهم في أي من هذه العقود. ولمزيد من التفاصيل حول األحكام المتعلقة 

بالمصلحة والمنافسة، الرجاء مراجعة القسم )5-6( »تعارض المصالح«.

يقدم هذا القسم ملخًصا لالتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذوي العالقة والتي تكون الشركة طرًفا فيها. ويجدر التنويه بأن ملخص االتفاقيات والعقود 
أدناه ال يحتوي على جميع الشروط واألحكام وال يعّد بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في االتفاقيات. 

االتفاقيات الحالية مع األطراف ذوي العالقة الجدول )4-12(:  

سبب كونه الطرف اآلخرطبيعة العقد/المعاملة االتفاقية#
المدةالقيمةطرًفا ذو عالقة

اتفاقية شراء 1
األسفلت

تشتري أرامكو السعودية 
كميات من األسفلت من 

الشركة.

أرامكو 
يُحسب السعر بناًء على مساهم كبيرالسعودية

معادلة محددة في االتفاقية.

تسري من 1426/04/24هـ 
)2005/06/01م( لمدة خمس )5( 
سنوات تجدد تلقائًيا من سنة لسنة 

بعدها.

اتفاقية توريد 2
اللقيم )جدة(

تورد أرامكو السعودية 
اللقيم للشركة في مرفق 

إنتاج جدة.

أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية

يتم احتساب أسعار اللقيم 
بحسب مقاييس محددة في 
االتفاقية واتفاقية التسوية 

واالتفاقيات الجانبية 
الالحقة. 

تسري االتفاقية من تأسيس الشركة 
ولمدة خمسين )50( سنة، وتجدد 
تلقائًيا لفترات إضافية من خمسين 

)50( سنة لكل فترة.

اتفاقية توريد 3
اللقيم )ينبع(

تورد أرامكو السعودية 
اللقيم للشركة في مرفق 

إنتاج ينبع.

أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية

يتم احتساب سعر اللقيم 
بحسب معادلة محددة في 

االتفاقية.

تسري االتفاقية من 1440/03/24هـ 
)2018/12/02م( ولمدة عشرين 

)20( سنة.

4
االتفاقية 

اإللحاقية لتوريد 
اللقيم )ينبع(

تورد أرامكو السعودية 
لقيم إضافي للشركة في 

مرفق إنتاج ينبع.

أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية

يتم احتساب اللقيم اإلضافي 
بحسب اتفاقية توريد اللقيم 

لينبع، بإضافة ثالث )3( 
دوالرات أمريكية لكل برميل 

لسعر اللقيم.

تسري االتفاقية من 1442/11/21هـ 
)2021/07/01م( لمدة ستة أشهر 
تجدد تلقائًيا لفترات متتالية من 

ستة أشهر.

اتفاقية 5
الخدمات الفنية

يقوم األطراف بتزويد 
بعضهم البعض بخدمات، 

والتي تشمل دون 
حصر، إعارة الموظفين 
والتدريب، والخدمات 

المالية والقانونية.

أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية

تحدد األسعار بحسب نوع 
الخدمة واألسعار المحددة 

في االتفاقية.

تسري االتفاقية من 1419/03/07هـ 
)1998/07/01م( ولمدة خمس )5( 

سنوات تجدد تلقائًيا كل سنة.

اتفاقية مؤقتة 6
لتوريد البروبان

تورد أرامكو السعودية 
البروبان للشركة.

أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية

سعر البروبان هو السعر 
السائد في السوق المحلي، 
والذي يتم حسابه بناًء على 
معادلة محددة في االتفاقية.

تسري االتفاقية من 1439/05/05هـ 
)2018/01/22م( حتى 

1448/03/19هـ )2026/09/01م(.

اتفاقية مشاركة 7
المعلومات

تنظم مشاركة المعلومات 
من قبل الشركة مع أرامكو، 
بموجب النظام األساسي 
ألرامكو السعودية الموافق 
عليه بقرار مجلس الوزراء 

رقم )180(.

أرامكو 
ال يوجدمساهم كبيرالسعودية

تسري االتفاقية من 1439/08/15هـ 
)2018/05/01م(، وحتى انعدام 

ملكية أرامكو السعودية المباشرة أو 
غير المباشرة في الشركة.
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سبب كونه الطرف اآلخرطبيعة العقد/المعاملة االتفاقية#
المدةالقيمةطرًفا ذو عالقة

8

اتفاقية خدمات 
األمن الصناعي 

والوقاية من 
الحرائق

تقوم أرامكو السعودية 
بتزويد الشركة بخدمات 

الحماية من الحرائق 
واألمن الصناعي.

أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية

)50,000( دوالر أمريكي 
بشكل ربع سنوي، تدفع 

مقدًما، للخدمات المجدولة. 
أما الخدمات بناًء على 
الطلب، فتعّوض الشركة 
أرامكو السعودية عن 

التكاليف الحقيقية المتكبدة 
في تقديم الخدمة.

تسري االتفاقية من تاريخ 
1423/05/01هـ )2003/07/01م( 

ولمدة عشرين )20( سنة.

9
 اتفاقية التشغيل 

والصيانة 
)البروبان(

تقوم أرامكو السعودية 
بتقديم خدمات التشغيل 
والصيانة لمرافق مقياس 

نقل العهدة لقياس 
البروبان.

أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية

تكلفة شهرية قدرها 
)83,800( ريال سعودي 

)تُراجع في األول من يناير 
من كل سنة( للعمليات 

والصيانة الروتينية للمرافق 
ولنقل البروبان عبر خطوط 

األنابيب.

تسري االتفاقية من 1439/05/25هـ 
)2018/02/11م( حتى 

1448/04/19هـ )2026/09/01م(.

10
اتفاقية التشغيل 
والصيانة )الغاز 

واإليثان(

تقوم أرامكو السعودية 
بتقديم خدمات التشغيل 
والصيانة لمرافق عداد 
نقل العهدة لقياس غاز 

البيع واإليثان.

أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية

تكلفة شهرية قدرها 
)55,700( ريال سعودي 

)تُراجع في األول من يناير 
من كل سنة( للعمليات 

والصيانة الروتينية للمرافق 
ولنقل الغاز.

تسري االتفاقية من تاريخ 
1431/03/15هـ )2010/03/01م( 

ولمدة عشرين )20( سنة.

اتفاقية مبيعات11

تقوم الشركة ببيع زيت 
وقود السفن الثقيل وزيت 

غاز التفريغ الخفيف 
لسامرف.

يُحسب السعر بناًء على تابعسامرف
معادلة واردة في االتفاقية.

تم إبرام االتفاقية في 
1418/08/01هـ )1997/12/01م( 

وتم تجديدها مؤخراً في 
1441/05/06هـ )2020/01/01م( 

لمدة خمس )5( سنوات.

12

اتفاقية توريد 
الديزل فائق 

انخفاض 
الكبريت

تقوم الشركة ببيع الديزل 
فائق انخفاض الكبريت 

لسامرف.
يُحسب السعر بناًء على تابعسامرف

معادلة واردة في االتفاقية.

1436/06/12هـ )2015/04/01م( 
لمدة عشر )10( سنوات تجدد 

تلقائياً لخمس )5( سنوات.

اتفاقية توريد 13
غاز البيع

تورد أرامكو السعودية 
الغاز الطبيعي للشركة.

أرامكو 
يُسّعر غاز البيع من ِقبل مساهم كبيرالسعودية

الحكومة.

تسري االتفاقية من 1436/06/12هـ 
)2015/04/01م( حتى 

1447/12/23هـ )2026/06/09م(.

14
اتفاقية توريد 

غاز البيع 
)توسعة(

تورد أرامكو السعودية 
الغاز الطبيعي للشركة.

أرامكو 
يحدد السعر بحسب السعر مساهم كبيرالسعودية

السائد في السوق المحلي.

تسري االتفاقية من 1439/05/05هـ 
)2018/01/22م( حتى 

1449/09/04هـ )2038/01/31م(. 

اتفاقية توريد 15
النافثا

تقوم الشركة ببيع النافثا 
ألرامكو السعودية.

أرامكو 
يُحسب السعر بناًء على مساهم كبيرالسعودية

معادلة واردة في االتفاقية.

من 1439/06/19هـ 
)2018/03/07م( لمدة عشرين 

)20( سنة.

اتفاقية خدمات16

يقوم األطراف بتوريد 
خدمات للشركة عند 

الطلب وتشمل االتصاالت، 
وخدمات تقنية المعلومات، 

والخدمات اللوجستية 
وأخرى فنية وخدمات 

إدارية.

أرامكو فار 
إيست )بكين( 

لخدمات 
األعمال 
المحدودة

أرامكو آسيا 
اليابان كيه كيه

تابعين
يُحسب السعر بناًء على 
معادلة معينة بناًء على 

الخدمة المطلوبة.

تسري حتى 1446/06/30هـ 
)2024/12/31م(.

اتفاقية خدمات17

تقوم شركة أرامكو 
للخدمات بتقديم خدمات 

إدارية في أمريكا 
الشمالية.

شركة أرامكو 
للخدمات 
)الواليات 
المتحدة( 

يتم االتفاق على أسعار تابع
الخدمات بين األطراف.

تسري من 1435/03/09هـ 
)2014/01/10م( حتى يتم إنهاء 
االتفاقية من قبل أحد األطراف.
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سبب كونه الطرف اآلخرطبيعة العقد/المعاملة االتفاقية#
المدةالقيمةطرًفا ذو عالقة

18
اتفاقية ترخيص 

العالمات 
التجارية

ترخص أرامكو السعودية 
عدة عالمات تجارية 

للشركة لتسويق منتجاتها.

أرامكو 
ال يوجد.مساهم كبيرالسعودية

من تاريخ 1438/05/24هـ 
)2017/03/23م( لمدة ثالث )3( 
سنوات تجدد تلقائًيا لمدد متتالية 

من ثالث )3( سنوات.

19
اتفاقية ترخيص 

المعايير 
الهندسية

ترخص شركة أرامكو 
السعودية للتقنية من 

الباطن الستخدام معايير، 
ومواصفات وإجراءات، 
ونماذج، وأوراق بيانية، 

ورسومات، وأكواد وغيرها 
للشركة.

شركة أرامكو 
السعودية 

للتقنية
80,000 دوالر أمريكي تابع

سنوًيا.

من 1443/04/10هـ 
)2021/11/15م( لمدة خمس 

سنوات.

اتفاقية ترخيص 20
البرمجيات

تمنح أرامكو السعودية 
للوبريف رخصة غير 

حصرية وغير قابلة للنقل 
الستخدام برمجيات 

أرامكو السعودية 
الستخدام الشركة 
الداخلي، ومعالجة 
البيانات والحسابات.

أرامكو 
40,000 دوالر أمريكي مساهم كبيرالسعودية

سنوًيا.

من 1426/12/01هـ 
)2006/01/01م( وحتى إنهائها من 
ِقبل أحد األطراف نتيجة إخالل 

جوهري.

21
االتفاقية 
اإلطارية 
للتحالف

اتفاقية تحالف لمنتجي 
زيوت األساس التابعين 
ألرامكو السعودية فيما 
يتعلق بتسويق منتجاتهم.

أرامكو 
السعودية
موتيفا

إس-أويل

مساهم كبير
تابعين

1440/04/25هـ )2019/01/01م( ال يوجد
حتى يتم إنهائها.

اتفاقية المبيعات 22
الرئيسية

اتفاقية تنظم بيع أحد 
األطراف عبر طرف آخر 
في مناطقهم الجغرافية 

المحددة.

موتيفا
إس-أويل

1440/04/25هـ )2019/01/01م( ال يوجدتابعين
حتى يتم إنهائها.

23

اتفاقية اإليجار 
والخدمات 

األساسية )مرفق 
إنتاج جدة(

تؤجر أرامكو السعودية 
األرض التي يقع عليها 
مرفق إنتاج جدة وتورد 
الخدمات األساسية 

وغيرها.

أرامكو 
مساهم كبيرالسعودية

المجموع الحالي 
لإليجار السنوي هو 

)1,018,217.48( ريال 
سعودي. الخدمات األساسية 

وغيرها من الخدمات: 
تقديم الخدمات )المياه، 
والكهرباء، تعبئة وتفريغ 

الخزانات( بحسب التسعيرة 
المحددة في االتفاقية.

تسري هذه االتفاقية من 
1417/02/14هـ )1996/07/01م( 

ولمدة ثالثين )30( سنة. 

اتفاقية اإلدارة24
تزود أرامكو السعودية 
خدمات إدارية معينة 

للشركة. 

أرامكو 
ال يوجدمساهم كبيرالسعودية

تدخل حيز التنفيذ من تاريخ اكتمال 
الطرح وتظل سارية طوال الفترة التي 
تظل فيها أرامكو السعودية مسيطرًة، 

بشكل مباشر أو غير مباشر عبر 
تابعيها، على الشركة.

25
اتفاقية توزيع 

ضريبة الدخل 
والزكاة

تُحّمل االتفاقية عبء 
ضريبة الدخل أو الزكاة 
على حصة كل المساهم 
الذي نتج عن ظروفه 

وجوب دفع الشركة لهذه 
الضريبة أو الزكاة.

أرامكو 
السعودية

شركة جدوى 
لالستثمار 
الصناعي

تسري من 1442/01/12هـ ال يوجدمساهمين كبار
)2020/08/31م( وحتى الطرح.

المصدر: الشركة
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العقارات  12-8

األصول العقارية المملوكة للشركة والشركة التابعة 12-8-1

ال تملك الشركة أو الشركة التابعة أي أراضي داخل أو خارج المملكة، وذلك باستثناء األراضي التي تملكها الشركة في ينبع ألغراض برنامج تملك الموظفين 
للمنازل والتي تقوم الشركة بنقلها للموظفين المستحقين عند استيفائهم لشروط البرنامج. وللمزيد من المعلومات حول برنامج تملك الموظفين المنازل، 

الرجاء مراجعة القسم الفرعي »ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن الموظفين« من القسم )2-7-6(.

األصول العقارية التي تستأجرها الشركة والشركة التابعة 12-8-2

يوضح الجدول التالي العقارات التي تستأجرها الشركة والشركة التابعة. وللمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بالتأجير ومرافق الشركة، الرجاء 
مراجعة القسم )2-1-15( »المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك الشركة لألراضي التي تقع عليها مرافقها اإلنتاجية«.

األصول العقارية التي تستأجرها الشركة والشركة التابعة الجدول )5-12(:  

تاريخ سريان الموقعالمالكالمستأجرالعقار#
مدة اإليجارقيمة اإليجار اإليجار

1417/02/14هـ جدةأرامكو السعوديةالشركةأرض مرفق إنتاج جدة1
)1996/07/01م(

 1,018,217.48
ريال سعودي 

سنوًيا

1448/01/16هـ
)2026/07/01م(

الهيئة الملكية للجبيل الشركةأرض مرفق إنتاج ينبع2
1415/07/01هـ ينبعوينبع

)1994/12/03م(
5,136,300 ريال 

سعودي سنوًيا
1446/06/30هـ
)2024/12/31م(

1442/05/17هـ ينبعمؤجرالشركةمرفق تخزين )ينبع(3
)2021/01/01م(

 5,226,305.76
ريال سعودي 

سنوًيا

1444/06/07هـ
)2022/12/31م( 

تجدد تلقائًيا

مرفق تخزين )اإلمارات 4
الشركةالعربية المتحدة(

شركة الشارقة 
الوطنية لزيوت 

التشحيم

الشارقة، اإلمارات 
العربية المتحدة

1443/05/28هـ 
)2022/01/01م(

129,600 دوالر 
أمريكي شهرًيا

1444/06/07هـ 
)2022/12/31م(*

5 ،)E-18F-28( مكتب رقم
هيئة المنطقة الحرة لوبريف م. م. حمبنى مكاتب التأجير »اي«

بالحمرية
الشارقة، اإلمارات 

العربية المتحدة
1435/03/26هـ
)2014/01/27م(

25,000 درهم 
إماراتي سنوًيا

سنة واحدة تجدد 
تلقائًيا

يتم التفاوض بين األطراف على تجديد اإليجار للسنة المقبلة.  *
المصدر: الشركة
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الملكية الفكرية  12-9

العالمات التجارية المملوكة للشركة والشركة التابعة 12-9-1

كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، سجلت الشركة عدة عالمات تجارية. وتعتمد الشركة على هذه العالمات التجارية في نجاح أعمالها ودعم تنافسيتها في 
التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بالعالمات التجارية، الرجاء مراجعة القسم )2-1-14( »المخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية  السوق. وللمزيد من 
وحماية العالمات التجارية والتراخيص التقنية«. وصدرت إحدى عشر )11( شهادة تسجيل عالمات تجارية صادرة داخل وخارج المملكة ومسجلة باسم 

الشركة، على التفصيل التالي:

عالمات الشركة التجارية الجدول )6-12(:  

تاريخ انتهاء الحمايةتاريخ التسجيلرقم التسجيلالفئةدولة التسجيلالعالمة التجارية#

42660696الهند1
1435/03/15هـ
)2014/01/16م(

1445/07/04هـ
)2024/01/16م(

42014/12173تركيا2
1435/12/20هـ
)2014/10/14م(

1446/08/13هـ
)2025/02/12م(

4101868البحرين3
1438/02/29هـ
)2016/11/29م(

1445/07/09هـ
)2024/01/21م(

4101867البحرين4
1438/02/29هـ
)2016/11/29م(

1445/07/09هـ
)2024/01/21م(

5
المملكة 
العربية 
السعودية

41437013568
1437/10/14هـ
)2016/07/19م(

1447/06/13هـ
)2025/12/04م(

4204226اإلمارات6
1435/11/05هـ
)2014/08/31م(

1445/07/01هـ
)2024/01/13م(

4204225اإلمارات7
1435/11/05هـ
)2014/08/31م(

1445/07/01هـ
)2024/01/13م(

4126733الكويت8
1436/12/28هـ
)2015/10/11م(

1445/06/30هـ
)2024/01/12م(

4126734الكويت9
1436/12/28هـ
)2015/10/11م(

1445/06/30هـ
)2024/01/12م(

االتحاد 10
4012495214األوروبي

1435/11/04هـ
)2014/06/02م(

1445/07/01هـ
)2024/01/13م(

11
المملكة 
العربية 
السعودية

41441011078
1441/08/12هـ
)2020/04/05م(

1451/04/13هـ
)2029/08/24م(

المصدر: الشركة

وال تملك الشركة التابعة أي عالمات تجارية.
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العالمات التجارية المرخصة 12-9-2

تستخدم الشركة عالمات تجارية مرخصة لها من قبل أرامكو السعودية بحسب اتفاقية ترخيص العالمات التجارية والتي تمنح الشركة ترخيصاً محدوداً 
غير حصري الستعمال تلك العالمات التجارية، ومدفوع بالكامل، ودون إتاوات، وال يمكن نقله أو إعادة ترخيصه. تسري اتفاقية ترخيص العالمات التجارية 
من تاريخ 1438/05/24هـ )2017/03/23م( لمدة ثالث )3( سنوات تجدد تلقائًيا لمدد متتالية من ثالث )3( سنوات. العالمات التجارية المرخصة هي: 
)1( أرامكو ألترا، و)2( أرامكو دورا، و)3( أرامكو بريما وتستخدم الشركة تلك العالمات التجارية لتسويق منتجاتها. يمكن إنهاء االتفاقية باتفاق األطراف 
كتابًيا، أو من ِقبل أي من األطراف بعد تقديم إخطار للطرف اآلخر يسبق اإلنهاء بتسعين )90( يوم، أو من ِقبل أرامكو السعودية في حالة االندماج أو إعادة 

التنظيم أو بيع كل أو أغلبية الشركة. تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة.

األصول غير الملموسة األخرى  12-10

براءات االختراع 12-10-1

ال تمتلك الشركة أي براءات اختراع مسجلة.

التقنيات والبرامج المرخصة  12-10-2

تستخدم الشركة عدة حلول مقدمة من شركة ساب كبرمجياتها الداخلية الرئيسية. وأبرمت الشركة عدة شروط وأحكام عامة مع شركة ساب السعودية 
لتجارة البرمجيات )ساب السعودية(. بحسب الشروط واألحكام، تصدر ساب السعودية عدة نماذج طلب للشركة، ترخص بموجبها برمجيات للشركة وتقدم 
خدمات تستخدم في عدة نواحي مثل عمليات دفع الرواتب، إدارة سالسل اإلمداد، الخزينة وإدارة المخاطر، ونواحي أخرى مطلوبة إلدارة أعمال الشركة 
بشكل يومي. تبنت الشركة أنظمة ساب في 2012م عندما تحولت من مقدم خدمات سابق، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بشراء عدة تحديثات، وأنماط، 

وإمكانيات إضافية، وخدمات دعم واستشارات وغيرها والتي تعتمد عليها الشركة بشكل كبير.

تستخدم الشركة عدة عمليات تقنية مرخصة من قبل شيفرون لوموس جلوبال بموجب اتفاقية ترخيص التقنية بتاريخ 1432/09/03هـ )2011/08/03م( 
1432/10/09هـ  تاريخ  من  التقنية  ترخيص  اتفاقية  وتسري  التقنيات.  تلك  الستخدام  للنقل  قابل  وغير  حصري  غير  ترخيًصا  الشركة  تمنح  والتي 
)2011/09/07م( وحتى: )أ( مرور عشرين )20( سنة من تاريخ تشغيل الوحدات والذي حدث في 1439/03/30هـ )2017/12/18م(، أو )ب( تاريخ انتهاء 
آخر براءة االختراع؛ أيهما أقرب. واتفقت الشركة وشيفرون لوموس جلوبال على الضمانات التقنية لإلجراءات بشكل منفصل. وتكون الشركة مسؤولة 
والجبايات،  والرسوم،  والتقييم،  االنتقائية،  والضرائب  الدخل،  )وتشمل ضرائب  لوموس جلوبال  بالنيابة عن شيفرون  الضرائب  دفع جميع  وحدها عن 
والتكاليف( وأي فوائد أو غرامات تتعلق بالضرائب، والتي تفرضها أي جهة حكومية ما عدا الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية. 

تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز.

معايير  )وتشمل  السعودية  أرامكو  برمجيات  السعودية الستخدام  أرامكو  للنقل من  قابل  وغير  ترخيص غير حصري  الشركة  لدى  ذلك،  إلى  باإلضافة 
للرسومات(  السعودية  أرامكو  معايير  الهندسية،  السعودية  أرامكو  إجراءات  المواد،  لمواصفات  السعودية  أرامكو  ونظام  الهندسية،  السعودية  أرامكو 
الستخدام الشركة الداخلي، ومعالجة البيانات، والحسابات بحسب اتفاقية ترخيص البرمجيات. وتسري اتفاقية ترخيص البرمجيات من 1426/11/01هـ 
)2006/01/01م( وحتى إنهائها من ِقبل أحد األطراف نتيجة إخالل جوهري ال يتم تصحيحه خالل فترة عشرة )10( أيام تبدأ بعد اإلخطار من قبل 
الطرف اآلخر، وال يتم إعطاء تلك الفترة ويتم إنهاء االتفاقية بشكل فوري في حالة أن اإلخالل يتعلق بقيود الترخيص. تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة 

العربية السعودية، وتقوم الشركة بدفع ُمقابل سنوي قدره )40,000( دوالر أمريكي سنوًيا مقابل الترخيص. 

لدى الشركة ترخيص من الباطن الستخدام عدة معايير، وخصائص، وإجراءات، ونماذج، ومستندات بيانية، ورسومات، وأكواد، وغيرها من شركة أرامكو 
السعودية للتكنولوجيا بحسب اتفاقية ترخيص المعايير الهندسية. وتسري االتفاقية من تاريخ 1443/04/10هـ )2021/11/15م( لمدة خمس سنوات مالم 
يتفق األطراف كتابًيا على غير ذلك. تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتدفع الشركة ُمقابل سنوي قدره )80,000( دوالر أمريكي لشركة 

أرامكو السعودية للتكنولوجيا مقابل الترخيص.

المواقع اإللكترونية 12-10-3

لدى الشركة اسمي نطاق أساسيين، هما: )1( Luberef.com )وينتهي بتاريخ 1456/10/02هـ )2034/12/13م(( و)2( Luberef.net )وينتهي بتاريخ 
1446/01/09هـ )2024/07/15م((. ولم تسجل الشركة أسماء النطاق هذه رسمًيا كأسماء نطاق سعودية لدى المركز السعودي لمعلومات الشبكة لدى 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
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التأمين  12-11

لدى الشركة عدد من بوليصات التأمين والتي تغطي عدًدا من المخاطر المتعلقة بأعمالها، ويوضح الجدول التالي المعلومات الرئيسية ألهم وثائق تأمين 
الشركة: 

وثائق تأمين الشركة الجدول )7-12(:  

القيمة المؤمنة/ الحد األعلى للتعويضتاريخ انتهاء التغطيةرقم وثيقة التأمينشركة التأميننوع التغطية#

تأمين خيانة 1
األمانة

شركة والء للتأمين 
إي1-22-602-000021التعاوني

1444/09/09هـ
)2023/03/31م(

تختلف بحسب الموظف على أال يتجاوز 
375,000 ريال سعودي للحالة الواحدة، وال 
يتجاوز 750,000 ريال سعودي في المجمل.

شركة والء للتأمين تأمين األموال2
إي1-22-602-0/000027التعاوني

1444/09/09هـ
)2023/03/31م(

2,920,000 ريال سعودي

3
التأمين الشامل 
على المركبات 

التجارية

شركة والء للتأمين 
إي1-22-300-0/000242التعاوني

1444/09/09هـ
)2023/03/31م(

10,000,000 ريال سعودي لكل حالة وخالل 
فترة التغطية.

4
التأمين الشامل 
على المركبات 

الخاصة

شركة والء للتأمين 
إي1-22-300-0/000241التعاوني

1444/09/09هـ
)2023/03/31م(

10,000,000 ريال سعودي لكل حالة وخالل 
فترة التغطية.

التأمين البحري 5
للبضائع

شركة التعاونية 
700980للتأمين

1444/09/09هـ
)2023/03/31م(

60,125,250 ريال سعودي لكل حالة خسارة 
لكل عملية شحن.

6
تأمين جميع 

مخاطر 
الممتلكات

شركة والء للتأمين 
بي-إي01-22-20030-000187التعاوني

1444/09/09هـ
)2023/03/31م(

33,950,800 ريال سعودي

7
تأمين 

معدات وآالت 
المقاولين

شركة والء للتأمين 
بي-إي01-22-40120-000241التعاوني

1444/09/10هـ
)2023/04/01م(

5,477,850 ريال سعودي
الحد األعلى لألطراف الثالثة:

1,000,000 ريال سعودي مجموع حد واحد 
لكل حالة وكإجمالي في اإلصابة الجسدية 

أو ضرر الممتلكات.

تأمين أضرار 8
الممتلكات

شركة والء للتأمين 
بي-إي01-22-20030-000283التعاوني

1444/09/10هـ
)2023/04/01م(

750,000,000 دوالر أمريكي )%100( 
ألي حادثة أو حالة، ولكن 450,000,000 
)100%( دوالر فيما يتعلق بمرفق إنتاج 

جدة.

9
تأمين 

المسؤولية 
العامة

شركة والء للتأمين 
إي0-22-500-000173التعاوني

1444/09/10هـ
)2023/04/01م(

المسؤولية العامة: 
100,000,000 دوالر أمريكي لكل حالة

مسؤولية المنتجات:
100,000,000 دوالر أمريكي )100%( لكل 

حالة وكإجمالي سنوي
مسؤولية صاحب العمل:

5,000,000 دوالر أمريكي )100%( لكل 
حالة وكإجمالي سنوي

شركة بوبا العربية التأمين الطبي10
36048300للتأمين التعاوني

1444/07/09هـ
)2023/01/31م(

500,000 ريال سعودي كتغطية إجمالية 
سنوية لكل عضو.

المصدر: الشركة

ولم تستخرج الشركة التابعة أي بوليصات تأمين.
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الدعاوى والمطالبات القضائية  12-12

يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة وشركتها التابعة ليسوا خاضعين ألي دعوى قضائية أو مطالبة أو أي تحقيق جاٍر يمكن أن يؤثر تأثيًرا جوهرًيا في 
أعمال الشركة وشركتها التابعة ومركزهم المالي باستثناء ما أُفصح عنه أدناه.

وتقوم الشركة حالًيا بمراجعة ومناقشة طلبات مختلفة لدفع مبالغ إضافية من قبل األطراف المتعاقدة والتي تصل بإجمالها إلى ما يقارب )225,000,000( 
ريال سعودي، ولم تقم الشركة برصد أي مخصص لهذه المبالغ كما في 30 يونيو 2022م. وتتعلق هذه الطلبات بشكل رئيسي بمشاريع الهندسة والمشتريات 
يُتابعها الموظف أمام  والمقاوالت لبعض مشاريع الشركة. وتلقت الشركة أيًضا شكوى مقدمة من موظف يطالب بحوالي )200,000( ريال سعودي لم 
المحكمة ولم يحضر الموظف جلسة الوساطة لها. كما تقوم الشركة حالًيا بالتفاوض مع أرامكو السعودية بخصوص رفع أسعار خدمات المرافق الذي 
فرض في عام 2019م، والذي لم تقبله الشركة وال يزال قيد المناقشة. بناًء على زيادة عام 2019م، خصصت الشركة مخصًصا مالًيا قدره )79.46( 
مليون ريال سعودي )أي ما يعادل )21.19( مليون دوالر أمريكي( اعتباًرا من 30 يونيو 2022م يمثل المبلغ اإلضافي )الفرق بين القيمة المقترحة الجديدة 

والقيمة السابقة( المتراكم كما بتاريخه.

وللمزيد من التفاصيل المتعلقة بالمخاطر، الرجاء مراجعة القسم )2-1-18( »المخاطر المتعلقة بالمنازعات القضائية« و)2-1-17( »المخاطر المتعلقة 
بتوفير الخدمات األساسية وأسعارها واالعتماد على األطراف الخارجية المقدمة لها«.

العقوبات  12-13

ُفرضت )9( عقوبات على الشركة في عام 2019م من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لعدد من المخالفات التي تشمل عدم القيام ببعض االختبارات 
المطلوبة، وتقديم تقارير خاطئة لبيانات االنبعاثات، وعدة إخالالت أخرى، وذلك بمجموع يبلغ )390,000( ريال سعودي والتي تم سدادها بالكامل. ولم 

تتلق الشركة أي عقوبات أخرى من قبل أي جهة تنظيمية خالل األعوام 2019م، و2020م، و2021م، وإلى 30 يناير 2022م.

الوضع الزكوي والضريبي للشركة  12-14

نظرة على الوضع الزكوي والضريبي للشركة 12-14-1

قبل الطرحأ- 

حتى السنة المالية 2021م 	

تقدم الشركة إقراراتها الضريبية لضريبة الدخل وإقراراتها الزكوية بشكل سنوي. ومساهمي الشركة هم أرامكو السعودية )بنسبة 70%( وشركة جدوى 
لالستثمار الصناعي )بنسبة %30(.

ووفًقا لنظام ضريبة الدخل، فإن حصة الملكية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من ِقبل منشآت تعمل في قطاع إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية 
)مثل أرامكو السعودية( في شركات األموال المقيمة السعودية تخضع لنظام ضريبة الدخل فقط، وليس نظام جباية الزكاة، وذلك ابتداًء من 1 يناير 2017م. 

وعليه، كانت الشركة خاضعة لضريبة الدخل عن حصة الملكية ألرامكو السعودية والمتمثلة بـ%70.

وأما بالملكية المتبقية المتمثلة بـ30% التي تملكها شركة جدوى لالستثمار الصناعي، فكانت الشركة تخضع للزكاة وضريبة الدخل وذلك بشكل تناسبي مع 
ملكية مساهمي شركة جدوى لالستثمار الصناعي النهائيين الخليجيين )بنسبة 29.073%( وغير الخليجيين )بنسبة %0.927(.

وبناًء على ما سبق وبالنظر للملكية النهائية لمساهمي الشركة، فكانت الشركة خاضعة لضريبة الدخل بنسبة 70.927% والزكاة بنسبة 29.073%، وقدمت 
إقراراتها الضريبية لضريبة الدخل وإقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل منفصل.

للسنة المالية 2022م 	

كان لشركة جدوى لالستثمار الصناعي مساهمين خليجيين وغير خليجيين، وعليه كانت لوبريف خاضعة لضريبة الدخل وللزكاة. ولكن في 2022/03/17م، 
قام المساهم غير الخليجي ببيع حصته في شركة جدوى لالستثمار الصناعي لمساهم سعودي. وعليه، أصبحت جدوى لالستثمار الصناعي مملوكة بشكل 
كامل ونهائي لمساهمين خليجيين وحصة ملكيتها في الشركة )المتمثلة بـ30%( خاضعة للزكاة وليس ضريبة الدخل. وعليه، فبعد نقل الحصص هذا، 

ستخضع الشركة لضريبة الدخل بنسبة 70% والزكاة بنسبة %30.
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بعد الطرحب- 

بتاريخ 1442/11/05هـ )2020/06/26م(، صدر المرسوم الملكي رقم م/153 والقاضي بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل، والذي استثنى 
الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر األشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات األموال المقيمة المدرجة في 
السوق من الخضوع لضريبة الدخل. وعليه، فإن ملكية أرامكو السعودية في الشركة ستكون خاضعة للزكاة بعد الطرح. ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر 

المتعلقة بهذا التغّير، الرجاء مراجعة القسم )2-1-34( »المخاطر المتعلقة بالزكاة والضريبية«.

باإلضافة لذلك، ستخضع الشركة للزكاة فيما يتعلق باألسهم المملوكة من ِقبل شركة جدوى لالستثمار الصناعي أو الجمهور )سواًء خليجيين أو غير 
خليجيين( بعد الطرح.

وبالنظر للتغيرات المذكورة أعاله في السنة المالية 2022م، فسيكون على الشركة حساب الملكية الفعلية بشكل تناسبي للسنة المالية 2022م.

وضع اإلقرارات والربوط 12-14-2

المضافة  القيمة  إقرارات ضريبة االستقطاع وإقرارات ضريبة  الشركة تقديم  الزكوية، فعلى  الدخل وإقراراتها  باإلضافة إلقراراتها الضريبية لضريبة 
والمستندات الخاصة بتسعير المعامالت. والشركة ملتزمة بتقديم إقراراتها الضريبية لضريبة الدخل وإقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة االستقطاع 

وإقرارات عوائد ضريبة القيمة المضافة ومتطلبات االلتزام الخاصة بتسعير المعامالت.

منذ تأسيس الشركة وحتى عام 2009م، قامت الشركة بتسوية وضعها الزكوي والضريبي لضريبة الدخل وضريبة االستقطاع حسب متطلبات هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك، إال أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لم تصدر حتى اآلن الربوط النهائية لألعوام 2010م، و2011م، و2012م، و2013م، و2014م. 
باإلضافة إلى ذلك، فقد طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشركة بفروقات زكاة إضافية لعام 2015م بقيمة )242( ألف ريال سعودي والذي قامت 

الشركة بتسديده وتسوية السنة.

فيما يتعلق بعام 2018م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربًطا يوضح استرداد ضرائب صافية بقيمة 41 مليون ريال سعودي، والتي قامت الشركة 
باستردادها في السنة المالية 2019م وبذلك تم تسوية السنة المالية للعام 2018م مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خالل عام 2022م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربًطا بقيمة )0،63( مليون ريال سعودي لعام 2016م، والذي قِبلته الشركة وسددته لتسوية 
وإنهاء تلك السنة. 

وبالنسبة لألعوام 2017م، و2019م، و2020م، فإن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لم تصدر الربوط حتى اآلن. وعلى الرغم من ذلك، خالل العام 2021م، 
قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استفسارات وطلبت معلومات إضافية عن السنوات المذكورة، والتي أجابتها الشركة في وقته، ولم تقم الهيئة 

بإصدار أي ربط لهذه السنة حتى اآلن.

اتفاقية توزيع ضريبة الدخل والزاكة 12-14-3

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة أبرمت اتفاقية توزيع ضريبة الدخل والزكاة مع أرامكو السعودية وشركة جدوى لالستثمار الصناعي بتاريخ 1442/01/12هـ 
)2020/08/31م(، والتي توزع عبء ضريبة الدخل والزكاة على حصة المساهم الذي نتج عن ظروفه وجوب دفع الشركة لضريبة الدخل أو الزكاة، حسب 
الحال. ووقعت الشركة وأرامكو السعودية وشركة جدوى لالستثمار الصناعي اتفاقية إلنهاء اتفاقية توزيع ضريبة الدخل والزكاة على أن ينفذ اإلنهاء من 
تاريخ طرح الشركة طرًحا أولًيا. وعند اكتمال الطرح، فإن الشركة ستتحمل التزامات الزكاة وضريبة الدخل على الشركة، ولن يتم توزيعها على مساهم 
معين. ويشمل ذلك التزامات الضريبة والزكاة للسنة المالية 2022م وحتى الطرح الخاصة باألسهم، وذلك للحد الذي ال يتم فيه توزيع أرباح على المساهمين 
والتي يجب تسويتها مقابل االلتزامات بموجب اتفاقية توزيع ضريبة الدخل والزكاة. ولمزيد من التفاصيل حول هذه االتفاقية وإنهائها، الرجاء مراجعة 

القسم )12-6-11( »اتفاقية توزيع ضريبة الدخل والزكاة«.
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وصف لحقوق المساهمين  12-15

حقوق التصويت 12-15-1

لكل مساهم صوت عن كل سهم يملكه في الجمعيات العامة، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.

الحقوق في حصص األرباح 12-15-2

يستحق المساهم حصته في األرباح وفًقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل 12-15-3

وفًقا للمادة )110( من نظام الشركات، ترتب األسهم حقوًقا والتزامات متساوية في الحصول على نصيب من صافي األرباح ونصيب من موجودات الشركة 
عند التصفية.

حقوق االسترداد أو إعادة الشراء 12-15-4

يحق للشركة شراء أسهمها، وبيعها، ورهنها، ووضعها ضماًنا.- 1
يجوز أن يكون غرض شراء الشركة ألسهمها من أجل تخصيصها كأسهم خزينة وفًقا لألنظمة واللوائح المطبقة. - 2
يجوز للشركة اعتماد برنامج أسهم الموظفين واستخدام أسهم الخزينة في هذا البرنامج، سواًء أكانت أسهم الخزينة تلك نتيجًة لشراء الشركة - 3

ألسهمها أو من األسهم المصدرة بموجب زيادة رأس مال الشركة وفقاً للمادة )15( من النظام األساسي وذلك لموظفي الشركة أو الشركات 
التابعة لها، وذلك وفًقا لألنظمة واللوائح المطبقة.

الموافقات الالزمة لتعديل الحقوق 12-15-5

يمكن تعديل النظام األساسي للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيًحا إال إذا حضره مساهمون 
يمثلون نصف رأس المال على األقل. إذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بنفس 
األوضاع المنصوص عليها في المادة )32( من النظام األساسي. ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد 
االجتماع األول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني 
صحيًحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع )4/1( رأس المال على األقل، تتم الدعوة لعقد اجتماع ثالث بنفس الشروط الواردة في المادة )32( من 
النظام األساسي. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )32( 

من النظام األساسي بعد موافقة الجهات المختصة، ويكون االجتماع الثالث صحيًحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي )3/2( األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراًرا متعلًقا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو 
بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيًحا إال اذا صدر بأغلبية ثالثة 

أرباع )4/3( األسهم الممثلة في االجتماع.

مع ذلك، ووفًقا للمادة )88( من نظام الشركات، فال يمكن للجمعية العامة غير العادية تعديل أو حرمان المساهمين من الحقوق التالية:

الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقًدا أم من خالل إصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات - 1
التابعة لها.

الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.- 2
حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قراراتها.- 3
التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات.- 4
طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة، والطعن ببطالن - 5

قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم ينص النظام األساسي على غير ذلك. - 6
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التعهد بالتغطية.  13

أبرمت الشركة ومتعهدي التغطية والمساهم البائع اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ ]•[ )ويشار لها فيما بعد بـ »اتفاقية التعهد بالتغطية«( والتي التزم 
بموجبها متعهدو التغطية بتغطية كامل أسهم البالغة )50,045,000( سهم بسعر طرح يبلغ )]•[( ريال سعودي للسهم الواحد وفًقا ألحكام وشروط االتفاقية. 

ويبين الجدول أدناه أسماء وعناوين متعهدي تغطية االكتتاب.

تفاصيل متعهدي التغطية الجدول )1-13(:  

متعهدو التغطية

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي 

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920000232 966+

الفاكس: 4060052 )11( 966+
www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

Snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني
شركة مورغان ستانلي السعودية

برج الراشد، الدور العاشر
شارع الملك سعود

ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2187000 )11( 966+
الفاكس: 2187003 )11( 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 12283-2255

المملكة العربية السعودية 
الهاتف: 920005920 966+

الفاكس: 2992385 )11( 966+
www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني

LuberefIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني
شركة سيتي جروب العربية السعودية

الطابق العشرون، برج المملكة
ص.ب. 301700
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2246140 )11( 966+
الفاكس: 2110020 )11( 966+

www.citigroup.com/citi/about/countries- :الموقع اإللكتروني
 and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia

 info.csa@citi.com :البريد اإللكتروني
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ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  13-1

تتضمن الشروط واألحكام الرئيسية التفاقية التعهد بالتغطية ما يلي:

يتعهد المساهم البائع لمتعهدي التغطية ببيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من  	
قبل الجهات المستلمة، حسب التخصيص النهائي.

يتعهد المساهم البائع ببيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهدي  	
التغطية.

يتعهد متعهدي التغطية للمساهم البائع بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، وفًقا لما  	
هو وارد أدناه:

األسهم المتعهد بتغطيتها الجدول )2-13(:  

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

26.7%13,345,333شركة األهلي المالية

26.7%13,345,333شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

20%10,009,001شركة سيتي جروب العربية السعودية

26.7%13,345,333شركة مورغان ستانلي السعودية

100%50,045,000املجموع

ستخضع الشركة لعدة قيود والتزامات مباشرًة بعد اإلدراج، وذلك وفًقا لما هو متعارف عليه في مثل هذه االتفاقيات. 	
تعهدت الشركة والمساهم البائع بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية. 	

تاكليف التعهد بالتغطية  13-2

سيدفع المساهم البائع أتعاب متعهدي التغطية بناًء على إجمالي قيمة الطرح. ولمزيد من التفاصيل حول تكاليف الطرح، يرجى مراجعة القسم )14( 
»مصاريف الطرح«.
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مصاريف الطرح.  14

الماليين،  المستشارين  أتعاب  ريال سعودي، وتشمل   )]•[( بحوالي  تقدر  والتي  بالطرح  المتعلقة  والتكاليف  المصاريف  البائع جميع  المساهم  سيتحمل 
الحسابات، ومستشار  القانونيين، ومراجع  والمستشارين  االكتتاب،  المؤسسات، ومدير  اكتتاب  الدوليين، ومديري سجل  والمنسقين  التغطية،  ومتعهدي 
السوق، ومستشار العناية المهنية المالية وغيرهم، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة والرسوم التنظيمية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والرسوم 

التنظيمية وغيرها من المصاريف ذات العالقة بالطرح.
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تعهدات الشركة بعد اإلدراج.  15

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج )8( المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فيتعين  	
عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج، بحيث يتسنى ألي ممثل من الهيئة حضور االجتماع. 	
االلتزام بكافة المواد اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات مباشرًة بعد اإلدراج. 	
االلتزام بكافة أحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشرًة بعد اإلدراج. 	
الدعوة النعقاد جمعية عامة لتحديث النظام األساسي للشركة مباشرًة بعد اإلدراج. 	
عرض األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة وفًقا لنظام الشركات  	

والئحة حوكمة الشركات وضوابط الشركات المدرجة، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار 
الذي يصدر في هذا الشأن. 

ووفقاً لذلك، يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد اإلدراج بما يلي: 	
تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.- 
اإلفصاح عن تفاصيل أي معامالت لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.- 
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اإلعفاءات.  16

حصلت الشركة على اإلعفاءات التالية فيما يتعلق الطرح:

إعفاء من تداول السعودية من متطلبات الفقرة الفرعية )2( من الفقرة )ب( من المادة )7( من قواعد اإلدراج، والتي تتطلب أال تقل ملكية - 1
الجمهور من فئة األسهم موضوع الطلب عن )30%( عند اإلدراج.

إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة الفرعية )13( من الفقرة )أ( من المادة )46( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات - 2
المستمرة، والتي تتطلب من الشركة أن تقدم إلى الهيئة النظام األساسي وعقد التأسيس وجميع التعديالت التي أُدخلت عليها.
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شروط وأحاكم االكتتاب.  17

تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى تداول السعودية وفًقا لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة وقواعد اإلدراج. يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر 
توقيع طلب االكتتاب وتقديمه ألي من مديري سجل االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسبما ينطبق( بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة 

والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح  17-1

تتكون عملية الطرح من طرح )50,045,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل، بسعر طرح يبلغ 
]•[ ريال سعودي للسهم الواحد وبقيمة طرح إجمالية تبلغ ]•[ ريال سعودي. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته )29.6562963%( من رأس مال الشركة. علًما 

بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك مشروط بنجاح بناء سجل األوامر من ِقبل الفئات المشاركة وتغطية كامل أسهم الطرح. 
وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة. ويجوز للهيئة تعليق الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم 

لإلدراج في السوق، وذلك في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة

وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية. ويبلغ 
عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئًيا للفئات المشاركة في بناء سجل األوامر عدد )50,045,000( سهم طرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة )%100( 
من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم التخصيص النهائي بعد االنتهاء من اكتتاب المكتتبين األفراد. وفي حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق 
للمستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى )37,533,750( سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته 
خمسة وسبعون بالمئة )75%( من أسهم الطرح. ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تقرره الشركة والمستشارين الماليين.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد

وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي، حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها أو بأسمائهم؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب 
استثماري لدى مؤسسة سوق مالية. ويعد الغًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 
وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص )12,511,250( سهم من أسهم 
الطرح كحد أقصى بما يعادل )25%( من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي 
حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد 

لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.

فترة الطرح  17-2

يومين تبدأ يوم األربعاء الموافق 1444/05/20هـ )الموافق 2022/12/14م( وتنتهي يوم الخميس الموافق 1444/05/21هـ )الموافق 2022/12/15م(.
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طريقة وشروط االكتتاب للك فئة من فئات المكتتبين  17-3

بناء سجل األوامر للفئات المشاركة 17-3-1

سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين للشركة بالتشاور مع الشركة  أ- 
والمساهمين الحاليين، وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بالتشاور مع الشركة والمساهمين 

الحاليين باستخدام آلية التخصيص االختياري.
يمكن للفئات المشاركة المسجلة في المملكة الحصول على نموذج طلب المشاركة من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل  ب- 
األوامر. ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني من خالل مديري سجل 
اكتتاب المؤسسات بدون الحاجة إلكمال وتوقيع نموذج طلب المشاركة. ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل 
مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم نموذج طلب مشاركة معدل أو إلحاقي )حيثما ينطبق( وذلك قبل 
انتهاء فترة بناء سجل األوامر. ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي تكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن خمسين ألف )50,000( سهم وال 
يزيد على ثمانية مليون أربعمائة وسبعة وثالثون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون )8,437,499( سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال 
يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر. وسيقوم مديرو سجل االكتتاب بإخطار 
الفئات المشاركة بسعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئًيا لهم. ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما 
تقرره الشركة والمستشارين الماليين. وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد، وذلك وفًقا 

للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
يجب على جميع الفئات المشاركة أن تقدم طلبات حقيقية وقابلة للتخصيص، وأال تقدم أي طلب اكتتاب غير حقيقي وُمبالغ فيه بهدف الحصول  ج- 
على تخصيص أكبر. ويجب أن يكون لديها القدرة على تغطية الطلب من خالل وجود التغطية النقدية أو الترتيبات الالزمة لتغطية قيمة الطلب 

وذلك من تقديم نموذج طلب المشاركة وحتى التخصيص النهائي.
بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة، سيقوم المستشارين الماليين باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة. د- 

سيكون للمستشارين الماليين والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفًقا لقوى العرض والطلب على أال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية  هـ- 
تعهد التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفًقا لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول السعودية.

االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد 17-3-2

يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن )10( أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن )250,000( سهم طرح كحد أقصى. وال 
يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلب االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح لدى الجهات المستلمة. ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان 
المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في أحد االكتتابات العامة التي جرت مؤخًرا االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي 

التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.أ- 
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد العائلة( منذ اكتتابه في آخر ب- 

طرح أولي.
يجب أن يكون للمستثمرين األفراد من غير المواطنين السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حساب مع أحد مؤسسات السوق ت- 

المالية التي تقدم مثل هذه الخدمات.

إن توقيع المكتتب الفرد على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهم البائع والمكتتب الفرد مقدم الطلب. وبإمكان المكتتبين 
األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من الموقع اإللكتروني للشركة )www.luberef.com( أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.cma.org.sa( أو 

الموقع اإللكتروني للمستشارين الماليين. 

ستبدأ الجهات المستلمة، والمذكورة تفاصيلها أدناه، في استالم طلبات االكتتاب عن طريق اإلنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو الصراف اآللي التابع للجهات 
المستلمة، بحسب ما تقدمه من كل أو بعض هذه الخدمات لعمالئها بدءاً من يوم األربعاء الموافق 1444/05/20هـ )الموافق 2022/12/14م( وتنتهي يوم 

الخميس الموافق 1444/05/21هـ )الموافق 2022/12/15م(.
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الجهات المستلمة الجدول )1-17(:  

الجهات المستلمة

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبد اهلل المالي

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0001000 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

 www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 22622 الرياض 11614
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

 www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
 customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

مصرف اإلنماء
برج العنود - طريق الملك فهد

ص.ب. 66674 الرياض 11586
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5555 218 )11( 966+
فاكس: 5000 218 )11( 966+

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل

ص.ب. 56921، الرياض 11564
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4029000 )11( 966+
فاكس: 4027747 )11( 966+

www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك السعودي لالستثمار
شارع المعذر

ص.ب. 3533 الرياض 11481
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 3000 874 )11( 966+
رقم الفاكس: 1557 478 )11( 966+

www.saib.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@saib.com.sa :البريد اإللكتروني
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الجهات المستلمة

بنك البالد
طريق الملك عبداهلل

ص.ب. 140 الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 479 )11( 966+
فاكس: 8505 479 )11( 966+

www.bankalbilad.com :الموقع اإللكتروني
customercare@bankalbilad.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود

ص.ب. 56006 الرياض 11554
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920000576 966+
فاكس: 7261 402 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني
communications@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك السعودي البريطاني )ساب(
شارع األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - حي المروج

ص.ب. 9084 الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8440 440 )11( 966+
فاكس: 3414 276 )11( 966+

www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

ميم - بنك الخليج الدولي - السعودية
مبنى لو رايس 1، مجمع غرناطة التجاري والسكني 

ص.ب. 89589 الرياض 11692
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2200 511 )11( 966+
فاكس: 2201 511 )11( 966+

www.meem.com :الموقع اإللكتروني
sa@meem.com :البريد اإللكتروني

بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب. 6277 ،جدة 21442
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+
فاكس: 1888 609 )12( 966+

www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني
shakwa@baj.com.sa :البريد اإللكتروني

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ]•[ ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من )10( أسهم أو بكسور األسهم. وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم، فيما 
يكون الحد األقصى لالكتتاب )250,000( سهًما من أسهم الطرح.
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يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفًقا به المستندات التالية، حسبما ينطبق، وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، ومن 
ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد إن وجدت:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم )للمكتتب الفرد بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين األجانب(.أ- 
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.ب- 
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(.ج- 
أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(.د- 
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(.ه- 
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(.و- 
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.ز- 

وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة 
سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة، أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج 
المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور 

مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس 
عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.ب- 
يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين )في حال ج- 

عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.ب- 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب ج- 

االكتتاب الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة 
المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم.  يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لديها أبناء ُقصَّ
ويعد اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغًيا وسيخضع للعقوبات النظامية. وفي حال اكتتب مكتتب رئيسي لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في سجل األسرة، 
ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب اكتتاب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل من طلب المكتتب 

الرئيسي.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن تضمين 
يتم  الذين  السعوديين  غير  للتابعين  األقصى  والعمر  رئيسيين.  كمكتتبين  االكتتاب  يمكنهم  وال  أمهاتهم،  مع  فقط  كتابعين  السعوديين  غير  التابعين 
تضمينهم مع أمهاتهم هو ثمانية عشر )18( عاًما، وأي وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة 

في الدولة المعنية.
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يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها 
مضروًبا بسعر الطرح البالغ ]•[ ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.أ- 
تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.ب- 
صدور التخصيص النهائي وإدراج األسهم بشكل رسمي للتداول في السوق.ج- 

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم فيها 
تقديم طلب االكتتاب. وإذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلًيا أو جزئًيا، ويقر 

المكتتب الفرد بموافقته على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.

التخصيص ورد الفائض  17-4

سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي يتم تحصيلها من الفئات المشاركة والجهات المستلمة )بالنيابة عن 
المكتتبين األفراد(. وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للمساهم البائع فقط بعد اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم والنفقات. وسيتم تحديد تفاصيل 
حساب األمانة هذا في نماذج طلب االكتتاب. باإلضافة إلى ذلك، يجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد 

في حساب األمانة المذكور.

وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال( بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم 
استردادها. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في 

نموذج طلب االكتتاب.

وسوف يتم اإلعالن عن التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه يوم األربعاء 1444/06/04هـ )الموافق 2022/12/28م(. وينبغي على المكتتب 
التواصل مع مدير االكتتاب أو الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديها )حسب األحوال( في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

وال يعتد بنقل ملكية أسهم الطرح إال بعد تسديد القيمة من ِقبل المكتتب واعتباًرا من تاريخ القيد بسجل المساهمين وبدء تداول األسهم وفًقا لألنظمة 
والتعليمات المتعلقة بذلك. وإذا لم يتم تداول أسهم الشركة أو تم إلغاء إدراجها قبل ذلك ألي سبب، فسيتم رد أموال االكتتاب للمكتتب وستبقى أسهم 

الطرح ملًكا للمساهم البائع.

تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة 17-4-1

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفًقا لما يراه المستشارين الماليين مناسًبا بالتنسيق مع الشركة باستخدام آلية التخصيص االختيارية. ومن 
الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تقرره الشركة والمستشارين الماليين. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئًيا 
للفئات المشاركة في بناء سجل األوامر عدد )50,045,000( سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة )100%( من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم التخصيص النهائي 
بعد االنتهاء من اكتتاب المكتتبين األفراد. وفي حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق للمستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة تخفيض 

عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى )37,533,750( سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته خمسة سبعون بالمئة )75%( من أسهم الطرح. 

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد 17-4-2

من المتوقع تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 1444/05/28هـ )الموافق 2022/12/22م(، علًما بأنه يجب 
على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة )10( أسهم طرح كحد أدنى، وبحد أقصى )250,000( سهم 
طرح لكل مكتتب فرد. إن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد، وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح )إن وجد( على 
النحو الذي تتفق عليه الشركة والمستشارين الماليين. وال تضمن الشركة أو المستشارين الماليين الحد األدنى للتخصيص في حال تجاوز عدد المكتتبين 

األفراد )1,251,125( مكتتب فرد، وسيتم التخصيص وفًقا لما تقرره الشركة والمستشارين الماليين في هذه الحالة.
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الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغاؤه  17-5

صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج 17-5-1

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسًبا، وذلك في أي من الحاالت األتية:أ- 
إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.- 1
إذا أخفقت الشركة إخفاًقا تراه الهيئة جوهرًيا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو تداول السعودية أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3
إذا رأت أن الشركة، أو أعمالها، أو مستوى عملياتها، أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.- 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق - 5

بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ 
العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

المالي بدقة ويتعذر إبالغ تداول - 6 العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعها  المقترحة لالستحواذ  عند تسرب معلومات عن الصفقة 
السعودية وفًقا لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة إذا بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها لدى المحكمة بموجب - 7
نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 8
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية اإلدارية للشركة بموجب نظام اإلفالس.- 9

عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة بموجب نظام اإلفالس.- 10
يجوز لتداول السعودية في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أسهم الشركة أو إلغاء إدراجها إذا رأت أنه من المرجح حدوث أي من ب- 

الحاالت الواردة أعاله. كما يلغى إدراج أسهم الشركة عند إكمالها لعملية استحواذ عكسي. وفي حال رغبة الشركة في تلك الحال بإعادة إدراج 
أسهمها، فعليها تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وفًقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح 

األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
يجوز لتداول السعودية تعليق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:ت- 
عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.- 2
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثاني من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها تداول السعودية للشركة - 3

لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند نفاذ قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول التاليين لنفاذ القرار.- 4
ترفع تداول السعودية التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( أعاله بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، - 5

وفي حالة إتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة، ترفع تداول السعودية التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة )5( جلسات تداول تلي 
انتفاء سبب التعليق.

اإللغاء االختياري لإلدراج 17-5-2

ال يجوز للشركة بعد إدراج أسهمها في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على الشركة أ- 
تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن لتداول السعودية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ث ( أدناه.- 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3

آخر تتخذه الشركة.
وااللتزامات - 4 المالية  األوراق  طرح  لقواعد  وفقاً  المعينين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 

المستمرة.
يجوز للهيئة – بناًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ت- 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على ث- 

األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره على نشاطات الشركة.
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التعليق المؤقت للتداول 17-5-3

يجوز للشركة أن تطلب من تداول السعودية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقًتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون أ- 
تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم تداول 

السعودية بتعليق تداول األوراق المالية للشركة فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور – في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة ب- 

المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره على نشاطات الشركة.
يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقًتا من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة ت- 

وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق 
المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

للسوق المالية أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة )ت( أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة ث- 
ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو تداول السعودية ج- 
خالف ذلك.

رفع التعليق 17-5-4

يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة )أ ( من القسم رقم )17-5-1( »صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج« من هذه النشرة لالعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.أ- 
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره على النشاط العادي للسوق. ب- 
التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ت- 
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن موقفة عن مزاولة نشاطاتها ث- 

من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )13( من الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين من 
قواعد اإلدراج.

عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن الشركة موقفة ج- 
عن مزاولة نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )14( من الفقرة )أ( من المادة 

السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج.

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة )6( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج 
األوراق المالية للشركة.

فترة الحظر  17-6

أرامكو السعودية هي المساهم الكبير الوحيد الذي سيحتفظ بأسهمه بعد الطرح. وسيحظر عليها التصرف في أسهمها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر 
تبدأ من بدء تداول أسهم الشركة في السوق، ويجوز ألرامكو السعودية التصرف في األسهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة من الهيئة. 
باإلضافة لذلك، يُحظر على الشركة إدراج أسهم من نفس فئة أسهم الطرح لفترة ستة )6( أشهر تبدأ من بدء تداول أسهم الشركة في السوق وذلك وفًقا 

لقواعد اإلدراج.

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها الطرح  17-7

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

موافقة الجمعية العامة غير العادية على الطرح الصادرة بتاريخ 1444/02/09هـ )الموافق 2022/09/05م(.أ- 
قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح بتاريخ 1444/02/11هـ )الموافق 2022/09/07م(.ب- 
إعالن الهيئة بشأن الموافقة على طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها الصادر بتاريخ 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(.ت- 
موافقة تداول السعودية المشروطة على إدراج األسهم الصادرة بتاريخ 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(.ث- 
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التعهدات الخاصة باالكتتاب  17-8

بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.أ- 
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.ب- 
يوافق على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب ت- 

في األسهم بناًء على ذلك.
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض ث- 

أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب.ج- 
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه للجهة المستلمة )للمستثمرين األفراد(.ح- 

سجل األسهم وترتيبات التعامل  17-9

تحتفظ إيداع بسجل للمساهمين وفًقا للوائحها وأنظمتها.

السوق المالية السعودية  17-10

المالية.  األوراق  معلومات  لنظام  كبديل  2001م  تداول سنة  نظام  تأسيس  تم  وقد  1990م  كامل عام  إلكتروني  بشكل  المملكة  األسهم في  تداول  بدأ 
التداول  وانتهاء بتسويتها، ويتم  تنفيذ الصفقة  من  التداول كاملًة بدءاً  آلية متكاملة تغطي عملية  »تداول« من خالل  التعامل باألسهم عبر نظام  ويتم 
كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10 صباًحا وحتى الساعة 3 عصًرا من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم 
خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباًحا وحتى الساعة 10 صباًحا. وتتغير 
أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول السعودية. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل 
أمر صالح يتم إنتاجه وفًقا لمستوى السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أواًل ومن ثم األوامر المحددة 
السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أواًل بأول حسب توقيت اإلدخال، 
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول السعودية« على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات 
»تداول« الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية الصفقات خالل يومين، أي أن نقل ملكية األسهم يتم 

بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية المهمة للمستثمرين من خالل صفحتها على موقع تداول السعودية، وتتولى تداول 
السعودية مسؤولية مراقبة السوق بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(  17-11

تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( في عام 2016م، كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مجموعة 

تداول السعودية القابضة )والتي تملك أيضاً شركة تداول السعودية(.

وتتمثل أنشطة مركز اإليداع الرئيسية باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيلها ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على 
األوراق المالية المودعة. كما يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة 
التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز اإليداع 

تقديمها وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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تداول أسهم الشركة  17-12

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول السعودية عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. سيسمح لمواطني 
المملكة العربية السعودية واألفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار المؤسسة 
في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في أسهم الشركة بعد بدء تداولها في السوق. ويجوز كذلك 
للمؤسسات األجنبية المؤهلة تداول أسهم الشركة بموجب قواعد المؤسسات المالية المؤهلة )كما تم تعريفها في هذه النشرة(. كما أنه يجوز للمستثمرين 
االستراتيجيين األجانب تداول األسهم وفًقا لتعليمات المستثمرين االستراتيجيين األجانب )كما تم تعريفها في هذه النشرة(. ويحق للمستثمرين األجانب 
االستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة االقتصادية من أسهم الشركة، وذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة )SWAP( مع أحد مؤسسات 
السوق المالية المرخص لها بشراء األسهم المدرجة في السوق والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات 

المبادلة سوف تبقى مؤسسات السوق المالية المرخصة هي المالك النظامي لألسهم.

وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق، ويُحظر التداول 
في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو 

المساهمين الحاليين أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحاكم متفرقة  17-13

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري 
التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب 

دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبًقا لها.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين 
العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة 
في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات سجل األوامر، بما يشمل المؤسسات المالية المؤهلة والمستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة، وسيتم 
اكتتاب هؤالء وفًقا لالئحة »إس« الصادرة بموجب قانون األوراق المالية األمريكي، على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. يتعين على جميع 

مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.
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المستندات المتاحة للمعاينة.  18

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الذي يقع في 7168، الميناء، بترومين، 3072، ص. ب. 5518، جدة 22411، المملكة العربية 
السعودية، وذلك من الساعة التاسعة صباًحا حتى الساعة الثالثة مساًء لمدة ال تقل عن عشرين )20( يوًما قبل نهاية الطرح، وذلك ابتداًء من يوم الخميس الموافق 

1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م( وحتى يوم الخميس الموافق 1444/05/21هـ )الموافق 2022/12/15م(.

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

النظام األساسي للشركة.- 1
قرار الشركاء بتحول الشركة )عقد تأسيس الشركة(.- 2
شهادة السجل التجاري للشركة.- 3

الموافقات المتعلقة بالطرح:

موافقة الجمعية العامة غير العادية على الطرح الصادرة بتاريخ 1444/02/09هـ )الموافق 2022/09/05م(.- 1
قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح بتاريخ 1444/02/11هـ )الموافق 2022/09/07م(.- 2
موافقة تداول السعودية على إدراج األسهم.- 3
إعالن موافقة هيئة السوق المالية على الطرح.- 4

التقارير والخطابات والمستندات:

تقرير التقييم المعد من ِقبل المستشارين الماليين.- 1
تقرير السوق المعد من ِقبل مستشار السوق.- 2
مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في بناء عملية سجل األوامر.- 3
الموافقات الخطية من قبل كل من:- 4

شركة األهلي المالية على إدراج اسمها وشعارها ضمن هذه النشرة فيما يتعلق بدورها كمستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب  أ- 
المؤسسات ومتعهد تغطية ومدير لالكتتاب.

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية على إدراج اسمها وشعارها ضمن هذه النشرة فيما يتعلق بدورها كمستشار مالي ومنسق دولي  ب- 
ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية.

شركة سيتي جروب العربية السعودية على إدراج اسمها وشعارها ضمن هذه النشرة فيما يتعلق بدورها كمستشار مالي ومنسق دولي  ج- 
ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية.

شركة مورغان ستانلي السعودية على إدراج اسمها وشعارها ضمن هذه النشرة فيما يتعلق بدورها كمستشار مالي ومنسق دولي ومدير  د- 
سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية.

المستشار القانوني )مكتب خشيم محامون ومستشارون( على إدراج اسمه وشعاره ضمن هذه النشرة. هـ- 
المستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بالطرح خارج المملكة )كليري جوتليب ستين آند هاميلتون إل إل بي( على إدراج اسمه وشعاره  و- 

وإفاداته ضمن هذه النشرة.
مراجع الحسابات، )شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون(، على إدراج اسمه وشعاره، باإلضافة إلى تقارير المراجعة عن  ز- 

السنوات ضمن هذه النشرة.
مستشار العناية المهنية الالزمة المالي )إرنست ويونغ وشركاهم( على إدراج اسمه وشعاره ضمن هذه النشرة. ح- 

مستشار السوق )آي إتش إس قلوبال( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة. ط- 
االكتتاب  الدوليين ومدير  والمنسقين  المؤسسات  اكتتاب  الماليين ومديري سجل  والمستشارين  التغطية  لمتعهدي  القانوني  المستشار  ي- 

)شركة سلمان متعب السديري للمحاماة( على إدراج اسمه وشعاره ضمن هذه النشرة.
المستشار القانوني لمتعهدي التغطية والمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقين الدوليين ومدير االكتتاب خارج  ك- 

المملكة )ليثم آند واتكنز إل إل بي( على إدراج اسمه وشعاره ضمن هذه النشرة.

البيانات المالية:

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المعدة لغرض خاص لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م، والمعلومات المالية األولية الموجزة غير المراجعة للشركة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م.
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يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المعدة 
لغرض خاص لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م المعدة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 
وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والُمراجعة من ِقبل مراجع الحسابات، ويحتوي على 
المعلومات المالية األولية الموجزة غير المراجعة للشركة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م المعدة وفًقا لمعيار 

المحاسبة الدولي رقم 34 »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية.
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 تقرير المراجع المستقل 
  المحترمين   لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس إلى السادة شركاء 

 
 تقرير حول مراجعة القوائم المالية   

  رأينا
 

شركة أرامكو السعودية لزيوت الجوهرية، المركز المالي لفي رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي 
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً   ، 2019ديسمبر  31)"الشركة"( كما في   لوبريف -األساس 

دارات األخرى الصادرة عن الهيئة  والمعايير واإلص ،للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
 السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 ما قمنا بمراجعته

 تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي:
 

 . 2019ديسمبر   31قائمة المركز المالي كما في   ●
 . في ذلك التاريخ قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية ●
 المنتهية في ذلك التاريخ. قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة  ●
 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
  إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة. ●

 
 أساس الرأي 

 
لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم 

  .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةتوضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 
 

  ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية 
 

 االستقالل
 
ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم  إننا مستقلون عن الشركة وفقا

 المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. 
 

 بالحوكمة عن القوائم المالية  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين
 
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

نظام الشركات وعقد السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات 
ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات  تأسيس الشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريا

  الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
 

  - عند الضرورة  -أعمالها واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في
عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو  

  عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.
 

 ة للشركة. إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالي
 
 
 
 

 
 

 ،25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 
 ، المملكة العربية السعودية21464، جدة 16415جميل سكوير، ص.ب. 

 east-www.pwc.com/middle،+966 (12) 610 - 4400، فاكس: +966 (12) 610 - 4400 هاتف:
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 )تتمة(تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين    لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس إلى السادة شركاء 

 
 الماليةمسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم 

 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت 
ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال 

المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً يضمن أن عملية  
عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان  

 لقرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على ا 
 

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم 
 م أيضاً بما يلي:المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقو

 
تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  ●

إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم 
جة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ اكتشاف أي تحريفات جوهرية نات

   أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف،   ●

 لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.  وليس
تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت   ●

   بها اإلدارة.
لى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء ع ●

ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الشركة على  
ت  االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذا

العالقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم  
الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في  

  أعمالها.
العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل تقييم  ●

 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 
 

ائج المراجعة الجوهرية،  بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونت  -من بين أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  
  بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.

 
 

 برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 
 

 مفضل عباس علي
 447ترخيص رقم  -محاسب قانوني 

 
 هـ 1441 ذو القعدة 2

 2020 وـــونيي 23
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 لوبريف -السعودية لزيوت األساس شركة أرامكو 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

  قائمة المركز المالي
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
ديسمبر 31كما في     
 2018 2019 إيضاح 

    الموجودات
     موجودات غير متداولة

 5,376,487,330 5,506,151,119 7 ممتلكات ومصنع ومعدات
 - 110,176,685 8 موجودات حق االستخدام
 22,978,567  20,656,097  9 موجودات غير ملموسة

 8,969,198 7,362,674 10 ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين
 20,639,185 19,077,336 11 قروض للموظفين

 5,429,074,280 5,663,423,911  مجموع الموجودات غير المتداولة
    

     موجودات متداولة
 664,836,771 594,289,094 12 مخزون

 536,733,452 390,420,559 13 ذمم مدينة تجارية
 100,155,864 160,498,071 14 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 158,550,452  167,405,889   قصيرة األجل وديعة
 918,862,470  179,024,798  15 يماثلهنقد وما 

 2,379,139,009 1,491,638,411   مجموع الموجودات المتداولة
    

 7,808,213,289 7,155,062,322  مجموع الموجودات
 

  حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية

 441,000,000 441,000,000 16 رأس المال
 220,500,000 220,500,000 17 احتياطي نظامي

 3,042,011,853 2,935,389,515  أرباح مبقاة
 3,703,511,853 3,596,889,515  مجموع حقوق الملكية

    
    المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة
 1,816,567,200 1,330,287,150 18 اقتراضات طويلة األجل

 - 101,941,859 8 مطلوبات إيجارية
 333,934,931 314,265,977 19 الموظفينمنافع 

 34,076,517  36,616,327  20 مطلوبات غير متداولة أخرى
 2,184,578,648 1,783,111,313  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    
     مطلوبات متداولة
 1,272,119,818 949,221,080 21 ذمم دائنة تجارية

 85,068,032 202,075,782 22 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 26,749,438 29,413,602 29 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 536,185,500 583,780,050  18 الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل
 - 10,570,980 8 يةمطلوبات اإليجارالالجزء المتداول من 

 1,920,122,788 1,775,061,494  مجموع المطلوبات المتداولة
 4,104,701,436 3,558,172,807  مجموع المطلوبات

    
 7,808,213,289 7,155,062,322  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 34إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 قائمة الدخل الشامل
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

ديسمبر 31السنة المنتهية في     
 2018 2019 إيضاح 
    

 4,010,322,172 3,937,355,317 24 مبيعات
 )3,597,936,647(  )3,731,059,312(  25 تكلفة المبيعات
 412,385,525 206,296,005  إجمالي الربح

    
 )77,397,179(  )93,584,703(  26 مصاريف بيع وتوزيع

 )169,291,614(  )181,189,833(  27 مصاريف عمومية وإدارية
 2,735,322   19,340,562  بالصافي –إيرادات أخرى 

 168,432,054 )49,137,969(   )خسارة( / ربح التشغيل
    

 32,343,077  19,247,455   إيراد تمويل
 )80,257,318(  )108,054,201(  28 تمويل ةفلتك

 120,517,813 )137,944,715(   )الخسارة( / الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
 )10,735,701(  )2,664,164(  29 الزكاة وضريبة الدخل
 109,782,112 )140,608,879(    )خسارة( / ربح السنة

    
    الدخل الشامل اآلخر

    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
 30,698,567 33,986,541 19 ربح إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة
 140,480,679 )106,622,338(   مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 34إلى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 
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 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
 المجموع جدوى** أرامكو السعودية*

   
    رأس المال

 441,000,000 132,300,000 308,700,000 2019ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31و 2018يناير  1
    

    احتياطي نظامي
 220,500,000 66,150,000 154,350,000 2019ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31و 2018يناير  1

    
    أرباح مبقاة
 3,051,531,174 915,459,352 2,136,071,822 2018يناير  1الرصيد في 

 - 12,341,535 )12,341,535(   تعديل
 120,517,813 36,155,344 84,362,469 ربح السنة

 )10,735,701(  )10,735,701(  - الزكاة وضريبة الدخل
 30,698,567 9,209,570 21,488,997 الدخل الشامل اآلخر

 140,480,679 34,629,213 105,851,466 للسنةمجموع الدخل الشامل 
    

 )150,000,000(  )45,000,000(  )105,000,000(  توزيعات أرباح
 3,042,011,853 917,430,100 2,124,581,753 2018ديسمبر  31الرصيد في 

    
 )137,944,715(  )41,383,415(  )96,561,300(  الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

 )2,664,164(  )2,664,164(  - الزكاة وضريبة الدخل
 33,986,541 10,195,962 23,790,579 الدخل الشامل اآلخر

 )106,622,338(  )33,851,617(  )72,770,721(  مجموع الخسارة الشاملة للسنة
    

 2,935,389,515 883,578,483 2,051,811,032 2019ديسمبر  31الرصيد في 
    

 3,703,511,853 1,115,880,100 2,587,631,753 2018ديسمبر  31مجموع حقوق الملكية في 
 3,596,889,515 1,082,028,483 2,514,861,032 2019ديسمبر  31مجموع حقوق الملكية في 

    
 

 شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( *
 لالستثمار الصناعي )"جدوى"(شركة جدوى  **

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 34إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 مسؤولية محدودة()شركة ذات 

  قائمة التدفقات النقدية
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

ديسمبر 31السنة المنتهية في     
 2018 2019 إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 120,517,813 ( 137,944,715)  )الخسارة( / الربح للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

    
    تعديالت لـ:

 333,291,930 303,887,993 8 ،  7 استهالك وإطفاء
 )32,343,077(  ( 19,247,455)  إيراد تمويل

 678,400 2,144,227  مصاريف غير نقدية لمنافع الموظفين
 80,257,318 108,054,201 28 تمويل ةفلتك

 36,851,416 39,048,563 19 للسنةالمحملة منافع الموظفين 
 )32,777(     -   ربح من بيع ممتلكات ومعدات

 220,722    -   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 )152,182(  708,336  مخصص / )عكس( مخزون بطيء الحركة

 32,953,052 ( 27,182,186)  انخفاض في قيمة المخزون
    

    الموجودات والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في 
 )103,040,355(  97,021,527  مخزون

 )222,015,367(  146,312,893  ذمم مدينة تجارية
 )71,624,954(  ( 68,150,934)  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 499,430,472 ( 323,174,534)  ذمم دائنة تجارية
 )111,063,596(  6,880,437  ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 563,928,815 128,358,353   النقد الناتج من العمليات
    

 )79,603,408(  ( 101,581,713)  تمويل مدفوعة تكلفة
 )8,682,399(  ( 24,730,976) 19 منافع موظفين مدفوعة

 )77,635,241(     - 29 زكاة وضريبة دخل مدفوعة
 398,007,767 2,045,664  الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 

 
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )365,628,286(  ( 307,561,517)  إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات
 101,480    -   متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات

 )2,818,941(  ( 3,751,500) 9 إضافات إلى موجودات غير ملموسة
 )15,789,380(  ( 335,601,903)  إضافات إلى وديعة قصيرة األجل
 8,026,985  326,746,466   سحوبات من وديعة قصيرة األجل

 8,259,975  8,411,276   سداد قروض من قبل موظفين
 )2,941,367(  ( 4,574,549)  صرف قروض إلى موظفين

 3,492,354  2,324,581   بتمليك المساكنسداد ذمم مدينة خاصة 
 28,329,405  19,450,373    متحصالت من ودائع ألجل

 )338,967,775(  ( 294,556,773)  صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية
 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 -  97,500,000       متحصالت من اقتراضات
 )522,400,050(  ( 536,185,500)  اقتراضاتتسديد 

 )150,000,000(     -  توزيعات أرباح مدفوعة
  ( 8,641,063)  العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

 )672,400,050(  ( 447,326,563)  األنشطة التمويلية منالصادرة التدفقات النقدية 
    

 )613,360,058(  ( 739,837,672)  صافي النقص في النقد وما يماثله
 1,532,222,528 918,862,470 15 نقد وما يماثله في بداية السنة

 918,862,470 179,024,798 15 نقد وما يماثله في نهاية السنة
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 34إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

ق - 8

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف



 لوبريف -لزيوت األساس شركة أرامكو السعودية 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

7 

 معلومات عامة 1
 

)"الشركة"( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري   لوبريف  -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس  
وفي  1978 (. بدأت الشركة أعمالها في مدينة جدة في1976أغسطس  29هـ )الموافق 1396رمضان  3الصادر في جدة بتاريخ  4030010447رقم 

. يتمثل غرض الشركة في إنشاء وامتالك وتشغيل مصافي تكرير زيوت التشحيم وشراء وبيع ونقل وتسويق واستيراد وتصدير زيوت 1998مدينة ينبع في  
  التشحيم والمواد المضافة ومواد خلط زيوت التشحيم والمنتجات البترولية األخرى ومشتقاتها.

 
 العنوان التالي:يقع المكتب الرئيسي للشركة في 

  المنطقة الصناعية ألرامكو السعودية
  21432، جدة 5518ص. ب 

 المملكة العربية السعودية.
 

رة بالحمرية، تشتمل القوائم المالية المرفقة على حسابات المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة وفرعها في مدينة ينبع وأعمالها في هيئة المنطقة الح
. أصدرت حكومة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة شهادة ترخيص رقم 4700004941لمتحدة. رقم السجل التجاري لفرع ينبع هو اإلمارات العربية ا

يناير  27هـ )الموافق 1435ربيع األول  26لممارسة أعمال الشركة في الحمرية كشركة مؤسسة تعمل بالمنطقة الحرة )"المؤسسة"( بتاريخ  11857
من رأس المال   %100على أنها فرع وتُدرجها في هذه القوائم المالية على هذا األساس، حيث تمتلك الشركة    المنطقة الحرة  لشركة مؤسسة(. تُعامل ا2014

 المدفوع للمؤسسة.
 

 للشركة. والنهائية تعد شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( الشركة األم المباشرة
 

 أسس اإلعداد 2
 

 االلتزامبيان  2-1
 

رى الصادرة عن الهيئة أعدت هذه القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ
 السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 أسس القياس / العرف المحاسبي 2-2

 
أساس مبدأ االستمرارية باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي من أسس قياس أعدت هذه القوائم المالية على 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة. - 3أخرى، طبقاً للسياسات المحاسبية المطبقة والمفصح عنها في اإليضاح رقم 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

  أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية للشركة تم إدراجها أدناه.
 

 قياس القيمة العادلة 3-1
 

تاريخ سوق وذلك في  إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها من بيع أصل أو يتم دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في ال
 القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما:

 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو •
 في غياب سوق رئيسية، في أكثر األسواق فائدة بالنسبة لألصل أو االلتزام. •

 
ستخدام االفتراضات التي يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير أي أصل أو التزام، مع افتراض أن يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام با

امل في السوق المتعاملين في السوق يعملون من منطلق مصالحهم االقتصادية المثلى. ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المتع
خالل التوظيف األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى لتوليد منفعة اقتصادية من  

 لألصل.
 

من استخدام مما يزيد تستخدم الشركة أساليب التقييم التي تعد مناسبة وفقا للظروف المحيطة وكذلك التي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، 
قاسة بالقيمة المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة ويقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات الم

  العادلة أو المفصح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
 

 أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:ويوضح ذلك، على النحو المبين 
 

 أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. - 1المستوى  •
 ة قابلة للمالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادل - 2المستوى  •
 أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة. - 3المستوى  •
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 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة 3-1
 

في التسلسل   للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقرر الشركة ما اذا كان قد حدث تحويل بين المستوياتبالنسبة  
 ير.الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى مدخالت هام لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نهاية كل فترة تقر

 
لسل لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التس

 الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله.
 

 إثبات اإليرادات 3-2
 

لى المقابل المحدد في العقود مع العمالء وتستثني خصومات الكمية والمبالغ، إن وجدت، التي يتم تتألف اإليرادات من المبيعات للعمالء ويتم قياسها بناًء ع
شهرا. يتم إثبات  12تحصيلها نيابةً عن الطرف الثالث. وبعض العمالء مؤهلون لخصومات الكميات على أساس المبيعات اإلجمالية على مدى فترة 

ساس السعر المحدد في العقد، صافية من خصومات الكميات المقدرة. يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم اإليرادات الناتجة من هذه المبيعات على أ
  .جوهريالخصومات باستخدام طريقة القيمة المتوقعة ويتم إثبات اإليرادات فقط إلى الحد الذي يحتمل معه عدم حدوث عكس 

 
فيه الشركة التزامات األداء بموجب العقود المبرمة مع العمالء لبيع البضائع. لدى الشركة عقود مع عمالء يكون يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي تلبي 

نقطة زمنية معينة  تزويدهم بمواد خلط زيت التشحيم و/ أو المنتجات الثانوية ذات الصلة هي التزام األداء الوحيد فيها. تقوم الشركة بإثبات اإليرادات في
 ل السيطرة على البضائع إلى العمالء، وعادة ما تكون عند تسليمها.عندما تنتق

 
حية تحديد خلصت الشركة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات، وتملك صال

 األسعار، وتسيطر على البضائع قبل نقلها إلى العميل.
 

 العمالت األجنبية 3-3
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض   )أ(
 

لة الوظيفية"(. يتم عرض إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة )"العم
 الوظيفية للشركة.القوائم المالية باللاير السعودي وهو عملة العرض والعملة 

 
  معامالت وأرصدة )ب(

 

م إثبات أرباح يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يت
الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية عدا عن وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك 

  اللاير السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.
 

تكاليف تمويل، بينما يتم عرض كافة األرباح يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية المتعلقة باالقتراضات في الربح أو الخسارة ضمن بند 
 والخسائر األخرى من صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة على أساس الصافي ضمن بند إيرادات / )خسائر( أخرى.

 

تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج الفروقات يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في  
  الناشئة عن الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.

 
 إيرادات مالية 3-4

 

المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل تُقاس اإليرادات المالية باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم بدقة 
 المالي أو على مدى فترة أقصر، أيهما أنسب، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية.

 
 عقود اإليجار 3-5

 

والمعدات كعقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل المدفوعات المقدمة ، كانت تصنف عقود إيجار الممتلكات والمصنع 2018حتى السنة المالية المنتهية في 
يجار. بموجب عقود اإليجار التشغيلية )بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( على قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإل

حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر ، يتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات 2019يناير  1اعتباًرا من 
 لالستخدام من قبل الشركة.

 

ية لمدفوعات يتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحال
 اإليجار التالية:

 
 ت الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض.المدفوعا •
 المدفوعات المتغيرة لإليجار، التي تستند إلى مؤشر أو معدل، وتقاس مبدئيًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء. •
 يمة المتبقية.المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات الق •
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار. •
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار. •
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دام معدل االقتراض يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخ
على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة في بيئة اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب 

 اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة.
  

يتم تحقيق  بحيث يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين المبلغ األصلي وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار
 معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.

 

 يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:
 مبلغ القياس المبدئي للمطلوبات اإليجارية. •
  مستلمة.أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار  •
 أي تكاليف مباشرة مبدئية، و تكاليف التجديد. •

 

قسط الثابت يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إيجار قصيرة األجل لمرافق تصنيع وأراٍض وجميع عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس ال
 شهراً أو أقل. 12ذات فترة إيجار مدتها كمصروف في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار 

 
ممارسة خيار الفسخ. عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم  

 اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم فسخه( مؤكداً بشكل معقول.يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات الفسخ( فقط في مدة 
 

عات االيجار التي يتم الحقاً قياس التزام اإليجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار وخفض القيمة الدفترية لتعكس مدفو
ييم أو تعديالت إيجارية محددة أو لتعكس مدفوعات اإليجار الثابتة المعدلة جوهرياً. فضالً عن ذلك، تمت؛ وإعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تق

ل أي إعادة قياس يتم قياس موجودات حق االستخدام الحقاً بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة، ويتم تعديلها مقاب
 عن التزام اإليجار.

 

 وم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار )وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة( عندما:تق
 

إعادة تتغير مدة عقد اإليجار أو يقع حدث أو تغيير جوهري في الظروف مما يؤدي إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم  •
 ق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.قياس التزام اإليجار عن طري

يتم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحالة  •
دل الخصم الثابت )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب تغيير في إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام مع

 سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.
 ق خصميتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طري •

 مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل في تاريخ سريان التعديل.
 

 لم تقم الشركة بأي تعديل من تلك التعديالت خالل الفترات المعروضة.
 

 الزكاة وضريبة الدخل 3-6
 

الزكاة، للشركة على أساس الوعاء الزكوي التقريبي أو الدخل تخضع الشركة لضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. تحتسب 
للضريبة ويتم   المعدل، أيهما أكبر، ويتم تحميلها على الربح أو الخسارة. تحتسب ضريبة الدخل على الحصة في الدخل المعّدل المتعلق بالشركاء الخاضعين

 وجدت، عندما يتم تحديدها للسداد.تحميلها على الربح أو الخسارة. يتم إثبات أية مبالغ إضافية، إن 
 

المؤقتة يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات 
باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناشئة والخسائر الضريبية غير المستخدمة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، 

انت ناشئة عن اإلثبات فيما بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المالية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا ك
شآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت تجميع المن

فعلياً في نهاية  األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب )واألنظمة( التي يتم سنها أو المطبقة
في حالة بيع األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة. يتم إثبات الموجودات  فترة التقرير والتي يتوقع سريانها

 اتالفروقالضريبية المؤجلة إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها يمكن االستفادة من 
 .والخسائر المؤقتة

 
وعندما يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة للموجودات الضريبية المتداولة 

ود حق نافذ نظاماً تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية عند وج
 للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
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 ممتلكات ومصنع ومعدات 3-7
 

التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة 
  التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.

 
ندما يكون من المحتمل أن تتدفق تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، حسب ما هو مالئم، فقط ع

ترية ألي من العناصر إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق. يتم إلغاء إثبات القيمة الدف
خرى في الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها التي تم المحاسبة عنها كموجودات منفصلة عند استبدالها. وتقيد اإلصالحات والصيانة األ

 فيها.
 

عمار اإلنتاجية يتم حساب استهالك الممتلكات والمصنع والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها على أساس القسط الثابت على مدى األ
  المقدرة للموجودات.

 
 الربح أو الخسارة على مدى األعمار اإلنتاجية االقتصادية المقدرة التالية:يتم تحميل االستهالك على 

 
 السنوات 
  

50 – 10 مرافق تصنيع •  
30 – 20 مستأجرة على عقاراتمبان وتحسينات  •  
10 – 4 أثاث وتجهيزات •  
15 – 2 آالت ومعدات أخرى •  
 4 سيارات •

 
اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار 

 على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.
 

االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إلثباتها ضمن تحدد أرباح وخسائر 
 الصلة عندما الممتلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات التشغيلية ذات

 تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.
 

إلى الفئة المناسبة يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير 
الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة. للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و / أو وضعها 

إلى إنشاء أو اقتناء إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة مباشرة 
امها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الستخد

  التنفيذ.
 

لة كجزء من تكلفة الموجودات المؤهَّلة حتى بداية اإلنتاج التجاري. لم تقم ا لشركة برسملة تكلفة تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤّهِّ
 ل السنة الحالية.االقتراض خال

 
الل أكثر من تكون قطع الغيار الرئيسية والمعدات االحتياطية مؤهلة إلثباتها ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات عندما تتوقع الشركة استخدامها خ

ملة قطع الغيار الرأسمالية كجزء من األصل سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات التشغيلية ذات الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام. يتم رس
 .المضيفةالذي تتعلق به وتُستهلك على مدى األعمار اإلنتاجية االقتصادية للموجودات 

 
نة دورية تؤجل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها وتستهلك على مدار الفترة حتى تاريخ الصيانة الدورية المخطط لها الالحقة. وفي حال حدوث صيا

لصيانة ر متوقعة قبل الموعد المخطط لها، يتم تحميل التكاليف المؤجلة سابقا وغير المستهلكة على المصاريف على الفور ومن ثم تستهلك تكاليف اغي
 الدورية الجديدة على مدار الفترة التي من المحتمل االستفادة فيها من هذه التكاليف.

 
، 2019يناير  1مار اإلنتاجية لمرافق تصنيع مصنع ينبع بناء على معلومات جديدة. نتيجة لذلك، بدًء من خالل السنة، قامت الشركة بمراجعة وتعديل األع

وجودات قامت الشركة بتغيير األعمار اإلنتاجية المقدرة لمرافق تصنيع مصنع ينبع لتعكس بصورة أفضل الفترات المقدرة التي ستظل خاللها هذه الم
ً إلى  20سابقاً أعمارها اجية المقدرة لمرافق التصنيع والتي كان متوسط بالخدمة. ارتفعت األعمار اإلنت عاماً. لو لم يكن هناك أي تعديل في  25عاما

 مليون لاير سعودي. 66.66بمبلغ أعلى  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في المحمل االستهالك  األعمار اإلنتاجية، لكان
 

 موجودات غير ملموسة 3-8
 

تكلفة ناقصاً الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتقاس 
ف إما باعتبارها أي إطفاء متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصن

 محددة أو غير محددة.
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 )تتمة(موجودات غير ملموسة  3-8
 

متها عندما يتوفر تُطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قي
ذات  دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسةأي 

قع الستهالك المنافع واألعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير. تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المت
 لمحاسبية.االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات ا

 
 عمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي:يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أ

 
 عدد السنوات 
  

 4 برامج حاسب آلي •
 4  تراخيص •

 
جودات، وتُثبت تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للمو

 إثبات تلك الموجودات.في الربح أو الخسارة عند إلغاء 
 

 األدوات المالية 3-9
 

 الموجودات المالية 3-9-1
 

  التصنيف (  1)
 

لتفاصيل كل نوع من الموجودات المالية. يعتمد التصنيف على نموذج أعمال  30تصنف الشركة موجوداتها المالية بالتكلفة المطفأة. انظر اإليضاح رقم 
 المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.المنشأة إلدارة الموجودات 

 
  اإلثبات وإلغاء اإلثبات ( 2)

 
ن خالل الربح أو الخسارة، عند اإلثبات المبدئي، تقيس الشركة الموجودات المالية بقيمتها العادلة، وفي حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة م

شرة القتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو تضاف تكاليف المعاملة العائدة مبا
  الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة.

 
موجودات أو عندما تقوم بتحويل الحقوق تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك ال

علية. يتم إثبات أي في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية بصورة ف
  كموجودات أو مطلوبات منفصلة. فوائد من الموجودات المالية المحولة التي تقوم الشركة بإنشائها أو االحتفاظ بها

 
 القياس ( 3)

 
شركة يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. تصنف ال

لتدفقات النقدية التعاقدية حيث يتم قياس تلك التدفقات النقدية والتي موجوداتها المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة. الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل ا
م قياسها الحقاً بالتكلفة تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة المالية التي يت

تحوط( في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم احتساب إيرادات الفوائد المطفأة )والتي ال تشكل جزءاً من عالقة ال
 من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

 
 المحاسبية ذات الصلة.حالياً، ال تحمل الشركة أي أدوات لحقوق الملكية، لذلك ال يتم عرض السياسات 

 
 المطلوبات المالية 3-9-2

 
ة مبدئياً بالقيمة العادلة يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالي

 ثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإل
 

حالي بآخر من نفس الُمقرض   بتم استبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي
ختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل بناًء على شروط جديدة م

 بمثابة استبعاد لاللتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويدرج الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة.
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تتمة(األدوات المالية  3-9
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 3-9-3
 

 تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بقوائمها المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل.
 

والذي يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على   9المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  بالنسبة للذمم  
 مدار أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي بها. يتم تحميل مبلغ الخسارة على الربح أو الخسارة.

 
األخرى التي يتم المحاسبة عنها بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتطلب تطبيق نهج من ثالث  بالنسبة للموجودات المالية

  مراحل لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.
 

 بات المبدئي:يتم ترحيل الموجودات من خالل المراحل الثالثة التالية بناء على التغير في الجودة االئتمانية منذ اإلث
 

 شهًرا 12: الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 1المرحلة 
 

ها، يتم إثبات بالنسبة للتعرضات حيث لم يكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي ولم تكن منخفضة القيمة االئتمانية عند نشوئ
 مصاحب بأحداث احتمالية التعثر عن السداد التي تحدث ضمن فترة االثني عشر شهراً القادمة.جزء الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار العمر ال

 
 غير منخفضة القيمة االئتمانية -: الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 2المرحلة 

 
مبدئي ولكنها غير منخفضة القيمة االئتمانية، يتم إثبات بالنسبة للتعرضات االئتمانية حيث كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات ال

 الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار العمر.
 

 منخفضة القيمة االئتمانية -: الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 3المرحلة 
 

ثر يكون له أثر مجحف على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل يتم تقييم الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية عندما يقع حدث واحد أو أك
ويتم احتساب إيرادات المالي. بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية، يتم إثبات الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار العمر، 

 التكلفة المطفأة )بالصافي من المخصص( عوضاً عن إجمالي القيمة الدفترية. الفائدة عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على
 

يوما عن سداد المدفوعات التعاقدية. ويُعد هذا افتراض غير   30يتم افتراض وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في حالة تعثر المدين لفترة تزيد عن  
 قاطع.

 
االعتبار على كل من األصل المحدد وعلى المستوى الجماعي. إن جميع األدوات المالية الجوهرية فردياً التي لم تأخذ الشركة دليل انخفاض القيمة في 

لم  تنخفض قيمتها بشكل جوهري يتم تقييمها بعد ذلك بشكل جماعي )التي تحمل خصائص مخاطر مماثلة( لتحري أي انخفاض في القيمة تم تكبده ولكن
 يتحدد بعد.

 
وديعة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بخالف الذمم المدينة التجارية على القروض للموظفين، وذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين، وتشتمل 

  قصيرة األجل، ونقد لدى البنوك.
 

لقيمة للخسائر االئتمانية. يستمر إثبات الفائدة على يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة لألداة المالية في الربح أو الخسارة وتنعكس في االنخفاض في ا
الموجودات التي انخفضت قيمتها من خالل عكس الخصم. عندما يتسبب حدث في انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، يتم عكس االنخفاض في 

 خسارة االنخفاض في القيمة من خالل الربح أو الخسارة.
 

تعلق بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الدخل الشامل اآلخر، وال يتم تخفيض يتم إثبات مخصص الخسارة فيما ي
 القيمة الدفترية لألصل المالي في القوائم المالية.

 
النتهاء من جميع اإلجراءات الضرورية عندما يكون األصل غير قابل للتخصيل، يتم شطبه مقابل المخصص ذي الصلة. يتم شطب هذه الموجودات بعد ا

فترة الحقة، قد  وتحديد مبلغ الخسارة. ينخفض مبلغ المصروف نتيجة االستردادات الالحقة للمبالغ التي تم شطبها مسبقاً في الربح والخسارة. في حالة، في
تم إثبات االنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة وكان االنخفاض يتعلق موضوعياً بحدث وقع بعدما 

 في القيمة التي تم إثباتها سابقاً من خالل تعديل المخصص. ويتم إثبات مبلغ العكس في الربح أو الخسارة.
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 3-9-4
 

ي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حق قانوني في إجراء المقاصة للمبالغ يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصاف
 المثبتة والنية للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-10
 

ود مثل الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المالية النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجتقوم  
األصل القابلة هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تُقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة 

ل أصل على حدة، إال إذا لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديدها لك
أو مجموعة من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى 

. ولتقدير القيمة من الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد
تها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيم

هذه الحسابات  الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تستخدم طريق تقييم مناسبة. ويتم التحقق من
 المدرجة للمنشآت المتداولة علنا أو أي مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.باستخدام مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم 

 
لتي انخفضت يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات ا

 قيمتها.
 

ي تاريخ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد بالنسبة للموجودات )بخالف الشهرة(، يتم ف
م عكس خسارة انخفاض موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد النقد. وال يت

مة. لة سابقا إال إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ تسجيل آخر خسارة انخفاض في القيالقيمة المسج
، بعد خصم هايكون هذا العكس محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحديد

  االستهالك، لو لم تحتسب أي خسارة عن االنخفاض في قيمة األصل خالل السنوات السابقة. ويدَرج هذا العكس في الربح أو الخسارة.
 

 مخزون 3-11
 

ة ونسبة مالئمة من النفقات غير يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشر
الفردية للمخزون على  المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة االستيعابية التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى البنود

ومات وخصومات الكمية. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد حسم الخص
 البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادي، ناقصاً التكاليف المقدرة الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع.

 
 ذمم مدينة تجارية 3-12

 
المستحقة من العمالء نظير المنتجات المباعة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان من المتوقع تحصيل هذه الذمم في الذمم المدينة التجارية هي المبالغ 

جارية مبدئياً غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة، وخالفاً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة الت
ت الحق لذمم ادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة. تُقيد أي مبالغ تسترد في وقبالقيمة الع

 قد تم شطبها بقيد دائن على "مصاريف عمومية وإدارية" في الربح أو الخسارة.
 
  وديعة قصيرة األجل 3-13

 
جل على ودائع لدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة التي تستحق في األصل خالل أكثر من ثالثة أشهر تشتمل الودائع قصيرة األ

 وأقل من اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.
 

 نقد وما يماثله 3-14
 

الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنوك، إلى جانب االستثمارات لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في  
نقدية معلومة والتي   األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ

ي القيمة والسحوبات البنكية على المكشوف. يتم بيان السحوبات البنكية على المكشوف، إن وجدت، ضمن ال تتعرض لمخاطر جوهرية من جراء التغير ف
  القروض في المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي.

 
 رأس المال 3-15

 
 ة ضمن حقوق الملكية كخصم من المتحصالت.تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية. يتم بيان تكاليف المعاملة التي تعزى مباشرة إلى إصدار حصص جديد

 
 توزيعات أرباح 3-16

 
 يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم بها الموافقة عليها من قبل شركاء الشركة.

 
 احتياطي نظامي 3-17

 
% من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 10للشركة، يجب تحويل وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي 

 % على األقل من رأس المال.30هذا االحتياطي 
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 ذمم دائنة تجارية 3-18
 

ي يتم الحصول عليها في سياق العمل االعتيادي من الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات الت
تداولة. يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير م

 وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة 
 

 مخصصات 3-19
 

موارد يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام نظامي حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكبد 
االلتزام بشكٍل موثوق فيه. إذا كان هناك عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمالية الحاجة إلى تدفق صادر لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة  

د المدرجة لتسوية هذه االلتزامات عبر النظر في تصنيف االلتزامات ككل. ويتم إثبات المخصص حتى إن كان احتمال التدفق الصادر بالنسبة ألحد البنو
ضئيالً. إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود هاًما، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات   في ذات التصنيف

 السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالمطلوبات.
 

 تكاليف التفكيك
 

كة المسؤولية عن أعمال الترميم أو إعادة تأهيل األراضي. ويستند حجم التفكيك المطلوب للعمليات يتم إثبات مخصص اللتزام بالتفكيك عندما تتحمل الشر
 والتكاليف المرتبطة به على االشتراطات المنصوص عليها في األنظمة واللوائح الحالية.

 
على مدار العمل اإلنتاجي لألصل. يتم خصم مخصص  وتشمل التكاليف التي يشتمل عليها المخصص جميع االلتزامات الخاصة بالتفكيك المتوقع تكبدها

العمر  التفكيك إلى قيمته الحالية ورسملته كجزء من األصل المدرج ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات ثم يتم قيد استهالكه كمصروف على مدار
 اإلنتاجي المتوقع لذلك األصل.

 
فقات النقدية المستقبلية الخاصة بإيقاف العمليات حدثاً طبيعيا في ضوء األحكام الهامة والتقديرات ذات يعتبر إجراء تعديالت على المبلغ المقدر وتوقيت التد

 التعديالت: الصلة. وتسجل هذه التعديالت باعتبارها زيادة في االلتزام وزيادة مقابلة في األصل ذي العالقة. وفيما يلي العوامل التي تؤثر على تلك
 تطوير التقنية. •
  ات التنظيمية واستراتيجيات اإلدارة البيئية.المتطلب •
 التغيرات في الحد المقّدر وتكاليف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم. •
 التغيرات في االستدامة االقتصادية. •

 
 اقتراضات 3-20

 
تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات المبدئي، يتم إثبات االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة )باعتبارها متحصالت تم استالمها( صافية من 

لمعاملة( والقيمة تقاس االقتراضات طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف ا
  ام طريقة الفائدة الفعلية.المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراض باستخد

 
قيمة الدفترية لاللتزام المالي تُلغى االقتراضات من قائمة المركز المالي عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائه أو انتهاء مدته. ويتم إثبات الفرق بين ال

لموجودات غير النقدية أو المطلوبات المفترضة، في قائمة الربح أو الذي تم اطفاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما في ذلك أي من ا
اللتزام الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. يتم تصنيف االقتراض كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية ا

 لفترة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
 

"تكاليف اقتراض" أن يتم إطفاء التكاليف اإلضافية للمعامالت باستخدام معدل الفائدة الفعلي. تقوم الشركة بالمحاسبة   23معيار المحاسبة الدولي رقم  يتطلب  
ر المتغيرة، يستخدم معدل الفائدة عن تكاليف التمويل )تكلفة الفائدة وإطفاء تكلفة المعامالت( وفقاً لطريقة معدل الفائدة الفعلي. بالنسبة لالقتراض ذات االسعا

لمتعلقة بشكل الفعلي الذي تم تحديده عند اإلثبات المبدئي لمطلوبات القرض على مدى مدة العقد كاملة. تتم رسملة تكاليف االقتراض العامة والمحددة ا
 مباشر بأي من الموجودات المؤهلة كجزء من تكلفة األصل.

 
  منافع الموظفين 3-21

 
. وتستند ة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين لخطة منافع محددة متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية بعد تقاعد الموظفتُدير الشرك

ة للموظفين السعوديين مدفوعات نهاية الخدمة إلى الرواتب والبداالت األخيرة وعدد سنوات الخدمة التراكمية للموظف. وتُقدم الشركة أيضاً تغطية طبية كامل
 سنة أو يبلغ الموظف ستون عاماً. 55سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارهم عن  25وأزواجهم بشرط إكمالهم على األقل 

 
بناء على طريقة الوحدة ال يتم تمويل خطط منافع نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل  
سنة من سنوات الخدمة اإلضافية الُمقّدرة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل  

  والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
 

ي الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة فوراً في الربح أو الخسارة، ويدرج عكس االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة فيتم إثبات تكاليف  
  الربح أو الخسارة.

 
ة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفتر

 الشامل اآلخر ويتم تحويلها الى أرباح مبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.
 

الخسائر كتكاليف خدمة  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها مباشرة في األرباح أو
  سابقة.
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 مخصصات )تتمة( 3-19
 

 
 مصاريف 3-22

 
تكاليف إن مصاريف البيع والتسويق هي المصاريف الناتجة من جهود الشركة في التسويق والبيع والتوزيع. تُصنف جميع المصاريف األخرى، باستثناء 

والنفقات المالية، كمصاريف عمومية وإدارية. يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكاليف المبيعات والبيع والتسويق والمصاريف العمومية المبيعات 
 واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

 
 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول 4

 
درة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية أدناه. طبقت الشركة التعديل تم اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات والتعديالت الصا
 :2019يناير  1التالي ألول مرة عن فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد 

 
 إصالح مؤشر سعر الفائدة  -  7رير المالي رقم  والمعيار الدولي للتق  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 
تعديل أسعار تمنح هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بتعديل أساس قياس سعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط، ويتمثل تأثيرها على 

محاسبة التحوط. ومع ذلك، يجب مواصلة تسجيل أي عدم فعالية للتحوط في قائمة الفائدة المعروضة بين البنوك )"ليبور"( بأنه لن يتسبب عموًما بإنهاء 
 الربح أو الخسارة.

 
 التحويل من سعر الليبور إلى األسعار الخالية من المخاطر

 
. وسعر 2021مؤشر الفائدة سيتوقف بعد ، أعلنت هيئة اإلدارة المالية البريطانية، التي تنظم سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، أن 2017في يوليو 

 الليبور هو واحد من أكثر سالسل أسعار الفائدة القياسية الشائعة.
 

لمالية. ستؤثر إصالحات سعر "ليبور" وتوقع وقف سعر "ليبور" على إستراتيجية إدارة المخاطر الحالية بالشركة، وربما المحاسبة عن بعض األدوات ا
 (.18)اإليضاح  2019ديسمبر  31مليار لاير سعودي التي تتعرض لتأثير سعر "ليبور" كما في  1.44 بمبلغيلة األجل ولدى المجموعة اقتراضات طو

 
 

 القياسية الجديدة.تقوم الشركة بالتنسيق مع البنوك التي تتعامل بها بتقييم التأثير والخطوات التالية لضمان التحول السلس من سعر الليبور إلى األسعار 
 

 يرات في السياسات المحاسبيةالتغ 5
 

"عقود اإليجار" على القوائم المالية للشركة. قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي  16يشرح هذا اإليضاح تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
وفقًا لما هو مسموح به  2018األرقام المقارنة لسنة التقرير ، ولكنها لم تقم بتعديل 2019يناير  1"عقود اإليجار" بأثر رجعي من  16للتقرير المالي رقم 

  بموجب أحكام التحول المحددة في المعيار.
 

. تم اإلفصاح 2019يناير    1لذلك، تم إثبات عمليات إعادة التصنيف والتعديالت الناتجة عن قواعد اإليجار الجديدة في قائمة المركز المالي االفتتاحية بتاريخ  
 .3السياسات المحاسبية الجديدة في اإليضاح رقم عن 

 
، قامت الشركة بإثبات مطلوبات إيجارية فيما يتعلق بعقود اإليجار التي قد تم تصنيفها مسبقًا ضمن "عقود 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

"عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية  - 17اإليجار التشغيلية" وفقًا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم 
. يتراوح معدل االقتراض اإلضافي للشركة المطبق على المطلوبات 2019يناير  1مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في 

 .%5.02و %4.11بين  2019يناير  1اإليجارية في 
 

 ألول مرة، استخدمت الشركة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار: 16بيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم عند تط
 

 تطبيق معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص مماثلة بشكل معقول •
كعقود إيجار  2019يناير  1شهًرا كما في  12ر المتبقية أقل من المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلية حيث تكون تواريخ استحقاق عقود اإليجا •

 قصيرة األجل
 استثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام كما في تاريخ التطبيق المبدئي. •
 .اراستخدام المعرفة الالحقة في تحديد مدة اإليجار حيث يتضمن العقد خيارات لتمديد أو فسخ عقد اإليج •
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 يةمطلوبات اإليجارالقياس 
 

 168,795,997 2018ديسمبر  31ارتباطات اإليجار التشغيلي التي تم االفصاح عنها كما في 
 109,260,750 مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في تاريخ التطبيق المبدئي

 )13,251,496(   )ناقصاً(: العقود غير المصنفة كعقود إيجار
 )30,858,341(  )ناقصاً(: عقود اإليجار قصيرة األجل غير المثبتة كالتزام

 50,460,208 إضافة: التعديالت الناتجة عن معاملة مختلفة لخيارات التمديد
 115,611,121 2019يناير  1مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 

  
  مصنفة كالتالي:

 10,333,068 مطلوبات إيجارية متداولة
 105,278,053 مطلوبات إيجارية غير متداولة

 115,611,121 
 

 2019يناير  1التعديالت المثبتة في قائمة المركز المالي بتاريخ 
 

 :2019يناير  1المركز المالي كما في أثر التغير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في قائمة 
 

 مليون لاير سعودي 119.97بمبلغ  زادت -موجودات حق االستخدام  •
 مليون لاير سعودي 4.35بمبلغ  انخفضت -مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  •
 مليون لاير سعودي 115.61زادت بمبلغ  -مطلوبات إيجارية  •

 
 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة .6

 
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجود ات والمطلوبات، يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا
التقرير. يتم تقييم  واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة

اسبة للظروف. التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون من
قاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وف

لية يتم مناقشتها التقديرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شهراً التا
 أدناه:

 
  والمصنع والمعداتاألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات  )أ(

 
األخذ باالعتبار االستخدام  تحّدد اإلدارة األعمار اإلنتاجيّة والقيم المتبقية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات لحساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد

ألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية على أساس سنوي ويتم تعديل المتوقع للموجودات أو التلف المادي والمتحصالت المتوقعة عند االستبعاد. وتراجع اإلدارة ا
 تكاليف االستهالك المستقبليّة عندما ترى اإلدارة أّن األعمار اإلنتاجيّة أو القيم المتبقية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 قيمة الموجودات الماليةفي نخفاض االمخصص الديون المشكوك في تحصيلها /  )ب(

 
 ات الخسارة للموجودات المالية تستند إلى افتراضات حول مخاطر التعثر في السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم الشركة األحكام فيإن مخصص

يرات التقدوضع هذه االفتراضات وتحديد المدخالت لحساب االنخفاض في القيمة استنادا إلى تاريخ الشركة السابق وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى 
  المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.

 
  مخصص مخزون متقادم )ج( 

 
استخدامها. يمكن تحّدد الشركة مخصص تقادم المخزون الخاص بها بناًء على الخبرة السابقة والوضع الحالي والتوقعات الحالّية والمستقبليّة فيما يتعلق ب

 فترة ألخر. وقد يعود ذلك إلى تقييم االستخدام المستقبلي للمخزون. لتقديرات مخصص الشركة عن تقادم المخزون أن يتغير من
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )د(
 

تكون غير قابلة  تقوم اإلدارة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد
واألوضاع النظامية لالسترداد. تشتمل العوامل التي قد تحفز عملية تقييم لخسائر االنخفاض على أدلة داخلية وخارجية متعلقة بالتغيرات في التقنية والسوق  

  أو االقتصادية حيث تعمل المنشأة والتغيرات في أسعار الفائدة السوقية واألداء االقتصادي للموجودات.
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف



 لوبريف -لزيوت األساس شركة أرامكو السعودية 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 افتراضات محاسبية مؤثرة )تتمة(تقديرات و    6
 

 التزامات منافع الموظفين )هـ(
 

صيل، ايد من التفقامت اإلدارة بتطبيق بعض االفتراضات االكتوارية لتقييم القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين بناء على النصيحة االكتوارية. لمز
 .19انظر اإليضاح رقم 

 
 يةمطلوبات اإليجارالاالستخدام وموجودات حق  )و(

 
ممارسة خيار الفسخ. عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم  

 ن تمديد اإليجار )أو عدم فسخه( مؤكداً بشكل معقول.يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات الفسخ( فقط في مدة اإليجار إذا كا
 

موما بالنسبة يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة وهذا هو الحال ع
ستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ لعقود اإليجار في الشركة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للم

إليضاح الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حقوق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة. انظر ا
 .لمزيد من التفاصيل 8
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف



س 
شركة أرامكو السعودية لزيوت األسا

- 
ف

لوبري
 

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
 

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

31
 

ديسمبر 
2019

 
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

)جميع المبالغ بالرياال
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7
 

 
صنع ومعدات

ممتلكات وم
 

 
)أ(

 
ت:

صنع والمعدا
ت والم

فيما يلي الحركة في الممتلكا
 

 

 
 مرافق 
صنيع 

 ت
 مبان وتحسينات 

على عقار
ات

 
مستأجر

ة
 

 أثاث
 وتجهيزات

 آالت 
 ومعدات أخرى

 سيارات
 أعمال رأسمالية

 تحت التنفيذ
 المجموع

التكلفة
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

1 
يناير 

2019
 

6,595,348,746 
317,140,381 

27,367,141 
229,687,348 

6,096,879 
679,533,556 

7,855,174,051 
ت

ضافا
إ

 
- 

- 
- 

- 
- 

417,688,830 
417,688,830 

ت
تحويال

 
430,878,501 

9,195,566 
- 

26,100 
- 

 )440,100,167( 
- 

في 
31
 

ديسمبر 
2019

 
7,026,227,247 

326,335,947 
27,367,141 

229,713,448 
6,096,879 

657,122,219 
8,272,862,881 

 
 

 
 

 
 

 
 

االستهالك المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

1 
يناير 

2019
 

2,017,004,567 
256,893,605 

25,874,313 
173,939,685 

4,974,551 
- 

2,478,686,721 
المحمل للسنة

 
273,215,210 

5,846,549 
338,146 

8,029,441 
595,695 

- 
288,025,041 

في 
31
 

ديسمبر 
2019

 
2,290,219,777 

262,740,154 
26,212,459 

181,969,126 
5,570,246 

- 
2,766,711,762 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية:
 

 
 

 
 

 
 

 
31
 

ديسمبر 
2019

 
4,736,007,470 

63,595,793 
1,154,682 

47,744,322 
526,633 

657,122,219 
5,506,151,119 

31
 

ديسمبر 
2018

 
4,578,344,179 

60,246,776 
1,492,828 

55,747,663 
1,122,328 

679,533,556 
5,376,487,330 

 
  

ق - 20

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف



س 
شركة أرامكو السعودية لزيوت األسا

- 
ف

لوبري
 

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
 

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

31
 

ديسمبر 
2019

 
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

)جميع المبالغ بالرياال
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7
 

 
صنع ومعدات 

ممتلكات وم
)تتمة(

 
 

 
 مرافق 
صنيع 

 ت
 مبان وتحسينات 

على عقار
ات

 
مستأجر

ة
 

 أثاث
 وتجهيزات

 آالت 
 ومعدات أخرى

 سيارات
 أعمال رأسمالية

قيد
 

التنفيذ
 

 المجموع
  

 
 

 
 

 
 

التكلفة
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

1 
يناير 

2018
 

2,052,302,733 
316,339,829 

26,565,271 
225,293,146 

5,741,679 
4,863,602,907 

7,489,845,565 
ت

ضافا
إ

 
- 

- 
- 

- 
- 

365,992,046 
365,992,046 

ت
استبعادا

 
- 

- 
- 

- 
 )299,800( 

- 
 )299,800( 

ت
تحويال

 
4,543,112,515 

800,552 
801,870 

4,394,202 
655,000 

 )4,549,764,139( 
- 

تعديل
 

 )66,502( 
- 

- 
- 

- 
 )297,258( 

 )363,760( 
في 

31
 

ديسمبر 
2018

 
6,595,348,746 

317,140,381 
27,367,141 

229,687,348 
6,096,879 

679,533,556 
7,855,174,051 

  
  

 
 

 
 

االستهالك المتراكم
 

 
  

 
 

 
 

في 
1 

يناير 
2018

 
1,700,740,593 

250,762,206 
25,454,781 

165,589,084 
4,397,474 

- 
2,146,944,138 

المحمل للسنة
 

316,263,974 
6,131,399 

419,532 
8,350,601 

808,174 
- 

331,973,680 
ت

استبعادا
 

- 
- 

- 
- 

 )231,097( 
- 

 )231,097( 
في 

31
 

ديسمبر 
2018

 
2,017,004,567 

256,893,605 
25,874,313 

173,939,685 
4,974,551 

- 
2,478,686,721 

  
  

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية:
 

 
  

 
 

 
 

31
 

ديسمبر 
2018

 
4,578,344,179 

60,246,776 
1,492,828 

55,747,663 
1,122,328 

679,533,556 
5,376,487,330 

31
 

ديسمبر 
2017

 
351,562,140 

65,577,623 
1,110,490 

59,704,062 
1,344,205 

4,863,602,907 
5,342,901,427 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف



 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات 7
 

للمصفاة خالل السنة  المؤجلةتشتمل مرافق التصنيع على تكاليف الصيانة الدورية للمصفاة. فيما يلي تحليل للحركة في تكاليف الصيانة الدورية  )ب(
 ديسمبر: 31المنتهية في 

 
 2019 2018 

   التكلفة:
 - 42,649,186 يناير 1في 

 42,649,186 71,023,526 إضافات خالل السنة
 42,649,186 113,672,712 ديسمبر 31في 

   
   االستهالك المتراكم:

 - 7,108,199 يناير 1في 
 7,108,199 19,183,368 السنةاإلطفاء خالل 

 - - تكلفة تم استهالكها بالكامل
 7,108,199 26,291,567 ديسمبر 31في 

   
 35,540,987 87,381,145 ديسمبر 31القيمة الدفترية كما في 

 
بمشروع توسعة مصفاة ينبع. تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تتعلق اإلضافات خالل السنة في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي  )ج( 

 بأعمال التطوير والتحسين لدى مصفاتي الشركة في جدة وينبع. 2019ديسمبر  31في 
 

 يتم توزيع تكلفة اإلطفاء واالستهالك على النحو التالي: )د(
 2019 2018 
   

 331,479,151  285,829,462  (25تكلفة مبيعات )إيضاح 
 1,812,779 8,269,549 (27مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 294,099,011 333,291,930 
 

 عقود اإليجار 8
 

التفاوض على سنة. ويتم    31إلى    1تقوم الشركة بتأجير مختلف األراضي وخطوط األنابيب والمواد المحفزة. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من  
جوز شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال ي

 استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
 

حق االستخدام ذي طبيعة متغيرة. تحتوي بعض عقود اإليجار على خيارات   ة كموجودات، لم يكن لدى الشركة أي عقود إيجار مصنف2019ديسمبر    31في  
عقود إيجار جديدة تمديد تمارسها الشركة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. وتسعى الشركة، حيثما كان ذلك عمليًا، إلى تضمين خيارات تمديد في 

يد فقط من قبل الشركة. تقوم الشركة عند بدء اإليجار بتقدير ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة لتوفير المرونة التشغيلية. تتم ممارسة خيارات التمد
 الخيارات. ال تقدم الشركة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.

 
 ( المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي1)

 
 االستخدامموجودات حق 

ديسمبر  31  
2019 

ديسمبر  31  
2018  

  

 - 98,666,775 أراٍض 
 - 11,509,910 خطوط أنابيب ومواد محفزة

 110,176,685 - 
 

 
 مطلوبات إيجارية

ديسمبر  31  
2019 

ديسمبر 31  
2018 

   

 - 10,570,980 متداولة
 - 101,941,859 غير متداولة

 112,512,839 - 
 

 .2019ديسمبر  31إضافات إلى موجودات حق االستخدام خالل السنة المنتهية في لم تكن هناك 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف



 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  عقود اإليجار )تتمة( 8
  

 ( المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل2)
2019ديسمبر  31   2018ديسمبر  31   

   
 - 6,200,603 أراضي -استهالك موجودات حق االستخدام 

 - 3,588,379 خطوط أنابيب ومواد محفزة -االستخدام استهالك موجودات حق 
 9,788,982 - 

 - 5,542,782 (28إيضاح  -بتكاليف التمويل في مصروف الفائدة )مدرج 
 - 6,805,456 (26إيضاح  -مرتبط باإليجارات قصيرة األجل )مدرج في مصاريف بيع وتوزيع  مصروف

 
 مليون لاير سعودي. 8.64مبلغ بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار خالل السنة 

 
 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام السنة على النحو التالي:

 
  

 إيضاح
ديسمبر  31  

2019 
ديسمبر  31  

2018 
    

 - 7,452,253 25 تكلفة المبيعات
 - 2,336,729 27 مصاريف عمومية وإدارية

  9,788,982 - 
 

 موجودات غير ملموسة 9
 2019 2018 

   التكلفة

 23,642,953 26,461,894 يناير 1
 2,818,941 3,751,500 إضافات

 26,461,894 30,213,394 ديسمبر 31في 
   

   اإلطفاء المتراكم
 2,165,077 3,483,327 يناير 1

 1,318,250 6,073,970 المحمل للسنة
 3,483,327 9,557,297 ديسمبر 31في 

 22,978,567 20,656,097 ديسمبر 31القيمة الدفترية كما في 
 

  الملموسة من برمجيات وتكاليف تطويرها.تتألف الموجودات غير 
 

 ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين 10
 

 تتكون الذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين من اآلتي: )أ(
 2019 2018 
   

 11,403,025  9,300,419  ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين
 )2,433,827(  )1,937,745(  (14ناقصاً: الجزء المتداول )إيضاح 

 7,362,674 8,969,198 
 

، تم 2010نة  في السنوات السابقة، كان لدى الشركة برنامج تمليك سكن الموظفين والذي يمنح الموظفين السعوديين المؤهلين فرصاً المتالك سكن. خالل س
ك البيع بدون نفقات عن طريق البيع المباشر للموظفين. تم بيع المنازل للموظفين المؤهلين وتم تسجيل ذمة مدينة مقابل ذل وحدة سكنية 133إنشاء وبيع 

. تقوم ةساسيرواتبهم األمن  %25سنة. يتم استقطاع مبالغ شهرية من رواتب الموظفين حتى نسبة  15تمويل، ومن المتوقع أن يتم تحصيلها خالل فترة 
  مبلغ القرض.لموظفين المعنيين عند سداد كامل ل الوحدات السكنيةالشركة باإلجراءات القانونية الالزمة لتحويل ملكية هذه 
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 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين 10
 

 فيما يلي الحركات في الذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين: )ب(
 

 2019 2018 
   

 14,104,947 11,403,025 يناير 1الرصيد في 
 )3,492,354(  )2,324,581(  االستقطاعات من الرواتب خالل السنة

 790,432   221,975  عند الخصم تمويل مستحقإيراد 
 11,403,025   9,300,419 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 ديسمبر فيما يلي: 31يتلخص جدول التحصيل لمجموع الذمم المدينة القائمة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين في  )ج( 

 2019 2018 
   

2019 - 2,034,872 
2020  1,983,905  1,935,946 
2021  1,844,877  1,843,637 
2022  1,604,582  1,659,262 
2023  1,488,958  1,557,454 
 3,162,286  3,179,147  وما بعدها 2024

( 790,432)   )801,050(  ناقصاً: إيراد تمويل غير محقق  
 9,300,419 11,403,025 

 
 قروض للموظفين 11

 
 الموظفين مما يلي:تتألف القروض إلى 

 2019 2018 
   

 25,362,936    22,129,703 )أ((  11قروض سكن إلى الموظفين )إيضاح 
 2,225,485   2,650,081 )ب(( 11قروض أخرى إلى الموظفين )إيضاح 

( 6,949,236) )5,702,448(  (14ناقصاً: الجزء المتداول )إيضاح   
 19,077,336 20,639,185 

 
 سكن للموظفينقروض  )أ(

 
 فيما يلي الحركة في رصيد قروض سكن للموظفين:

 2019 2018 
   

 26,274,214 25,362,936 يناير 1في 
 1,841,291    2,719,455 قروض جديدة تم صرفها خالل السنة

 4,466,986    1,186,384  إيراد تمويل
 )476,311(   )684,895(  تأثير الخصم على القرض الجديد

 )6,743,244(   )6,454,177(  استقطاعات بما في ذلك تسوية الموظفين المتقاعدين
 25,362,936    22,129,703 ديسمبر 31في 

 
المؤهلون قروضاً تم منح قروض لموظفي الشركة السعوديين المؤهلين بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً لهذا البرنامج، يمنح الموظفون 

الء الموظفين لغرض شراء أو تشييد مساكنهم. إن هذه القروض ال تحمل أي نفقات تمويل ويتم سدادها من قبل الموظفين وفقاً لالتفاقيات ذات الصلة مع هؤ
 وهي مضمونة مقابل رهن المساكن ذات الصلة.
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 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
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 الموظفين فيما يلي:يتلخص جدول التحصيل لمجموع قروض سكن 
 

 2019 2018 
   

2019 -  5,369,386 
2020  4,503,135  5,071,087 
2021  4,252,961  4,772,788 
2022  4,002,786  4,474,488 
2023  3,752,612  4,176,189 
 5,965,984  8,505,921  وما بعدها 2024

 )4,466,986(  )2,887,712(    ناقصاً: إيرادات تمويلية غير محققة
 22,129,703 25,362,936 

 
 قروض أخرى للموظفين )ب(

 
هلون لذلك يتم منح قروض لموظفي الشركة السعوديين المؤهلين بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً لهذا البرنامج، يمنح الموظفون المؤ

نهاية الخدمة الخاصة بهم. إن هذه القروض ال تحمل أي نفقات تمويل ويتم سدادها من قبل الموظفين من مخصص منافع  %80قروضاً بحد أقصى بنسبة 
 شهراً وهي مضمونة مقابل منافع نهاية الخدمة للموظفين المعنيين. 36خالل فترة 

 
 فيما يلي الحركات في القروض األخرى للموظفين:

 2019 2018 
   

 2,520,482 2,225,485 يناير 1في 
 1,100,076    2,401,901 قروض تم صرفها خالل السنة

 167,482    100,032  تمويل للسنة إيراد
 )45,824(    )120,238(  تأثير الخصم على القرض الجديد

 )1,516,731(    )1,957,099( استقطاعات من الرواتب
 2,225,485     2,650,081 ديسمبر 31في 

 
 التحصيل لمجموع قروض الموظفين فيما يلي:يتلخص جدول 

 
 2019 2018 
   

2019 -   1,336,668 
2020 1,320,121  708,936 
2021 970,163    347,363 
2022 388,910    -   

 )167,482(   )29,113(  غير محقق ناقصاً: إيراد تمويل
 2,650,081   2,225,485 

 
 مخزون 12

 2019 2018 
   

 276,823,652     249,588,410 بضائع جاهزة
 252,992,401    190,303,329 إنتاج قيد التنفيذ

 67,700,231     76,681,812 مواد أولية
 76,828,295     87,931,687 قطع الغيار والمواد المستهلكة

 604,505,238 674,344,579 
 )9,507,808(  )10,216,144(  ناقصاً: مخصص بنود بطيئة الحركة

 594,289,094 664,836,771 
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 ذمم مدينة تجارية 13
 2019 2018 
   

 275,882,966 220,241,317 ذمم مدينة تجارية
 261,084,089 170,412,845 (23أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 390,654,162 536,967,055 
 )233,603(  )233,603(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 390,420,559 536,733,452 
 

تفاصيل، يُرجى للمليون لاير سعودي( في قائمة المركز المالي.  592.74: 2018مليون لاير سعودي ) 322.47تم مقاصة الذمم المدينة التجارية البالغة 
  .21الرجوع إلى اإليضاح 

 
 نظراً للطبيعة قصيرة األجل للذمم المدينة المتداولة، فإن قيمها الدفترية تقارب قيمها العادلة.

 
والذي يسمح باستخدام مخصص  9تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

االئتمانية السابقة الخسارة المتوقعة لجميع الذمم المدينة التجارية على أساس مصفوفة المخصصات. تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار خبرة الخسارة 
االئتمان المشتركة ومتوسط معدالت االسترداد التاريخية. ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر 

 31ألساس، تم تحديد مخصص الخسارة كما في  وتواريخ ومعدالت التأخر في سداد الذمم المدينة وفقا لما تم احتساب في مصفوفة المخصصات. وعلى هذا ا
 كالتالي: 2019ديسمبر 

 

 التواريخ

 إجمالي 
 القيمة 

 الدفترية

معدل الخسارة 
 االئتمانية 

 المتوقعة )%(
  مخصص
 الخسارة

      
%0.06 375,398,950 ضمن فترة االئتمان   210,052  
%0.08  15,178,199  يوماً  30 - 1متأخرة السداد من    12,143  
%10.00 -     يوماً  60 - 31متأخرة السداد من       - 
%0.36  53,360  يوم 90 - 61متأخرة السداد من    192  
%1.66  12,647  يوم 180 - 91متأخرة السداد من    210  
%11.40 -     يوم 360 - 181متأخرة السداد من       - 

% 100  11,006  متأخرة السداد ألكثر من سنة واحدة   11,006  
 233,603  390,654,162 المجموع

 
صافي خسائر يتم حذف الذمم المدينة التجارية عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها. يتم عرض خسائر انخفاض القيمة للذمم المدينة التجارية ك

 المستردة الالحقة للمبالغ المحذوفة سابقًا مقابل نفس البند.االنخفاض في القيمة وذلك في الربح أو الخسارة. تقيد المبالغ 
 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 14
 2019 2018 
   

 31,214,112 68,389,948 صافي ضريبة القيمة المضافة المدينة
 48,649,209 48,649,209 ضريبة مدفوعة مقدماً 
 ً  - 13,472,689 بدل سكن مدفوع مقدما

 1,735,113 11,669,006 دفعات مقدمة إلى موردين
 6,949,236 5,702,448 (11قروض إلى الموظفين )الجزء المتداول( )إيضاح 

 1,608,954 3,278,715 تأمين مدفوع مقدماً 
 2,433,827 1,937,745  (10ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين )الجزء المتداول( )إيضاح 

 2,680,903 969,593 فائدة مدينة
 4,884,510 6,428,718 أخرى

 160,498,071 100,155,864 
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 نقد وما يماثله 15
 2019 2018 
   

 240,058 259,999 نقد في الصندوق
 97,185,784 62,514,799 نقد لدى البنوك

 821,436,628 116,250,000 ودائع ألجل
 179,024,798 918,862,470 

 
 .يتم إيداع الودائع ألجل لدى بنوك تجارية محلية وتُدر إيرادات مالية بأسعار السوق السائدة بفترات استحقاق أصلية لثالثة أشهر أو أقل

 
 رأس المال 16

 

2019 2018 

 المبلغ
 نسبة الملكية

 المبلغ المئوية
 نسبة الملكية

 المئوية
     

% 70 308,700,000 أرامكو السعودية  308,700,000 70 %  
% 30 132,300,000  جدوى  132,300,000 30 %  

% 100 441,000,000 المجموع  441,000,000 100 %  
 

 احتياطي نظامي 17
 

إلى احتياطي نظامي من صافي الربح للسنة    %10وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة تحويل  
من رأس مال الشركة في  %30من رأس مالها. لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي النظامي حيث أنه قد تجاوز نسبة  %30حتى يعادل هذا االحتياطي 

 سنوات سابقة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على الشركاء.
 

 اقتراضات طويلة األجل 18
 

 األجل مما يلي:تتألف القروض طويلة 
 2019 2018 
   

 1,300,668,750 1,085,452,500 )أ(( 18تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة( )إيضاح  -الرياض  كبن
 1,052,083,950 828,614,700 )ب(( 18صندوق االستثمارات العامة )إيضاح 

 1,914,067,200 2,352,752,700 
   

( 536,185,500) )583,780,050(  المتداول من قروض طويلة األجلناقصاً: الجزء   
 1,330,287,150 1,816,567,200 

 
 ديسمبر: 31فيما يلي الجزء المتداول من االفتراضات طويلة األجل للسنتين المنتهيتين في 

 
 2019 2018 
   

 312,716,250 354,588,750 مرابحة
 223,469,250 229,191,300 صندوق االستثمارات العامة

 583,780,050 536,185,500 
 

 فيما يلي تفاصيل إجمالي استحقاقات االقتراضات:
 2019 2018 
   

2019 -    536,185,500 
2020 583,780,050 550,030,050 
2021 627,993,000 564,243,000 
2022 579,192,750 579,192,750 
2023 123,101,400 123,101,400 

 1,914,067,200 2,352,752,700 
 

  

ق - 27

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف



 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

26 

 )تتمة(اقتراضات طويلة األجل  18
 

 فيما يلي العمالت المستخدمة في االقتراضات وما يعادلها باللاير السعودي:
 

 2019 2018    
 616,106,250 467,977,500 لاير سعودي

 1,736,646,450 1,446,089,700 دوالر أمريكي
 2,352,752,700 1,914,067,200 المجموع

 
لالقتراضات باللاير تحمل هذه التسهيالت تكاليف تمويل بأسعار السوق التي تعتمد عموماً على معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية )"سايبور"(  

 البنوك في لندن )"ليبور"( لالقتراضات بالدوالر األمريكي.السعودي وعلى معدل سعر الفائدة السائد بين 
 

 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة( من بنك تجاري محلي )أ(
 

 300مليون لاير سعودي و 1,012.5للحصول على قرض بمبلغ  2013فبراير  24أبرمت الشركة ترتيب تمويل مرابحة مع بنك تجاري محلي بتاريخ 
 2016يونيو  30مليون لاير سعودي( بغرض تمويل مشروع توسعة مصفاة ينبع. يبدأ جدول السداد األساسي من  1,125أمريكي )ما يعادل مليون دوالر 

. يخضع التسهيل لتكاليف تمويل محتسبة من قبل البنك وفقاً لما تنص عليه 2022ديسمبر  31ويستمر على أساس دفعات نصف سنوية غير متساوية حتى 
  القرض.اتفاقية 

 
مليون دوالر  90للحصول على قرض بمبلغ  2019فبراير  28خالل السنة، أبرمت الشركة ترتيب تمويل مرابحة جديد مع بنك تجاري محلي بتاريخ 

ل السداد مليون لاير سعودي( بغرض تمويل السداد إلى المقاول وسداد مبلغ جزئي من مشروع تجديد الهيدروجين. يبدأ جدو 337.5أمريكي )ما يعادل 
. يخضع التسهيل لتكاليف تمويل محتسبة من 2024ديسمبر    31ويستمر على أساس دفعات نصف سنوية غير متساوية حتى    2020يونيو    30األساسي من  

 قبل البنك وفقاً لما تنص عليه اتفاقية القرض.
 

 صندوق االستثمارات العامة )ب(
 

مليون   412.4لتمويل مشروع توسعة مصفاة ينبع بمبلغ    2014أغسطس    18مارات العامة في  حصلت الشركة على قرض طويل األجل من صندوق االستث
وسيتم االستمرار على أساس أقساط نصف  2017ديسمبر  30مليون لاير سعودي(. بدأت المدفوعات الرئيسية في  1,546.5دوالر أمريكي )ما يعادل 
 .2023يونيو  30سنوية غير متساوية حتى 

 
، لم 2019ديسمبر  31ت القروض أعاله على بعض التعهدات والتي تتطلب، من بين أمور أخرى، الحفاظ على بعض النسب المالية. كما في تحتوي اتفاقيا

ى اضات بناء علتلتزم الشركة بتعهد معدل تغطية خدمة الدين إال أن عدم االلتزام هذا لم ينتج عنه "حدث تعثر في السداد" وبالتالي يستمر تصنيف االقتر
  تواريخ السداد األصلية. إضافة لذلك، قدم المقرضون تنازالً للشركة مقابل عدم االلتزام بهذا التعهد.

 
 منافع الموظفين 19

 
 ديسمبر مما يلي: 31تتكون منافع الموظفين في 

 2019 2018 
   

 180,850,538 173,615,872 )أ((  19منافع نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 
 153,084,393 140,650,105 )ب(( 19الرعاية الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمة )إيضاح منافع 

 314,265,977 333,934,931 
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين )أ(
 

العربية السعودية. تعتمد منافع نهاية لدى الشركة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل السعودي في المملكة 
 ية.الخدمة للموظفين على أساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد سنين خدمتهم التراكمية كما هو وارد في أنظمة المملكة العربية السعود

 
 والدخل الشامل اآلخر والمبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي.يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة  
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  مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( )أ(
 

 فيما يلي الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين المحددة:
 2019 2018 
   

 178,937,989 180,850,538 يناير 1في 
   

   مدرجة في الربح أو الخسارة:
 12,302,680 10,965,903 تكلفة الخدمة الحالية

 6,763,445 7,923,867 تكلفة الفائدة
 18,889,770 19,066,125 

   مدرجة في الدخل الشامل اآلخر:
 )9,043,110(  )2,162,322(   ربح اكتواري على االلتزام

   
 )8,110,466(  )23,962,114(  منافع مدفوعة

 180,850,538 173,615,872 ديسمبر 31في 
 

 تشتمل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات منافع الموظفين المحددة على ما يلي:
 2019 2018 
   

%4.35  %2.95 معدل الخصم  
%4.35  %2.95 المستقبلية للرواتبمعدالت الزيادات   

 معدل الوفيات
قاعدة بيانات منظمة 
-16الصحة العالمية رقم 

75 %  
قاعدة بيانات منظمة الصحة 

%75-16العالمية رقم   

 خفيف خفيف الموظفين دورانمعدالت 
 

 المحددة:فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على التزامات المنافع 
 

 معدل الخصم:

 
ديسمبر 31   

2019 
ديسمبر 31   

2018 
   

 )6,870,706(  )6,869,850(  في معدل الخصم %0.5زيادة بنسبة 
 9,288,137 7,407,476 في معدل الخصم %0.5نقص بنسبة 

 
 معدل زيادة الرواتب في المستقبل:

 
ديسمبر 31   

2019 
ديسمبر 31   

2018 
   

 7,789,458 7,809,255 في معدل الرواتب المستقبلية %0.5زيادة بنسبة 
 )5,407,338(  )7,307,485(  في معدل الرواتب المستقبلية %0.5انخفاض بنسبة 

 
التغيرات ون يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تك

ة الحالية اللتزام في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة )القيم
 ساب منافع نهاية الخدمة.المنافع المحددة التي تحسب بطريقة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند ح

 
 :2019ديسمبر  31فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات منافع الموظفين غير المخصومة كما في 

 
 4,657,209 أقل من سنة واحدة

 75,894,178 سنوات 5 –1بين 
 102,080,951 أكثر من خمس سنوات
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 الرعاية الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمةمنافع  )ب(
 

سنة   55سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارهم عن    25تُقدم الشركة أيضاً تغطية طبية كاملة للموظفين السعوديين وأزواجهم بشرط إكمالهم ما ال يقل عن  
 أو يبلغ الموظف ستين عاماً.

 
 المثبتة في قائمة الدخل الشامل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي.يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع 

 
 فيما يلي الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين المحددة:

 2019 2018 
   

 157,526,492 153,084,393 يناير 1في 
   مدرجة في الربح أو الخسارة:

 8,338,828 9,825,671 تكلفة الخدمة الحالية
 9,446,463 10,333,122 تكلفة الفائدة

 20,158,793 17,785,291 
   مدرجة في الدخل الشامل اآلخر:

 )21,655,457(  )31,824,219(  ربح اكتواري على االلتزام
   

 )571,933(  )768,862(  منافع مدفوعة
 153,084,393 140,650,105 ديسمبر 31في 

 
 تشتمل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة على ما يلي:

 
 2019 2018 
   

%6.6  %5.25 معدل الخصم  
%8.6  %7.25 معدل زيادات التأمين الطبي  

قاعدة بيانات منظمة   معدل الوفيات
16الصحة العالمية رقم    

قاعدة بيانات منظمة الصحة 
16العالمية رقم   

 خاصة  خاصة  الموظفين دورانمعدالت 
 

 الفتراضات الهامة على التزامات المنافع المحددة:الحساسية  كمي فيما يلي تحليل
 

 معدل الخصم:

 
ديسمبر 31   

2019 
ديسمبر 31   

2018 
   

 )21,279,119(  )19,226,700(  في معدل الخصم %0.5زيادة بنسبة 
 21,413,437 23,338,364 في معدل الخصم %0.5نقص بنسبة 

 
 معدل التأمين الطبي )قبل التقاعد(:

 
ديسمبر 31   

2019 
ديسمبر 31   

2018 
   

 9,9601، 674 8,874,384  في معدل التأمين الطبي )قبل التقاعد( %0.5زيادة بنسبة 
 )13,104,566(  )7,992,470(  معدل التأمين الطبي )قبل التقاعد(في  %0.5انخفاض بنسبة 

 
 معدل التأمين الطبي )بعد التقاعد(:

 
ديسمبر 31   

2019 
ديسمبر 31   

2018 
   

 15,053,187 13,360,615 في معدل التأمين الطبي )بعد التقاعد( %0.5زيادة بنسبة 
  )17,729,566( )11,844,391(  التقاعد(في معدل التأمين الطبي )بعد  %0.5انخفاض بنسبة 
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 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( منافع الموظفين  19
 

 )تتمة(منافع الرعاية الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمة  )ب(
 

ون التغيرات يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تك
)القيمة الحالية اللتزام في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة  

  ساب منافع نهاية الخدمة.تحاالمنافع المحددة التي تحسب بطريقة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند 
 

 :2019ديسمبر  31فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لمنافع الرعاية الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمة كما في 
 

  386,785  أقل من سنة واحدة
  4,581,253  سنوات 5 –1بين 

 157,631,095 أكثر من خمس سنوات
 

 مطلوبات غير متداولة أخرى 20
 

 2019 2018 
   

 29,425,964 30,079,874 التفكيكمخصص 
 3,757,456 5,781,445 خطة االدخار

 893,097 755,008 الحاالت الطبية المزمنة
 36,616,327 34,076,517 

 
 ذمم دائنة تجارية 21

 
 2019 2018 
   

 957,886,099 698,549,900 (23أطراف ذات عالقة )إيضاح 
 215,935,493 135,863,671 أطراف أخرى

 98,298,226 114,807,509 ذمم دائنة أخرى
 949,221,080 1,272,119,818 

 
صة المبالغ المثبتة إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي حيث تمتلك الشركة حالياً حق نافذ نظاًما بمقايتم  

و السعودية لشراء المواد الخام وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. أبرمت الشركة اتفاقاً مع أرامك
ة هذه المعامالت وإرجاع المنتجات الثانوية في مصفاة جدة وشراء النفط وإرجاع المنتجات الثانوية )زيت الوقود الثقيل البحري( في مصفاة ينبع. يتم تسوي

 يوماً ويتم سداد صافي الدفعة إلى أرامكو السعودية أو يتم استالمها منها. 90بعد 
 

أخرى ولكن  جدول التالي األدوات المالية المثبتة التي يتم إجراء مقاصة لها أو التي تخضع لترتيبات مقاصة رئيسية قابلة للتنفيذ وترتيبات مشابهةيعرض ال
 ديسمبر: 31لم يتم إجراء مقاصة لها كما في 

 
 آثار المقاصة على قائمة المركز المالي 

 إجمالي المبالغ 

إجمالي المبالغ التي تم 
 تسويتها في قائمة 

 المركز المالي
صافي المبالغ المعروضة 

 في قائمة المركز المالي
    2019ديسمبر  31

 170,412,845 )322,466,813(  492,879,658 ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
 698,549,900 )322,466,813(  1,021,016,713 ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

    
    2018ديسمبر  31

 261,084,089 )592,739,602(  853,823,691 ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
 957,886,099 )592,739,602(  1,550,625,701 ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
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 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 22
 

 2019 2018 
   

 46,001,935 31,719,570 مصاريف مستحقة
 14,275,460 123,529,380 ينبع توسعةمستحقات متعلقة بمشروع 

 17,092,330  12,952,810  مكافآت مستحقة
 2,502,802 28,912,786 مستحقات لخصومات الكمية والخصومات

 5,195,505 4,961,236 أخرى
 202,075,782 85,068,032 
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س 
شركة أرامكو السعودية لزيوت األسا

- 
ف

لوبري
 

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
 

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

31
 

ديسمبر 
2019

 
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

)جميع المبالغ بالرياال
 

 

31
 

23
 

ف ذات عالقة
أمور تتعلق بأطرا

 
 

)أ(
 

ت الزميلة 
س اإلدارة والشركا

ضاء مجل
ت العالقة من الشركاء وأع

ف ذا
ف األطرا

تتأل
وموظفي

 
صة 

س اإلدارة أو اإلدارة العليا ح
ضاء مجل

ض أع
ت األعمال التي يمتلك بع

ت العالقة منشآ
ف ذا

ضمن األطرا
اإلدارة العليا. كما تت

ت عالقة أخرى
ف ذا

فيها )أطرا
.)

 
 

ب( 
(

 
صدة الناتجة عنها للسنة المنتهية في 

ت العالقة واألر
ف ذا

صدة الجوهرية مع األطرا
ت واألر

ص جميع المعامال
فيما يلي ملخ

31
 

ديسمبر:
 

 
ف ذو العالقة

عالقة الطر
 

 
ت العربية السعودية )أرامكو السعودية"(

شركة الزي
 

شريك
 

صفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة 
شركة م

ف(
)سامر

  
شركة شقيقة

 
س أويل

شركة أ
 

شركة شقيقة
 

 
23

-1
 

ف ذات العالقة
صدة األطرا

معامالت وأر
 

 
ت في سياق العمل االعتيادي والمدرجة في القوائم المالي

ت العالقة التي تم
ف ذا

صدة الجوهرية مع األطرا
ت واألر

ص فيما يلي المعامال
تتلخ

ة:
 

 
 

 
 

 
 

 
ف ذو العالقة

الطر
 

طبيعة 
المعاملة

 
 مبلغ المعامالت للسنة المنتهية في       

صيد كما في 31 ديسمبر
 الر

ف ذات عالقة
مطلوب من أطرا

 
 

31
 

ديسمبر 
2019

 
31
 

ديسمبر 
2018

 
2019 

2018 
 

 
 

 
 

 
أرامكو السعودية

 
ت(

ت الوقود واألسفل
ت الوقود الثقيل البحري، خليط زي

ت الثانوية )زي
ت المنتجا

مبيعا
 

1,683,058,901 
2,103,243,599 

- 
- 

 
ت الثانوية ورسوم معالجة

بيع المنتجا
 

988,664,394 
908,428,459 

91,709,991 
125,170,062 

ف
سامر

 
ت الثانوية

بيع المنتجا
  

570,756,016 
752,247,434 

78,702,854 
135,914,027 

س أويل
شركة أ

 
ت نفط 

مبيعا
س

األسا
 

8,687,906 
- 

- 
- 

  
 

 
170,412,845 

261,084,089 
ف ذات عالقة

مطلوب إلى أطرا
 

 
 

 
 

 
أرامكو السعودية

 
شراء مواد خام ومواد ومرافق

 
4,616,094,887 

5,059,310,240 
698,549,900 

957,886,099 
 

ت فنية ودعم إداري
خدما

 
18,774,231 

29,959,992 
- 

- 
 

ب في ينبع
ض في جدة وخط أنابي

إيجار قطعة أر
 

2,643,514 
2,643,514 

- 
- 

ف
سامر

 
ت فنية ودعم إداري

خدما
 

884,321 
844,109 

- 
- 

س أويل
شركة أ

 
ت 

مشتريا
س

نفط األسا
 

10,992,184 
- 

- 
- 

  
 

 
698,549,900 

957,886,099 
 

ت الثانوية 
ب بيع المواد الخام للشركة، بشراء المنتجا

ت أرامكو السعودية اتفاقية مع الشركة تقوم أرامكو السعودية بموجبها، بجان
أبرم

من الشركة. تُبين االتفاقية طريقة 
حا

ت
ت الثانوية.

ب سعر البيع للمنتجا
سا

 
 

ت البيع إلى أرامكو 
ت الشركة المشتقة من عمليا

ب إيرادا
تقار

ت الشقيقة األخرى ما نسبته تقريباً 
السعودية والشركا

25
% 

و
15

% (
2018

 : :
23

% 
و

19
%

ضاح رقم 
ت. راجع )اإلي

( على التوالي من إجمالي اإليرادا
27

ضاء 
ف أع

صاري
( لم

س اإلدارة.
مجل
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 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة 23
 

  العلياالمعامالت مع موظفي اإلدارة  23-2
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة العليا للشركة:
 2019 2018 
   

 31,336,478 36,498,984 منافع الموظفين قصيرة األجل
 

 المبيعات 24
 

 تستمد الشركة مبيعاتها من نقل السلع عند نقطة من الزمن في خطوط المنتجات الرئيسية التالية:
 

 2019 2018 
   
   

 2,307,502,275 2,332,086,941 األساسنفط 
 1,702,819,897 1,605,268,376 المنتجات الثانوية

 3,937,355,317 4,010,322,172 
 

 تكلفة المبيعات 25
 2019 2018 
   
   

 3,011,362,035 3,178,525,288 مواد أولية
 175,750,620 184,673,282 تكاليف متعلقة بالموظَّفين

 331,479,151 285,829,462  (7استهالك )إيضاح 
 - 7,452,253 (8استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 79,344,841  74,579,027  أخرى
 3,731,059,312 3,597,936,647 

 
 مصاريف بيع وتوزيع 26

 2019 2018 
   

 69,556,909 78,850,317 مصاريف شحن
 3,757,484  6,805,456  إيجارات خزانات

 4,082,786  7,928,930  أخرى
 93,584,703 77,397,179 

 
 مصاريف عمومية وإدارية 27

 2019 2018 
   

 124,405,022 124,889,170 تكاليف متعلقة بالموظَّفين
 18,731,428 24,277,991 أتعاب استشارات

 8,035,937 1,300,753 إيجار
 2,805,896 2,479,617 رحالت عمل

 1,812,779 8,269,549 (7االستهالك واإلطفاء )اإليضاح 
 - 2,336,729 (8استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 1,507,144 206,657 تبرعات
 1,504,190 855,920 هاتف وبريد

 611,488 917,389 تأمين
 324,786 178,558 مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

 9,552,944 15,477,500 أخرى
 181,189,833 169,291,614 

 
 تكلفة التمويل 28

 2019 2018 
   تكاليف تمويل تتعلق بـ:

 44,368,652 60,660,479 مرابحة )إسالمية( -
 35,234,756 41,197,030  قرض صندوق االستثمارات العامة )تقليدي( -
 - 5,542,782 (8الفائدة على المطلوبات اإليجارية )اإليضاح  -
 653,910 653,910  خصم مخصص التفكيك -

 108,054,201 80,257,318 
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 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الزكاة وضريبة الدخل 29
 

، تخضع جميع الحصص في الشركات المقيمة بالسعودية والتي تحتفظ 136، وبموجب المرسوم الملكي رقم أ/2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
السعودية )أرامكو السعودية( بشكل مباشر أو غير مباشر لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية بدال من الزكاة. وعليه، بها شركة الزيت العربية  

 تم إثبات ضريبة الدخل لحصة ملكية أرامكو السعودية في الشركة.
 

ً يمتلك شريك أجنبي غير مقيم )  31والتي تُعد من شركاء الشركة. وعليه، خالل السنة المنتهية في ، )جدوى( ( شركة جدوى لالستثمار الصناعيجزئيا
 ، قامت الشركة بإثبات ضريبة الدخل على حصة الشركاء األجانب غير المقيمين لشركة جدوى في الشركة.2019ديسمبر 

 
 فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة:

 
 المجموع الزكاة ضريبة الدخل 

 93,648,978 28,228,807 65,420,171 2018يناير  1في 
 10,735,701 10,735,701   - المحمل للسنة

 )77,635,241(  )12,769,629(  )64,865,612(  مدفوعات
 26,749,438 26,194,879 554,559 2018ديسمبر  31كما في 

 2,664,164 2,664,164   - المحمل للسنة
 - -   - مدفوعات

 29,413,602 28,859,043 554,559 2019ديسمبر  31في 
 

 مكونات الوعاء الزكوي 29-1
 

لحصة الشريك السعودي في الوعاء الزكوي أو من حصته في صافي الدخل المعدل للسنة،  %2.5، تم حساب التزام الزكاة بنسبة 2018ديسمبر  31حتى 
% من الوعاء الزكوي التقريبي )باستثناء صافي الدخل المعدل للسنة( 2.58، تُستحق الزكاة بنسبة 2019يناير  1أيهما أعلى. بالرغم من ذلك، اعتباراً من 

  % من صافي الدخل المعدل للسنة.2.5وبنسبة 
 

 ديسمبر مما يلي: 31أرامكو للسنتين المنتهيتين في اآلخر وتتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي التقريبي للشريك 
 

 2019 2018 
   إضافات:

 3,713,031,174  3,703,511,853 حقوق الملكية في بداية السنة
 370,569,114 318,897,253 مخصصات كما في بداية السنة

 )177,098,398(  )95,509,917(  الخسارة المعدلة للسنة
 2,352,752,700 1,914,067,200 قرض
 633,931,801 250,535,222 أخرى

 6,091,501,611 6,893,186,391 
   استقطاعات:

 )5,040,988,806(  )5,506,151,119(  ممتلكات ومصنع ومعدات، بالصافي
 )150,000,000(  - توزيعات أرباح

 )224,976,924(  )218,764,469(  أخرى
  )5,724,915,588( )5,415,965,730(  
   

 1,477,220,661 366,586,023 الوعاء الزكوي التقريبي
   

 429,428,046 106,566,557 (%29.07صافي الوعاء الزكوي للحصة الخاضعة للزكاة )
 10,735,701 2,664,164 الزكاة التقريبية بسعر محدد
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل 29
 

  ضريبة الدخل 29-2
 

للجزء الخاضع للضريبة لشركة جدوى فيتم تقديره على أساس صافي الدخل الخاضع للضريبة يتم احتساب ضريبة الدخل على أرامكو السعودية، وبالنسبة 
 على النحو التالي:

 2019 2018 
   

 )177,098,398(  )849,164,656(  الخسارة الضريبية المعدلة
   

 )125,615,894(  )602,312,491(  (%70.93الدخل الخاضع للضريبة )
   تعديالت لـ:

 )6,266,368(  )17,639,628(  فروقات مؤقتة
 56,926,516 72,247,531  أخرى

 )74,955,746(  )547,704,588(  مجموع الخسارة
 - - %20ضريبة الدخل بنسبة 

 
  ال تُعد موجودات الضريبة المؤجلة جوهرية على القوائم المالية وبناء عليه لم يتم تسجيلها في القوائم المالية.

 
 الربوط النهائيةوضع  29-3

 
 لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. 2018ديسمبر  31قدمت الشركة إقرارها الزكوي حتى السنة المالية المنتهية في 

 
خالل  مليون لاير سعودي واعترضت الشركة على هذا الربط. قامت الهيئة بعد ذلك،  12.8بمبلغ  2009إلى  2005أصدرت الهيئة ربطاً للسنوات من 

مليون لاير سعودي. أحالت الشركة الربط إلى لجنة االعتراض االبتدائية والتي قبلت بغالبية بنود  8.1، بتعديل الربط وخفّضت المطالبة لمبلغ 2014
ب المدفوعات الزائدة. وقد تم مليون لاير سعودي بسب 8.1 بمبلغاالستئناف. وقد جاء قرار اللجنة االبتدائية بتحديد صافي المبلغ المسترد والمستحق للشركة 

  .إيجابياً قرار اللجنة العليا نتيجة تقديم استئناف على هذا القرار لدى لجنة االستئناف العليا من قبل الهيئة. وتتوقع الشركة أن يكون 
 

وعقوبات  مضافةالقيمة الضريبة ل خاطئمليون لاير سعودي مقابل عقوبات بشأن تقديم  33.3خالل السنة، أصدرت الهيئة أمر ربط ضد الشركة بمبلغ 
. قدمت الشركة اعتراضاً إلى األمانة العامة للجان الضريبة وتنتظر جلسة االستماع لدى 2018حتى نوفمبر  2018بشأن السداد المتأخر لألشهر من يوليو 

إيجابية من قرار لجنة حل المنازعات والمخالفات نتيجة وتتوقع الشركة  يةلجنة حل المنازعات والمخالفات الضريبية. الزال االعتراض في مراحله األول
  الضريبية.

 
. وفي هذا الخصوص، 2018حتى يونيو  2018ضريبة القيمة المضافة من األشهر المنتهية في فبراير  إقراراتفضالً عن ذلك، قامت الشركة بتعديل 

دي. سددت الشركة هذه الغرامات محل االعتراض وقدمت اعتراضاً على تلك مليون لاير سعو 8.77 بمبلغفرضت الهيئة غرامات مقابل السداد المتأخر 
 إيجابية. نتيجةالغرامات لدى وزارة الطاقة. الزال االعتراض في مراحله األولى وتتوقع الشركة 

 
 األدوات المالية 30

 
لمنشأة أخرى. تحتفظ الشركة بأدوات مالية مختلفة في سياق أنشطتها األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية  

 االعتيادية.
 

 موجودات مالية مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة  )أ(
 2019 2018 
   

 11,403,025 9,300,419 ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين
 27,588,421 24,779,784 قروض للموظفين

 536,733,452 390,420,559 تجاريةذمم مدينة 
 158,550,452 167,405,889 ودائع قصيرة األجل

 918,862,470 179,024,798 نقد وما يماثله
 770,931,449 1,653,137,820 

 
الموجودات. ال تشكل الموجودات تُقارب القيمة الدفترية للموجودات المالية قيمها العادلة ويأتي سبب ذلك بشكل رئيسي من االستحقاق قصير األجل لهذه 

  ت معهم.المالية مخاطر ائتمان جوهرية. تستحق الذمم المدينة التجارية من العمالء الذين تم تقييمهم حول الجدارة االئتمانية قبل إبرام معامال
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 )تتمة(األدوات المالية  30
 

 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة )ب(
 2019 2018 
   

 2,352,752,700  1,914,067,200  اقتراضات
 1,272,119,818 949,221,080 ذمم دائنة تجارية

 34,076,517   36,616,327 مطلوبات غير متداولة أخرى
 85,068,032 202,075,782 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 - 112,512,839 مطلوبات إيجارية
 3,214,493,228 3,744,017,067 

 
 إدارة المخاطر المالية 31

 
  عوامل المخاطر المالية 31-1

 
الفائدة تتعرض أنشطة الشركة إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر تأثير التغيرات في مخاطر السوق )وتشمل مخاطر العملة ومخاطر أسعار 

األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج الشركة إلدارة المخاطر بشكٍل عام على عدم على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر 
إدارة المخاطر بموجب إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. تقوم اإلدارة بمهام 

 بل مجلس اإلدارة.سياسات معتمدة من ق
 

اطر يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة المخ
  المالية.باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم 

 
إدارة  يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الشاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى الشركة. كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع سياسات

  المخاطر لدى الشركة والرقابة عليها.
 

الشركة ووضع سقوف وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها 
  بتلك السقوف. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة.

 
اسات وإجراءات إدارة مخاطر الشركة، كما تقوم بمراجعة مدى تتولى لجنة المراجعة لدى الشركة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة الشركة لاللتزام بسي

قيام بدورها اإلشرافي. مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها الشركة. يقوم قسم الرقابة الداخلية بمساعدة لجنة المراجعة في ال
 رة المخاطر وأنظمتها الرقابية ويتم تقديم تقارير بنتائج المراجعة إلى لجنة المراجعة.ويضطلع القسم بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة إلجراءات إدا

 
 مخاطر السوق )أ(

 
 مخاطر العملة  ( 1)

 
باللاير رئيسي إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بشكل 

األدوات المالية  السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، ترى اإلدارة في الشركة أن التعّرض لمخاطر العملة على
 غير جوهري.

 
  مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة ( 2)

 
ير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض الشركة بأسعار فائدة على أساس إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغ

  شروط تجارية.
 

وتتمثل سياسة تنشأ مخاطر سعر الفائدة بشكل رئيسي من االقتراضات بأسعار متغيرة، والتي تُعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية. 
الثابتة لتحقيق ذلك عند الضرورة. -إلى-بمعدل ثابت باستخدام مقايضة معدالت الفائدة المتغيرة االقتراضاتعلى األقل من  %50الشركة في االحتفاظ بنسبة 

ض بمعدالت وبشكل عام، تقوم الشركة باالقتراض طويل األجل بمعدالت متغيرة وتبادلها بمعدالت ثابتة أقل من تلك المتوفرة في حال كانت الشركة تقتر
 ، كانت االقتراضات بمعدل متغير لدى الشركة مقومة بشكل رئيسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي.2018و 2019ثابتة بشكل مباشر. خالل 

 
% مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن الفائدة المستقبلية على القروض القائمة 1، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/ أقل بنسبة 2019ديسمبر  31في 

 مليون لاير سعودي(. 23.5: 2018مليون لاير سعودي ) 19.1بمبلغ  تنخفضسوف تزيد/ 
 

 مخاطر األسعار ( 3)
 

أو ُمصدرها أو هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة 
 السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية للشركة ليست معرضة لمخاطر السعر.عوامل تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 31
 

 عوامل المخاطر المالية )تتمة( 31-1
 

 مخاطر االئتمان )ب(
 

مساكن للموظفين والقروض للموظفين والذمم المدينة تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يماثله واألدوات المالية المشتقة والذمم المدينة الخاصة بتمليك 
 التجارية.

 
دة االئتمانية للعميل، إذا تم تصنيف العمالء بشكل مستقل، يتم استخدام هذه التصنيفات. وإال إذا لم يكن هناك تصنيف مستقل، تقوم مراقبة المخاطر بتقييم الجو

عوامل أخرى. ويتم وضع حدود للمخاطر الفردية بناء على التصنيف الداخلي أو الخارجي وفقا للحدود مع األخذ في االعتبار مركزه المالي والخبرة السابقة و
 الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة. يتم مراقبة االلتزام بالحدود االئتمانية للعمالء بشكل منتظم من قبل اإلدارة.

 
مالية على شكل ضمانات أو سندات تنفيذ أو خطابات اعتماد والتي يمكن أن تُطلب في بخصوص بعض الذمم المدينة التجارية، تحصل الشركة على أوراق 

 حال كان الطرف المقابل بشكل افتراضي يخضع لشروط االتفاقية.
 

ه األرصدة غير مخاطر االئتمان على النقد لدى البنوك والقروض للموظفين والذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين ال تعتبر جوهرية حيث أن هذ
تي تم منح القرض جوهرية على القوائم المالية. كما أن هذه القروض والذمم المدينة مضمونة مقابل منافع الموظفين المستحقة للموظف المعني والممتلكات ال

  مقابلها. يتم إيداع النقد والودائع قصيرة األجل لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة.
 

 السيولةمخاطر  )ج(
 

بإدارة السيولة في  مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج الشركة فيما يتعلق
من الظروف العادية واالستثنائية، دون التعرض   التأكد، بقدر اإلمكان، من أن الشركة سوف تتوفر لها السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل

  لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة الشركة.
 

  مالية.تعمل الشركة عادة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات ال
 

ت التشغيلية مع بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعاقبة لمتطلبات السيولة لدى الشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية االحتياجاتقوم اإلدارة 
القتراضات أو التعهدات االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف الشركة سقوف ا

أهداف )كلما اقتضى األمر( على أي من تسهيالت االقتراضات. وتضع عملية التوقع في االعتبار خطط الشركة لتمويل الديون واالمتثال بالتعهدات و
 المعدالت الداخلية.

 
أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق   يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للشركة إلى مجموعات استحقاقية ذات صلة على

اً قيمها الدفترية التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شهر
 حيث إن أثر الخصم ال يعتبر كبيراً.  

 
سنوات 5إلى  1من  سنة واحدة أو أقل 2019ديسمبر  31كما في  سنوات 5أكثر من    المجموع 

     
 1,978,062,814 - 1,374,804,215 603,258,599 اقتراضات

 202,075,782 - - 202,075,782 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 949,221,080 - - 949,221,080 ذمم دائنة تجارية
 177,962,621 - 162,200,498 15,762,123 مطلوبات إيجارية

 1,770,317,584 1,537,004,713 - 3,307,322,297 
     2018ديسمبر  31كما في 

     
 2,616,747,702 - 1,982,401,615 634,346,087 اقتراضات

 85,068,032 - - 85,068,032 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 1,272,119,818 - - 1,272,119,818 ذمم دائنة تجارية

 1,991,533,937 1,982,401,615 - 3,973,935,552 
 

 إدارة مخاطر رأس المال 31-2
 

صحاب المصلحة تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة لتحقيق العوائد للشركاء والمنافع أل
  اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.

 
في الدين على تقوم الشركة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صا

 على أساس مجموع المطلوبات، كما هو وارد في قائمة المركز المالي، ناقصاً النقد وما يماثله. مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  31
 

 )تتمة(إدارة مخاطر رأس المال  31-2
 

 ديسمبر: 31فيما يلي نسبة المديونية كما في 
 2019 2018 
   

 4,104,701,436 3,558,172,807  مجموع المطلوبات
 )918,862,470(  )179,024,798(   ناقصا: النقد وما يماثله

 3,185,838,966 3,379,148,009  صافي الدين
 3,703,511,853 3,596,889,515  مجموع حقوق الملكية

% 94  نسبة المديونية  86 %  
 

 جودة االئتمان لموجودات التمويل 31-3
 

 2018 2019 لخدمات المستثمرينالتصنيفات وفقاً لموديز 
   

 A1 A1 بنك سامبا
 A2 A2 بنك الرياض

 A1 A1 البنك األهلي التجاري
 Baa1 Baa1  بنك الجزيرة

 A2 A2 البنك العربي الوطني
 A1 A1 البنك السعودي البريطاني

 
  ارتباطات 32

 
 ارتباطات 32-1

 
مليون لاير سعودي( فيما  896: 2018مليون لاير سعودي ) 510رأسمالية قائمة بمبلغ ، كان لدى الشركة ارتباطات 2019ديسمبر  31في  (أ

 يتعلق بإضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات في مصفاتي جدة وينبع.
 

رفين ، تم إبرام اتفاقية تسوية بين الط2019بعضهم البعض. خالل فبراير  ضدلدى الشركة ومقاول لمشروع التوسعة في ينبع مطالبات معينة  (ب
مليون لاير سعودي( تدفعها الشركة للمقاول بشرط إنهاء نطاق عمل معين خالل مراحل معينة  240مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  64بمبلغ 

مليون دوالر أمريكي  32 بمبلغ، قامت الشركة بسداد أول قسط من التسوية إلى المقاول 2020فبراير  12 بتاريخموضحة في اتفاقية التسوية. 
 مليون لاير سعودي(. 120ما يعادل )

 
ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 12.7 بمبلغ ، بلغت خطابات الضمان الصادرة من البنوك بالنيابة عن الشركة2019ديسمبر  31كما في  (ج

مليون   0.6:  2018ديسمبر    31ال شيء )  بمبلغ  خطابات االعتماد الصادرة من البنوك بالنيابة عن الشركةومليون لاير سعودي(    11.2:  2018
 لاير سعودي(.

 
 عقود إيجار قصيرة األجل 32-2

  
 مليون لاير سعودي. 4.29مبلغ  2019ديسمبر  31بلغت ارتباطات عقود االيجار قصيرة األجل كما في 

 
 أحداث الحقة لتاريخ المركز المالي 33

 
وانتشر في جميع أنحاء بر الصين الرئيسي وأماكن أخرى حول العالم، مما تسبب   2020( في أوائل عام  19-)كوفيدتم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد  

لكون الوضع في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي عموماً. تعتبر الشركة هذا التفشي حدث غير موجب للتعديل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. نظًرا 
  ، ال تعتبر اإلدارة أنه من الممكن عمليًا تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي على نتائج الشركة.متغيًرا وسريع التطور

 
  اعتماد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 34

 
 .2020 يونيو 18تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في 
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 لوبريف  -  شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 
  القوائم المالية

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 وتقرير المراجع المستقل 
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 لوبريف - شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 صفحة المحتويات
  
  

  2 – 1 تقرير المراجع المستقل
  

 3 قائمة المركز المالي
  

 4 قائمة الدخل الشامل
  

 5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
  

 6  قائمة التدفقات النقدية
  

  47 – 7 إيضاحات حول القوائم المالية
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 تقرير المراجع المستقل 
  المحترمين   لوبريف – شركة أرامكو السعودية لزيوت األساسإلى السادة شركاء 

 
  تقرير حول مراجعة القوائم المالية   

   رأينا
 شركة أرامكو السعودية لزيوت األساسالقوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لفي رأينا، أن  

وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية   2020ديسمبر  31لوبريف )"الشركة"( كما في  -
للمراجعين للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

 .محاسبينوال
 

 ما قمنا بمراجعته
 تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي:

 
 . 2020ديسمبر   31قائمة المركز المالي كما في   ●
 قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
 المنتهية في ذلك التاريخ. قائمة التدفقات النقدية للسنة  ●
   إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. ●

 
  أساس الرأي

ضيحها لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو
  .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةفي تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم  

 
  ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية 

 
 االستقالل

 
، كما إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية

 التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. 
 

  والمكلفين بالحوكمة عن القوائم الماليةمسؤوليات اإلدارة 
السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  

لشركة، ا وعقد تأسيسومتطلبات نظام الشركات  محاسبينللمراجعين والوالمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
ظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة  وعن ن

  عن غش أو خطأ.
 

عن   - عند الضرورة  -عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح 
األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود 

  بديل حقيقي بخالف ذلك.
 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. 
 
 
 
 
 

 
 

 ،25وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم برايس 
 ، المملكة العربية السعودية21464، جدة 16415جميل سكوير، ص.ب. 

 www.pwc.com/middle-east+،966( 12) 610-4411+، فاكس: 966( 12) 610-4400هاتف: 
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 )تتمة(تقرير المراجع المستقل 
  المحترمين   لوبريف –إلى السادة شركاء شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 

 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة 

خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية  عن غش أو 
المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري  

نتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول عند وجوده. يمكن أن ت
 أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 

 
المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير  

 ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:
 

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  ●
اجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي  مر

تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف 
  قابة الداخلي.متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الر

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس  ●
 لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. 

سبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحا ●
  اإلدارة.

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا   ●
رة الشركة على االستمرارفي  كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قد

أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم  
ا حتى المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليه

 تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها. 

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت  ●
 بطريقة تحقق العرض العادل. واألحداث ذات العالقة 

 
بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في    -من بين أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  

  ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.
 

 برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي
 447ترخيص رقم  -محاسب قانوني 

 
 هـ 1442رمضان  24
 2021 مــايـــــو 6
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 لوبريف - شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

  قائمة المركز المالي
 المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع 

 
 ديسمبر 31كما في   
 2019 2020 إيضاح 

    الموجودات
     موجودات غير متداولة

 5,506,151,119 5,371,750,915 5 ممتلكات ومصنع ومعدات
 110,176,685  108,848,069 6 موجودات حق االستخدام
 20,656,097  20,300,693 7 موجودات غير ملموسة

 7,362,674  4,635,728 8 ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين
 19,077,336 13,210,816 9 قروض للموظفين

 5,663,423,911 5,518,746,221  مجموع الموجودات غير المتداولة
    

     موجودات متداولة
 594,289,094  543,791,452 10 مخزون

 390,420,559 438,789,065 11 مدينة تجاريةذمم 
 160,498,071 138,233,087 12 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 167,405,889 -  وديعة قصيرة األجل
 179,024,798  672,851,104 13 نقد وما يماثله

 1,491,638,411 1,793,664,708   مجموع الموجودات المتداولة
    

 7,155,062,322 7,312,410,929  الموجوداتمجموع 
 

  حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية

 441,000,000  441,000,000 14 رأس المال
 220,500,000  220,500,000 15 احتياطي نظامي

 2,935,389,515 3,050,062,212  أرباح مبقاة
 3,596,889,515 3,711,562,212  مجموع حقوق الملكية

    
    المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة
 1,330,287,150  1,120,831,650 16 اقتراضات طويلة األجل

 101,941,859  98,080,457 6 مطلوبات إيجارية
 314,265,977 293,112,099 17 التزامات منافع الموظفين

 36,616,327  38,219,062 18 مطلوبات غير متداولة أخرى
 1,783,111,313 1,550,243,268  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    
     مطلوبات متداولة
 949,221,080  889,426,211 19 ذمم دائنة تجارية

 202,075,782 85,538,510 20 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 583,780,050  1,033,235,550 16 الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل

 10,570,980 19,560,029 6 مطلوبات إيجارية
 29,413,602 22,845,149 27 زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

 1,775,061,494 2,050,605,449  مجموع المطلوبات المتداولة
    

 3,558,172,807 3,600,848,7177  مجموع المطلوبات
 7,155,062,322 7,312,410,929  الملكية والمطلوباتمجموع حقوق 

 
 

 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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 لوبريف - شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس
 مسؤولية محدودة()شركة ذات 

 قائمة الدخل الشامل
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في   
 2019 2020 إيضاح 
    

 3,937,355,317  3,187,493,206 22 مبيعات
 ( 3,731,059,312) ( 2,772,562,322) 23 تكلفة المبيعات
 206,296,005 414,930,884  إجمالي الربح

    
 ( 93,584,703) ( 97,804,294) 24 مصاريف بيع وتوزيع

 ( 181,189,833) ( 177,460,290) 25 مصاريف عمومية وإدارية
 19,340,562  20,599,446   إيرادات أخرى

خسارة القيمة العادلة على األدوات المالية المشتقة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 ( 8,437,501) ( 11,239,359) 20 الربح أو الخسارة

 ( 57,575,470) 149,026,387  )خسارة( التشغيل / ربح
    

 19,247,455  4,507,149  إيرادات تمويل
 ( 99,616,702) ( 71,595,291) 26 تكلفة تمويل

 ( 137,944,715) 81,938,245  الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل
 ( 2,664,164) ( 860,866) 27 الزكاة وضريبة الدخل

 ( 140,608,879) 81,077,379   الربح/ )الخسارة( للسنة
    

    الدخل الشامل اآلخر
    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

 33,986,541 33,595,318 17 المحددة إعادة قياس الربح على التزامات منافع الموظفين
 ( 106,622,338) 114,672,697  مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

 
 

 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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 لوبريف - شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس
 مسؤولية محدودة()شركة ذات 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 المجموع جدوى** أرامكو السعودية* إيضاح 
     

     رأس المال
 441,000,000 132,300,000 308,700,000 14 2020ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31و 2019يناير  1

     
     احتياطي نظامي

 220,500,000 66,150,000 154,350,000 15 2020ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31و 2019يناير  1
     

     أرباح مبقاة
 3,042,011,853 917,430,100 2,124,581,753  2019يناير  1الرصيد في 

 ( 137,944,715) ( 41,383,415) ( 96,561,300)  الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
 ( 2,664,164) ( 2,664,164) - 27 الزكاة

 33,986,541 10,195,962 23,790,579 17 الدخل الشامل اآلخر
 ( 106,622,338) ( 33,851,617) ( 72,770,721)  مجموع الخسارة الشاملة للسنة

     
 2,935,389,515 883,578,483 2,051,811,032  2019ديسمبر  31الرصيد في 

     
 81,938,245 24,581,473 57,356,772  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 ( 860,866) ( 860,866) - 27 الزكاة
 33,595,318 10,078,595 23,516,723 17 الدخل الشامل اآلخر

 114,672,697 33,799,202 80,873,495  مجموع الدخل الشامل للسنة
     

 3,050,062,212 917,377,685 2,132,684,527  2020ديسمبر  31الرصيد في 
     

 3,596,889,515 1,082,028,483 2,514,861,032  2019ديسمبر  31مجموع حقوق الملكية في 
 3,711,562,212 1,115,827,685 2,595,734,527  2020ديسمبر  31مجموع حقوق الملكية في 

     
 

 شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( *
 شركة جدوى لالستثمار الصناعي )"جدوى"( **

 
 

 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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 لوبريف - األساسشركة أرامكو السعودية لزيوت 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(  

  قائمة التدفقات النقدية
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ديسمبر 31السنة المنتهية في   
 2019 2020 إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ( 137,944,715) 81,938,245  وضريبة الدخل)الخسارة( للسنة قبل الزكاة  / الربح

    
    تعديالت لـ:

 303,887,993 309,074,711 7، 6، 5 استهالك وإطفاء
 ( 19,247,455) (4,507,149)  إيرادات تمويل

 2,144,227 1,019,943  مصاريف غير نقدية لمنافع الموظفين
 99,616,702 71,595,291 26 تكلفة تمويل

 8,437,499 11,239,359  الخسارة في القيمة العادلة من األدوات المالية المشتقة
 39,048,563 31,857,419 17 مخصص التزامات منافع الموظفين

 - (4,413,557) 6 ربح من إنهاء عقود إيجار
 - (33,854)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات

 - 272,038 11 التجاريةخسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
 708,336 2,721,562 10 مخصص مخزون بطيء الحركة

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 69,839,341 47,776,080  مخزون

 146,312,893 (48,640,544)  ذمم مدينة تجارية
 ( 68,150,934) 22,479,739  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ( 323,174,534) (60,419,276)  ذمم دائنة تجارية
 6,880,437 (127,776,631)  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 128,358,353 334,183,376   النقد الناتج من العمليات
    

 19,450,373 3,956,596  إيرادات تمويل مستلمة
 ( 101,581,713) (65,120,790)  تكلفة تمويل مدفوعة

 ( 24,730,976) (19,415,979) 17 التزامات منافع موظفين مدفوعة
 - (7,429,319) 27 زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 21,496,037 246,173,884  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ( 307,561,517) (162,484,996) 5 لممتلكات ومصنع ومعداتمدفوعات 

 - 142,187  متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
 (3,751,500) (2,625,460) 7 إضافات إلى موجودات غير ملموسة

 ( 335,601,903) (330,380,751)  مدفوعات للودائع قصيرة األجل
  326,746,466 497,786,640  متحصالت من الودائع قصيرة األجل

  8,411,276 9,595,943  سداد قروض من قبل موظفين
 (4,574,549) (3,505,829)  صرف قروض إلى موظفين

  2,324,581 2,768,032  سداد ذمم مدينة خاصة بتمليك المساكن للموظفين
 ( 314,007,146) 11,295,766  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  97,500,000 240,000,000  متحصالت من اقتراضات
 ( 536,185,500) -  سداد اقتراضات
 (8,641,063) (3,643,344) 6 مدفوعات إيجار

 ( 447,326,563) 236,356,656  صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية
 ( 739,837,672) 493,826,306  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما يماثله 

 918,862,470 179,024,798  نقد وما يماثله في بداية السنة
 179,024,798 672,851,104 13 نقد وما يماثله في نهاية السنة 

 
  هذه القوائم المالية.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من 
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 معلومات عامة 1
 

لوبريف )"الشركة"( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل  - شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس
(. بدأت الشركة أعمالها في مدينة جدة في 1976أغسطس  29هـ )الموافق 1396رمضان  3الصادر في جدة بتاريخ  4030010447تجاري رقم 

في إنشاء وامتالك وتشغيل مصافي تكرير زيوت التشحيم وشراء وبيع ونقل وتسويق واستيراد . يتمثل غرض الشركة  1998وفي مدينة ينبع في    1978
  وتصدير زيوت التشحيم والمواد المضافة ومواد خلط زيوت التشحيم والمنتجات البترولية األخرى ومشتقاتها.

 
 يقع المكتب الرئيسي للشركة في العنوان التالي:

  السعوديةالمنطقة الصناعية ألرامكو 
  21432، جدة 5518ص. ب 

 المملكة العربية السعودية
 

منطقة الحرة تشتمل القوائم المالية المرفقة على حسابات المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة وفرعها في مدينة ينبع الصناعية وأعمالها في هيئة ال
. أصدرت حكومة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة 4700004941ينبع هو  بالحمرية، في اإلمارات العربية المتحدة. رقم السجل التجاري لفرع

هـ 1435ربيع األول    26لممارسة أعمال الشركة في الحمرية كشركة مؤسسة تعمل بالمنطقة الحرة )"المؤسسة"( بتاريخ    11857شهادة ترخيص رقم  
من  %100درجها في هذه القوائم المالية على هذا األساس، حيث تمتلك الشركة (. تُعامل الشركة المؤسسة على أنها فرع وتُ 2014يناير  27)الموافق 

 رأس المال المدفوع للمؤسسة.
 

 تعد شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( الشركة األم الرئيسية والمباشرة للشركة.
 

 19-األثر المالي لكوفيد -"( 19-ظهور فيروس كورونا المستجد )"كوفيد 1-1
 

 30، رافعة تصنيفها من حالة طوارئ صحية عامة في  2020مارس    11( جائحة عالمية في  19-أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا )كوفيد
عواقب بشرية واقتصادية غير متوقعة في العديد  19-.   كان لكوفيد2020يناير  30. رافعة تصنيفها من حالة طوارئ صحية عامة في 2020يناير 
في تعطيل األعمال ونشاط العمالء في المناطق المتضررة  19-الصحي، تسبب كوفيد  تأثيرهالبلدان وأدى إلى تقلبات كبيرة في السوق. إلى جانب من 

 وخارجها. تقوم إدارة الشركة بمراقبة الوضع عن كثب، أثناء تطوره والذي تم توضيحه في األبعاد العامة على النحو التالي:
 

 األعمالاألثر على  (أ)
 

 األثر على استمرار المبيعات، والذمم المدينة، واستراتيجيات التسعير .1
 

( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية. 19-تفشت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
البيئة االقتصادية العالمية. وأعلنت السلطات المالية والنقدية على المستوى المحلي والدولي تدابير دعم مختلفة إلى حالة من عدم اليقين في    19-أدى كوفيد

 في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة.
 

ية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت في دول مجلس التعاون الخليجي وما نتج عنه من اضطرابات في األنشطة االجتماع 19-استجابة النتشار كوفيد
على  19-إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم أثره على استمرار المبيعات وصحة وسالمة موظفيها وعمالئها ومجتمعها األوسع. أثرت جائحة كوفيد 

في سعر النفط الخام. أظهرت  انخفاضان ذلك ونتج ع 2020طلب النفط والذي تسبب في زيادة المعروض في األسواق العالمية خالل الربع الثاني من 
مما أدى إلى زيادة الطلب على   االقتصاديحيث بدأت الحكومات بتخفيف القيود وتطور النشاط   2020األسواق عالمات التعافي خالل الربع الثالث من  

 .2020داء المالي للشركة خالل الربع الثالث والرابع من النفط الخام وزيادة األسعار مقارنة بالربع الثاني. أثرت زيادة األسعار إيجابياً على األ
 

. بشكل عام، ال تزال استراتيجيات المنتج والتسعير على رفع اإلغالقاستطاعت الشركة تعويض مبيعاتها إلى مستوى كاٍف لتحقيق ربح شهري بعد 
 المسار الصحيح، وبالتالي ال ترى اإلدارة أي تغييرات جوهرية في الوقت الحالي.

 
 لم يكن هناك أثر على التحصيالت والسيولة للشركة حيث أن معظم المبيعات من عمالء راسخين.

 
تحديث التوقعات بناًء على األنماط الحالية، قامت اإلدارة بتحديث توقعات مبيعاتها لتعكس هذه التوقعات في المستقبل. وستواصل اإلدارة مراقبة األثر و

 ره.مع مراعاة الوضع مع استمرار تطو
 

 األثر على المصاريف .2
 
ف الصيانة تستمر الشركة في الحفاظ على موظفيها في سياق األعمال االعتيادية ودفع الرواتب. إن بعض المصاريف مثل االتصاالت والتكنولوجيا وتكالي

التعقيم والتباعد االجتماعي وتوفير بيئة آمنة ألولئك ازدادت نتيجة الرتفاع مستوى الدعم لتوسيع خيارات العمل عن بعد للموظفين باإلضافة إلى تكاليف  
ض اإلنفاق الموظفين الذين يعملون من المكتب. تم مقاصة التكاليف اإلضافية جزئيًا مقابل انخفاض التكاليف المتعلقة بسفر العمل، وتنقالت، وانخفا

 .2020عقود االيجار خالل التقديري. ومع ذلك، لم تستلم الشركة أي منح حكومي أو امتيازات ايجار على 
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 )تتمة(معلومات عامة  1
 

 )تتمة(19-األثر المالي لكوفيد -"( 19-ظهور فيروس كورونا المستجد )"كوفيد 1-1
 

 )تتمة(األعمال األثر  (أ)
 

 األثر على قيمة الموجودات المالية وغير المالية .3
 

اليقين االقتصادي الحالي والتقلبات في على إنهاء المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير أخذت إدارة الشركة بعين االعتبار اآلثار المحتملة لحالة عدم  
 المالية للشركة، والتي من شأنها أن تمثل أفضل تقييم لإلدارة بناًء على معلومات يمكن رصدها في تاريخ التقرير.

 
يمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. خالل السنة، واصلت الشركة تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في ق

تراقب الشركة  طبقت الشركة السياسة المحاسبية لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية بما يتوافق مع السنة السابقة. فيما يتعلق بذمم المدينة لمنشأة، 
  االنخفاض في القيمة كلما كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة االئتمان. عن كثب جودة االئتمان لعمالئها وتقوم بتحديث مخصص

 
فحصت الشركة مؤشرات االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية وخلصت إلى أن ليس هناك مؤشرات انخفاض في قيمة هذه الموجودات بسبب 

  ( أعاله.1األسباب المذكورة في الفقرة )
 

 الماليةوة المحاسبالتقارير  (ب)
 

، تواصل الشركة تطبيق سياساتها المحاسبية باستمرار دون انحراف. بالنظر إلى أن األثر على األعمال 19-في المرحلة الحالية من جائحة بكوفيد
ستستمر اإلدارة في مراقبة التحديثات محدود، تواصل اإلدارة اتباع نهج ثابت الستخدام التقديرات في المعلومات المالية. مع تطور الوضع في المستقبل،  

 والنظر فيها حسب االقتضاء في ذلك الوقت.
 

 أسس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام 2-1
 

رى الصادرة عن الهيئة أعدت هذه القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ
 .للمراجعين والمحاسبينالسعودية 

 
تها. تقوم الشركة بإدراج التدفقات النقدية من األنشطة لقد اختارت الشركة أن تعرض قائمة منفردة للدخل الشامل وأن تعرض مصاريفها حسب وظيف

 التشغيلية باستخدام الطريقة غير المباشرة.
 

مليون لاير سعودي(. خالل  283.42: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 256.94تجاوزت مطلوبات الشركة الحالية موجوداتها الحالية بمبلغ 
فترة أطول. وستدعم هذه العملية على المركز المالي للشركة وستخفض  ليتم سدادها علىالقائمة تسهيالت القروض تمويل ، أعادت الشركة 2020

تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات يأخذ في االعتبار وعليه، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية، والذي  المطلوبات المتداولة.
 االعتيادية.  في سياق األعمال

 
 أسس القياس 2-2

 
 أُعدت هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء ما يلي:

 
  التزامات المنافع المحددة، وتدرج بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة؛ و •
 بالقيمة العادلة.أداة مالية مشتقة مقاسة  •

 
 سعودي، ما هذه القوائم المالية معروضة باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. وتم تقريب هذه القوائم المالية إلى أقرب لاير

 لم ينص على خالف ذلك.
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 )تتمة( أسس اإلعداد 2
 

 2020يناير  1اعتباًرا من المعايير الجديدة والتعديالت السارية  2-3
 

 :2020يناير  1تنطبق المعايير والتفسيرات التالية ألول مرة على فترات التقارير المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

  تااااااااريااااااا  الرئيسية المتطلبات العنوان
 السريان

 األثر

 - النســبية األهمية تعريف
 معيـــار عـلى تعـــديالت
 1 رقم الدولي المحاسـبة
  المحــاســـــبــة ومعيــار

 8 رقم الدولي

  المحاـسبة معيار على تعديالت بإجراء الدولي المحاـسبة معايير مجلس يقوم
الـية القوائم عرض"  1 رقم اـلدولي  8 رقم اـلدولي المـحاســــــبة ومعـيار" الـم

  الذي" واألخطاء المحاـسبية التقديرات في والتغيرات المحاـسبية الـسياـسات" 
  للتقرير الدولية المعايير خالل  من النســـبية لألهمية متســـقًا تعريفًا يســـتخدم

  المعلومات تكون متى ويوضــــح المالي،  للتقرير المفاهيمي واإلطار المالي
ــبة معيار في التوجيهات بعض وتتضــــمن جوهرية  1 رقم الدولي المحاســ

 .الهامة غير المعلومات حول
 :يلي ما التعديالت توضح الخصوص،  وجه على

 يكون التي األوضـاع تتناول الواضـحة غير المعلومات إلى اإلشـارة أن -
ً  التأثير فيها   تقيّم ما منشأة وأن المعلومات،  تلك تحريف أو لحذف مشابها

 .ككل المالية القوائم سياق في أهميتها
  الذين" العامة لألغراض المالية للقوائم الرئيســـيين المســـتخدمين"  معنى -

ــه يتم ــذه توجي ــة القوائم ه ــالي   أنهم على تعريفهم خالل نم إليهم،  الم
 أن يجب" آخرون ودائنون ومقرضـون ومحتملون،  حاليون مـستثمرون" 

  المعلوـمات من الكثير في الـعاـمة لألغراض الـمالـية القوائم على يعتـمدوا
 .يحتاجونها التي المالية

 يــــنــــايــــر 1
2020 

دـيل يكن لم  على أثر أي للتـع
  الفترات في المثبتــة المبــالغ

  المتوقع غير ومن الســـــابـقة
ً  أثًرا لهــا يكون أن   جوهريــا

  الـحـــالـيـــة الـفـتـرات عـلـى
 .والمستقبلية

    
ــالح ــر إصـ ــعر مؤشـ  سـ
دة اـئ ديالت - الـف  على تـع

ار دولي المعـي  للتقرير اـل
الي ار 7 رقم الـم   والمعـي

ــدولي   المــالي للتقرير ال
  المحاسبة  ومعيار  9  رقم

 39 رقم الدولي

ــديالت تمنح ــار على التع ــدولي المعي ــالي للتقرير ال   األدوات"  7 رقم الم
ة الـي ــاـحات: الـم ار" اإلفصـــ دولي والمعـي الي للتقرير اـل   األدوات"  9 رقم الـم
ة الـي ار" الـم ة ومعـي دولي المحـاســــــب ة األدوات"  39 رقم اـل الـي ات: الـم   اإلثـب
 .الفائدة سعر مؤشر بإصالح يتعلق فيما اإلعفاءات بعض" والقياس

 لن اإلصــــالحات بأن تأثيرها ويتمثل التحوط،  بمحاســــبة اإلعفاءات تتعلق
  أي تـسجيل مواـصلة يجب ذلك،  ومع. التحوط محاـسبة بإنهاء عموًما تتـسبب

دخـل قـائمـة في للتحوط فعـاليـة عـدم دة الطبيعـة مراعـاة ومع. اـل ــاـئ   الســـ
ً  تتضــمن التي للتحوطات   بين المعروضــة الفائدة أســعار على قائمةً  عقودا

 .المجاالت جميع في الشركات على ستؤثر اإلعفاءات فإن البنوك، 

 يــــنــــايــــر 1
2020 

 على أثر أي للتـعدـيل يكن لم
  الفترات في المثبتـة المبـالغ

ــابقة   المتوقع غير ومن الســ
ً  أثًرا لهـا يكون أن   جوهريـا

ى رات عــل ـت ـف يـــة اـل حـــاـل  اـل
 .والمستقبلية

    

  المـعدل المـفاهيمي اإلـطار
 المالي للتقرير

  استخدامه سيتم معدالً  مفاهيميًا إطاًرا الدولي المحاسبة معايير مجلس أصدر
 :يلي ما الرئيسية التغيرات تشمل. فوري بأثر المعايير وضع قرارات في
 المالي التقرير لهدف اإلشراف أهمية تعزيز -
 قد والذي التقرير،  إلعداد كيان تحديد للحيادية،  كعنصــر الحيطة إعادة -

 كيان من جزًءا أو قانونيًا كيانًا يكون
 والمطلوبات الموجودات تعريفات تعديل -
 اإلثبات إلغاء حول إرشادات وإضافة اإلثبات احتمالية مدى إزالة -
 مختلفة قياس أسس على إرشادات إضافة -
 في وأنه،  الرئيـسي األداء مؤـشر هي الخـسارة أو الربح أن إلى اإلـشارة -

اس،  امل الدخل في والمصـاريف اإليرادات تدوير إعادة يجب األـس   الـش
 .بياناتها وصحة المالية القوائم أهمية من ذلك يعزز حيث اآلخر

 
 ومع. الـحالـية المـحاســـــبـية المـعايير من أي على تغيرات أي إجراء يتم لن

  المحاسـبية سـياسـاتها تحديد في اإلطار على تعتمد التي المنشـتت فإن ذلك، 
 أخرى بطريقة معها التعامل يتم لم التي الظروف أو األحداث أو للمعامالت

  يناير 1 من المعدل اإلطار تطبيق إلى سـتحتاج المحاسـبية المعايير بموجب
  ســياســاتها كانت إذا فيما النظر إلى ســتحتاج المنشــتت هذه أن كما. 2020

 .المعدل اإلطار بموجب مناسبة تزال ال المحاسبية

 يــــنــــايــــر 1
2020 

  اإلطــار في اإلدارة نظرت
  وخلصـت المعدل المفاهيمي

  المحاسبية السياسات أن إلى
 تغيير أي تتوقع وال مناســبة

  المحاســـبية ســـياســـاتها في
 .التعديل هذا بسبب
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  (تتمة) اإلعداد أسس  2
 

 (تتمة) 2020 يناير 1 من اعتباًرا السارية والتعديالت الجديدة المعايير 2-3
 

 تاري  الرئيسية المتطلبات العنوان
 السريان

 األثر

    
 اإليجار امتيازات
 بفيروس المتعلقة
 -( 19-كوفيد) كورونا

 المعيار على تعديالت
 المالي للتقرير الدولي

 16 رقم

 إيجار امتيازات منح تم ، (19-كوفيد) كورونا فيروس لجائحة نتيجة
 سداد  تأجيل  ذلك  في  بما  متنوعة،  أشكاالً   االمتيازات  هذه  تتخذ  قد.  للمستأجرين

 معايير مجلس نشر ، 2020 مايو في. اإليجار مدفوعات وتأجيل دفعات
 عقود"  16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالً  الدولي المحاسبة
ً  للمستأجرين يوفر حيث" اإليجار  المؤهلة اإليجار امتيازات لمعاملة خيارا

 في. اإليجار على تعديالت هناك تكن لم إذا بها يقومون التي الطريقة بنفس
 متغيرة إيجار كمدفوعات االمتياز احتساب ذلك عن ينتج الحاالت،  من كثير
 .خاللها منحت التي الفترة في

 الحقيقة، هذه عن اإلفصاح العملية الوسائل تطبق التي المنشتت على يجب
 يكن لم إذا أو،  المؤهلة اإليجار امتيازات جميع على الوسيلة تطبيق تم سواء
 باإلضافة عليها،  تطبيقها تم التي العقود طبيعة حول معلومات كذلك،  األمر

 .اإليجار امتيازات عن الناشئ الخسارة أو الربح في المثبت المبلغ إلى

 يونيو 1
2020 

 امتيازات منح يتم لم
 خالل للشركة إيجار
 السنوية التقرير فترة

 31 في المنتهية
 .2020 ديسمبر

 
 بعد المفعول سارية وغير الصادرة والتعديالت والتفسيرات المعايير 2-4

 
 .بعد تطبيقها يتم لم التي الصادرة والتعديالت والتفسيرات المعايير يلي فيما

 

 الرئيسية المتطلبات العنوان
  تااااااااريااااااا 

 األثر السريان
    

ــات تصـــــنيف   المطلوب
ة أنهـا على   أو متـداوـل

 -  مـــتـــداولـــة غـــيـــر
 معيــار  على تعــديالت

  رقم الدولي المحاســبة
1 

  عرض"  1 رقم الدولي المحاـسبة معيار على النطاق ـضيقة التعديالت توـضح
ة، غير أو مـتداوـلة أنـها على مصـــــنـفة المطلوـبات أن" الـمالـية القوائم   مـتداوـل

اًدا ة في الموجودة الحقوق على اعتـم اـي أثر ال. التقرير فترة نـه   التصـــــنيف يـت
  اســتالم المثال،  ســبيل على) التقرير تاريخ بعد األحداث أو المنشــأة بتوقعات

ــح(. للعهد خرق أو تنازل ا التعديالت توضـ ــً ــبة معيار يعنيه ما أيضـ   المحاسـ
 .التزام" تسوية"  إلى يشير عندما 1 رقم الدولي
  للمنـشتت بالنـسبة ـسيما ال المطلوبات،  تصـنيف على التعديالت تؤثر أن يمكن
ا نظرت التي   لبعض وـبالنســــــبة التصـــــنيف لتـحدـيد اإلدارة نواـيا في ســـــابقـً

 .ملكية حقوق إلى تحويلها يمكن التي المطلوبات
ــبة معيار في العادية للمتطلبات وفقًا رجعي بأثر تطبيقها يجب   الدولي المحاس
  المـحاســـــبـية التـقديرات في والتغييرات المـحاســـــبـية الســــــياســـــات"  8 رقم

 ".واألخطاء
  عرض مســــودة الدولي المحاســــبة معايير مجلس أصــــدر ، 2020 مايو في

 .2023 يناير 1 إلى التعديالت سريان تاريخ تأجيل تقترح

 يـــنـــايـــر 1
2022 

  أثر أي الشــــركة تتوقع ال
ى ـجوـهري ـل هـــا ـع ـم واـئ  ـق

 .التعديل بسبب المالية
 

    
كـــات ـل ـت ـم ع ـم ـــن   ومصـــ
  متحصــالت: ومعدات

  االســــــتــخـــدام قــبـــل
  تعديالت - المقصــــود

  المحاســـبة معيار على
 16 رقم الدولي

ــبة معيار على التعديل يحظر ــنع الممتلكات"  16 رقم الدولي المحاسـ   والمصـ
دات ــأة أي" والمـع ة من تقتطع أن من منشـــ د تكلـف ات بـن   والمصـــــنع الممتلـك
  المنشــأة قيام أثناء المنتجة البنود بيع من مقبوضــة متحصــالت أي والمعدات

  أيًضا التعديل يوضح كما. منه المقصود الوجه على لالستخدام األصل بإعداد
  عند" صـــحيح بشـــكل يعمل األصـــل كان إذا ما تختبر"  أن المنشـــأة على أنه

  لألصــــل المالي األداء بأن علًما. لألصــــل والمادي الفني األداء بتقييم قيامها
 .التقييم بهذا صلة ذي غير
  المتحصــــالت مبالغ عن منفصـــل بشـــكل اإلفصـــاح المنشـــتت على يجب

  العادية األنشطة مخرجات من ليست والتي المنتجة بالبنود المتعلقة والتكاليف
 .للمنشأة

 يـــنـــايـــر 1
2022 

  أثر أي الشــــركة تتوقع ال
ى ـجوـهري ـل هـــا ـع ـم واـئ  ـق

 .التعديل بسبب المالية
 

    
  تـكـلفـــة - مـكـلفـــة عـقود

  تـعديالت - بعـقد الوـفاء
  المحاســـبة معيار على

 37 رقم الدولي

  المباشــرة التكاليف أن 37 رقم الدولي المحاســبة معيار على التعديل يوضــح
  وتخصــــيص بالعقد للوفاء اإلضــــافية التكاليف من كالً  تشــــمل بالعقد للوفاء

ــرة المرتبطة األخرى التكاليف ــص إثبات قبل. بالعقود بالوفاء مباشــ   مخصــ
ــأة تقوم المكلف،  للعقد منفصـــل ــارة بأي بإثبات المنشـ   قيمة في انخفاض خسـ

 .العقد تنفيذ في المستخدمة الموجودات

 يـــنـــايـــر 1
2022 

  أثر أي الشــــركة تتوقع ال
ى ـجوـهري ـل هـــا ـع ـم واـئ  ـق

 .التعديل بسبب المالية
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  (تتمة) اإلعداد أسس  2
 

 (تتمة) بعد المفعول سارية وغير الصادرة والتعديالت والتفسيرات المعايير  2-4
 

 الرئيسية المتطلبات العنوان
  تااااااااريااااااا 

 األثر السريان
    

ــينات ــنوية التحســ   الســ
ايير على ة المـع دولـي   اـل

 2018 الـمالي للتقرير
- 2020 

 :2020 مايو في التالية التحسينات من االنتهاء تم
  الرـسوم يوـضح  - المالية األدوات 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار -

 .المالية المطلوبات إثبات إللغاء% 10 اختبار في تضمينها يجب التي
ار - دولي المعـي الي للتقرير اـل دـيل - اإليـجار عقود 16 رقم الـم ال تـع   المـث

  فيما المؤجر من للمدفوعات التوضـيحي الرسـم إلزالة 13 التوضـيحي
  معالجة حول لبس أي إلزالة مســــتأجر،   عقار على بتحســــينات يتعلق
 .اإليجار حوافز

  للتقرير اـلدولـية المـعايير اعتـماد - 1 رقم الـمالي للتقرير اـلدولي المعـيار -
 موجوداتـها بقـياس ـقاـمت التي للمنشـــــتت يســـــمح - مرة ألول الـمالي

  أي لقياس األم الشــركة دفاتر في المســجلة الدفترية بالقيمة ومطلوباتها
  الشـركة قبل  من المدرجة المبالغ باسـتخدام المتراكمة التحويل فروقات

ــينطبق. األم ا التعديل هذا س ــً ــركات على أيض ــاريع الزميلة الش   والمش
  للتقرير الدولي المعيار من اإلعفاء نفس على حصــلت التي المشــتركة

 .1 رقم المالي
  يلزم اـلذي الشـــــرط إلـغاء -" الزراـعة"  41 رقم اـلدولي المـحاســــــبة معـيار 

ــتت ــتبعاد المنشـ ــريبية لألغراض النقدية التدفقات باسـ   القيمة قياس عند الضـ
  إلى التـعدـيل ـهذا ويـهدف. 41 رقم اـلدولي المـحاســــــبة معـيار بموـجب الـعادـلة
  بـعد ـما أســـــاس على النـقدـية الـتدفـقات لخصـــــم المعـيار متطلـبات مع التوافق

 .الضريبة

 يـــنـــايـــر 1
2022 

  أي الشـــــرـكة تتوقع ال
ــر ــى جــوهــري أث  عــل

ــبب المالية قوائمها   بســ
 .التعديل

 

    
ــالح ــر إص ــعر مؤش  س
  الـفائدة ســـــعر) الـفائدة

  البنوك بين المعروض
 اـلـمرـحلـــة -"( آـيـبور" 
ــعـــديــالت 2  عــلــى ت

ــيـــار ــع ــم ــي ال  الـــدول
الي للتقرير  9 رقم الـم
  المحــاســـــبــة ومعيــار

ــي ــدولـ ــم الـ  39 رقـ
  الـــدولــي والــمــعــيـــار

الي للتقرير  7 رقم الـم
  الـــدولــي والــمــعــيـــار

الي للتقرير  4 رقم الـم
  الـــدولــي والــمــعــيـــار

ـقرـير ـت ـل  رـقم اـلمـــاـلي ـل
16. 

  اإلصــالحات، تنفيذ عن تنشــأ التي المشــكالت الثانية المرحلة تعديالت تعالج
 .بديلة بأسعار القياسية األسعار استبدال ذلك في بما

 يـــنـــايـــر 1
2021 

ــة تقوم   بتقييم الشـــــرك
  التالية والخطوات األثر

  الـسلس التحول لضـمان
  إلى الليبور ســـــعر من

ار ة األســــــع اســــــي   القـي
 .الجديدة

 التصنيف

 
 سارية  تكن  لم  والتي  المالي  للتقرير الدولية  المعايير  تفسيرات لجنة  من  صادرة  تفسيرات أو  المالي  للتقرير الدولية  المعايير  من  أخرى معايير  أي توجد  ال

 .للشركة المالية القوائم على جوهري أثر لها يكون أن المتوقع من والتي بعد المفعول
 

  مؤثرة محاسبية وأحكام تقديرات 3
 

 والمطلوبات  والموجودات  والتكاليف  لإليرادات  المدرجة  المبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  بوضع  اإلدارة  تقوم  أن  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب
 قد نتائج ىإل يؤدي أن الممكن من والتقديرات االفتراضات هذه حول التأكد عدم فإن ذلك،  ومع. التقرير بتاريخ المحتملة المطلوبات عن واإلفصاح

  .المستقبل في سيتأثر الذي االلتزام أو لألصل الدفترية القيمة على جوهريًا تعديالً  تتطلب
 

 للموجودات  الدفترية  القيم  على  للحكم  وتستخدم  الظروف  ظل  في  معقولة  أنها  يعتقد  مختلفة  أخرى  وعوامل  الخبرة  إلى  واالفتراضات  التقديرات  هذه تستند
 تسجيل يتم. متواصل بشكل األساسية واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم. مباشر بشكل أخرى مصادر من عليها الحصول يصعب التي والمطلوبات

 على  تؤثر  المتغيرة  التقديرات  كانت  إذا  المستقبلية  والفترات  المراجعة  فترة  في  أو  التقديرات  مراجعة  فيها  يتم  التي  الفترة  في  المحاسبية  التقديرات  مراجعة
 المستقبلية والفترات الحالية الفترات

 
لها مخاطر  تشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي، والتي

 السنة المالية، على ما يلي:كبيرة تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل 
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 )تتمة( تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 3
 

 استهالك ممتلكات ومعدات  3-1
 

اة االستخدام تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات بغرض احتساب االستهالك. ويتم إجراء هذا التقدير بعد مراع
تلف المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من توافق المتوقع للموجودات وال

 طريقة وفترات االستهالك مع النمط المتوقع من المنافع االقتصادية للموجودات..
 

 والمصنع والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية.يتم استهالك موجودات الشركة المصنفة ضمن فئة الممتلكات 
 

 موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية  3-2
 

يد عند تحديد بالنسبة لبعض عقود اإليجار التي تحتوي على خيارات التمديد، فقد طبقت الشركة حكًما لتحديد مدة اإليجار وراعت تلك العقود فترة التمد
التمديد هذه. إن مدة عقد اإليجار، حيث يكون للشركة وفق تقديرها الخاص سلطة تمديد مدة عقد اإليجار ومن المؤكد بشكل معقول أنها تمارس خيارات  

لوبات تقييم ما إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات يؤثر على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل جوهري على مبلغ المط
 لمزيد من التفاصيل. 6اإليجارية وموجودات حق االستخدام المثبتة. انظر اإليضاح رقم 

 
بالقيمة المخصومة لمدفوعات اإليجار، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي حيث ال يمكن تحديد معدل الفائدة الضمني يتم قياس المطلوبات اإليجارية 

كة في عقد اإليجار بسهولة، وهو ما ينطبق عموًما على عقود اإليجار في الشركة. معدل االقتراض اإلضافي هو المعدل الذي يجب أن تسدده الشر
للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط  القتراض المبالغ الضرورية

 مماثلة.
 
لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، تستخدم الشركة عروض تمويلية حديثة من طرف ثالث حصلت عليها الشركة كنقطة بداية، ويتم تعديلها لتعكس 

 ويل.التغيرات في شروط التم
 

  مخصص مخزون متقادم 3-3
 

استخدامها. يمكن تحّدد الشركة مخصص تقادم المخزون الخاص بها بناًء على الخبرة السابقة والوضع الحالي والتوقعات الحالّية والمستقبليّة فيما يتعلق ب
 تقييم االستخدام المستقبلي للمخزون.لتقديرات مخصص الشركة عن تقادم المخزون أن يتغير من فترة ألخر. وقد يعود ذلك إلى 

 
 التزامات منافع الموظفين 3-4

 

تضمن التقييم االكتواري تتمثل تكلفة منافع ما بعد الخدمة المحددة في القيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام التقييمات االكتوارية. ي
التطورات المستقبلية الفعلية. وتشتمل على تحديد معّدل الخصم والزيادات المستقبلية في الراتب وترك الوظيفة القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن 

ً لتعقيد التقييم، تعتبر االفتراضات وطبيعتها طويلة األجل التزاماً  ً للمنافع قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفيات وغيرها. ونظرا محددا
 غيرات في هذه االفتراضات. يتم فحص جميع االفتراضات في كل تاريخ تقرير.حيث يتأثر بالت

 
على النحو  إن المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالية الجودة،

راءها حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. المحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، يتم استق
 لمزيد من التفاصيل. 17يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-5

 
حداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة تقوم اإلدارة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية عندما تشير األ

واألوضاع لالسترداد. تشتمل العوامل التي قد تحفز عملية تقييم لخسائر االنخفاض على أدلة داخلية وخارجية متعلقة بالتغيرات في التقنية والسوق 
 أسعار الفائدة السوقية واألداء االقتصادي للموجودات.النظامية أو االقتصادية حيث تعمل المنشأة والتغيرات في 

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية 3-6

 
دعومة لقياس قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هو تقدير مهم يتضمن تحديد المنهجية والنماذج ومدخالت البيانات. استخدمت الشركة معلومات تطلعية م

 .2-28قم الخسارة االئتمانية المتوقعة. تم اإلفصاح عن أهم المعلومات التطلعية المستخدمة في تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة في اإليضاح ر
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 4
 

أدناه. تم تطبيق السياسات بشكل منتظم على جميع الفترات  أهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها
 المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

 
  العمالت األجنبية 4-1

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض (1)

 
التوالي المنشأة المعنية )"العملة إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها 

 الوظيفية"(. يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة.
 

 معامالت وأرصدة (2)
 
الذي تتأهل فيه  خيتم تسجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل الشركة بالعملة الوظيفية وفقاً لسعر الصرف الفوري السائد في التاري
ً لسعر  الصرف الفوري المعاملة إلثباتها ألول مرة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية وفقا

 السائد في تاريخ التقرير.
 

لشامل الخاصة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقاً للتكلفة يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل ا
قيمة العادلة لعملة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بال

 د القيمة العادلة.أجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحدي
 

 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول 4-2
 

حدى تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول/ غير المتداول. تعتبر الموجودات متداولة في إ
  الحاالت التالية:

 
  استهالكها في دورة التشغيل العادية.عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو  •
  عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة. •
  عندما يتوقع تحقيقها في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. •
اثني عشر شهراً بعد فترة عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوعاً استبدالها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة ال تقل عن  •

  التقرير.
 

  تصنف الشركة جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير متداولة. تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالية:
 

  عندما يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية. •
  عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة. •
  ل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.عندما يستحق تسويتها خال •
  في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير. •

 
 تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى على أنها مطلوبات غير متداولة.

 
 ممتلكات ومصنع ومعدات 4-3

 

 اإلثبات المبدئي
 

ت والمصنع إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات كموجودات فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالممتلكايتم  
لتكلفة. تشتمل التكلفة والمعدات إلى الشركة، وإذا أمكن تحديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه. يتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات وقياسها مبدئًيا با

تجهيز  على القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء األصل )بالصافي من الخصومات وخصومات الكمية( وأي تكاليف عائدة له مباشرةً، مثل تكاليف
ته إلى الموقع )إلى الحد الذي يتم عنده الموقع وتكاليف التوصيل والتركيب واألتعاب المهنية ذات العالقة والتكلفة المتوقعة لفك األصل وترحيله وإعاد

 إثبات هذه التكاليف كمخصص(.
 

لف عن في حال كانت أجزاء الممتلكات والمصنع والمعدات ذات تكلفة جوهرية مقارنة بمجموع تكاليف البند وكانت هذه األجزاء ذات عمر إنتاجي مخت
 ية ويتم استهالكها وفقاً لذلك.األجزاء األخرى، تقوم الشركة بإثبات هذه األجزاء كموجودات فرد

 

تم التحويل إلى إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إلثباتها ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. ي
 فئة الموجودات التشغيلية ذات الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.
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 )تتمة(سياسات المحاسبية الهامة ملخص ال 4
 
 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات 4-3

 

 )تتمة( اإلثبات المبدئي
 

نة دورية تؤجل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها وتستهلك على مدار الفترة حتى تاريخ الصيانة الدورية المخطط لها الالحقة. وفي حال حدوث صيا
المخطط لها، يتم تحميل التكاليف المؤجلة سابقا وغير المستهلكة على المصاريف على الفور ومن ثم تستهلك تكاليف الصيانة غير متوقعة قبل الموعد 

 الدورية الجديدة على مدار الفترة التي من المحتمل االستفادة فيها من هذه التكاليف.
 

 القياس الالحق
 

فئة الممتلكات والمصنع والمعدات. بعد إثبات األصل، يتم االحتفاظ ببند الممتلكات والمصنع والمعدات تقوم الشركة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس كامل 
 بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 

 النفقات الالحقة
 

ات منفصلة، إن لزم األمر، وذلك فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجود
 إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بها ومن الممكن قياس تكلفتها بشكٍل يعتمد عليه.

 

 استهالك
 

وقع والتقادم الفني والتجاري والقيود النظامية والقيود تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية على أساس االستخدام المتوقع للموجودات والبلي والتلف المادي المت
الضرورة، في  المماثلة على استخدام الموجودات والعوامل األخرى المشابهة. يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمال اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند

رة إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة نهاية كل فترة تقرير. كما يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات مباش
 القابلة لالسترداد المقدرة.

 

  الي:يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التالية ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل على النحو الت
 

 بالسنوات -اإلنتاجي العمر  الفئة
  

 50 - 10 مرافق تصنيع
 30 - 20 مبان وتحسينات على عقار مستأجر

 10 - 4 أثاث وتجهيزات
 15 - 2 آالت ومعدات أخرى

 4 سيارات
 

 لدى الشركة سياسة لتخفيض تكاليف الصيانة للمصفاة على مدى خمس سنوات.
 

 إلغاء اإلثبات
 

. الممتلكات والمصنع والمعدات عندما يتم استبعادها أو عندما ال يتوقع أن ينتج عن استخدامها أو استبعادها أي منافع اقتصادية مستقبليةيتم إلغاء إثبات 
 البند. ثباتيتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. وتدرج في قائمة الدخل الشامل عند إلغاء إ

 
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 
دات قيد تتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات. يتم تحويل الموجو

لموجودات إلى موقعها و/ أو حالتها الالزمة لالستخدام اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات وذلك عند إيصال ا
 على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة.

  
اإلنشاء أو االستحواذ تتمثل تكلفة بند األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من سعر شرائها وتكلفة اإلنشاء / التطوير وأية تكاليف أخرى مرتبطة مباشرة بتكاليف  

 حو المقصود منه من قبل اإلدارة.على بند ما على الن
 

ك. يبدأ االستهالك فقط يتم قياس األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض قيمة مثبت. ال تتعرض األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لالستهال
 عندها تحويلها إلى فئة الموجودات المناسبة.عندما يمكن استخدام الموجودات على النحو المقصود منها من قبل اإلدارة، ويتم 
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات 4-3
 

 تكاليف االقتراض
  

زمنية طويلة للتحضير إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بحيازة و / أو بناء موجودات الممتلكات والمصنع والمعدات التي تستغرق بالضرورة فترة  
ف االقتراض الستخدامها المقصود وحصة متناسبة من االقتراضات العامة، يتم رسملتها لتكلفة تلك الممتلكات والمصنع والمعدات. يتم إدراج جميع تكالي

 األخرى عند تكبدها ويتم إثباتها في تكاليف التمويل.
 

  عقود اإليجار 4-4
 

 كموجودات حق استخدام ومطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من ِقبل الشركة.يتم إثبات عقود اإليجار 
 

لحالية لمدفوعات يتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة ا
 اإليجار التالية:

 
 عات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض.المدفو •
 المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. •
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار. •
 لغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.مدفوعات ا •

 
دام معدل يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخ

يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث 
 مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة.

 
 يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:

 
 مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار. •
 ار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مقبوضة.أي مدفوعات إيج •
 أي تكاليف مباشرة مبدئية وتكاليف التجديد. •

 
ط الثابت يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إيجار المعدات والسيارات قصيرة األجل وجميع عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس القس

 شهراً أو أقل. 12كمصروف في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 
 

ممارسة خيار عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم 
 كداً بشكل معقول.اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤ

 
 استهالك موجودات حق االستخدام

لى أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. إذا كانت الشركة يتم استهالك موجودات حق االستخدام عموًما على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار ع
 على يقين معقول من ممارسة خيار الشراء، فإن قيمة أصل حق االستخدام تنخفض على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ذي الصلة.

 
 عقد اإليجار.يُحّمل االستهالك على قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكاليفه على مدى فترة 

 
 القياس الالحق

 
 موجودات حق االستخدام

 
المبدئي  تقوم الشركة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس موجودات حق االستخدام. بعد إثباتها كموجودات، يتم إدراج موجودات حق االستخدام عند إثباتها

 وجدت.بمبالغ ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن 
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

 )تتمة( عقود اإليجار 4-4
 

 مطلوبات إيجارية
 

 يتم قياس التزام اإليجار على النحو التالي:
 

 زيادة القيمة الدفترية لتعكس العائد على المطلوبات االيجارية. أ(
 المقدمة.خفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار  ب( 
 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت اإليجار، أو لتعكس مدفوعات اإليجار الثابتة المعدلة جوهريًا. ج( 

 
إليجارية حتى عندما تتعرض الشركة لزيادات مستقبلية محتملة في مدفوعات اإليجار المتغيرة بناًء على مؤشر أو معدل، ال يتم إدراجها في المطلوبات ا

وتعديلها  تصبح سارية المفعول. عند سريان مفعول التعديالت على مدفوعات اإليجار بناًء على مؤشر أو معدل، يتم إعادة تقييم المطلوبات اإليجارية
 مقابل موجودات حق االستخدام.

 
تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين المبلغ األصلي وتكلفة التمويل. يتم تحميل  

 معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.
 

 موجودات غير ملموسة 4-5
 

. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم تسجيل الموجودات الموجودات غير الملموسة التي يتم االستحواذ عليها بشكل منفصل يتم قياسها بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي
 غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة، إن وجدت.

 
إلنتاجي المحدد يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها إما محددة أو غير محددة. تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر ا

لملموس على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لمعرفة االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير ا
  نهاية كل سنة مالية. النخفاٍض في قيمته. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء ألي أصل غير ملموس له عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في

 
طريق تعديل فترة إن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك الفوائد االقتصادية المستقبلية المصاحبة لألصل يتم احتسابها عن 

بات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات أو طريقة اإلطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إث
 األعمار المحددة في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل غير الملموس.

 
االنخفاض في القيمة، يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة، التي تتألف من برامج وتراخيص أجهزة حاسب آلي، بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر 

 سنوات. 15إلى  3إن وجدت. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى 
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 4-6

 
سنوياً من حيث انخفاض القيمة. يتم اختبار ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالستهالك/ لإلطفاء وعوضا عن ذلك يتم اختبارها 

د تكون غير الموجودات الخاضعة لالستهالك/ اإلطفاء لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية ق
في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة، والتي تمثل الزيادة 

أدنى مستوى  العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند
فصل والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من موجودات أخرى أو لها حيث تتواجد تدفقات نقدية واردة قابلة للتحديد بشكل من

  مجموعة موجودات )وحدات مدرة للنقد(.
 
يتم فحص الموجودات غير المالية، بخالف الشهرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بشكل كلي أو جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض 

 ياً أو كلياً، وذلك في تاريخ نهاية كل فترة تقرير. يقيّد مبلغ أي عكس بالقيمة الدفترية للموجودات المعنية في حال لم يحدث االنخفاضفي القيمة جزئ
 األصلي في القيمة )أي بعد أخذ االستهالك االعتيادي في االعتبار في حال لم يحدث أي انخفاض في القيمة(.

 
يمة لخفض القيمة الدفترية لموجودات الوحدة المدرة للنقد )مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي على أساس القيمة يتم توزيع خسائر االنخفاض في الق

ت على الدفترية لكل من موجودات الوحدة )مجموعة الوحدات(. يعامل هذا االنخفاض في القيم الدفترية كخسائر انخفاض في القيمة لكل من الموجودا
 حده ويتم إثباته.

 
 ذمم مدينة تجارية 4-7

 
لمدينة التجارية بشكل تُعد الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة من العمالء للمنتجات التي تم بيعها المقدمة في سياق األعمال االعتيادية. تُستحق الذمم ا

جارية مبدئياً بمبلغ المقابل غير المشروط ما لم تحتوي يوماً من الفاتورة، وعليه تُصنف جميعها كمتداولة. يتم إثبات الذمم المدينة الت  90  -  30عام خالل  
ية وبالتالي تقيسها على مكونات مالية جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلة. تحتفظ الشركة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقد

 اض في القيمة لدى الشركة.لبيان سياسات االنخف 28الحقاً بالتكلفة المطفأة. راجع اإليضاح 
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

  المخزون 4-8
 

ئمة من النفقات غير يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مال
على والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة االستيعابية التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون المباشرة الثابتة 

لتحقق ل أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد حسم الخصومات وخصومات الكمية. يمثل صافي القيمة القابلة
 بيع.سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادي، ناقصاً التكاليف المقدرة الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية ال

 
. يتم إثبات قيمة تخفيض يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية، ناقصاً تكاليف اإلنجاز ومصاريف البيع التقديرية

مبلغ عكس بنود المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وكافة خسائر المخزون كمصروف في الفترة التي يتم فيها التخفيض أو الخسارة. يتم إثبات 
ته كمصروف في الفترة التي يحدث فيها االنخفاض في المخزون الناتج عن زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق كانخفاض في قيمة المخزون ويتم إثبا

 العكس.
 

 األدوات المالية 4-9
 

 تصنيف الموجودات المالية
 

 تصنف الشركة موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية:
 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •
 التكلفة المطفأة. •

 
 الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.تستند هذه التصنيفات إلى نموذج أعمال الشركة في إدارة 

 
يل تقوم الشركة بقياس أصل مالي بالتكلفة المطفأة عندما يكون األصل المالي ضمن نموذج أعمال الهدف منه هو االحتفاظ بالموجودات بغرض تحص

ريخ محد، تدفقات نقدية تقتصر على مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في توا
 المبلغ األصلي القائم.

 
  بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، سيتم تسجيل األرباح والخسائر إما ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.

 
 القياس المبدئي

 
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمها العادلة. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة   عند اإلثبات المبدئي، يتم قياس

دلة من لقيمة العامن خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في قائمة الدخل الشامل. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها با
لمالي أو االلتزام خالل الربح أو الخسارة، فتمثل قيمتها العادلة زائًدا أو ناقصا تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار األصل ا

ي على مكونات تمويلية جوهرية عند إثباتها المالي قيمة اإلثبات المبدئي. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيًا بمبلغ المقابل غير المشروط ما لم تحتو
 بالقيمة العادلة.

 
 تصنيف المطلوبات المالية

 
ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى استبعاد أو خفض القياس أو اإلثبات بشكل كبير أو عدم  تحدد الشركة التزاًما ماليا

 إدارة مجموعة من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.التطابق في اإلثبات، أو في حال 
 

  يتم قياس كافة المطلوبات المالية األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
 

والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي حيث يكون للشركة حالياً حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة يتم إجراء مقاصة للموجودات  
 المبالغ المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

 
 إعادة التصنيف

 
ية عندما تقوم الشركة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة الموجودات المالية. على سبيل المثال، عندما تتغير يتم إعادة تصنيف الموجودات المال

 نية اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة األجل أو طويلة األجل. ال يُعاد تصنيف المطلوبات المالية.
 

 القياس الالحق
 

 المالية:وفيما يلي القياس الالحق للموجودات 
 

 أدوات الدين
 

الدين والفائدة فقط التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية مدفوعات ألصل 
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي أرباح أو بالتكلفة المطفأة. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل 

ر صرف خسائر ناتجة عن إلغاء اإلثبات مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم تقديمها في أرباح/ )خسائر( أخرى، باإلضافة إلى أرباح وخسائ
  لدخل الشامل.العمالت األجنبية. يتم عرض خسائر انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة ا
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 )تتمة(األدوات المالية  4-9
 

خل الشامل اآلخر في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الد
 الربح أو الخسارة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الديون الذي يتم قياسه الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خالل  

 في قائمة الدخل الشامل ويتم ادراجها بالصافي ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى في الفترة التي تنشأ فيها.
 

 إلغاء اإلثبات
 

ات األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما تحّول كافة مخاطر ومنافع تلغي الشركة إثب
 ملكية الموجودات المالية.

 
انقضائه. يعتبر التغير الكبير في شروط أداة الدين يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائه أو 

 كإطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام مالي جديد.
 

د. من المفترض أن تأخذ الشركة في االعتبار التعديالت الجوهرية بالنسبة لاللتزام القائم أو جزء منه كإطفاء لاللتزام المالي األصلي وإثبات التزام جدي
ة بشكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة من التدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي أتعاب مدفوعة تكون الشروط مختلف

عن القيمة الحالية المخصومة من التدفقات النقدية   %10صافية من أي أتعاب مستلمة أو مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي تختلف على األقل بنسبة  
( القيمة الحالية للتدفقات 2( القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل؛ و )1بقية لاللتزام المالي األصلي. إذا لم يكن التعديل جوهرياً، فإن الفرق بين: )المت

 النقدية بعد التعديل يتم إثباته في الربح أو الخسارة كأرباح أو خسائر التعديل ضمن األرباح والخسائر األخرى.
 

 مالية منخفضة القيمة االئتمانية موجودات
 

المقدرة لألصل يتم خفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عندما يقع حدث أو أكثر من األحداث التي لها أثراً مضراً على التدفقات النقدية المستقبلية 
 كن رصدها حول األحداث التالية:المالي. تشمل األدلة على وجود انخفاض في القيمة االئتمانية لألصل المالي وجود بيانات يم

 
 صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المقترض؛ )أ(

 ( أعاله(؛ 2)ب( إخالل ببنود العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد )انظر رقم )
بمنح المقترض امتياز )امتيازات( بأن  -المالية للمقترضألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة  -قيام مقرض )مقرضو( المقترض  )ج( 

 المقرض )المقرضين( لن يأخذوا في االعتبار خالف ذلك؛
 وجود احتمال بدخول المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو )د(

 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية. )هـ(
 

 الماليةاالنخفاض في قيمة الموجودات 
 

ة. تعتمد طريقة تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية على أساس استطالع المستقبل والمدرجة بالتكلفة المطفأ
تحديد الشركة منهجية انخفاض القيمة كيفية  28انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. يبين اإليضاح رقم 

 للذمم المدينة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى.
 

والذي يشترط إثبات الخسائر المتوقعة  9بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 لذمم اعتبارا من اإلثبات المبدئي لها.على مدار أعمار هذه ا

 
  وديعة قصيرة األجل 4-10

 
ثالثة  تشتمل الودائع قصيرة األجل على ودائع لدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة التي تستحق في األصل خالل أكثر من

 أشهر وأقل من اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.
 

 يماثلهنقد وما  4-11
 

، ثة أشهر أو أقللغرض قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما يماثله من النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع بفترة استحقاق أصلية تبلغ ثال
  .إن وجدت
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 رأس المال 4-12
 

بيان تكاليف المعاملة التي تعزى مباشرة إلى إصدار حصص جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية. يتم 
 المتحصالت.

 
 األرباحتوزيعات  4-13

 
كاء رباح من قبل شريتم إثبات توزيعات األرباح على شركاء الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األ

 الشركة.
 

 احتياطي نظامي 4-14
 

% من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى 10وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل 
 % على األقل من رأس المال.30يبلغ هذا االحتياطي 

 
 اقتراضات 4-15

 
صالت )صافية االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحيتم إثبات  

م إثبات الرسوم المدفوعة من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في قائمة الدخل الشامل على مدى فترة االقتراض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يت
يتم  على تسهيالت القروض كتكاليف معامالت لالقتراض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيالت. في هذه الحالة، 

لتسهيالت، تتم رسملة الرسوم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيالت. عندما ال يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل ا
 كمبالغ مدفوعة مقدماً مقابل خدمات السيولة، كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل المتعلق بها.

 
ية لاللتزام قيمة الدفترتُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين ال

قائمة الدخل  المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في
 الشامل كإيرادات أخرى أو تكاليف مالية.

 
شهرا على األقل بعد  12ق غير مشروط في تأجيل تسوية المطلوبات لفترة يتم تصنيف االقتراضات باعتبارها مطلوبات متداولة إال إذا كان للشركة ح

 فترة التقرير.
 

 منافع الموظفين 4-16
 

  منافع الموظفين قصيرة األجل
 

 تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة.
 

 التزام ما بعد الخدمة
 

قاعد الموظف. تُدير الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين لخطة منافع محددة متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية بعد ت
ة طبية كاملة للموظفين وتستند مدفوعات نهاية الخدمة إلى الرواتب والبداالت األخيرة وعدد سنوات الخدمة التراكمية للموظف. وتُقدم الشركة أيضاً تغطي

 سنة أو يبلغ الموظف ستون عاماً. 55سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارهم عن  25السعوديين وأزواجهم بشرط إكمالهم على األقل 
 

مستقل بناء على طريقة ال يتم تمويل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري 
ي كل سنة من وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي ف

  سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
 

لتزام بمعدالت إدراج تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشامل في حين يتم تسجيل إطفاء االيتم 
باعتبارها إعادة قياس  الخصم المستخدمة باعتباره تكلفة فائدة. تؤخذ أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات

 في الدخل الشامل اآلخر.
 

، مباشرة في يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها
 تحدث فيها.الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في الفترة التي 

 
امل كتكاليف خدمة يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات الخطة على الفور في قائمة الدخل الش

 سابقة.
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 مخصصات 4-17
 

الشركة التزام قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث سابق وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات يتم إثبات المخصصات في حال كان لدى 
سائر التشغيل صادرة لموارد متضمنة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام، وأن يكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكل موثوق. وال يتم إثبات مخصصات خ

 المستقبلية.
 

صم المستخدم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لدى اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام في نهاية فترة التقرير. ويتمثل معدل الخيتم  
احبة لاللتزام. تحتسب لتحديد القيمة الحالية في معدل ما قبل الزكاة والضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المص

 الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الزمن كمصروف فائدة. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الشامل بدون أي تعويضات.
 

 تكاليف التفكيك
 

راضي. ويستند حجم التفكيك المطلوب للعمليات يتم إثبات مخصص اللتزام التفكيك عندما تتحمل الشركة المسؤولية عن أعمال الترميم أو إعادة تأهيل األ
 والتكاليف المرتبطة به على االشتراطات المنصوص عليها في األنظمة واللوائح الحالية.

 
مخصص وتشمل التكاليف التي يشتمل عليها المخصص جميع االلتزامات الخاصة بالتفكيك المتوقع تكبدها على مدار العمل اإلنتاجي لألصل. يتم خصم  

لعمر تفكيك إلى قيمته الحالية ورسملته كجزء من األصل المدرج ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات ثم يتم قيد استهالكه كمصروف على مدار اال
 اإلنتاجي المتوقع لذلك األصل.

 
حدثاً طبيعيا في ضوء األحكام الهامة والتقديرات يعتبر إجراء تعديالت على المبلغ المقدر وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بإيقاف العمليات 

 تلك التعديالت:  ذات الصلة. وتسجل هذه التعديالت باعتبارها زيادة في االلتزام وزيادة مقابلة في األصل ذي العالقة. وفيما يلي العوامل التي تؤثر على
 

 التطورات في التقنية. •
  ة.المتطلبات التنظيمية واستراتيجيات اإلدارة البيئي •
  التغيرات في الحد المقّدر وتكاليف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم. •
 التغيرات في االستدامة االقتصادية. •

 
 ذمم دائنة تجارية 4-18

 
االعتيادي من الموردين. يتم الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل 

غير متداولة.   تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات
 استخدام معدل الفائدة الفعلي.ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة ب

 
 الزكاة وضريبة الدخل 4-19

 
الشامل. يتم تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على قائمة الدخل 

 وجدت، تحديد هذه المبالغ. تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة عند استكمال الربوط النهائية، إن
 

 ي.تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعود
 

الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات 
الناشئة والخسائر الضريبية غير المستخدمة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة  

ية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن فيما بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المال
ألغراض اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت تجميع المنشتت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر ل

الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب )واألنظمة( التي يتم سنها أو المطبقة المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة  
المؤجلة. يتم فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع سريانها في حالة بيع األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل 

المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها يمكن إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة إذا كان من 
 االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.

 
وعندما يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة للموجودات الضريبية المتداولة 

نافذ  كون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية عند وجود حقت
 نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

  لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

  2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

  إثبات اإليرادات 4-20
 

تحقق عند نقل السيطرة إلى العمالء بموجب عقود بيع البضائع. ويتم نقل السيطرة على المنتجات إلى والذي يداء، التزام األالوفاء بتثبت اإليرادات عند 
يحدث عادة عندما ينقل المنتج فعليا إلى سفينة أو أنبوب أو آلية وهو ما صلة إلى العمالء، زيت التشحيم والمنتجات ذات الملكية نتقل تالعمالء عندما 

وحيد فيها. تسليم أخرى. لدى الشركة عقود مع عمالء يكون تزويدهم بمواد خلط زيت التشحيم و/ أو المنتجات الثانوية ذات الصلة هي التزام األداء ال
 ة زمنية معينة عندما تنتقل السيطرة على البضائع إلى العمالء، وعادة ما تكون عند تسليمها.تقوم الشركة بإثبات اإليرادات في نقط

 
حية تحديد خلصت الشركة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات، وتملك صال

 نقلها إلى العميل.األسعار، وتسيطر على البضائع قبل 
 

 مصاريف 4-21
 

تكاليف إن مصاريف البيع والتسويق هي المصاريف الناتجة من جهود الشركة في التسويق والبيع والتوزيع. تُصنف جميع المصاريف األخرى، باستثناء  
مبيعات والبيع والتسويق والمصاريف العمومية المبيعات والنفقات المالية، كمصاريف عمومية وإدارية. يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكاليف ال

 واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.
 

 إيرادات مالية 4-22
 

العمر المتوقع تُقاس اإليرادات المالية باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى 
 و على مدى فترة أقصر، أيهما أنسب، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية.لألصل المالي أ
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

س 
شركة أرامكو السعودية لزيوت األسا

- 
ف

لوبري
 

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
 

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

31
 

ديسمبر 
2020

 
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

)جميع المبالغ بالرياال
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5
 

صنع ومعدات
ممتلكات وم

 
 

)أ(
 

ت:
صنع والمعدا

ت والم
فيما يلي الحركة في الممتلكا

 
 

 
صنيع

مرافق ت
  

مبان
و 

تحسينات على 
عقار
 

مستأجر
 

أثاث
 

وتجهيزات
 

 
آالت
 

ومعدات
 

أخرى
 

 
 

سيارات
 

أعمال رأسمالية
 

تحت 
التنفيذ

 
المجموع

 
التكلفة

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
1 

يناير 
2020

 
7,026,227,247

 
326,335,947

 
27,367,141

 
229,713,448

 
6,096,879

 
657,122,219

 
8,272,862,881

 
ت

ضافا
إ

 
- 

- 
- 

- 
- 

162,484,996
 

162,484,996
 

ت
استبعادا

 
- 

- 
- 

- 
(

325,000
 ) 

- 
(

325,000
 ) 

ت
تحويال

 
620,370,583

 
4,071,266

 
- 

2,396,930
 

783,048
  

(
627,621,827

 ) 
- 

في 
31
 

ديسمبر 
2020

 
7,646,597,830

 
330,407,213

 
27,367,141

 
232,110,378

 
6,554,927

 
191,985,388

 
8,435,022,877

 
 

 
 

 
 

 
 

 
االستهالك المتراكم

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
1 

يناير 
2020

 
2,290,219,777

 
262,740,154

 
26,212,459

 
181,969,126

 
5,570,246

 
- 

2,766,711,762
 

المحمل للسنة
 

282,219,718
  

5,936,929
  

283,257
  

7,807,955
  

 
529,008
  

- 
296,776,867
  

ت
استبعادا

 
- 

- 
- 

- 
(

216,667
 ) 

- 
(

216,667
 ) 

في 
31
 

ديسمبر 
2020

 
2,572,439,495
  

268,677,083
  

26,495,716
  

189,777,081
  

5,882,587
  

- 
3,063,271,962
  

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية:
 

 
 

 
 

 
 

 
31
 

ديسمبر 
2020

 
5,074,158,335

  
 

61,730,130
  

871,425
  

42,333,297
  

672,340
  

191,985,388
 

5,371,750,915
 

31
 

ديسمبر 
2019

 
4,736,007,470

 
63,595,793

 
1,154,682

 
47,744,322

 
526,633

 
657,122,219

 
5,506,151,119
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

س 
شركة أرامكو السعودية لزيوت األسا

- 
ف

لوبري
 

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
 

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

31
 

ديسمبر 
2020

 
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

)جميع المبالغ بالرياال
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5
 

صنع ومعدات
ممتلكات وم

 
)تتمة(

 
 

 
صنيع

مرافق ت
 

مبان وتحسينات على 
عقار
 

مستأجر
 

أثاث
 

وتجهيزات
 

آالت
 

ومعدات أخرى
 

  
سيارات

 
أعمال رأسمالية

 
تحت التنفيذ

 
المجموع

 
 

 
 

 
 

 
 

 
التكلفة

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
1 

يناير 
2019

 
6,595,348,746

 
317,140,381

 
27,367,141

 
229,687,348

 
6,096,879

 
679,533,556

 
7,855,174,051

 
ت

ضافا
إ

 
- 

- 
- 

- 
- 

417,688,830
 

417,688,830
 

ت
تحويال

 
430,878,501

 
9,195,566

 
- 

26,100
 

- 
(

440,100,167
 ) 

- 
في 

31
 

ديسمبر 
2019

 
7,026,227,247

 
326,335,947

 
27,367,141

 
229,713,448

 
6,096,879

 
657,122,219

 
8,272,862,881

 
 

 
 

 
 

 
 

 
االستهالك المتراكم

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
1 

يناير 
2019

 
2,017,004,567

 
256,893,605

 
25,874,313

 
173,939,685

 
4,974,551

 
- 

2,478,686,721
 

المحمل للسنة
 

273,215,210
 

5,846,549
 

338,146
 

8,029,441
 

595,695
 

- 
288,025,041

 
في 

31
 

ديسمبر 
2019

 
2,290,219,777

 
262,740,154

 
26,212,459

 
181,969,126

 
5,570,246

 
- 

2,766,711,762
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية:
 

 
 

 
 

 
 

 
31
 

ديسمبر 
2019

 
4,736,007,470

 
63,595,793

 
1,154,682

 
47,744,322

 
526,633

 
657,122,219

 
5,506,151,119

 
31
 

ديسمبر 
2018

 
4,578,344,179

 
60,246,776

 
1,492,828

 
55,747,663

 
1,122,328

 
679,533,556

 
5,376,487,330
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات 5
 

تشتمل مرافق التصنيع على تكاليف الصيانة الدورية للمصفاة. فيما يلي تحليل للحركة في تكاليف الصيانة الدورية المحددة للمصفاة خالل  )ب(
 ديسمبر: 31السنة المنتهية في 

 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

   التكلفة:
 42,649,186 113,672,712 يناير 1في 

 71,023,526 - إضافة خالل السنة
 113,672,712 113,672,712 ديسمبر 31في 

   
   االستهالك المتراكم:

 7,108,199 26,291,567 يناير 1في 
 19,183,368 22,734,544 استهالك للسنةنفقات 

 26,291,567 49,026,111 ديسمبر 31في 
   

 87,381,145 64,646,601 ديسمبر 31القيمة الدفترية كما في 
 

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تتعلق اإلضافات خالل السنة في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي بمشروع توسعة مصفاة ينبع.   )ج( 
بأعمال التطوير والتحسين لدى مصفاتي الشركة في قيد التنفيذ جدة وينبع. وتتوقع اإلدارة االنتهاء من األعمال  2020ديسمبر  31في 

 . 2021ديسمبر  31الرأسمالية قيد التنفيذ في جدة ومصافي ينبع خالل السنة المنتهية في 
 

 ستهالك المحمل للسنة على النحو التالي:تم توزيع اال )د(
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 287,259,763 295,798,471 23  تكلفة المبيعات
 765,278 978,396 25  مصاريف عمومية وإدارية

  296,776,867 288,025,041 
 

 عقود اإليجار 6
 

 تسجيلها:أنشطة اإليجار بالشركة وكيفية  (1)
 

سنة. ويتم   30إلى    1سيارات والمواد المحفزة. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من  التقوم الشركة بتأجير مختلف األراضي وخطوط األنابيب و
اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض 

 ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
  

، لم يكن لدى الشركة أي عقود إيجار مصنف كأصل حق االستخدام ذي طبيعة متغيرة. تحتوي بعض عقود اإليجار على خيارات 2020ديسمبر    31في  
قد غير القابلة لإللغاء. وتسعى الشركة، حيثما كان ذلك عمليًا، إلى تضمين خيارات تمديد في عقود إيجار جديدة تمديد تمارسها الشركة قبل نهاية فترة الع

د إلى حد معقول لتوفير المرونة التشغيلية. تتم ممارسة خيارات التمديد فقط من قبل الشركة. تقوم الشركة عند بدء اإليجار بتقدير ما إذا كان من المؤك
 ات. ال تقدم الشركة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.ممارسة الخيار

 
 مبالغ مثبتة في قائمة المركز المالي: (2)

 
 

    2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 موجودات حق االستخدام
 98,666,775 96,736,493 أراٍض 

 11,509,910 7,921,531 خطوط أنابيب ومواد محفزة
 - 4,190,045 سيارات

 108,848,069 110,176,685 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( عقود اإليجار  6
 

 )تتمة( :مبالغ مثبتة في قائمة المركز المالي (2)
 

 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 مطلوبات إيجارية

   
 10,570,980 19,560,029 متداولة

 101,941,859 70,45898,0 غير متداولة
 60,4864117, 112,512,839 

 
: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 18.5مبلغ  2020ديسمبر  31بلغ مجموع اإلضافات إلى موجودات حق االستخدام خالل السنة المنتهية في 

 لاير سعودي(.شيء ال 
  

 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل (3)
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31  
   

 6,200,603 ,040,2635 يضاأر -االستخدام تكلفة االستهالك لموجودات حق 
 3,588,379 ,379,5883 خطوط أنابيب ومواد محفزة -تكلفة استهالك موجودات حق االستخدام 

 - 465,561 سيارات -تكلفة استهالك موجودات المبلغ المحمل حق االستخدام 
 9,316,980 9,788,982 

 5,542,782 5,196,184 (26إيضاح رقم  -مصروف الفائدة )مدرج بتكاليف التمويل 
 23إيضاح رقم  -مصاريف متعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل )المدرجة في تكلفة المبيعات 

 8,106,209 11,149,649 (25إيضاح رقم  -ومصاريف عمومية وإدارية 
 

 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام السنة على النحو التالي:
 

  
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 إيضاح

    
 7,452,253 7,917,815 23 تكلفة المبيعات

 2,336,729 1,399,165 25 مصاريف عمومية وإدارية
  9,316,980 9,788,982 

 
مليون لاير  8.64: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.64بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار خالل السنة مبلغ  (4)

 سعودي(.
 

، أنهت الشركة عقد اإليجار وتم شطب مطلوبات إيجارية وموجودات حق استخدام ذات صلة ونتج 2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   (5)
 مليون لاير سعودي. 4.41عن ذلك ربح بمبلغ 

 
 خيار التمديد

 
ً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع  ً اقتصاديا الحقائق والظروف التي تخلق حافزا

 كداً بشكل معقول.اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤ
 

  ط األنابيب، تعتبر العوامل التالية عادة األكثر صلة:بالنسبة لعقود إيجار أراٍض خطو
 

  اء(.إذا كانت هناك سداد الغرامات جوهرية لإلنهاء )أو عدم التمديد(، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم اإلنه •
 

ية، فعادة ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو إذا كان من المتوقع أن يكون ألي تحسينات على عقار مستأجر قيمة جوهرية متبق •
  عدم اإلنهاء(.

 
ال األصل وما لم يرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في عين االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات التأجير السابقة والتكاليف وتوقف العمل الستبد •

  المؤجر.
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبريف -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( عقود اإليجار  6
 

مليون لاير سعودي )غير مخصوم( في التزام اإليجار ألنه من  109.73، أدرجت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمبلغ 2020ديسمبر  31في 
 مليون لاير سعودي(. 109.73: 2019المؤكد بشكل معقول أنه سيتم تمديد عقد اإليجار )

 
يارات بالفعل )أو لم تتم ممارستها( أو أصبحت الشركة ملزمة بممارستها )أو لم تمارسها(. ال يتم تتم إعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا تم ممارسة أحد الخ

رة تعديل تقييم التأكيد المعقول إال في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف، التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيط
يتمثل التأثير المالي لمراجعة شروط اإليجار لتعكس خيارات التمديد واإلنهاء في مطلوبات اإليجار وموجودات المستأجر. خالل السنة المالية الحالية، 

 مليون لاير سعودي(. 50.46زيادة بقيمة  - 2019) حق االستخدام المثبتة
 

 موجودات غير ملموسة 7
 2020 2019 

   التكلفة
 26,461,894 30,213,394 يناير 1في 

 3,751,500 2,625,460 إضافات
 30,213,394 32,838,854 ديسمبر 31في 

   
   اإلطفاء المتراكم

 3,483,327 9,557,297 يناير 1في 
 6,073,970 2,980,864 المحمل للسنة

 9,557,297 12,538,161 ديسمبر 31في 
 20,656,097 20,300,693 ديسمبر 31القيمة الدفترية كما في 

 
  تتألف الموجودات غير الملموسة من برمجيات وتكاليف تطويرها.

 
 ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين 8

 
 تتكون الذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين من اآلتي: )أ(

 
 2019 2020 إيضاحات 
    

 9,300,419 6,589,329  مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفينذمم 
 ( 1,937,745) ( 1,953,601) 12  ناقصاً: الجزء المتداول

  4,635,728 7,362,674 
 

، 2010خالل سنة  في السنوات السابقة، كان لدى الشركة برنامج تمليك سكن الموظفين والذي يمنح الموظفين السعوديين المؤهلين فرصاً المتالك سكن.  
مسكناً عن طريق البيع المباشر للموظفين. تم بيع المنازل للموظفين المؤهلين وتم تسجيل ذمة مدينة مقابل ذلك البيع بدون نفقات  133تم إنشاء وبيع 

من الراتب األساسي. تقوم  %25سنة. يتم استقطاع مبالغ شهرية من رواتب الموظفين حتى نسبة  15تمويل، ومن المتوقع أن يتم تحصيلها خالل فترة 
 الشركة باإلجراءات القانونية الالزمة لتحويل ملكية هذه المنازل الموظفين المعنيين عند سداد كامل مبلغ القرض.

 
 فيما يلي الحركات في الذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين: )ب(

 
 2020 2019 
   

 11,403,025 9,300,419 يناير 1الرصيد في 
 ( 2,324,581) ( 2,768,032) االستقطاعات من رواتب الموظفين خالل السنة

 221,975   56,942  إيرادات تمويل مستحقة عند الخصم
 9,300,419 6,589,329 ديسمبر 31الرصيد في 
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 )تتمة( ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين 8
 

 ديسمبر فيما يلي: 31لمجموع الذمم المدينة القائمة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين في يتلخص جدول التحصيل  )ج( 
 

 2020 2019 
   

2020 - 1,983,905 
2021 2,104,959 1,844,877 
2022 1,569,928    1,604,582 
2023 1,114,187 1,488,958 
2024 1,103,155    1,398,824 
 1,780,323 1,002,493 وما بعدها 2025

 ( 801,050) ( 305,393) ناقصاً: إيرادات تمويلية غير محققة
 6,589,329 9,300,419 

 
 قروض للموظفين 9

 
 تتألف القروض إلى الموظفين مما يلي:

 2019 2020 إيضاح 
    

 22,129,703 16,929,064 )أ(9  قروض سكن للموظفين
 2,650,081 2,849,446 )ب(9  قروض أخرى للموظفين
 ( 5,702,448) ( 6,567,694) 12  ناقصاً: الجزء المتداول

  13,210,816 19,077,336 
 

 قروض سكن للموظفين (أ)
 

 فيما يلي الحركة في رصيد قروض سكن للموظفين:
 2020 2019 
   

 25,362,936 22,129,703 يناير 1الرصيد في 
 2,719,455 1,398,922 قروض جديدة تم صرفها خالل السنة

 1,186,384   1,072,553  إيرادات تمويل
 ( 684,895) ( 793,122) تأثير الخصم على القرض الجديد

 ( 6,454,177) ( 6,878,992) استقطاعات بما في ذلك تسوية الموظفين المتقاعدين خالل السنة 
 22,129,703 16,929,064 ديسمبر 31الرصيد في 

 
لون قروضاً تم قروض سكن لموظفي الشركة السعوديين المؤهلين بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً لهذا البرنامج، يمنح الموظفون المؤه

مع هؤالء الموظفين لغرض شراء أو تشييد مساكنهم. إن هذه القروض ال تحمل أي نفقات تمويل ويتم سدادها من قبل الموظفين وفقاً لالتفاقيات ذات الصلة  
 ذات الصلة.العقارات وهي مضمونة مقابل رهن 

 
 يتلخص جدول التحصيل لمجموع قروض سكن الموظفين فيما يلي:

 

 2020 2019 
   

2020 - 4,503,135 
2021 5,956,916 4,252,961 
2022 4,035,330       4,002,786 
2023 3,651,013 3,752,612 
2024 3,458,854 3,742,605  
  4,763,316 2,113,744 وما بعدها 2025

 ( 2,887,712) ( 2,286,793)  ناقصاً: إيرادات تمويلية غير محققة
 16,929,064 22,129,703 
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 )تتمة( قروض للموظفين 9
 

 قروض أخرى للموظفين )ب(
 

معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً لهذا البرنامج، يمنح الموظفون المؤهلون يتم منح هذه القروض لموظفي الشركة السعوديين المؤهلين بموجب برنامج 
من مخصص منافع نهاية الخدمة المستحقة الخاصة بهم. إن هذه القروض ال تحمل أي نفقات تمويل ويتم سدادها من   %80لذلك قروضاً بحد أقصى بنسبة  

 نهاية الخدمة للموظفين المعنيين. شهراً وهي مضمونة مقابل منافع 36قبل الموظفين خالل فترة 
 

 فيما يلي الحركات في القروض األخرى للموظفين:
 

 2020 2019 
   

 2,225,485 2,650,081 يناير 1في 
 2,401,901 2,900,029 قروض تم صرفها خالل السنة

 100,032  87,405  إيرادات تمويل للسنة
 ( 120,238) ( 71,118) تأثير الخصم على القرض الجديد

 ( 1,957,099) ( 2,716,951) استقطاعات من الرواتب
 2,650,081 2,849,446 ديسمبر 31في 

 
 يتلخص جدول التحصيل لمجموع أخرى قروض الموظفين فيما يلي:

 
 2020 2019 
   

2020 -  1,320,121 
2021 1,410,802  970,163 
2022 1,036,805  388,910 
2023 415,626  - 

 ( 29,113) ( 54,829)  ناقصاً: إيرادات تمويلية غير محققة
 2,808,404 2,650,081 

 
 المخزون 10

 
 2020 2019 
   

 249,588,410  173,472,279 بضائع جاهزة
 190,303,329 215,114,740 إنتاج قيد التنفيذ

 76,681,812  79,006,789  مواد أولية
 87,931,687  89,135,350 المستهلكةقطع الغيار والمواد 

 556,729,158 604,505,238 
 ( 10,216,144) ( 12,937,706) ناقصاً: مخصص بنود بطيئة الحركة

 543,791,452  594,289,094 
 

 .23تم اإلفصاح عن مبالغ المخزون المثبتة كمصروف في اإليضاح 
 

 فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة:
 

  2020 2019 
    

 9,507,808 10,216,144  الرصيد االفتتاحي
 708,336 2,721,562  إضافات

 10,216,144 12,937,706  الرصيد الختامي
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 ذمم مدينة تجارية 11
 2019 2020 إيضاح 
    

 220,241,317 219,490,367  ذمم مدينة تجارية
 170,412,845   219,804,339 21، 19  أطراف ذات عالقة

  439,294,706  390,654,162 
 ( 233,603) ( 505,641)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  438,789,065 390,420,559 
 

مليون لاير سعودي( في قائمة المركز المالي. للحصول على  322.47: 2019مليون لاير سعودي ) 367.54تم مقاصة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 
  .19تفاصيل، يُرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 
 نظراً لقصر أجل الذمم المدينة التجارية، فإن قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العادلة.

 
قيمة يوما. قد تتأثر ال  90إلى    30الذمم المدينة التجارية عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من  

األطراف  الدفترية بالتغيرات في مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة. ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة التجارية لدى
 31ية السعودية. كما في األخرى، وبالتالي فإن هذه األرصدة بدون ضمانات. تتركز الغالبية العظمى من الذمم المدينة التجارية للشركة في المملكة العرب

( من الذمم المدينة التجارية القائمة. تحتفظ الشركة بذمم مدينة تجارية %63: 2019ديسمبر  31) %62، تبلغ نسبة أكبر خمس عمالء 2020ديسمبر 
  بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة.

 
ً أو جزئياً، عندما تكون قد استنفدت جميع جهود االسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقع معقول تقوم الشركة بشطب  الموجودات المالية، كليا

 الستردادها.
 

 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:
  2020 2019 
    

 233,603 233,603  الرصيد االفتتاحي
 - 272,038  المحمل للسنة

 233,603 505,641  الرصيد الختامي
 

كن االطالع إن المعلومات المتعلقة باالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وتعرض الشركة للمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة يم
 .2-28عليها في اإليضاح 

 
 وموجودات أخرىمبالغ مدفوعة مقدماً  12

 2019 2020 إيضاح 
    

 68,389,948 108,456,393  صافي ضريبة القيمة المضافة المدينة
 11,669,006 10,756,656  دفعات مقدمة إلى موردين

 ً  48,649,209 -  ضريبة مدفوعة مقدما
 5,702,448 6,567,694 9  )الجزء المتداول( قروض للموظفين

ً تأمين مدفوع   3,278,715 4,645,748  مقدما
 1,937,745 1,953,601 8 ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين )الجزء المتداول(

 969,593 303,246  الودائع ألجل -فوائد مقبوضة
 ً  13,472,689 -  بدل سكن مدفوعة مقدما

 6,428,718 5,549,749  أخرى
  138,233,087 160,498,071 

 
ى عادة للموظفين )الجزء المتداول(، الذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين )الجزء المتداول(، الفوائد المستحقة والذمم المدينة األخرقروض 

  شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تمثل القيم الدفترية لهذه األرصدة نفس قيمتها العادلة. 12خالل 
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 نقد وما يماثله 13
  2020 2019 
    

 259,999 280,000  نقد في الصندوق
 62,514,799 25,503,382  نقد لدى البنوك

 116,250,000 647,067,722  ودائع ألجل
  672,851,104 179,024,798 

 
السائدة بفترات استحقاق أصلية لثالثة أشهر أو أقل. وهو يشمل إيداعاً يتم إيداع الودائع ألجل لدى بنوك تجارية محلية وتُدر إيرادات مالية بأسعار السوق  

مليون لاير سعودي. تعتبر القيمة الدفترية في تاريخ كل تقرير نفس القيمة 162.97ألجل يتم االحتفاظ به ألغراض منافع نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 
  العادلة.

 
 رأس المال 14

 

لاير  10,000حصة مدفوعة بالكامل بقيمة  44,100مليون لاير سعودي ويتكون من  400رأس مال الشركة  ، بلغ2019و 2020ديسمبر  31في 
 : 2020و 2019ديسمبر  31سعودي لكل حصة. فيما يلي نمط التملك لرأس مال الشركة كما في 

 نسبة الملكية المبلغ   
     

    %70 308,700,000   أرامكو السعودية
    %30 132,300,000    جدوى

     %100 441,000,000   المجموع
 

 احتياطي نظامي 15
 

من صافي الربح للسنة إلى احتياطي  %10وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة تحويل 
من رأس مال  %30يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي النظامي حيث أنه قد تجاوز نسبة من رأس مالها. لم  %30نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 

 الشركة في سنوات سابقة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على الشركاء.
 

 اقتراضات طويلة األجل 16
 

 تتألف االقتراضات طويلة األجل مما يلي:
 2019 2020 إيضاح 
    

 1,085,452,500 1,325,452,500 )أ( 16 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة( -بند الرياض 
 828,614,700 828,614,700 )ب(16 صندوق االستثمارات العامة

  2,154,067,200 1,914,067,200 
 ( 583,780,050) ( 1,033,235,550)  ناقصاً: الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

  1,120,831,650   1,330,287,150 
 

 ديسمبر: 31فيما يلي الجزء المتداول من االفتراضات طويلة األجل للسنتين المنتهيتين في 
 

 2020 2019 
   

 354,588,750  568,976,250  مرابحة
 229,191,300  464,259,300  صندوق االستثمارات العامة

  1,033,235,550  583,780,050 
 

 فيما يلي تفاصيل إجمالي استحقاقات االقتراضات:
 2020 2019 
   

2020 - 583,780,050 
2021 1,033,235,550 627,993,000 
2022 810,230,250 579,192,750 
2023 198,101,400 123,101,400 
2024  75,000,000  - 
2025  37,500,000  - 

 2,154,067,200 1,914,067,200 
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  )تتمة( اقتراضات طويلة األجل 16
 

 فيما يلي العمالت المستخدمة في االقتراضات وما يعادلها باللاير السعودي:
 

 2020 2019 
   

 467,977,500 467,977,500  لاير سعودي
 1,446,089,700 1,686,089,700 دوالر أمريكي

 1,914,067,200 2,154,067,200 المجموع
 

لالقتراضات تحمل هذه التسهيالت تكاليف تمويل بأسعار السوق التي تعتمد عموماً على معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية )"سايبور"( 
)"ليبور"( لالقتراضات مقومة بالدوالر األمريكي. تم اإلفصاح عن تكاليف التمويل باللاير السعودي وعلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن 

 .26المثبتة كمصاريف على االقتراضات أعاله في اإليضاح رقم 
 

 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة( من بنك تجاري محلي )أ(
 

 300مليون لاير سعودي و  1,012.5للحصول على قرض بمبلغ    2013فبراير  24أبرمت الشركة ترتيب تمويل مرابحة مع بنك تجاري محلي بتاريخ  
يونيو  30مليون لاير سعودي( بغرض تمويل مشروع توسعة مصفاة ينبع. يبدأ جدول السداد األساسي من  1,125مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 

يخضع التسهيل لتكاليف تمويل محتسبة من قبل البنك وفقاً لما  .2022ديسمبر  31ويستمر على أساس دفعات نصف سنوية غير متساوية حتى  2016
  تنص عليه اتفاقية القرض.

 
مليون دوالر  90للحصول على قرض بمبلغ  2019فبراير  28ومع ذلك، أبرمت الشركة ترتيب تمويل مرابحة جديد مع بنك تجاري محلي بتاريخ 

ل السداد إلى المقاول وسداد مبلغ جزئي من مشروع تجديد الهيدروجين. يبدأ جدول السداد مليون لاير سعودي( بغرض تموي 337.5أمريكي )ما يعادل 
. يخضع التسهيل لتكاليف تمويل محتسبة 2025يونيو  30ويستمر على أساس دفعات نصف سنوية غير متساوية حتى  2021يونيو  30األساسي من 

 من قبل البنك وفقاً لما تنص عليه اتفاقية القرض.
 

ً بتأجيل مبالغ السداد الرئيسية المستحقة في 2020سنة  خالل ، تم 2020يوليو  7 . وفي2020ديسمبر  31و 2020يونيو  30، قدمت الشركة طلبا
على أساس النسبة والتناسب   2020ديسمبر    31و  2020يونيو    30الحصول على موافقة المقرض من أجل تأجيل المبالغ الرئيسية المستحقة في البداية في  

 .2021يونيو  30لى مدى الفترة المتبقية للقروض التي تبدأ من ع
 

 صندوق االستثمارات العامة )ب(
 

 412.4لتمويل مشروع توسعة مصفاة ينبع بمبلغ  2014أغسطس  18حصلت الشركة على قرض طويل األجل من صندوق االستثمارات العامة في 
وسيتم االستمرار على أساس أقساط  2017ديسمبر  30عودي(. بدأت المدفوعات الرئيسية في مليون لاير س 1,546.5مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 
 .2023يونيو  30نصف سنوية غير متساوية حتى 

 
، تم الحصول 2020يونيو    22.  2020ديسمبر    31و  2020يونيو    30، قدمت الشركة طلباً بتأجيل مبالغ السداد الرئيسية المستحقة في  2020خالل سنة  

 30، اصبحت االن مستحقة في 2020ديسمبر  31و 2020يوليو  30موافقة المقرض من أجل تأجيل المبالغ الرئيسية المستحقة في البداية في على 
 على التوالي. 2021ديسمبر  31و 2012يونيو 

 
 31على بعض النسب المالية. كما في تتضمن اتفاقيات القروض المذكورة أعاله على بعض التعهدات، والتي تتطلب، من بين أمور أخرى، الحفاظ 

  ، وقد ألتزمت الشركة بجميع التعهدات مع كال المقرضين.2020ديسمبر 
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 التزامات منافع الموظفين 17
 

 ديسمبر التزامات مما يلي: 31تتكون التزامات منافع الموظفين في 
 

 2019 2020 إيضاح 
    

 173,615,872 170,958,946 )أ( 17  منافع نهاية الخدمة للموظفين
 140,650,105 122,153,153 )ب(17  منافع الرعاية الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمة

  293,112,099 314,265,977 
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين )أ(
 

السعودي في المملكة العربية السعودية. تعتمد منافع نهاية لدى الشركة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل  
 ية.الخدمة للموظفين على أساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد سنين خدمتهم التراكمية كما هو وارد في أنظمة المملكة العربية السعود

 
 امل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي.يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصروف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الش

 
 فيما يلي الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين المحددة:

 2020 2019 
   

 180,850,538 173,615,872 يناير 1في 
   

   مدرجة في الربح أو الخسارة:
 10,965,903 10,720,150 تكلفة الخدمة الحالية

 7,923,867   5,210,447 الفائدةتكلفة 
 15,930,597 18,889,770 

   مدرجة في الدخل الشامل اآلخر:
 ( 2,162,322) ( 81,620) ربح اكتواري على االلتزام

   
 ( 23,962,114) ( 18,505,903) منافع مدفوعة

 173,615,872 170,958,946 ديسمبر 31في 
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات منافع الموظفين المحددة على ما يلي:تشتمل 
 2020 2019 
   

    %2.95    %2.00 معدل الخصم
    %2.95    %2.00 معدالت الزيادات المستقبلية للرواتب

 
 التزامات المنافع المحددة:فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على 

 
 معدل الخصم:

 2019 ديسمبر 31 2020 ديسمبر 31 
   

 ( 6,869,850) ( 6,954,866) في معدل الخصم %0.5زيادة بنسبة 
 7,407,476 7526714 في معدل الخصم %0.5نقص بنسبة 

 
 معدل زيادة الرواتب في المستقبل:

 2020 ديسمبر 31 2020 ديسمبر 31 
   

 7,809,255 7,925,343 في معدل الرواتب المستقبلية %0.5زيادة بنسبة 
 ( 7,307,485) ( 7,390,195) في معدل الرواتب المستقبلية %0.5انخفاض بنسبة 
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  منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( )أ(
 

افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون التغيرات يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي  
يمة الحالية في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة )الق

 ددة التي تحتسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند احتساب إنهاء عقد الموظف.اللتزام المنافع المح
 

 :2020ديسمبر  31فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات منافع الموظفين غير المخصومة كما في 
 

 7,934,413 أقل من سنة واحدة
 71,354,140 سنوات 5 – 1بين 

 278,401,195 سنوات 5أكثر من 
 

 منافع الرعاية الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمة )ب(
 

 55سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارهم عن  25تُقدم الشركة أيضاً تغطية طبية كاملة للموظفين السعوديين وأزواجهم بشرط إكمالهم ما ال يقل عن 
 ستين عاماً.سنة أو يبلغ الموظف 

 
 يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الشامل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي.

 
 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:

 2020 2019 
   

 153,084,393 140,650,105 يناير 1في 
   الخسارة:مدرجة في الربح أو 
 9,825,671 8,336,676 تكلفة الخدمة الحالية

 10,333,122 7,590,146 تكلفة الفائدة
 15,926,822 20,158,793 

   مدرجة في الدخل الشامل اآلخر:
 ( 31,824,219) ( 33,513,698) ربح اكتواري على االلتزام

 ( 768,862) ( 910,076) منافع مدفوعة
 140,650,105 122,153,153 ديسمبر 31في 

 
 تشتمل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة على ما يلي:

 2020 2019 
   

    %5.25    %3.35 معدل الخصم
    %7.25    %5.35 معدل التأمين الطبي )قبل التقاعد وما بعد التقاعد(:

 
 فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على التزامات المنافع المحددة:

 
 معدل الخصم:

 2019 ديسمبر 31 2020ر ديسمب 31 
   

 ( 19,226,700) ( 869,1915,0) في معدل الخصم %0.5زيادة بنسبة 
 23,338,364 ,725,74718 في معدل الخصم %0.5نقص بنسبة 

 
 التأمين الطبي )قبل التقاعد(:معدل 

 2019 ديسمبر 31 2020ديسمبر  31 
   

 8,874,384 6,384,082  في معدل التأمين الطبي )قبل التقاعد( %0.5زيادة بنسبة 
 ( 7,992,470) ( 5,178,111) في معدل التأمين الطبي )قبل التقاعد( %0.5انخفاض بنسبة 
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  منافع الرعاية الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمة )تتمة( )ب(
 

 معدل التأمين الطبي )بعد التقاعد(:
 2019ديسمبر  31  2020 ديسمبر 31 
   

 13,360,615 11,905,867 في معدل التأمين الطبي )بعد التقاعد( %0.5زيادة بنسبة 
 ( 11,844,391) ( 9,934,182) التأمين الطبي )بعد التقاعد(في معدل  %0.5انخفاض بنسبة 

 
ون التغيرات يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تك

المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة )القيمة الحالية في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسية التزام منافع 
  اللتزام منافع المحددة تحتسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند احتساب إنهاء عقد الموظف.

 
 :2020ديسمبر  31ة للموظفين بعد نهاية الخدمة كما في فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لمنافع الرعاية الصحيّ 

 
 463,657 أقل من سنة واحدة

 5,189,351 سنوات 5 – 1بين 
 859,784,441 سنوات 5أكثر من 

 
 مطلوبات غير متداولة أخرى 18

 2020 2019 
   

 30,079,874  30,733,784  مخصص التفكيك
 5,781,445  6,151,276  خطة االدخار

 755,008  1,334,002   الحاالت الطبية المزمنة
  38,219,062  36,616,327 

 
يُتوقع  يتم وضع مخصص إيقاف التشغيل إلغالق واستصالح وتفكيك التزام المصفاة والمصانع. ومن المتوقع أن المؤمن هذه االلتزامات في السنة التي

ص المصفاة. تقدر اإلدارة المخصص بناًء على فهم اإلدارة للمتطلبات النظامية الحالية في المملكة العربية السعودية وشروط اتفاقيات ترخيفيه إغالق 
 والتقديرات الهندسية.

 
التعدين التشغيلية، بناًء على يمثل مخصص التزام إيقاف تشغيل المبلغ الكامل للتكاليف المستقبلية المقدرة لإلغالق واالستصالح لمختلف خصائص 

ضات التكلفة المعلومات المتاحة حاليًا بما في ذلك خطط اإلغالق واألنظمة المعمول بها. قد تكون التغيرات المستقبلية، إن وجدت، في األنظمة وافترا
 جوهرية وسيتم إثبات عند تحديدها.

 
 فيما يلي حركة مخصص التفكيك في القيمة:

  2020 2019 
    

 29,425,964 30,079,874  الرصيد االفتتاحي
 653,910 653,910  إطفاء خصم

 30,079,874 30,733,784  الرصيد الختامي
 

 ذمم دائنة تجارية 19
 2019 2020 إيضاح 
    

 698,549,900 729,372,182 21  أطراف ذات عالقة
 135,863,671  49,399,960  أطراف أخرى

 114,807,509   110,654,069  ذمم دائنة أخرى
  889,426,211  949,221,080 

 
شهًرا من تاريخ إثباتها. تمثل القيم الدفترية للذمم الدائنة التجارية تقارب قيمها  12-3الذمم الدائنة التجارية غير مضمونة ويتم سدادها عادة في غضون 

 العادلة، وذلك بسبب طبيعتها قصيرة األجل.
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  دائنة تجارية )تتمة(ذمم  19
 

بمقاصة المبالغ يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي حيث تمتلك الشركة حالياً حق نافذ نظاًما 
مت الشركة اتفاقاً مع أرامكو السعودية لشراء المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. أبر

نبع. يتم تسوية المواد الخام وإرجاع المنتجات الثانوية في مصفاة جدة وشراء النفط وإرجاع المنتجات الثانوية )زيت الوقود الثقيل البحري( في مصفاة ي
 تم استالمها منها.يوماً ويتم سداد صافي الدفعة إلى أرامكو السعودية أو ي 90هذه المعامالت بعد 

 
مشابهة أخرى  يعرض الجدول التالي األدوات المالية المثبتة التي يتم إجراء مقاصة لها أو التي تخضع لترتيبات مقاصة رئيسية قابلة للتنفيذ وترتيبات

 ديسمبر: 31ولكن لم يتم إجراء مقاصة لها كما في 
 

 آثار المقاصة على قائمة المركز المالي 

 المبالغإجمالي  

 المبالغ إجمالي
 التي تم تسويتها في
 قائمة المركز المالي

 صافي المبالغ
 التي تم عرضها 
 المالي  في قائمة المركز

    2020ديسمبر  31
 219,804,339 ( 367,541,553) 587,345,892 ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

 729,372,182 ( 367,541,553) 1,096,913,735 ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
    

    2019ديسمبر  31
 170,412,845 ( 322,466,813) 492,879,658 ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

 698,549,900 ( 322,466,813) 1,021,016,713 ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 20
 2019 2020 إيضاح 
    

 23,282,069  7,266,650  مستحقةمصاريف 
 123,529,380  11,845,856  مستحقات متعلقة بمشروع في ينبع

 12,952,810  20,254,796  مكافتت مستحقة
 28,912,786    20,950,730  مستحقات لخصومات الكمية والخصومات

 8,437,501 19,676,860 1-20 الخسارةاألدوات المالية المشتقة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 4,961,236 5,543,618  أخرى

  85,538,510   202,075,782 
 

ستخدام نماذج لم يتم تصنيف الترتيب كترتيب تحوط منذ بدايته. تعتمد الشركة على الطرف المقابل لتتضمن أساليب التقييم التي يطبقها الطرف المقابل ا  20-1
ت النقدية المستقبلية وتخصم قياسية للتسعير اآلجل باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة. عند االقتضاء، تتوقع هذه النماذج التدفقا

االئتمان وأسعار   المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام المدخالت التي يمكن رصدها على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق
 صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفورية.

 
 :2020ديسمبر  31 31المشتقة والقيم العادلة ذات الصلة مع القيم االسمية المصنفة حسب مدة االستحقاق كما في فيما يلي تحليل األدوات المالية 

 
 القيمة االسمية القيمة العادلة السالبة     

 2020 2019 2020 2019 
     

 873,485,805 520,893,675 ,5018,437 19,676,860 مقايضات سعر الفائدة
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 21
 

ليها أثر تتألف األطراف ذات العالقة من الشركاء وأعضاء الشركات الشقيقة وأعضاء اإلدارة العليا ومنشتت مسيطر عليها أو تحت سيطرة مشتركة أو ع
يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا جوهري من قبل األطراف ذات العالقة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشتت األعمال التي 

 حصة فيها )أطراف أخرى ذات عالقة(.
 

 فيما يلي قائمة األطراف ذات العالقة التي تمتلك الشركة معها معامالت وأرصدة هامة:
 

 طبيعة العالقة اسم الطرف ذي العالقة
  

 الشريك والشركة األم األساسية السعودية"(شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو 
 شريك شركة جدوى لالستثمار الصناعي )"جدوى"(

 شركة شقيقة شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة )"سامرف"(
 شركة شقيقة شركة أس أويل

 شركة شقيقة م.م.ذ للتجارة موتيفا شركة
 شركة شقيقة شركة أرامكو الكيميائية

 شركة شقيقة "(أس بي آي)"  األعمال لخدمات( بكين) إيست فار أرامكو شركة
 شركة شقيقة شركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(ال

 شركة شقيقة شركة أرامكو السعودية للتكنولوجيا )"ساتك"(
 

  معامالت مع موظفي اإلدارة العليا
 

 للشركة:فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
 

 2020 2019 
   

 36,498,984 28,654,197 منافع الموظفين قصيرة األجل
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ف

لوبري
 

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
 

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

31
 

ديسمبر 
2020

 
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

)جميع المبالغ بالرياال
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21

 
ف ذات عالقة

صدة مع أطرا
معامالت وأر

 
)تتمة(

 
 

ت في سياق العمل االعتيادي 
ت العالقة التي تم

ف ذا
صدة الجوهرية مع األطرا

ت واألر
ص فيما يلي المعامال

تتلخ
والمدرجة في القوائم المالية:

 
 

ف ذو العالقة
الطر

 
طبيعة المعاملة

 
مبلغ المعامالت للسنة المنتهية

 
صيد كما في 

الر
31

 
ديسمبر

 
ف ذات عالقة

مطلوب من أطرا
 

 
31
 

ديسمبر 
2020

 
31
 

ديسمبر 
2019

 
2020

 
2019

 
 

 
 

 
 

 

أرامكو السعودية
 

ت الوقود الثقيل 
ت الثانوية )زي

ت المنتجا
مبيعا

ت الوقود 
البحري، خليط زي

ت(
واألسفل

 
1,206,051,834
  

1,683,058,901
 

- 
- 

 
ت الثانوية ورسوم المعالجة

بيع المنتجا
 

701,307,177
  

988,664,394
 

100,693,037
 

91,709,991
 

ف
سامر

 
ت الثانوية

بيع المنتجا
  

271,861,198
  

570,756,016
 

63,694,898
 

78,702,854
 

س أويل
شركة أ

 
ت نفط 

مبيعا
س

األسا
 

298,119,654
  

8,687,906
 

41,341,857
 

- 
شركة
 

موتيفا
 

للتجارة
.ذ 

م.م
 

ت نفط 
مبيعا

س
األسا

 
25,060,873
  

- 
13,955,802

 
- 

شركة أرامكو الكيميائية
 

ت 
مبيعا

س
نفط األسا

 
103,256

 
- 

118,745
 

- 
  

 
 

219,804,339
 

170,412,845
 

ف ذات عالقة
مطلوب إلى أطرا

 
 

 
  

 
  

 
  

 
أرامكو السعودية

 
شراء مواد خام ومواد ومرافق

 
3,118,645,422

 
4,616,094,887

 
722,532,922

 
698,549,900

 
 

ت فنية ودعم إداري
خدما

 
22,124,622

 
18,774,231

 
- 

- 
 

صفاة ينبع
ب في م

صفاة جدة وخط أنابي
ض في م

إيجار قطعة أر
 

2,643,514
 

2,643,514
 

- 
- 

ف
سامر

 
ت فنية ودعم 

خدما
إداري

 
930,631

 
884,321

 
- 

- 
س أويل

شركة أ
 

ت 
مشتريا

س
نفط األسا

 
108,329,568

 
10,992,184

 
6,839,260

 
- 

سابك
 

شراء مواد
  

50,287
  

78,879
 

- 
- 

شركة
 

أرامكو
 

فار
 

ت
إيس

 (
بكين

 )
ت

لخدما
 

األعمال
 

ت فنية ودعم إداري
خدما

 
35,090
  

- 
- 

- 
شركة أرامكو السعودية للتكنولوجيا

 
ت 

خدما
فنية ودعم إداري

 
300,000
  

- 
- 

- 
  

 
 

729,372,182
 

698,549,900
 

 
ت الشقيقة األخرى ما نسبته تقريباً 

ت البيع إلى أرامكو السعودية والشركا
ت الشركة المشتقة من عمليا

ب إيرادا
تقار

22
% 

و
19

% (
2019

 :
25

% 
و

15
%

ضاح رقم 
ت. راجع )اإلي

( على التوالي من إجمالي اإليرادا
27

 )
حول 

ضاء 
ف أع

صاري
م

س اإلدارة.
مجل
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 المبيعات 22
 

 مد الشركة مبيعاتها من نقل السلع عند نقطة من الزمن في خطوط المنتجات الرئيسية التالية:تست
 2020 2019 
   
   

 2,332,086,941 2,180,608,749 األساسنفط 
 1,605,268,376 1,006,884,457 المنتجات الثانوية

 3,187,493,206  3,937,355,317 
 

 تكلفة المبيعات 23
 2019 2020 إيضاح 
    
    

 3,178,525,288  2,206,323,394  تكلفة المواد
 184,673,282 177,757,450  تكاليف متعلقة بالموظَّفين

 287,259,763 295,798,471 5 استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات
 7,452,253 7,917,815 6  استهالك موجودات حق االستخدام

 906,427 1,056,473  إطفاء موجودات غير ملموسة
 72,242,299 83,708,719  أخرى

  2,772,562,322 3,731,059,312 
 

 مصاريف بيع وتوزيع 24
 2020 2019 
   

 78,850,317  73,183,810  مصاريف شحن
 6,805,456  9,105,607  إيجارات خزانات

 2,861,728 9,012,565 نفقات غرامات تأخير
 5,067,202   6,502,312 أخرى

 97,804,294 93,584,703 
 

 مصاريف عمومية وإدارية  25
 2019 2020 إيضاح 
    

 124,889,170 125,821,381  تكاليف متعلقة بالموظَّفين
 24,277,991  17,638,272   أتعاب استشارات

 206,657  5,291,970   تبرعات
 855,920  2,768,438   هاتف وبريد

 1,300,753  2,044,042   إيجار
 2,336,729 1,399,165 6 استهالك موجودات حق االستخدام

 917,389  1,233,755   التأمين
 2,479,617  1,025,187   رحالت عمل

 765,278 978,396 5 استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات
 5,167,543 1,924,391  موجودات غير ملموسة إطفاء

 178,558  167,392   مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
 17,814,228 17,167,901  أخرى

  177,460,290 181,189,833 
 

 تكاليف تمويل 26
 2019 2020 إيضاح 

    تكاليف تمويل تتعلق بـ:
 52,222,978 43,581,074  مرابحة )إسالمية( -
 41,197,030  22,164,123   )تقليدي(قروض صندوق االستثمارات العامة  -
 5,542,782 5,196,184 6  فائدة على مطلوبات إيجارية -
 653,910  653,910 18  خصم مخصص التفكيك -

  71,595,291 99,616,700 
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 الزكاة وضريبة الدخل 27
 

جميع الحصص في الشركات المقيمة بالسعودية والتي تحتفظ ، تخضع  136، وبموجب المرسوم الملكي رقم أ/2017ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
من الزكاة. بها شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بشكل مباشر أو غير مباشر لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية بدال 

 وعليه، تم إثبات ضريبة الدخل لحصة ملكية أرامكو السعودية في الشركة.
 

، وقع الشركاء اتفاقية على أن تخضع الشركة للزكاة فيما يتعلق بحصة شركة جدوى لالستثمار الصناعي 2020ديسمبر  31الل السنة المنتهية في خ
  المطبق.ام  وضريبة الدخل فيما يتعلق بحصة شركة أرامكو السعودية. يتحمل الشركاء العبء االقتصادي على الزكاة وضريبة الدخل المطلوبة وفقًاً للنظ

 
، قامت 2020ديسمبر  31يمتلك شريك مقيم شركاء شركة جدوى لالستثمار الصناعي، والتي تُعد من شركاء الشركة. وعليه، خالل السنة المنتهية في 

 الشركة بإثبات الزكاة على حصة الشركاء المقيمين لشركة جدوى.
 

 فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة:
 

 المجموع الزكاة ضريبة الدخل 
 26,749,438 26,194,879 554,559 2019يناير  1في 

 2,664,164 2,664,164 - المحمل للسنة
 29,413,602 28,859,043 554,559 2019ديسمبر  31في 

 860,866 860,866 - المحمل للسنة
 ( 7,429,319) ( 7,429,319) - مدفوعات

 22,845,149 22,290,590 554,559 2020ديسمبر  31في 
 

 مكونات الوعاء الزكوي 27-1
 

% من صافي الدخل المعدل للسنة. تتكون 2.5% من الوعاء الزكوي التقريبي )باستثناء صافي الدخل المعدل للسنة( وبنسبة 2.58تستحق الزكاة بواقع 
 ديسمبر مما يلي: 31التقريبي للسنة المنتهية في المكونات الهامة لحصة الشريك السعودي في الوعاء الزكوي 

 
 ديسمبر مما يلي: 31تتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي التقريبي السعودية للشريك غير التابع ألرامكو السعودية للسنتين المنتهيتين في 

 2020 2019 
   إضافات:

  3,703,511,853 3,596,889,515 حقوق الملكية في بداية السنة
 318,897,253 308,320,754 مخصصات كما في بداية السنة

 ( 95,509,917) - الدخل / )الخسارة( المعدلة للسنة
 1,914,067,200 1,079,848,043 اقتراضات

 112,512,839 117,640,486 مطلوبات إيجارية
 138,022,383 33,595,318 أخرى

 5,136,294,116 6,091,501,611 
   استقطاعات:

 ( 5,506,151,119) ( 5,371,750,915) ممتلكات ومصنع ومعدات
 ( 110,176,685) ( 108,848,069) موجودات حق االستخدام
 ( 20,656,097) ( 20,300,693) موجودات غير ملموسة

 ( 87,931,687) ( 89,135,350) قطع الغيار والمواد المستهلكة
 (5,590,035,027 ) (5,724,915,588 ) 

 366,586,023 ( 453,740,911) الوعاء الزكوي التقريبي
 106,566,557 34,434,640 (%29.07صافي الوعاء الزكوي للحصة الخاضعة للزكاة )

 2,664,164 860,866 الزكاة التقريبية بسعر محدد
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل 27
 

  الدخلضريبة  27-2
  

 % من صافي الدخل المعدل العائد للشركاء من أرامكو السعودية االجانب.20تحسب مطلوبات ضريبة الدخل بنسبة 
 

 ديسمبر: 31فيما يلي تلخيص لفروقات هامة بين صافي الدخل المالي وصافي الدخل الضريبي التقديري للسنة المنتهية في 
 

  2020 2019 
    

 ( 137,944,715) 81,938,245  قبل الزكاة وضريبة الدخل / )الخسارة( الربح
     تعديالت لـ:

 ( 830,643,183) ( 668,029,612)  استهالك وإطفاء  -
 - ( 33,595,318)  ربح اكتواري على االلتزامات  -
 42,434,798 36,453,754  مخصصات -
 ( 24,869,065) ( 19,415,979)  مخصص مستخدم -
 - 1,552,840   صافي -مدفوعات وفوائد اإليجارات  -
 101,857,509 76,984,556  الفائدة على االقتراضات  -

  (524,111,514 ) (849,164,656 ) 
    %70.93    %70.93  نسب الملكية للشريك األجنبي

 - -  الدخل الخاضع للضريبة
 - -  %20ضريبة الدخل المحملة للسنة @ 

 
  ال تُعد موجودات الضريبة المؤجلة جوهرية على القوائم المالية وبناء عليه لم يتم تسجيلها في القوائم المالية.

 
 وضع الربوط النهائية       27-3

 
  والدخل )"الهيئة"(.لدى الهيئة العامة للزكاة  2019ديسمبر  31قدمت الشركة إقرارها الزكوي حتى السنة المالية المنتهية في 

 
مليون لاير سعودي واعترضت الشركة على هذا الربط. قامت الهيئة بعد ذلك، خالل  12.8بمبلغ  2009إلى  2005أصدرت الهيئة ربطاً للسنوات من 

االعتراض االبتدائية والتي قبلت مليون لاير سعودي.  أحالت الشركة الربط إلى لجنة  8.1، قامت الهيئة مراجعة الربط وخفضت المطالبة إلى 2014
مليون لاير سعودي بسبب المدفوعات  8.1بغالبية بنود االستئناف. وقد جاء قرار اللجنة االبتدائية بتحديد صافي المبلغ المسترد والمستحق للشركة بقيمة 

وتتوقع الشركة أن يكون قرار اللجنة العليا لصالحها. خالل  الزائدة. وقد تم تقديم استئناف على هذا القرار لدى لجنة االستئناف العليا من قبل الهيئة.
لمبالغ ، أعلنت الهيئة عن فترة العفو، يمكن بموجبها للشركات االستفادة من اإلعفاء الجزائي واالنسحاب من القضايا المفتوحة من خالل تسوية ا2020

، إللغاء الغرامات الناشئة عن فروقات ضريبة االستقطاع المطالب 2020مبر ديس 31األساسية. استفادت الشركة من فترة عفو الهيئة التي انتهت في 
 بها، على أساس أنها قامت بتسوية المبلغ األساسي في مرحلة مبكرة.

 
مليون لاير سعودي عقوبات بشأن تقديم ضريبة قيمة مضافة خاطئة وعقوبات بشأن  33.3خالل السنة، أصدرت الهيئة أمر ربط ضد الشركة بمبلغ 

. قدمت الشركة اعتراضاً إلى األمانة العامة للجان الضريبة تم سحب قضايا االستئناف من 2018حتى نوفمبر  2018السداد المتأخر لألشهر من يوليو 
ة بإيداع قبل الشركة بناًء على عفو الهيئة الذي يسمح لدافعي الضرائب بالتنازل عن العقوبات المفروضة بشرط سحب قضايا االستئناف. قامت الهيئ

 اإلقرار الضريبي. 2020مليون لاير سعودي في حساب الشركة في نوفمبر  30.9الغرامات بمبلغ 
 

. وفي هذا الخصوص، 2018حتى يونيو  2018فضالً عن ذلك، لدى الشركة بتعديل عوائد ضريبة القيمة المضافة من األشهر المنتهية في فبراير 
مليون لاير سعودي. سددت الشركة هذه الغرامات محل االعتراض وقدمت اعتراضاً على تلك   8.77المتأخر بقيمة  فرضت الهيئة غرامات مقابل السداد  

 الغرامات لدى وزارة الطاقة. الزال االعتراض في مراحله األولى وتتوقع الشركة نتائج إيجابية.
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 األدوات المالية 28
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 28-1
   
 قياسات القيمة العادلة المثبتة (أ

 
ريخ القياس في القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تا

 تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء به.السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للشركة في ذلك التاريخ. 
 

عادلة إلى عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات السوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم ال
 المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس 

 
 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.1المستوى  •
األسعار( أو غير التي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثال:  1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى  •

 مباشر )مثال: مستمدة من األسعار(.
 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن رصدها )مدخالت ال يمكن رصدها(.3المستوى  •

 
ً تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المالية 2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31كما في  للشركة وقياسها بالتكلفة المطفأة. باستثناء ، يتم حاليا

وعالوة على ذلك، فإن القيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات  أدوات المشتقات المالية واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
الل الربح أو الخسارة. المصنفة بالتكلفة المطفأة تقارب القيم العادلة في كل المالية، استثناء أدوات المشتقات المالية واالستثمارات بالقيمة العادلة من خ

 تاريخ تقرير.
 

  أسلوب التقييم (ب
 

 بالنسبة لألدوات المالية، بخالف األوراق المالية المدرجة، يتم استخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة.
 

 عملية التقييم (ج
 

ين معامالت مقايضة أسعار الفائدة على طرفين مقابلين، شركة )أو منشأة آخر( ومؤسسات مالية. يتطلب أشهر نوع من العقود أن يدفع أحد الطرفتتضمن  
لتزام مخاطر عدم لالسعر فائدة ثابتًا على مدار فترة العقد، بينما يدفع الطرف اآلخر سعر فائدة متغيًرا لنفس الفترة. لذلك، يجب أن تعكس القيمة العادلة 

ف مخاطر الوفاء به، تُستمد تعديالت المخاطر الخاصة باألطراف المقابلة )بما في ذلك االفتراضات حول معدالت التخلف عن سداد االئتمان( من تصني
 االئتمان الذي تحدده اإلدارة.

 
 إطار إدارة المخاطر 28-2

 
 شاء ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر لدى الشركة.تضطلع اإلدارة العليا للشركة بالمسؤولية الكاملة عن إن

 
اللتزام إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع ا

ار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشركة، من بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آث
وليات الملقاة خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى خلق بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤ

 على عاتقه.
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رة المخاطر تتولى إدارة الشركة اإلشراف على كيفية قيام الشركة بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وفحص مدى كفاية إطار عمل إدا
دورها اإلشرافي. وتقوم المراجعة الداخلية فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة. وتتولى المراجعة الداخلية مساعدة لجنة المراجعة بالشركة في 

المخاطر بمراجعات منتظمة وبصفة خاصة على ضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ويتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة. ال توجد تغييرات على سياسات إدارة 
تغيير في سياسات إدارة المخاطر في فترات التقرير  . تراقب الشركة باستمرار وترصد السيناريو المتطور وستقوم بعكس أي19-بالشركة جراء كوفيد

 المستقبلية.
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:
 

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السيولة -
 مخاطر السوق )مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( -

 
 مخاطر االئتمان (أ

 
 تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يماثله، والتعرضات االئتمانية للعمالء بما في ذلك الذمم المدينة القائمة من أطراف أخرى.

 
 إدارة المخاطر •

 
فقط. وبالنسبة للذمم المدينة التجارية، تقوم اإلدارة بتقييم الجودة االئتمانية للعمالء،   A-2بالنسبة للبنوك، يتم قبول األطراف المصنفة بشكل مستقل بتصنيف  

ارة. يتم مراقبة مع األخذ في االعتبار مركزهم المالي وخبراتهم السابقة وعوامل أخرى. يتم تعيين حدود المخاطر الفردية وفقًا للحدود التي تحددها اإلد
لالطالع على تركيز مخاطر االئتمان على الذمم المدينة  11ل العمالء بشكل منتظم من قبل اإلدارة. انظر اإليضاح رقم االلتزام بحدود االئتمان من قب

  التجارية.
 

ينة يوماً في تسديد المدفوعات التعاقدية. يحدث التخلف عن سداد الذمم المد 30يُفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تأخر المدين ألكثر من  
يوماً من تاريخ استحقاقها. ويتم شطب الموجودات المالية عندما ال يكون هناك   90التجارية عندما يفشل الطرف المقابل في سداد مدفوعاته التعاقدية خالل  

ياً أو جزئياً، عندما تكون قد توقع معقول باالسترداد، مثل فشل المدين في االلتزام بخطة السداد مع الشركة. تقوم الشركة بشطب الموجودات المالية، كل
  ة الدخل الشامل.استنفدت جميع جهود االسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقع معقول الستردادها. وعندما يتم استرداد المبالغ، يتم إثباتها في قائم

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية •

 
 للشركة كما في تاريخ التقرير هو كما يلي:إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 2020 2019 
   

 220,241,317 219,490,367 أطراف أخرى -ذمم مدينة تجارية 
 170,412,845  219,804,339 أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة تجارية 

 7,398,311 5,852,995 الفائدة وذمم مدينة أخرى )مدرجة ضمن مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى(
 167,405,889 - وديعة قصيرة األجل

 62,514,799 25,503,382 نقد لدى البنوك
 116,250,000 647,067,722 ودائع ألجل

 1,117,718,805 744,223,161 
 

والودائع ألجل لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني تستخدم الشركة نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة". يودع النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل 
شهًرا لتقييم االنخفاض في القيمة.  12مرتفع. تعتبر الذمم المدينة أخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 

 يتعلق بهذه األرصدة لجميع السنوات المعروضة.بناًء على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه ال يوجد أي مخصص مطلوب فيما 
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ي للتقرير بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدول
م والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة. ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذم 9المالي رقم 

  المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التخلف عن السداد.
 

انية التاريخية ويتم تعديلها وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد التاريخية. كما تعتبر معدالت الخسارة تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار الخسارة االئتم
. حددت الشركة التاريخية أنها تعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة

لناتج المحلي اإلجمالي ومعدل نمو الناتج في البلدان التي تبيع فيها سلعها لتكون أهم عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة معدل التضخم ومعدل نمو ا
 رات المتوقعة في هذهبالمعلومات المستقبلية التي من شأنها األثر على مخاطر االئتمان للعمالء. وبالتالي، عدلت معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغي

 العوامل.
 

إلدارة لالنخفاض إن رصيد الذمم المدينة التجارية من األطراف ذات العالقة هي من الشركات الشقيقة التي لها نفس الشريك األساسي. استناًدا إلى تقييم ا
 ائتمانية منخفضة.في القيمة، ال يوجد مخصص مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة لجميع الفترات المعروضة نظًرا ألنها ذات مخاطر 

 
 يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل كما يلي:

 
 للسنة المنتهية في 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
   

 233,603 505,641  خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
 

 معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء الخارجيين:يقدم الجدول التالي 
 

 مخصص خسارة المتوسط المرجح لمعدل الخسارة إجمالي القيمة الدفترية 2020ديسمبر  31
      

 229,137    %0.06 383,968,049 متداولة )غير متأخرة السداد(
 39,517    %0.07   54,738,434 يوًما 90 - 1متأخرة السداد من 
 3,827    %1.08    355,063 يوًما 180 - 91متأخرة السداد من 
 -    %81.13 - يوًما 360 - 181متأخرة السداد من 

ً  360متأخرة السداد ألكثر من   233,160 % 100   233,160 يوما
 505,641  439,294,706 المجموع

    
 مخصص خسارة المتوسط المرجح لمعدل الخسارة إجمالي القيمة الدفترية 2019ديسمبر  31

      
 210,052    %0.06 375,398,950 متداولة )غير متأخرة السداد(

 12,335    %0.08 15,231,559 يوًما 90 - 1متأخرة السداد من 
 210    %1.66    12,647 يوًما 180 - 91متأخرة السداد من 
  -    %0.36  - يوًما 360 - 181متأخرة السداد من 

ً  360متأخرة السداد ألكثر من      11,006    %1.66  11,006 يوما
 233,603  390,654,162 المجموع
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 السيولةمخاطر  (ب
 

مخاطر السيولة إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج  
تأكد بشكل دوري من توفر سيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق ال

لمطلوبات كافية، من خالل تسهيالت ائتمانية، للوفاء باالرتباطات المستقبلية. على سبيل المثال، قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط سداد ا
سائلة. فيما يلي التدفقات النقدية التعاقدية غير المالية أو السحوبات البنكية على المكشوف أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات ال

 .2019و 2020ديسمبر  31المخصومة كما في 
 

 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى  1من  سنة واحدة أو أقل 2020ديسمبر  31كما في 
     

 2,207,899,177 - 1,142,686,905 1,065,212,272 اقتراضات
 85,538,510    -     -  85,538,510 ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 889,426,211    -     -  889,426,211 ذمم دائنة تجارية
 190,730,761 131,209,056 39,837,421 19,684,284 مطلوبات إيجارية

 2,059,861,277 1,182,524,326 131,209,056 3,373,594,659 
     2019ديسمبر  31كما في 

     
 1,978,062,814 - 1,374,804,215 603,258,599 اقتراضات

 202,075,782 - - 202,075,782 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 949,221,080 - - 949,221,080 ذمم دائنة تجارية
 176,915,379 116,117,818 44,828,470 15,969,091 مطلوبات إيجارية

 1,770,524,552 1,419,632,685 116,117,818 3,306,275,055 
  

ة األخرى للوفاء تدار مخاطر السيولة من خالل المتابعة المنتظمة بما يضمن توفر ما يكفي من الموارد المالية والتسهيالت البنكية والتسهيالت االئتماني
 بأي ارتباطات مستقبلية للشركة.

 
 مخاطر السوق (ج

 
مما يؤثر على إيرادات الشركة   -مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة    -تؤثر التغيرات في أسعار السوق  مخاطر السوق هي مخاطر أن  

ين العائد. أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحس
وراق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار أرباح السوق أو أسعار السوق لألمخاطر السوق 

لية والسيولة االمالية بسبب تغير في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغير في انطباعات السوق أو أنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق الم
 في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار أخرى.

 
 مخاطر العملة (1

 
عندما يتم تقويم المعامالت مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العملة 

 السعودي التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للشركة. إن معامالت الشركة مقومة بشكل رئيسي باللاير
 امالت المقومة بعمالت مربوطة باللاير السعودي.والدرهم اإلماراتي واليورو والدوالر األمريكي. تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر عملة ناشئة عن المع

 
 إن تعرض الشركة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير المرتبطة باللاير السعودي ال يعد جوهرياً في هذه القوائم المالية.
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 الفائدةمخاطر أسعار  (2
 

فقات النقدية. تقوم إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة والتد
التي تحمل فائدة. إن المطلوبات التي تحمل فائدة الشركة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول أسعار الفائدة لألدوات المالية 

سعار الفائدة الخاصة بالشركة، والتي هي في األساس اقتراضات بنكية، تكون بمعدالت فائدة متغيرة تخضع إلعادة التسعير. تراقب اإلدارة التغيرات في أ
قصيرة األجل وودائع ألجل، موجودات مالية تحمل فائدة في نهاية فترة وتعتقد أن مخاطر القيمة العادلة على الشركة ليست جوهرية. لدى الشركة ودائع 

 التقرير.
 

 فيما يلي بيان معدل الفائدة لألدوات المالية للشركة التي تحمل فائدة كما تم التقرير عنها إلدارة الشركة:
 

 2020 2019 
   

 1,914,067,200 2,154,067,200 مطلوبات مالية، بشكل رئيسي االقتراضات
 

وتتمثل سياسة تنشأ مخاطر سعر الفائدة بشكل رئيسي من االقتراضات بأسعار متغيرة، والتي تُعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية.  
الثابتة لتحقيق ذلك عند الضرورة. -إلى-معدالت الفائدة المتغيرةعلى األقل من القروض بمعدل ثابت باستخدام مقايضة  %50الشركة في االحتفاظ بنسبة 

ض بمعدالت وبشكل عام، تقوم الشركة باالقتراض طويل األجل بمعدالت متغيرة وتبادلها بمعدالت ثابتة أقل من تلك المتوفرة في حال كانت الشركة تقتر
 ر لدى الشركة مقومة بشكل رئيسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي.، كانت االقتراضات بمعدل متغي2019و 2020ثابتة بشكل مباشر. خالل 

 
% مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن الفائدة المستقبلية على القروض القائمة 1، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/ أقل بنسبة 2020ديسمبر  31في 

 مليون لاير سعودي(. 19.14: 2019) مليون لاير سعودي مليون 21.54سوف تزيد/ تنقص بمبلغ 
 

 التحويل من سعر الليبور إلى األسعار الخالية من المخاطر
 

. وسعر 2021، أعلنت هيئة اإلدارة المالية البريطانية، التي تنظم سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، أن مؤشر الفائدة سيتوقف بعد 2017في يوليو 
سل أسعار الفائدة القياسية الشائعة. سوف تؤثر إصالحات سعر الليبور وتوقع وقف سعر الليبور على إستراتيجية الشركة الليبور هو واحد من أكثر سال

مليون لاير سعودي التي تتعرض ألثر سعر  1.686الحالية وربما المحاسبة عن بعض األدوات المالية. ولدى المجموعة اقتراضات طويلة األجل بقيمة 
 .2020ديسمبر  31الليبور كما في 

 
أن تؤثر على كجزء من استراتيجية إدارة مخاطر الشركة، تستخدم الشركة األدوات المالية إلدارة التعرضات الناشئة عن تغير أسعار الفائدة التي يمكن 

  في قائمة الشامل اآلخر. تتم اإلشارة أيًضا إلى غالبية تلك األدوات المالية إلى سعر ليبور.
 

 الشركة بتقييم األثر والخطوات التالية لضمان التحول السلس من سعر الليبور إلى األسعار القياسية الجديدة.تقوم 
 

 مخاطر األسعار (3
 

ناتجة )غير تلك المخاطر األسعار هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق 
مل تؤثر عن معدل العمولة الخاصة أو مخاطر العملة( سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألدوات المالية الفردية أو ُمصدرها أو عوا

 على جميع األدوات المالية المماثلة والمتاجر بها في السوق. ليس لدى الشركة أي أدوات مالية خاضعة لمخاطر األسعار األخرى.
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 )تتمة( األدوات المالية 28
 

 )تتمة( إطار عمل إدارة المخاطر 28-2
 

 إدارة رأس المال (د
 

كاء. يشمل إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة من إدارة رأس المال هو ضمان الحفاظ على نسب رأس مال مناسبة لدعم أعمالها وزيادة قيمة الشر
:  2019ديسمبر  31)  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي في  3,711.61الشركات البالغ مجموعها هيكل رأس المال جميع مكونات حقوق 

مليون لاير سعودي(. تدير الشركة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية. للحفاظ على  3,596.89
 ديل دفعات توزيعات األرباح للشركاء أو إعادة رأس المال إلى الشركاء أو إصدار حصص جديدة.أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم الشركة بتع

 
 تقوم الشركة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال.

 2020 2019 
   

 1,914,067,200 2,154,067,200  اقتراضات
 112,512,839 117,640,486 مطلوبات إيجارية

 ( 179,024,798) ( 672,851,104)  ناقًصا: النقد وما يماثله
 1,847,555,241 1,598,856,582 صافي الدين )أ(

   
 3,596,889,515 3,711,562,212 حقوق الشركاء )ب(

 5,444,444,756 5,310,418,794 مجموع رأس المال )أ + ب(
    %34 % 30 نسبة المديونية )أ / )أ + ب((

 
 صافي الدين هـ( 

  2020 2019 
    

 179,024,798 672,851,104  نقد وما يماثله
 ( 112,512,839) ( 117,640,486)  مطلوبات إيجارية

 ( 1,914,067,200) ( 2,154,067,200)   اقتراضات
 ( 1,847,555,241) ( 1,598,856,582)  صافي الدين

 
 تحمل اقتراضات الشركة معدالت فائدة متغيرة.

 
 صافي تسوية الدين      (و

 
 المجموع عقود اإليجار  اقتراضات نقد وما يماثله 
   

 
 

 ( 1,433,890,230) - ( 2,352,752,700) 918,862,470 2019يناير  1
 ( 292,511,109) 8,641,063 438,685,500 ( 739,837,672) التدفقات النقدية

المبلغ المثبت عند تطبيق المعيار الدولي 
 ( 115,611,120) ( 115,611,120) - - 16للتقرير المالي رقم 

 ( 5,542,782) ( 5,542,782) - - فائدة على مطلوبات إيجارية
 ( 1,847,555,241) ( 112,512,839) ( 1,914,067,200) 179,024,798 2019ديسمبر  31

 257,469,650 3,643,344 ( 240,000,000) 493,826,306 التدفقات النقدية
 ( 18,503,646) ( 18,503,646) - - إضافات على عقود اإليجار
 ( 5,196,184) ( 5,196,184) - - فائدة على مطلوبات إيجارية

اإليجارية بسبب إنهاء إلغاء إثبات المطلوبات 
 14,928,839 14,928,839 - - عقود إيجار

 ( 1,598,856,582) ( 117,640,486) ( 2,154,067,200) 672,851,104 2020ديسمبر  31
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  ارتباطات ومطلوبات محتملة 29
 

 ارتباطات 29-1
 

مليون  510: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 416، كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالية قائمة بمبلغ 2020ديسمبر  31كما في  (أ
 لاير سعودي( فيما يتعلق بإضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات في مصفاتي جدة وينبع.

 
 12.7:  2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  11.3أصدر خطابات ضمان عن البنوك نيابةً عن الشركة بمبلغ    2020ديسمبر    31كما في   (ب

 مليون لاير سعودي(.
 

مليون لاير سعودي. بعد التقييم على األسس اإلجرائية  182.73قام مقاول مشروع التوسعة في ينبع بتقديم مطالبات واعتراضات بمبلغ  (ج
والموضوعية، رفضت اإلدارة هذه المطالبات واالعتراضات. تتوقع الشركة أن يكون القرار لصالحها. لذلك لم يتم تسجيل أي مخصص في 

 لية.هذه القوائم الما
 
 

 عقود إيجار قصيرة األجل 29-2
 

 مليون لاير سعودي(.  4.29:  2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  4.5مبلغ    2020ديسمبر    31تبلغ ارتباطات عقود اإليجار قصيرة األجل كما في  
 
 

 أرقام المقارنة 30
 

  الحالية.سنة السابقة لتتوافق مع طريقة عرض السنة الأعيد تصنيف بعض مبالغ 
 
 

  الموافقة على القوائم المالية 31
 

 . 2021أبريل  28بتاريخ الشركاء من قبل  2020ديسمبر  31هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في إصدار تمت الموافقة على 
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 لوبريف  -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس  
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 
   القوائم المالية

   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 وتقرير المراجع المستقل 
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 لوبريف  -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

 صفحة  المحتويات 
  
  

 2 – 1 المستقل   المراجع تقرير
  

 3 المالي  المركز قائمة
  

 4 الشامل  الدخل قائمة
  

 5 الملكية  حقوق في التغيرات قائمة
  

 6 النقدية  التدفقات قائمة
  

 64 – 7 المالية  القوائم حول  إيضاحات
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  المحترمين لوبريف –تقرير المراجع المستقل إلى السادة شركاء شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 

  تقرير حول مراجعة القوائم المالية   
   رأينا

بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة أرامكو السعودية لزيوت األساس في رأينا، أن القوائم المالية تظهر  
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية    2021ديسمبر    31لوبريف )"الشركة"( كما في    -

العرب المملكة  في  المعتمدة  المالي  للمراجعين للتقرير  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  ية 
 والمحاسبين.

 
 ما قمنا بمراجعته

 تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي:
 

 . 2021ديسمبر   31قائمة المركز المالي كما في   ●
 قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
 حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  قائمة التغيرات في ●
 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
   إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.  ●

 
  أساس الرأي

ضيحها لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو
   .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةفي تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم  

 
  كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها 

 
 االستقالل

 
، كما  إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية

 التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. 
 

  مكلفين بالحوكمة عن القوائم الماليةمسؤوليات اإلدارة وال
السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  

ومتطلبات نظام الشركات وعقد التأسيس الشركة،    والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة  

   عن غش أو خطأ.
 

عن األمور   -عند الضرورة-االستمرار في أعمالها واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على  
المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنِو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل 

  حقيقي بخالف ذلك.
 

 ارير المالية للشركة. إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التق
 
 
 
 
 
 

 
 ،25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 

 ، المملكة العربية السعودية21464، جدة 16415جميل سكوير، ص.ب. 
 www.pwc.com/middle-east+، 966( 12) 610-4411+، فاكس: 966( 12) 610-4400هاتف: 
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 المحترمين )تتمة( لوبريف –تقرير المراجع المستقل إلى السادة شركاء شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
 الجوهرية، سواء كانت ناتجة تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات  

عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية  
لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً   عن تحريف جوهري  المراجعة التي تم القيام بها وفقاً 

عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول 
 أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 

 
ام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني وفي إطار عملية المراجعة التي تم القي

 ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:
 

وتصميم وتنفيذ إجراءات تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ،   ●
مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي  
تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف 

   مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.  متعمد أو إفادات

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس   ●
 لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. 

المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية   ●
   اإلدارة.

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا   ●
ف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الشركة على االستمرار في كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظرو

أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم  
جاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتا

 تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها. 

ثل المعامالت تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تم ●
 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

 
بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في    - من بين أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  

  ا.ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتن
 

 برايس وترهاوس كوبرز 
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي 
 447ترخيص رقم  -محاسب قانوني 

 
 هـ 1443رمضان  27
 2022أبريل   28
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 لوبريف  -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

   قائمة المركز المالي
 بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ 

 
 ديسمبر  31 في  كما  
 2020 2021 إيضاح  

    الموجودات 
    متداولة   غير موجودات
 5,371,750,915 5,122,445,742 5 ومعدات  ومصنع ممتلكات

 108,848,069 101,611,090 6 االستخدام  حق موجودات
 20,300,693 17,383,652 7 ملموسة  غير موجودات

 4,635,728 2,594,973 8 للموظفين مساكن بتمليك خاصة  مدينة ذمم
 13,210,816 11,900,415 9 للموظفين  قروض
 5,518,746,221 5,255,935,872  المتداولة  غير الموجودات  مجموع 

    
    متداولة   موجودات

 543,791,452 710,061,874 10 مخزون
 438,789,065 862,677,645 11 تجارية   مدينة ذمم

ً  مدفوعة مبالغ  138,233,087 40,415,231 12 أخرى  وموجودات مقدما
 - 145,726,030  األجل   قصيرة وديعة

 672,851,104 1,349,486,502 13 يماثله  وما نقد
 1,793,664,708 3,108,367,282  المتداولة  الموجودات  مجموع 

    
 7,312,410,929 8,364,303,154  الموجودات  مجموع 

 
   والمطلوبات  الملكية  حقوق
    الملكية  حقوق
 441,000,000 441,000,000 14 المال  رأس

 220,500,000 220,500,000 15 نظامي  احتياطي
 3,050,062,212 3,583,046,248  مبقاة  أرباح

 3,711,562,212 4,244,546,248  الملكية  حقوق مجموع 
    

    المطلوبات 
    متداولة  غير مطلوبات

 1,120,831,650 2,103,750,000 16 األجل  طويلة   اقتراضات
 98,080,457 107,534,518 6 إيجارية  مطلوبات 
 293,112,099 321,669,581 17 الموظفين  منافع التزامات
 - 54,846,570 27 مؤجلة  ضريبة مطلوبات 
 38,219,062 38,174,003 18 أخرى  متداولة غير مطلوبات 
 1,550,243,268 2,625,974,672  المتداولة  غير المطلوبات مجموع 

    
    متداولة  مطلوبات

 889,426,211 1,086,671,015 19 تجارية  دائنة ذمم
 85,538,510 105,077,133 20 أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف

 1,033,235,550 146,250,000 16 األجل  طويلة  اقتراضات من المتداول الجزء
 19,560,029 5,268,474 6 إيجارية  مطلوبات 

 22,845,149 150,515,612 27 الدفع  مستحقة دخل وضريبة زكاة
 2,050,605,449 1,493,782,234  المتداولة  المطلوبات مجموع 

    
 3,600,848,717 4,119,756,906  المطلوبات  مجموع 
 7,312,410,929 8,364,303,154  والمطلوبات   الملكية حقوق مجموع 

 
 

 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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 لوبريف  -األساس شركة أرامكو السعودية لزيوت 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 قائمة الدخل الشامل 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 
 ديسمبر  31 في المنتهية السنة  
 2020 2021 إيضاح  
    

 3,187,493,206 6,760,398,960 22 مبيعات 
 ( 2,772,562,322) ( 18,622,3324,7) 23 المبيعات  تكلفة

 414,930,884 41,776,6282,0  الربح  إجمالي 
    

 ( 97,804,294) ( 116,582,767) 24 وتوزيع  بيع  مصاريف
 ( 177,460,290) ( 176,933,882) 25 وإدارية  عمومية مصاريف

 20,599,446 ( 5,957,279)  أخرى  إيرادات 
 العادلة بالقيمة المقاسة المالية األدوات مشتقات من العادلة القيمة( خسارة/ ) ربح
 ( 11,239,359) 13,341,071 20 الخسارة   أو الربح خالل من

 149,026,387 1,755,643,771  التشغيل  ربح
    

 4,507,149 5,646,442  تمويل  إيرادات 
 ( 71,595,291) ( 69,860,511) 26 تمويل  تكلفة
 81,938,245 1,691,429,702  الدخل  وضريبة الزكاة قبل الربح
 ( 860,866) ( 188,914,671) 27 الدخل   وضريبة الزكاة
 81,077,379 1,502,515,031  للسنة   الربح
    

    اآلخر  الشامل الدخل 
    : الخسارة أو الربح إلى  تصنيفها يعاد  لن بنود

 33,595,318 ( 37,326,071) 17 المحددة  الموظفين  منافع التزام قياس  إعادة ربح( خسارة)
 - 5,295,076  قياس  إعادة   بخسارة المتعلقة المؤجلة الضريبة

  (32,030,995 ) 33,595,318 
    

 114,672,697 1,470,484,036  للسنة   الشامل الدخل مجموع 
 
 

 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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 لوبريف  -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 
 المجموع  ** جدوى  * السعودية  أرامكو  إيضاح  
     
     المال  رأس
 441,000,000 132,300,000 308,700,000 14 2021 ديسمبر 31و  2020 ديسمبر 31و 2020 يناير 1
     

     نظامي  احتياطي
 220,500,000 66,150,000 154,350,000 15 2021 ديسمبر 31و  2020 ديسمبر 31و 2020 يناير 1
     

     مبقاة  أرباح
 2,935,389,515 883,578,483 2,051,811,032  2020 يناير 1 في  الرصيد

 81,938,245 24,581,473 57,356,772  الدخل  وضريبة الزكاة قبل  الربح
 ( 860,866) ( 860,866) - 27 الزكاة 
 33,595,318 10,078,595 23,516,723 17 اآلخر  الشامل الدخل

 114,672,697 33,799,202 80,873,495  للسنة  الشامل   الدخل مجموع
     

 3,050,062,212 917,377,685 2,132,684,527  2020 ديسمبر 31 في  الرصيد
     

 1,691,429,702 507,428,911 1,184,000,791  الدخل  وضريبة الزكاة قبل  الربح
 ( 188,914,671) ( 10,840,278) ( 178,074,393) 27 وضريبة الدخل   الزكاة

 ( 32,030,995) ( 11,128,616) ( 20,902,379) 17 األخرى الشاملة  الخسارة
 1,470,484,036 485,460,017 985,024,019  للسنة  الشامل   الدخل مجموع

     
 1,023,425,427 307,027,628 716,397,799 14 أرباح  توزيعات

 ( 85,925,427) ( 21,910,301) ( 64,015,126)  الزكاة وضريبة الدخل المسترة من المساهمين 
 3,583,046,248 1,117,720,375 2,465,325,873  2021 ديسمبر 31 في  الرصيد

     
 3,711,562,212 1,115,827,685 2,595,734,527  2020 ديسمبر  31 في  الملكية حقوق مجموع 
 4,244,546,248 1,316,170,375 2,928,375,873  2021 ديسمبر  31 في  الملكية حقوق مجموع 

     
 

 شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"(  *
 شركة جدوى لالستثمار الصناعي )"جدوى"(  ** 

 
 

 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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 لوبريف  -األساس شركة أرامكو السعودية لزيوت 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(   

   قائمة التدفقات النقدية
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 ديسمبر  31 في المنتهية السنة  
 2020 2021 إيضاح  

    التشغيلية  األنشطة من  النقدية التدفقات
 81,938,245 1,691,429,702  الدخل  وضريبة الزكاة قبل  الربح

    
    : لـ  تعديالت
 309,074,711 340,165,775 7 ، 6 ، 5 وإطفاء  استهالك
 ( 4,507,149) ( 5,646,442)  تمويل  إيرادات 

 1,019,943 44,722  الموظفين  لمنافع نقدية  غير مصاريف
 71,595,291 69,860,511 26 تمويل  تكلفة

 11,239,359 ( 13,341,071)  المشتقة  المالية لألدوات العادلة القيمة  خسارة(/ ربح)
 31,857,419 24,758,770 17 الموظفين  منافع التزامات  مخصص

 ( 4,413,557) - 6 إيجار  عقود إنهاء من ربح
 ( 33,854) ( 2,130,515)  ومعدات  ممتلكات بيع من ربح

 272,038 4,845,900 11 التجارية  المدينة  الذمم قيمة في االنخفاض خسارة
 2,721,562 1,599,373 10 الحركة   بطيء مخزون مخصص
    : التشغيلية والمطلوبات الموجودات  في التغيرات 
 47,776,080 ( 167,869,795)  مخزون

 ( 48,640,544) ( 428,734,480)  تجارية   مدينة ذمم
ً  مدفوعة مبالغ  22,479,739 98,765,974  أخرى  وموجودات مقدما
 ( 60,419,276) 198,026,666  تجارية  دائنة ذمم

 ( 127,776,631) 32,879,694  أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف
 334,183,376 1,844,654,783  العمليات  من الناتج النقد
    

 3,956,596 4,609,063  مستلمة  تمويل إيرادات 
 ( 19,415,979) ( 33,527,359) 17 مدفوعة  موظفين منافع التزامات

 ( 7,429,319) ( 1,102,562) 27 مدفوعة  دخل وضريبة زكاة
 311,294,674 1,814,633,925  التشغيلية  األنشطة من  الواردة النقدية  التدفقات  صافي

 
    االستثمارية األنشطة من  النقدية التدفقات

 ( 162,484,996) ( 80,806,044) 5 ومعدات  ومصنع لممتلكات مدفوعات
 142,187 2,229,977  ومعدات  ومصنع ممتلكات  بيع من متحصالت 

 ( 2,625,460) - 7 ملموسة  غير موجودات  إلى  إضافات
 ( 330,380,751) ( 466,506,102)  األجل  قصيرة  لودائع مدفوعات

 497,786,640 320,780,072  األجل  قصيرة  وديعة من متحصالت 
 9,595,943 4,781,977  موظفين  قبل من قروض  سداد

 ( 3,505,829) ( 4,161,281)  موظفين  إلى  قروض صرف
 2,768,032 2,050,925  للموظفين مساكن بتمليك  خاصة مدينة ذمم سداد

 11,295,766 ( 221,630,476)  االستثمارية  األنشطة من  الوارد( الصادر) النقد  صافي
 

    التمويلية  األنشطة من  النقدية التدفقات
 240,000,000 2,250,000,000 16 اقتراضات  من متحصالت 

 - ( 2,154,067,200) 16 اقتراضات  سداد
 - ( 937,500,000) 14 أرباح  توزيعات
 ( 2,532,324) ( 4,837,494)  اإليجار لمدفوعات   الرئيسي العنصر

 ( 66,231,810) ( ,357,96369)  مدفوعة  تمويل  تكلفة
 171,235,866 ( 916,368,051)  التمويلية  األنشطة من  الوارد( الصادر) النقد  صافي

    
 493,826,306 676,635,398  يماثله  وما  النقد في الزيادة   صافي

 179,024,798 672,851,104  السنة  بداية  في يماثله وما نقد
 672,851,104 1,349,486,502 13 السنة  نهاية في  يماثله وما نقد

 
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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 معلومات عامة  1
 

العربية السعودية بموجب سجل  لوبريف )"الشركة"( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة    -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس  
(. بدأت الشركة أعمالها في مدينة جدة في  1976أغسطس    29هـ )الموافق  1396رمضان    3الصادر في جدة بتاريخ    4030010447تجاري رقم  

وتسويق واستيراد  . يتمثل غرض الشركة في إنشاء وامتالك وتشغيل مصافي تكرير زيوت التشحيم وشراء وبيع ونقل  1998وفي مدينة ينبع في    1978
   وتصدير زيوت التشحيم والمواد المضافة ومواد خلط زيوت التشحيم والمنتجات البترولية األخرى ومشتقاتها.

 
 يقع المكتب الرئيسي للشركة في العنوان التالي: 

   المنطقة الصناعية ألرامكو السعودية
   21432، جدة 5518ص. ب 

 المملكة العربية السعودية 
 

الحرة  القوائم المالية المرفقة على حسابات المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة وفرعها في مدينة ينبع الصناعية وأعمالها في هيئة المنطقة  تشتمل  
المتحدة. رقم السجل التجاري لفرع ينبع هو   دة  . أصدرت حكومة الشارقة باإلمارات العربية المتح4700004941بالحمرية، في اإلمارات العربية 

هـ  1435ربيع األول    26لممارسة أعمال الشركة في الحمرية كشركة مؤسسة تعمل بالمنطقة الحرة )"المؤسسة"( بتاريخ    11857شهادة ترخيص رقم  
من   %100(. تُعامل الشركة المؤسسة على أنها فرع وتُدرجها في هذه القوائم المالية على هذا األساس، حيث تمتلك الشركة  2014يناير    27)الموافق  

   رأس المال المدفوع للمؤسسة.
 

 تعد شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( الشركة األم النهائية والمباشرة للشركة. 
 

 19-أثر فيروس كورونا كوفيد
 

تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية.  ( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما أدى إلى  19-انتشرت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
في حالة من عدم التأكد في البيئة االقتصادية العالمية. أعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية، عن تدابير دعم مختلفة    19-كما تسبب كوفيد

 في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة. 
 

( في دول مجلس التعاون الخليجي وما نتج عنه من اضطرابات لألنشطة االجتماعية واالقتصادية  19-رونا المستجد )كوفيداستجابة النتشار فيروس كو
محتملة الناجمة  في تلك األسواق على مدار السنتين الماضيتين. تواصل إدارة الشركة تقييم أثر جوهريه بشكل استباقي على عملياتها، ال سيما التحديات ال

الجديد  عن تفشي ا  اتخذتها الشركة في سنة    -لمتحور  التي  الوقائية  تزال اإلجراءات  سارية، لضمان صحة وسالمة موظفيها    2020أوميكرون. ال 
ن أي تدابير وعمالئها والمجتمع عموماً وكذلك لضمان استمرارية توريد منتجاتها إلى جميع أسواقها. على الرغم من هذه التحديات، ترى إدارة الشركة أ

، ظلت  الق جديدة يتم إعادة فرضها لن تؤثر جوهرياً على الطلب األساسي من العمالء على منتجات الشركة وتوقعاتها. حيث أنه في اإلغالق األخيرإغ
تلفة وتضمنت  العمليات غير متأثر جوهرية إلى حد كبير حيث تم استثناء صناعة النفط من الحظر والقيود المختلفة التي فرضتها السلطات التنظيمية المخ

على عمليات الشركة    19-اإلعفاء من ساعات حظر التجول وقيود الشحن وعمليات الطيران. وعليه، فقد أمعنت اإلدارة النظر في اآلثار المحتملة لكوفيد
مباشر على النتائج المالية    أي أثر جوهري  19-وخلصت إلى أنه اعتباًرا من تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة، لم يكن لجائحة كوفيد

ديسمبر    31في    للشركة وال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام والتقديرات الرئيسية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية
2021.  

 
النشاط االقتصادي إلى زيادة الطلب على النفط  حيث بدأت الحكومات في تخفيف القيود وتحول تحسن    2021أظهرت األسواق بوادر انتعاش خالل  

 .2021الخام وارتفاع األسعار. أثر ارتفاع األسعار بشكل إيجابي على األداء المالي للشركة خالل 
 

ليات  عن كثب، وإدارة الشركة ليست على علم حاليًا بأي عوامل من المتوقع أن تغير أثر الجائحة على عم  19-تواصل الشركة مراقبة وضع كوفيد
 أو بعدها.  2022الشركة خالل سنة 

 
 أسس اإلعداد  2

 
 بيان االلتزام  2-1

 
رى الصادرة عن الهيئة  أعدت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ

 السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
 

  اختارت الشركة أن تعرض قائمة منفردة للدخل الشامل وأن تعرض مصاريفها حسب وظيفتها. تقوم الشركة بإدراج التدفقات النقدية من األنشطة لقد  
 التشغيلية باستخدام الطريقة غير المباشرة.

 
 أسس القياس  2-2

 
 : تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء ما يلي

 
   التزامات المنافع المحددة، وتدرج بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة؛ و •
 أدوات مالية مشتقة مقاسة بالقيمة العادلة. •

 
لقوائم المالية إلى أقرب لاير سعودي، ما  هذه القوائم المالية معروضة باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. وتم تقريب هذه ا 

  لم ينص على خالف ذلك. 
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 )تتمة(  أسس اإلعداد 2
 

 2021يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت السارية اعتباًرا من  2-3
 

  1لفتراتها المالية التي تبدأ في أو بعد  ال توجد معايير جديدة تنطبق على الشركة، ومع ذلك، فقد طبقت الشركة التعديالت التالية على المعايير ألول مرة 
 : 2021يناير 

 
  4والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 2المرحلة  -)أيبور( إصالح مؤشر معدل الفائدة  - 16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

سعار الفائدة  يمثل إصالح أيبور إصالًحا واستبدااًل لمؤشرات أسعار الفائدة من قبل المنظمين العالميين. لدى الشركة عقود معينة، مربوطة باألساس بأ
ائدة بين البنوك في السعودية )سايبور(. بالنسبة  السائدة بين البنوك في لندن بعملة الدوالر األمريكي )"ليبور بالدوالر األمريكي"( وأسعار الفائدة الس

أشهر( بالنسبة للشركة،    6لليبور بالدوالر األمريكي، من المتوقع أن يتوقف نشر مدة السريان األكثر قابلية للتطبيق )الليبور بالدوالر األمريكي لمدة  
 .2023يونيو  30بتاريخ 

 
اآلثار على إعداد التقارير المالية عندما يتم استبدال أيبور بمعدل فائدة بديل خالي من المخاطر.  توفر هذه التعديالت اإلعفاءات المؤقتة التي توضح  

 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية: 
 

ت في سعر وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح بشكل مباشر، ليتم التعامل معها كتغييرا •
   الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.

   تغييرات تصريح إصالح أسعار فائدة "آيبور" المطلوب إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة التحوط. •
بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة ربح بديل خالي من    توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها •

 المخاطر كتحوط لعنصر المخاطر. 
 

المستقبلية عندما    لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة كما في تاريخ التقرير. تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في الفترات
 تصبح قابلة للتطبيق. 

  
  حاليًا بتحليل التعرض لمؤشرات آيبور وتقييم األثر المحتمل لعملية التحول. سيتم إعادة التفاوض مع األطراف المقابلة على جميع العقود   تقوم الشركة 

خطة التحول  ا لواالتفاقيات التي تستند إلى سعر ليبور بالدوالر األمريكي، والتي تنتهي صالحيتها في تواريخ التوقف، بحيث تعكس المؤشرات البديلة وفقً 
 المبدئية. 

 
   :2021ديسمبر  31يحتوي الجدول التالي على تفاصيل عن جميع األدوات المالية للشركة والتي تستند إلى سعر ليبور بالدوالر األمريكي كما في 

 
 األدوات المالية:

 

 562,500,000 مشتقة  غير مالية أدوات
 6,335,789 مشتقة  مالية أدوات

 
 19تخفيضات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد  -، "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تعديل على 

 

في كثير من  يوفر التعديل للمستأجرين خيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلونها إذا لم تكن تعديالت عقود اإليجار.  
احتساب االمتياز على أنه دفعة إيجار متغيرة. تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة  الحاالت، سيؤدي ذلك إلى  

 وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:  19-لجائحة كوفيد
 

   نفس أو أقل من مقابل اإليجار الذي يسبق التغيير مباشرة.يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل مقابل اإليجار، الذي يكون إلى حد كبير  •
 ال يوجد تغيير جوهري على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار.  •

 
، مدد مجلس معايير المحاسبة الدولي فترة  19-، ولكن مع استمرار نفوذ جوهري جائحة كوفيد2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  

ولكنها تخطط لتطبيق الوسيلة العملية إذا    19-. ومع ذلك، لم تتلق الشركة امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد2022يونيو    30ة العملية حتى  تطبيق الوسيل 
 أصبحت قابلة للتطبيق خالل فترة التطبيق المسموحة. 

 
   المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد 2-4

 
ولم تقم    2021ديسمبر    31بعض المعايير المحاسبية وتعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات والتي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في  تم نشر  

تقرير  ال   الشركة بتطبيقها بشكل مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أو التعديالت أو التفسيرات أن يكون لها أثر جوهري على المنشأة في فترات 
   الحالية أو المستقبلية أو على معامالتها في المستقبل المنظور.
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   تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 3
 

والتكاليف وا المبالغ المدرجة لإليرادات  المالية أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  القوائم  لموجودات  يتطلب إعداد هذه 
عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن يؤدي إلى  والمطلوبات واإلفصاح  

   نتائج قد تتطلب تعديالً جوهريًا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في المستقبل. 
 

إلى   واالفتراضات  التقديرات  هذه  الدفترية  تستند  القيم  على  للحكم  وتستخدم  الظروف  هذه  في ظل  معقولة  أنها  يعتقد  مختلفة  أخرى  وعوامل  الخبرة 
للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل.  

الم  التقديرات  التعديالت على  إثبات  التقديرات  يتم  إذا كانت  المستقبلية  التعديل والفترات  التقديرات أو في فترة  التي يتم فيها تعديل  الفترة  في  حاسبية 
 المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية. 

 
للتقديرات غير المؤكدة بتاري لها مخاطر  تشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى  خ قائمة المركز المالي، والتي 

 جوهرية تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية، على ما يلي: 
 

 استهالك ممتلكات ومعدات  3-1
 

االستهالك. ويتم إجراء هذا التقدير بعد مراعاة االستخدام    تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات بغرض احتساب
اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من    مالمادي. تقوالمتوقع للموجودات والبلى والتلف  

 ودات. توافق االستهالك مع النمط المتوقع من المنافع االقتصادية للموج
 

 يتم استهالك موجودات الشركة، المصنفة ضمن الممتلكات والمصنع والمعدات، على أساس ثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية. 
 
 موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية  3-2

 
لتحديد مدة اإليجار وراعت تلك العقود فترة التمديد عند تحديد  بالنسبة لبعض عقود اإليجار التي تحتوي على خيارات التمديد، فقد طبقت الشركة حكًما  

هذه. إن    مدة عقد اإليجار، حيث يكون للشركة وفق تقديرها الخاص سلطة تمديد مدة عقد اإليجار ومن المؤكد بشكل معقول أنها تمارس خيارات التمديد 
ات يؤثر على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل جوهري على مبلغ المطلوبات  تقييم ما إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذه الخيار

   اإليجارية وموجودات حق االستخدام المثبتة.
 

الضمني    يتم قياس المطلوبات اإليجارية بالقيمة المخصومة لمدفوعات اإليجار، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي حيث ال يمكن تحديد معدل الفائدة
ار بسهولة، وهو ما ينطبق عموًما على عقود اإليجار في الشركة. معدل االقتراض اإلضافي هو المعدل الذي يجب أن تسدده الشركة في عقد اإليج

القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط  
 مماثلة. 

 
معدل االقتراض اإلضافي، تستخدم الشركة عروض تمويلية حديثة من طرف خارجي حصلت عليها الشركة كنقطة بداية، ويتم تعديلها لتعكس    لتحديد

 . 6التغيرات في شروط التمويل. لمزيد من التفصيل انظر اإليضاح رقم 
 

   مخصص مخزون متقادم 3-3
 

بناًء على الخبرة السابقة والوضع الحالي والتوقعات الحاليّة والمستقبليّة فيما يتعلق باستخدامها. يمكن تحّدد الشركة مخصص تقادم المخزون الخاص بها 
 لتقديرات مخصص الشركة عن تقادم المخزون أن يتغير من فترة ألخر. وقد يعود ذلك إلى تقييم االستخدام المستقبلي للمخزون.

 
 منافع الموظفينالتزامات  3-4

 
الكتواري  افع ما بعد الخدمة المحددة في القيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم اتتمثل تكلفة من

وترك الوظيفة   القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات المستقبلية الفعلية. وتشتمل على تحديد معّدل الخصم والزيادات المستقبلية في الراتب
لتعقيد التقييم، تعتبر االفتراضات وطبيعتها طويلة األجل التزاماً   للمنافع  قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفيات وغيرها. ونظراً  محدداً 

 حيث يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم فحص جميع االفتراضات في كل تاريخ تقرير. 
 

على النحو    إن المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالية الجودة،
ام المنافع المحددة.  المحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، يتم استقراءها حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتز

 لمزيد من التفاصيل.  17يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  3-5
 

تكون غير قابلة    تقوم اإلدارة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد
واألوضاع  لالسترداد. تشتمل العوامل التي قد تحفز عملية تقييم لخسائر االنخفاض على أدلة داخلية وخارجية متعلقة بالتغيرات في التقنية والسوق  

   النظامية أو االقتصادية حيث تعمل المنشأة والتغيرات في أسعار الفائدة السوقية واألداء االقتصادي للموجودات.
 

 االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية  قياس الخسائر 3-6
 

دعومة لقياس  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هو تقدير مهم يتضمن تحديد المنهجية والنماذج ومدخالت البيانات. استخدمت الشركة معلومات تطلعية م
 . 28,2الخسارة االئتمانية المتوقعة في اإليضاح رقم  الخسارة االئتمانية المتوقعة. تم اإلفصاح عن أهم المعلومات المستخدمة في تحديد

  



ق - 100

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبريف   -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

  2021ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

10 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

جميع الفترات  أهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على  
 ذلك. المعروضة، ما لم يذكر غير 

 
  العمالت األجنبية 4-1

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  ( 1)

 
المنشأ التوالي  فيها  تعمل  التي  الرئيسية  االقتصادية  البيئة  عملة  باستخدام  قياسها  يتم  للشركة  المالية  القوائم  في  المدرجة  البنود  )"العملة  إن  المعنية  ة 

 و العملة الوظيفية للشركة.الوظيفية"(. يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي وه
 

 معامالت وأرصدة  ( 2)
 
خ الذي تتأهل فيه  يتم تسجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل الشركة بالعملة الوظيفية وفقاً لسعر الصرف الفوري السائد في التاري

النقدية الم لسعر الصرف الفوري  المعاملة إلثباتها ألول مرة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات  قومة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية وفقاً 
 السائد في تاريخ التقرير. 

 
ها وفقاً للتكلفة التاريخية  يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياس
لة لعملة أجنبية باستخدام  بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العاد 

 أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. 
 

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول  4-2
 

الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول/ غير المتداول. تعتبر الموجودات متداولة في إحدى  تعرض الشركة  
   الحاالت التالية:

 
   عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية.  •
   عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة. •
   دما يتوقع تحقيقها خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.عن •
بع • استبدالها أو استخدامها لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً  د فترة  عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوعاً 

   التقرير.
 

  تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالية:  تصنف الشركة جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير متداولة.
 

   عندما يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية.  •
   عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة. •
   عندما يُستحق تسويتها خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير. •
   دة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير.في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لم •

 
 تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى على أنها مطلوبات غير متداولة. 

 
 ممتلكات ومصنع ومعدات  4-3

 
 اإلثبات المبدئي 

 
االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالممتلكات والمصنع  يتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات كموجودات فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع  

فة. تشتمل التكلفة  والمعدات إلى الشركة، وإذا أمكن تحديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه. يتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات وقياسها مبدئيًا بالتكل
خصومات وخصومات الكمية( وأي تكاليف عائدة له مباشرةً، مثل تكاليف تجهيز  على القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء األصل )بالصافي من ال

الذي يتم عنده    الموقع وتكاليف التوصيل والتركيب واألتعاب المهنية ذات العالقة والتكلفة المتوقعة لفك األصل وترحيله وإعادته إلى الموقع )إلى الحد 
 إثبات هذه التكاليف كمخصص(. 

 
لممتلكات والمصنع والمعدات ذات تكلفة جوهرية مقارنة بمجموع تكاليف البند وكانت هذه األجزاء ذات عمر إنتاجي مختلف عن  في حال كانت أجزاء ا

 األجزاء األخرى، تقوم الشركة بإثبات هذه األجزاء كموجودات فردية ويتم استهالكها وفقاً لذلك. 
 

لمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى  إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إلثباتها ضمن الممتلكات وا
 فئة الموجودات التشغيلية ذات الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
لها الالحقة. وفي حال حدوث صيانة دورية  تؤجل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها وتستهلك على مدار الفترة حتى تاريخ الصيانة الدورية المخطط  

الصيانة    غير متوقعة قبل الموعد المخطط لها، يتم تحميل التكاليف المؤجلة سابقا وغير المستهلكة على المصاريف على الفور ومن ثم تستهلك تكاليف 
 الدورية الجديدة على مدار الفترة التي من المحتمل االستفادة فيها من هذه التكاليف. 
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

 )تتمة(  ممتلكات ومصنع ومعدات  4-3
 

 القياس الالحق 
 

صنع والمعدات  تقوم الشركة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس كامل فئة الممتلكات والمصنع والمعدات. بعد إثبات األصل، يتم االحتفاظ ببند الممتلكات والم
 االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. بالتكلفة ناقصاً 

 
 النفقات الالحقة 

 
للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، إن لزم األمر، وذلك فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق    الدفتريةتدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة  

 ومن الممكن قياس تكلفتها بشكٍل يعتمد عليه.  إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بها
 

 استهالك 
 

يود النظامية والقيود  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية على أساس االستخدام المتوقع للموجودات والبلي والتلف المادي المتوقع والتقادم الفني والتجاري والق
يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمال اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، في  المماثلة على استخدام الموجودات والعوامل األخرى المشابهة.  

صل أكبر من القيمة  نهاية كل فترة تقرير. كما يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لأل 
 القابلة لالسترداد المقدرة. 

 
   احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التالية ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل على النحو التالي:يتم 

 
 بالسنوات  – اإلنتاجي العمر الفئة 

  
 50 – 10 تصنيع  مرافق
 30 – 20 مستأجر  عقار على وتحسينات مبان
 10 – 4 وتجهيزات  أثاث
 15 – 2 أخرى  ومعدات آالت

 4 سيارات 
 

 لدى الشركة سياسة الستهالك تكاليف تحويل المصفاة على مدى خمس سنوات.
 

 إلغاء اإلثبات 
 

مستقبلية.  قتصادية يتم إلغاء إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات عندما يتم استبعادها أو عندما ال يتوقع أن ينتج عن استخدامها أو استبعادها أي منافع ا
 ثبات البند. يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. وتدرج في قائمة الدخل الشامل عند إلغاء إ

 
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

 
التنفيذ ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات. يتم تحويل الموجودات قيد  تتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن حساب األعمال الرأسمالية قيد  

ة لالستخدام  اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و/ أو حالتها الالزم
 على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة.

  
  مال الرأسمالية قيد التنفيذ من سعر شرائها وتكلفة اإلنشاء / التطوير وأية تكاليف أخرى مرتبطة مباشرة بتكاليف اإلنشاء أو االستحواذ تتمثل تكلفة بند األع

 على بند ما على النحو المقصود منه من قبل اإلدارة. 
 

مثبت. ال تتعرض األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لالستهالك. يبدأ االستهالك فقط  يتم قياس األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض قيمة  
 عندما يمكن استخدام الموجودات على النحو المقصود منها من قبل اإلدارة، ويتم عندها تحويلها إلى فئة الموجودات المناسبة. 

 
 تكاليف االقتراض 

  
أو بناء موجودات الممتلكات والمصنع والمعدات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة للتحضير  إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بحيازة و / 

ف االقتراض  الستخدامها المقصود وحصة متناسبة من االقتراضات العامة، يتم رسملتها لتكلفة تلك الممتلكات والمصنع والمعدات. يتم إدراج جميع تكالي 
 في تكاليف التمويل. األخرى عند تكبدها ويتم إثباتها  
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   عقود اإليجار 4-4
 

 يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام ومطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قِبل الشركة.
 

اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات  يتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد  
 اإليجار التالية: 

 
 المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض.  •
 بموجب ضمانات القيمة المتبقية. المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر  •
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.  •
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.  •

 
الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخدام معدل    يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة

االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة  
 مماثلة.  مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط

 
 يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي: 

 
 مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.  •
 أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مقبوضة.  •
 أي تكاليف مباشرة مبدئية وتكاليف التجديد.  •

 
ط الثابت  يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إيجار المعدات والسيارات قصيرة األجل وجميع عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس القس 

 شهراً أو أقل. 12كمصروف في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 
 

لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار  عند تحديد مدة اإل اقتصادياً  يجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً 
 معقول. كداً بشكل اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤ

 
 استهالك موجودات حق االستخدام 

   يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.
 

 القياس الالحق 
 

 موجودات حق االستخدام 
 

االستخدام. بعد إثباتها كموجودات، يتم إدراج موجودات حق االستخدام عند إثباتها المبدئي  تقوم الشركة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس موجودات حق  
 بمبالغ ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

 
 مطلوبات إيجارية 

 
 يتم قياس التزام اإليجار على النحو التالي:

 
 التزام االيجار.زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على  أ(

 خفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة.  ب( 
 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت اإليجار، أو لتعكس مدفوعات اإليجار الثابتة المعدلة جوهريًا.  ج(

 
اإليجار المتغيرة بناًء على مؤشر أو معدل، ال يتم إدراجها في المطلوبات اإليجارية حتى  عندما تتعرض الشركة لزيادات مستقبلية محتملة في مدفوعات  

وتعديلها    تصبح سارية المفعول. عند سريان مفعول التعديالت على مدفوعات اإليجار بناًء على مؤشر أو معدل، يتم إعادة تقييم المطلوبات اإليجارية
 مقابل موجودات حق االستخدام. 

 
تحقيق  مدفوعات اإليجار بين المبلغ األصلي وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم    يتم توزيع

 معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. 
  



ق - 103

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبريف   -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

  2021ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

13 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

 موجودات غير ملموسة  4-5
 

تسجيل الموجودات    الموجودات غير الملموسة التي يتم االستحواذ عليها بشكل منفصل يتم قياسها بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم
 ائر متراكمة النخفاض القيمة، إن وجدت. غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خس

 
نتاجي المحدد  يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها إما محددة أو غير محددة. تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإل

وفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس  على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لمعرفة االنخفاض في قيمتها عندما يت
   لية.النخفاٍض في قيمته. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء ألي أصل غير ملموس له عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة ما

 
االقتصادية المستقبلية المصاحبة لألصل يتم احتسابها عن طريق تعديل فترة  إن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك الفوائد  

لملموسة ذات  أو طريقة اإلطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير ا
 اريف بما يتوافق مع وظيفة األصل غير الملموس. األعمار المحددة في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة المص

 
فاض  يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة، التي تتكون من برامج أجهزة حاسب آلي وتراخيص، بالتكلفة، بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخ

 سنوات.  15إلى  3مدى في القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  4-6
 

اختبار   ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالستهالك/ لإلطفاء وعوضا عن ذلك يتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض القيمة. يتم
تها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير  الموجودات الخاضعة لالستهالك/ اإلطفاء لتحري االنخفاض في قيم

سترداد وهي القيمة  قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لال 
أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى  العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع  

ات أخرى أو  لها حيث تتواجد تدفقات نقدية واردة قابلة للتحديد بشكل منفصل والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من موجود
  حدات مدرة للنقد(.مجموعة موجودات )و

 
يتم فحص الموجودات غير المالية، بخالف الشهرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بشكل كلي أو جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض  

أو كلياً، وذلك في تاريخ نهاية كل فترة تقرير. يقيّد مبلغ أي عكس بالقيمة الدفترية   للموجودات المعنية في حال لم يحدث االنخفاض  في القيمة جزئياً 
 األصلي في القيمة )أي بعد أخذ االستهالك االعتيادي في االعتبار في حال لم يحدث أي انخفاض في القيمة(. 

 
بي على أساس القيمة  يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة لخفض القيمة الدفترية لموجودات الوحدة المدرة للنقد )مجموعة الوحدات( على أساس تناس

ت على  الدفترية لكل من موجودات الوحدة )مجموعة الوحدات(. يعامل هذا االنخفاض في القيم الدفترية كخسائر انخفاض في القيمة لكل من الموجودا 
 حده ويتم إثباته. 

 
 ذمم مدينة تجارية  4-7

 

التي تم بيعها المقدمة في سياق األعمال االعتيادية. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية    تُعد الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة من العمالء مقابل المنتجات
بمبلغ المقابل غير المشروط ما لم تحتوي على مكونات مالية جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلة. تحتفظ الشركة بالذمم المدين ة التجارية بهدف  مبدئياً 

 لبيان سياسات االنخفاض في القيمة لدى الشركة.  28ة وبالتالي تقيسها الحقاً بالتكلفة المطفأة. راجع اإليضاح تحصيل التدفقات النقدية التعاقدي
 

   مخزون 4-8
 

غير  ئمة من النفقات يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مال
الفردية للمخزون على    المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة االستيعابية التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى البنود

صافي القيمة القابلة للتحقق  أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد حسم الخصومات وخصومات الكمية. يمثل  
 بيع. سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادي، ناقصاً التكاليف المقدرة الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية ال 

 
المخزون باعتبارها مصاريف في الفترة التي وقع فيها  يُدرج مبلغ أي انخفاض في قيمة المخزون لصافي القيمة البيعية القابلة للتحقق وجميع خسائر  

رها مصاريف  انخفاض القيمة أو الخسارة. يُدرج مبلغ أي انخفاض في قيمة المخزون لصافي القيمة البيعية القابلة للتحقق وجميع خسائر المخزون باعتبا
 في الفترة التي وقع فيها انخفاض القيمة أو الخسارة. 
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 األدوات المالية  4-9
 

 تصنيف الموجودات المالية 
 

 تصنف الشركة موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية: 
 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •
 التكلفة المطفأة.  •

 
 وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. تستند هذه التصنيفات إلى نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية 

 
لتدفقات  تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما يكون األصل المالي ضمن نموذج أعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل ا

ة تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط على  النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدي
 المبلغ األصلي القائم. 

 
   بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، سيتم تسجيل األرباح والخسائر ضمن قائمة الدخل الشامل.

 
 القياس المبدئي 

 
المالية أو المطلوبات   الموجودات  المبدئي، يتم قياس  تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة  عند اإلثبات  المالية بقيمتها العادلة. تُحتسب 

ياسها بالقيمة  العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في قائمة الدخل الشامل. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي لم يتم ق
تمثل قيمتها العادلة زائًدا أو ناقًصا تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار األصل المالي أو  العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ف 
   االلتزام المالي قيمة اإلثبات المبدئي.

 
 تصنيف المطلوبات المالية 

 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال   أدى ذلك إلى استبعاد أو خفض القياس أو اإلثبات بشكل كبير أو عدم  تحدد الشركة التزاًما مالياً 

 التطابق في اإلثبات، أو في حال إدارة مجموعة من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة. 
 

   ائدة الفعلي.يتم قياس كافة المطلوبات المالية األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الف
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 
 

مقاصة المبالغ  يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي حيث يكون للشركة حالياً حق نافذ نظاماً ب
 االلتزام في نفس الوقت. المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية 

 
 إعادة التصنيف 

 
عندما تتغير    يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم الشركة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة الموجودات المالية. على سبيل المثال، 

 المطلوبات المالية.  نية اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة األجل أو طويلة األجل. ال يُعاد تصنيف
 

 القياس الالحق 
 

 وفيما يلي القياس الالحق للموجودات المالية: 
 

 أدوات الدين 
 

صل الدين والفائدة  التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات أل 
باح أو  المطفأة. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي أربالتكلفة  

القيمة  خسائر ناتجة عن إلغاء اإلثبات مباشرة في قائمة الدخل الشامل ويتم عرضها في اإليرادات / )المصاريف( األخرى. يتم عرض خسائر انخفاض 
 كبند منفصل في قائمة الدخل الشامل. 

 
خل الشامل اآلخر في  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الد

استثمار الدين الذي يتم قياسه الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من
لخسارة في قائمة  في قائمة الدخل الشامل ويتم عرضه كربح / )خسارة( بالقيمة العادلة على األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا

 . الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها
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 )تتمة( األدوات المالية  4-9
 

 إلغاء اإلثبات 
 

مخاطر ومنافع    تلغي الشركة إثبات األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما تحّول كافة
 المالية. ملكية الموجودات 

 
لكبير في شروط أداة الدين  يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائه أو انقضائه. يعتبر التغير ا

 كإطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام مالي جديد. 
 

بالن  الجوهرية  التعديالت  الشركة في االعتبار  التزام جديد. من  تأخذ  وإثبات  األصلي  المالي  لاللتزام  كإطفاء  منه  أو جزء  القائم  االلتزام  سبة لشروط 
ك أي  المفترض أن تكون الشروط مختلفة بشكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة من التدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذل

عن القيمة الحالية المخصومة    %10ة أو مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي تختلف على األقل بنسبة  أتعاب مدفوعة صافية من أي أتعاب مقبوض
( القيمة  2( القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل؛ و )1من التدفقات النقدية المتبقية لاللتزام المالي األصلي. إذا لم يكن التعديل جوهرياً، فإن الفرق بين: )

 دفقات النقدية بعد التعديل يتم إثباته في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة التعديل ضمن الدخل والمصاريف األخرى. الحالية للت
 

 موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية 
 

ة المستقبلية المقدرة لألصل المالي.  يتم خفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عندما يقع حدث أو أكثر من األحداث التي لها أثر مضر على التدفقات النقدي
 تشتمل األدلة على وجود انخفاض في القيمة االئتمانية لألصل المالي وجود بيانات يمكن رصدها حول إحدى األحداث التالية: 

 
 صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المقترض.  )أ(

 ( أعاله(.2ي السداد )انظر رقم ))ب( إخالل ببنود العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر ف
المقترض   )ج(  )مقرضو(  مقرض  للمقترض  -قيام  المالية  بالصعوبة  تتعلق  تعاقدية  أو  اقتصادية  بأن    -ألسباب  )امتيازات(  امتياز  المقترض  بمنح 

 المقرض )المقرضين( لن يأخذوا في االعتبار خالف ذلك. 
 يكلة مالية أخرى. وجود احتمال بدخول المقترض في إفالس أو إعادة ه )د(

 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية.  )هـ(
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 

المتوقعة. بالنسبة  ئتمانية  تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسائر اال 
والذي يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار    9للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

   .28أعمار هذه الذمم اعتبارا من اإلثبات المبدئي لها. لمزيد من التفاصيل انظر إيضاح 
 

   ودائع قصيرة األجل 4-10
 

ثالثة    تشتمل الودائع قصيرة األجل على ودائع لدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة التي تستحق في األصل خالل أكثر من
 أشهر وأقل من اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء. 

 
 نقد وما يماثله  4-11

 
 نقد وما يماثله من النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع بفترة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل،  لغرض قائمة التدفقات النقدية، يتكون ال

 إن وجدت. 
 
 رأس المال  4-12

 
 المتحصالت. تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية. يتم بيان تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى إصدار حصص جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من  

 
 توزيعات األرباح  4-13

 
رباح من قبل شركاء  يتم إثبات توزيعات األرباح على شركاء الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األ

 الشركة. 
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 احتياطي نظامي  4-14

 
% من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى  10وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل  

 % على األقل من رأس المال. 30يبلغ هذا االحتياطي 
 

 اقتراضات  4-15
 

المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحصالت )صافية  يتم إثبات االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف  
ت الرسوم المدفوعة  من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في قائمة الدخل الشامل على مدى فترة االقتراض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبا

عامالت لالقتراض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيالت. في هذه الحالة، يتم  على تسهيالت القروض كتكاليف م
سوم  تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيالت. عندما ال يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيالت، تتم رسملة الر

 ل خدمات السيولة، كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل المتعلق بها. كمبالغ مدفوعة مقدماً مقاب
 

قيمة الدفترية لاللتزام  تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين ال
آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في قائمة الدخل  المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف  

 الشامل كإيرادات أخرى أو تكاليف مالية.
 

لى األقل بعد  شهرا ع  12يتم تصنيف االقتراضات باعتبارها مطلوبات متداولة إال إذا كان للشركة حق غير مشروط في تأجيل تسوية المطلوبات لفترة 
 فترة التقرير. 

 
 منافع الموظفين  4-16

 
   منافع الموظفين قصيرة األجل

 
 تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة. 

 
 التزام ما بعد الخدمة 

 
منافع محددة متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية بعد تقاعد الموظف.  تُدير الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين لخطة  

كاملة للموظفين  وتستند مدفوعات نهاية الخدمة إلى الرواتب والبداالت األخيرة وعدد سنوات الخدمة التراكمية للموظف. وتُقدم الشركة أيضاً تغطية طبية  
 سنة أو يبلغ الموظف ستون عاماً.  55سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارهم عن  25هم على األقل السعوديين وأزواجهم بشرط إكمال

 
على طريقة    ال يتم تمويل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء

كاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة من  وحدة االئتمان المتوقعة. إن الت
   سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 
الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشامل في حين يتم تسجيل عكس إطفاء االلتزام  يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد  

ات باعتبارها  بمعدالت الخصم المستخدمة باعتباره تكلفة فائدة. تؤخذ أي تغيرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات االكتوارية والتغيرات في االفتراض
 إعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر. 

 
ي الدخل  ت أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشرة فيتم إثبا 

 الشامل اآلخر ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في الفترة التي تحدث فيها. 
 

اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات الخطة على الفور في قائمة الدخل الشامل كتكاليف خدمة  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية  
 سابقة. 
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 مخصصات  4-17
 

سابق وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات  يتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث 
سائر التشغيل  صادرة لموارد متضمنة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام، وأن يكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكل موثوق. وال يتم إثبات مخصصات خ

 المستقبلية. 
 

رة للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام في نهاية فترة التقرير. ويتمثل معدل الخصم المستخدم  يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لدى اإلدا
اللتزام. تحتسب  لتحديد القيمة الحالية في معدل ما قبل الزكاة والضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة ل

 الزمن كمصروف فائدة. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الشامل بدون أي تعويضات. الزيادة في المخصص نتيجة لمرور  
 

 تكاليف التفكيك 
 

وب للعمليات  يتم إثبات مخصص اللتزام التفكيك عندما تتحمل الشركة المسؤولية عن أعمال الترميم أو إعادة تأهيل األراضي. ويستند حجم التفكيك المطل
 والتكاليف المرتبطة به على االشتراطات المنصوص عليها في األنظمة واللوائح الحالية. 

 
مخصص  وتشمل التكاليف التي يشتمل عليها المخصص جميع االلتزامات الخاصة بالتفكيك المتوقع تكبدها على مدار العمل اإلنتاجي لألصل. يتم خصم  

األصل المدرج ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات ثم يتم قيد استهالكه كمصروف على مدار العمر  التفكيك إلى قيمته الحالية ورسملته كجزء من 
 اإلنتاجي المتوقع لذلك األصل. 

 
طبيعيا في ضوء األحكام والتقدير ات  ات الهامة ذيعتبر إجراء تعديالت على المبلغ المقدر وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بالتفكيك حدثاً 
 التعديالت:  الصلة. وتسجل هذه التعديالت باعتبارها زيادة في االلتزام وزيادة مقابلة في األصل ذي العالقة. وفيما يلي العوامل التي تؤثر على تلك

 
 التطورات في التقنية.  •
   المتطلبات التنظيمية واستراتيجيات اإلدارة البيئية. •
   متوقعة بما في ذلك آثار التضخم.التغيرات في الحد المقّدر وتكاليف األنشطة ال •
 التغيرات في االستدامة االقتصادية.  •

 
 ذمم دائنة تجارية  4-18

 
موردين. يتم  الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل االعتيادي من ال

التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة.  تصنيف الذمم الدائنة  
 ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

 
 وضريبة الدخل الزكاة   4-19

 
لنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصص الزكاة للشركة على قائمة   الدخل  تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً 

 الغ. الشامل. يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عند االنتهاء من الربوط النهائية، عند تحديد هذه المب 
 

 ي. تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعود
 

قات المؤقتة  يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفرو
الناشئة  والخسائر الضريبية غير المستخدمة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة  

القوائم المالية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل إذا كانت ناشئة عن    فيما بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في  المؤجلة 
ألغراض  اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت تجميع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر ل

ضرائب )واألنظمة( التي يتم سنها أو المطبقة  المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت ال
في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع سريانها في حالة بيع األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل   المؤجلة. يتم  فعلياً 

للضري الخاضعة  المبالغ  أن  المحتمل  كان من  إذا  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  يمكن  إثبات  أساسها  والتي على  متاحة  تكون  المستقبل سوف  في  بة 
 االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة. 

 
وعندما  يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة للموجودات الضريبية المتداولة  

ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية عند وجود حق نافذ  تكون أرصدة الضريبة المؤجلة  
 نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. 
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 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 
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 )تتمة(هامة ملخص السياسات المحاسبية ال  4
 

   إثبات اإليرادات 4-20
 

السيطرة على  يتم إثبات اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء، والتي تحدث عندما يتم نقل السيطرة إلى العميل بموجب عقود بيع السلع. يتم تحديد  
والمنتجات ذات الصلة إلى العميل، والذي يحدث عادةً عندما يتم نقل المنتج فعليًا  المنتجات التي سيتم نقلها إلى العميل عندما تنتقل ملكية زيت التشحيم  

ذات الصلة    إلى سفينة أو أنبوب أو آلية تسليم أخرى. لدى الشركة عقود مع عمالء يكون فيها تزويدهم بخليط زيوت التشحيم و / أو المنتجات الثانوية
 دات في نقطة زمنية معينة عند تنتقل السيطرة على البضائع إلى العميل، ويكون ذلك عادة عند تسليمها. هو التزام األداء الوحيد. تثبت الشركة اإليرا

 
حية تحديد  خلصت الشركة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات، وتملك صال

ع قبل نقلها إلى العميل، باستثناء اتفاقية جدة لتوريد المواد الخام واتفاقية شراء األسفلت لبيع خليط زيت الوقود وزيت  األسعار، وتسيطر على البضائ
 الوقود البحري الثقيل، على التوالي، الموقعة مع شركة أرامكو السعودية، والتي تعمل الشركة بموجبها كوكيل. 

 
 مصاريف  4-21

 
المصاريف الناتجة من جهود الشركة في التسويق والبيع والتوزيع. تُصنف جميع المصاريف األخرى، باستثناء تكاليف  إن مصاريف البيع والتسويق هي  

العمومية  المبيعات والنفقات المالية، كمصاريف عمومية وإدارية. يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكاليف المبيعات والبيع والتسويق والمصاريف  
 األمر، بطريقة منتظمة.واإلدارية، إن لزم 

 
 إيرادات مالية  4-22

 
العمر المتوقع  تُقاس اإليرادات المالية باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى  

 الدفترية للموجودات المالية. لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، أيهما أنسب، إلى صافي القيمة 
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شركة 
 

س 
أرامكو السعودية لزيوت األسا

- 
ف 

لوبري
 

)شركة ذات مسؤولية محدودة( 
 

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

31
  

ديسمبر 
2021

 
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالرياال
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5
 

صنع ومعدات 
ممتلكات وم

 
 

)أ(
 

ت: 
صنع والمعدا

ت والم
فيما يلي الحركة في الممتلكا

 
 

 
مرافق
 

صنيع 
ت

 
مبان

  
وتحسينات
 

على 
  

عقار
 

مستأجر 
 

أثاث
 

وتجهيزات 
 

آالت
 

ومعدات
 

أخرى
 

سيارات 
 

أعمال
 

رأسمالية
 

قيد 
  

التنفيذ
 

المجموع 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

 
 

 
في
 1

 
يناير
 

2021
 

7,646,597,830
 

330,407,213
 

27,367,141
 

232,110,378
 

6,554,927
 

191,985,388
 

8,435,022,877
 

ت 
ضافا

إ
 

- 
- 

- 
- 

- 
80,806,044

 
80,806,044

 
ت 

استبعادا
 

- 
- 

- 
- 

(
4,199,229

 ) 
- 

(
4,199,229

 ) 
ت 

تحويال
 

76,541,380
 

291,800
 

- 
11,425,927

 
- 

(
88,259,107

 ) 
- 

في
 

31
 

ديسمبر
 

2021
 

7,723,139,210
 

330,699,013
 

27,367,141
 

243,536,305
 

2,355,698
 

184,532,325
 

8,511,629,692
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االستهالك
 

المتراكم 
 

 
 

 
 

 
 

 
في
 1

 
يناير
 

2021
 

2,572,439,495
 

268,677,083
 

26,495,716
 

189,777,081
 

5,882,587
 

- 
3,063,271,962

 
المحمل
 

للسنة 
 

315,767,620
 

5,950,439
 

254,149
 

7,774,679
 

264,868
 

- 
330,011,755

 
ت 

استبعادا
 

- 
- 

- 
- 

(
4,099,767

 ) 
- 

(
4,099,767

 ) 
في
 

31
 

ديسمبر
 

2021
 

2,888,207,115
 

274,627,522
 

26,749,865
 

197,551,760
 

2,047,688
 

- 
3,389,183,950

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صافي

  
القيمة
 

الدفترية
: 

 
 

 
 

 
 

 
31
 

ديسمبر
 

2021
 

4,834,932,095
 

56,071,491
 

617,276
 

45,984,545
 

308,010
 

184,532,325
 

5,122,445,742
 

31
 

ديسمبر
 

2020
 

5,074,158,335
 

61,730,130
 

871,425
 

42,333,297
 

672,340
 

191,985,388
 

5,371,750,915
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شركة 
 

س 
أرامكو السعودية لزيوت األسا

- 
ف 

لوبري
 

)شركة ذات مسؤولية محدودة( 
 

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

31
  

ديسمبر 
2021

 
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالرياال
 

 

20
 

5
 

صنع ومعدات 
ممتلكات وم

 
)تتمة( 

 
 

 
مرافق
 

صنيع 
ت

 
مبان

  
وتحسينات
 

على 
  

عقار
 

مستأجر 
 

أثاث
 

وتجهيزات 
 

آالت
 

ومعدات
 

أخرى
 

سيارات 
 

أعمال
 

رأسمالية
 

قيد 
  

التنفيذ
 

المجموع 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

 
 

 
في
 1

 
يناير
 

2020
 

7,026,227,247
 

326,335,947
 

27,367,141
 

229,713,448
 

6,096,879
 

657,122,219
 

8,272,862,881
 

ت 
ضافا

إ
 

- 
- 

- 
- 

- 
162,484,996

 
162,484,996

 
ت 

استبعادا
 

- 
- 

- 
- 

(
325,000

 ) 
- 

(
325,000

 ) 
ت 

تحويال
 

620,370,583
 

4,071,266
 

- 
2,396,930

 
783,048

 
(

627,621,827
 ) 

- 
في
 

31
 

ديسمبر
 

2020
 

7,646,597,830
 

330,407,213
 

27,367,141
 

232,110,378
 

6,554,927
 

191,985,388
 

8,435,022,877
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االستهالك
 

المتراكم 
 

 
 

 
 

 
 

 
في
 1

 
يناير
 

2020
 

2,290,219,777
 

262,740,154
 

26,212,459
 

181,969,126
 

5,570,246
 

- 
2,766,711,762

 
المحمل
 

للسنة 
 

282,219,718
 

5,936,929
 

283,257
 

7,807,955
 

529,008
 

- 
296,776,867

 
ت 

استبعادا
 

- 
- 

- 
- 

(
216,667

 ) 
- 

(
216,667

 ) 
في
 

31
 

ديسمبر
 

2020
 

2,572,439,495
 

268,677,083
 

26,495,716
 

189,777,081
 

5,882,587
 

- 
3,063,271,962

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صافي

  
القيمة
 

الدفترية
: 

 
 

 
 

 
 

 
31
 

ديسمبر
 

2020
 

5,074,158,335
 

61,730,130
 

871,425
 

42,333,297
 

672,340
 

191,985,388
 

5,371,750,915
 

31
 

ديسمبر
 

2019
 

4,736,007,470
 

63,595,793
 

1,154,682
 

47,744,322
 

526,633
 

657,122,219
 

5,506,151,119
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 )تتمة(  ممتلكات ومصنع ومعدات  5
 

تشتمل مرافق التصنيع على تكاليف الصيانة الدورية للمصفاة. فيما يلي تحليل للحركة في تكاليف الصيانة الدورية المحددة للمصفاة خالل   )ب(
 ديسمبر:  31السنة المنتهية في 

 

 2021 2020 
   : التكلفة

 113,672,712 113,672,712 يناير 1 في
 113,672,712 113,672,712 ديسمبر  31 في

   
   : المتراكم االستهالك

 26,291,567 49,026,111 يناير 1 في
 22,734,544 22,832,704 السنة  خالل اإلطفاء 

 49,026,111 71,858,815 ديسمبر  31 في
   

 64,646,601 41,813,897 ديسمبر  31 في كما الدفترية القيمة
 

تتعلق اإلضافات خالل السنة في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل أساسي باإلضافات العادية إلى مصافي ينبع وجدة. وتتعلق األعمال   )ج( 
بأعمال التطوير والتحسين لمصافي الشركة في جدة وينبع. تتوقع اإلدارة أن يتم االنتهاء من    2021ديسمبر    31الرأسمالية قيد التنفيذ في  

 .2022ديسمبر  31األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في مصفاتي جدة وينبع في السنة المنتهية في 
 

 تم توزيع االستهالك المحمل للسنة على النحو التالي:  )د(
 

 2020 2021 إيضاح  
 

 
  

 295,798,471 329,089,982 23 المبيعات  تكلفة
 978,396 921,773 25 وإدارية  عمومية مصاريف

  330,011,755 296,776,867 
 

 عقود اإليجار  6
 

سنة. ويتم    30إلى    1تقوم الشركة بتأجير مختلف األراضي وخطوط األنابيب والسيارات والمواد المحفزة. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من  
ت،  التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدا

 ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

ار مصنفة كموجودات حق االستخدام ذات طبيعة متغيرة. تحتوي بعض عقود اإليجار على ، لم يكن لدى الشركة أي عقود إيج2021ديسمبر    31في  
ديد في عقود  خيارات تمديد تمارسها الشركة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. وتسعى الشركة، حيثما كان ذلك عمليًا، إلى تضمين خيارات تم

الشركة عند بدء اإليجار بتقدير ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات. ال تقدم الشركة  إيجار جديدة لتوفير المرونة التشغيلية. تقوم  
 ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها. 
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 )تتمة( عقود اإليجار   6     
 

   موجودات حق االستخدام  (أ
 

 أراض   
  ومواد أنابيب خطوط 
 المجموع  سيارات  محفزة 

     
 110,176,685 - 11,509,910 98,666,775 2020 يناير 1 في

 18,503,645 4,655,606 - 13,848,039 إضافات 
 ( 9,316,980) ( 465,561) ( 3,588,379) ( 5,263,040) استهالك 
 ( 10,515,281) - - ( 10,515,281) اإلنهاء 
 108,848,069 4,190,045 7,921,531 96,736,493 2020 ديسمبر 31 في
     

 ( 7,236,979) ( 931,120) ( 1,980,383) ( 4,325,476) استهالك 
 101,611,090 3,258,925 5,941,148 92,411,017 2021 ديسمبر 31 في

 
 عقد اإليجار وهي كما يلي: يُحّمل االستهالك على قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكاليفه على مدى فترة 

 
 بالسنوات  - اإلنتاجي العمر الفئة 
  

 30 أراٍض 
 27 محفزة  ومواد أنابيب  خطوط

 5 سيارات 
 

 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام السنة على النحو التالي: 
 

 2020 2021 إيضاح  
    
 7,917,815 5,837,814 23 المبيعات  تكلفة

 1,399,165 1,399,165 25 وإدارية  عمومية مصاريف
  7,236,979 9,316,980 

 
 مطلوبات إيجارية  (ب

 
  2021 2020 
    
 112,512,840 117,640,486  يناير 1 في

 18,503,645 -  السنة   خالل إضافات
 ( 3,643,344) ( 10,177,394)  السنة   خالل اإليجار مدفوعات

 5,196,184 5,339,900  السنة  خالل التمويل  تكاليف تراكم
 ( 14,928,839) -  اإلنهاء 

 117,640,486 112,802,992  ديسمبر  31 في
    

 
 2020 2021 إيجارية  مطلوبات

   
 19,560,029 5,268,474 متداولة 

 98,080,457 107,534,518 ة متداول غير
 112,802,992 117,640,486 
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 )تتمة( عقود اإليجار       6
 

المحتملة بمبلغ  2021ديسمبر    31كما في   المستقبلية  النقدية الصادرة  التدفقات  التزام   109,73، تم إدراج  مليون لاير سعودي )غير مخصومة( في 
 مليون لاير سعودي(.  109,73: 2020اإليجار ألنه من المؤكد بشكل معقول أنه سيتم تمديد عقد اإليجار )

 
ارسة أحد الخيارات بالفعل )أو لم تتم ممارستها( أو أصبحت الشركة ملزمة بممارستها )أو لم تمارسها(. ال يتم  تتم إعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا تم مم

رة  تعديل تقييم التأكيد المعقول إال في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف، التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيط
 ية الحالية، لم يحدث تعديل على شروط اإليجار بسبب ممارسة خيارات التمديد واإلنهاء. المستأجر. خالل السنة المال

 
 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل 

 
 ديسمبر   31 في المنتهية  للسنة  

 2021 2020 
   
 9,316,980 7,236,979 االستخدام  حق موجودات على االستهالك تكلفة

 5,196,184 5,339,900 (26 رقم إيضاح - التمويل  بتكاليف مدرج) الفائدة  مصروف
  - وتوزيع بيع مصاريف في مدرجة) األجل قصيرة باإليجارات  مرتبطة  مصاريف
 9,105,607 7,960,254 (24 اإليضاح

 العمومية  المصاريف  في مدرج) األجل قصيرة   اإليجار بعقود مرتبط مصروف
 2,044,042 - (25 اإليضاح  - واإلدارية

 
 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام السنة على النحو التالي: 

 
  

 2020 2021 إيضاح 
    
 7,917,815 5,837,814 23 المبيعات  تكلفة

 1,399,165 1,399,165 25 وإدارية  عمومية مصاريف
  7,236,979 9,316,980 

 
 خيار التمديد 

 
خيار  عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ   لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة  اقتصادياً  اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً 

 كداً بشكل معقول. اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤ
 

   بالنسبة لعقود إيجار األرض وخطوط األنابيب، تعتبر العوامل التالية عادة األكثر صلة: 
 

   هاء(.إذا كانت هناك مدفوعات غرامات جوهرية لإلنهاء )أو عدم التمديد(، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم اإلن •
 

لى عقار مستأجر قيمة جوهرية متبقية، فعادة ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو  إذا كان من المتوقع أن يكون ألي تحسينات ع •
   عدم اإلنهاء(.

 
ال األصل  وما لم يرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في عين االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات التأجير السابقة والتكاليف وتوقف العمل الستبد  •

   المؤجر.
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 دات غير ملموسة موجو  7
 

 2021 2020 
   التكلفة 

 30,213,394 32,838,854 يناير 1 في
 2,625,460 - إضافات 

 32,838,854 32,838,854 ديسمبر  31 في
   

   المتراكم  اإلطفاء
 9,557,297 12,538,161 يناير 1 في

 2,980,864 2,917,041 للسنة  المحمل
 12,538,161 15,455,202 ديسمبر  31 في

 20,300,693 17,383,652 ديسمبر  31 في  كما الدفترية القيمة 
 

   تتكون الموجودات غير الملموسة من برمجيات وتكاليف تطويرها.
 

 ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن للموظفين 8
 

 تتكون الذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين من اآلتي:  )أ(
 

 2020 2021 إيضاح  
    
 6,589,329 4,737,501  للموظفين مساكن بتمليك خاصة  مدينة ذمم

 ً  ( 1,953,601) ( 2,142,528) 12 المتداول  الجزء: ناقصا
  2,594,973 4,635,728 

 
،  2010خالل سنة  في السنوات السابقة، كان لدى الشركة برنامج تمليك سكن الموظفين والذي يمنح الموظفين السعوديين المؤهلين فرصاً المتالك سكن.  

عن طريق البيع المباشر للموظفين. تم بيع المنازل للموظفين المؤهلين وتم تسجيل ذمة مدينة مقابل ذلك البيع بدون نفقات    133تم إنشاء وبيع   مسكناً 
من الراتب األساسي. تقوم    %25سنة. يتم استقطاع مبالغ شهرية من رواتب الموظفين حتى نسبة    15تمويل، ومن المتوقع أن يتم تحصيلها خالل فترة  

 الشركة باإلجراءات القانونية الالزمة لتحويل ملكية هذه المنازل الموظفين المعنيين عند سداد كامل مبلغ القرض. 
 

 فيما يلي الحركة في الذمم المدينة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين:  )ب(
 

 2021 2020 
   

 9,300,419 6,589,329 يناير  1 في  الرصيد
 ( 2,768,032) ( 2,050,925) السنة  خالل الموظفين رواتب من االستقطاعات

 56,942 199,097 الخصم  عند مستحقة تمويل إيرادات 
 6,589,329 4,737,501 ديسمبر 31 في  الرصيد

 
 ديسمبر فيما يلي:  31يتلخص جدول التحصيل لمجموع الذمم المدينة القائمة الخاصة بتمليك مساكن للموظفين في  )ج( 
 2021 2020 
   

2021 - 2,104,959 
2022 2,309,384 1,569,928 
2023 918,962 1,114,187 
2024 766,094 1,103,155 
2025 715,521 543,452 
 459,041 715,819 بعدها  وما 2026
 ً  ( 305,393) ( 688,279) محققة  غير تمويلية  إيرادات: ناقصا

 4,737,501 6,589,329 
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 قروض للموظفين 9
 

 تتكون القروض إلى الموظفين مما يلي: 
 

 2020 2021 إيضاح  
    

 16,929,064 16,899,018 (أ)9 للموظفين  سكن قروض
 2,849,446 2,276,366 (ب) 9 للموظفين  أخرى قروض
 ً  ( 6,567,694) ( 7,274,969) 12 المتداول  الجزء: ناقصا

  11,900,415 13,210,816 
 

 قروض سكن للموظفين  (أ)
 

 فيما يلي الحركة في رصيد قروض سكن للموظفين: 
 

 2021 2020 
   

 22,129,703 16,929,064 يناير  1 في  الرصيد
 1,398,922 2,656,977 السنة  خالل  صرفها تم جديدة قروض
 1,072,553 695,381 تمويل  إيرادات 

 ( 793,122) ( 629,254) الجديد  القرض  على الخصم  تأثير
 ( 6,878,992) ( 2,753,150) السنة  خالل المتقاعدين الموظفين مع التسوية  ذلك في  بما الخصومات

 16,929,064 16,899,018 ديسمبر 31 في  الرصيد
 

لهذا البرنامج، يمنح الموظفون المؤهلون  تم منح قروض إسكان لموظفي الشركة السعوديين المؤهلين بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً 
ة مع هؤالء  قروضاً لغرض شراء أو تشييد مساكنهم. إن هذه القروض ال تحمل أي نفقات تمويل ويتم سدادها من قبل الموظفين وفقاً لالتفاقيات ذات الصل 

 الموظفين وهي مضمونة مقابل رهن المساكن ذات الصلة. 
 

 كن الموظفين فيما يلي: يتلخص جدول التحصيل لمجموع قروض س
 

 2021 2020 
   

2021 - 5,956,916 
2022 6,197,469 4,035,330 
2023 3,398,612 3,651,013 
2024 3,198,694 3,458,854 
2025 3,123,699 1,268,246 
 845,498 3,948,438 بعدها  وما 2026
 ً  ( 2,286,793) ( 2,967,894) محققة  غير تمويلية  إيرادات: ناقصا

 16,899,018 16,929,064 
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 )تتمة( قروض للموظفين  9
 

 قروض أخرى للموظفين  )ب(
 

لهذا البرنامج، يمنح الموظفون   المؤهلون  تُمنح هذه القروض لموظفي الشركة السعوديين المؤهلين بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً 
من مخصص منافع نهاية الخدمة المستحقة. إن هذه القروض ال تحمل أي نفقات تمويل ويتم سدادها من قبل الموظفين    %80لذلك قروضاً بحد أقصى بنسبة  

 شهراً وهي مضمونة مقابل منافع نهاية الخدمة للموظفين المعنيين. 36خالل فترة 
 

 فيما يلي الحركات في القروض األخرى للموظفين: 
 

 2021 2020 
   
 2,650,081 2,849,446 يناير 1 في

 2,900,029 1,409,484 السنة  خالل  صرفها  تم قروض
 87,405 90,985 للسنة   تمويل إيرادات 

 ( 71,118) ( 44,722) الجديد  القرض  على الخصم  تأثير
 ( 2,716,951) ( 2,028,827) الرواتب  من استقطاعات

 2,849,446 2,276,366 ديسمبر  31 في
 

 لمجموع القروض األخرى للموظفين فيما يلي: يتلخص جدول التحصيل 
 

 2021 2020 
   

2021 - 1,410,802 
2022 1,420,140 1,036,805 
2023 627,997 415,626 
2024 347,792 - 
 ً  ( 54,829) ( 119,563) محققة  غير تمويلية  إيرادات: ناقصا

 2,276,366 2,808,404 
 

 مخزون  10
 

 2021 2020 
   

 173,472,279 293,306,011 جاهزة  بضائع
 215,114,740 215,477,906 التنفيذ  قيد إنتاج
 79,006,789 117,400,190 أولية  مواد
 89,135,350 98,414,846 المستهلكة  والمواد الغيار  قطع
 724,598,953 556,729,158 

 ً  ( 12,937,706) ( 14,537,079) متقادم  مخزون مخصص: ناقصا
 710,061,874 543,791,452 

 
 . 23تم اإلفصاح عن مبالغ المخزون المثبتة كمصروف في اإليضاح 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم: 

 
  2021 2020 
    

 10,216,144 12,937,706  االفتتاحي   الرصيد
 2,721,562 1,599,373  إضافات 
 12,937,706 14,537,079  الختامي  الرصيد
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 ذمم مدينة تجارية  11
 

 2020 2021 إيضاح  
    
 219,490,367 454,997,563  تجارية   مدينة ذمم

 219,804,339 413,031,623 21 ، 19 عالقة  ذات  أطراف 
  868,029,186 439,294,706 

 ( 505,641) ( 5,351,541)  تحصيلها   في مشكوك ديون مخصص
  862,677,645 438,789,065 

 
مليون لاير سعودي( في قائمة المركز المالي. للحصول على    367,54:  2020مليون لاير سعودي )  632,03تمت مقاصة الذمم المدينة التجارية البالغة  

  .19تفاصيل، يُرجى الرجوع إلى اإليضاح  
 

 قيمتها العادلة. نظراً لقصر أجل الذمم المدينة التجارية، فإن قيمتها الدفترية تقارب 
 

يوما. قد تتنفوذ   90إلى  30الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من 
مق الحصول على ضمانات  الشركة  ليس من سياسة  المقابلة.  لألطراف  االئتمان  بالتغيرات في مخاطر  الدفترية  لدى  القيمة  التجارية  المدينة  الذمم  ابل 

ية السعودية.  األطراف األخرى، وبالتالي فإن هذه األرصدة بدون ضمانات. تتركز الغالبية العظمى من الذمم المدينة التجارية للشركة في المملكة العرب
   التجارية القائمة. %( من الذمم المدينة62: 2020) %55، تبلغ نسبة أكبر خمس عمالء للشركة 2021ديسمبر  31كما في 

 
أو جزئياً، عندما تكون قد استنفدت جميع جهود االسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توق  ع معقول  تقوم الشركة بشطب الموجودات المالية، كلياً 

 الستردادها. 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية: 
 

  2021 2020 
    

 233,603 505,641  االفتتاحي   الرصيد
 272,038 4,845,900  للسنة  المحمل
 505,641 5,351,541  الختامي  الرصيد

 
كن االطالع  إن المعلومات المتعلقة باالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وتعرض الشركة للمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة يم

 . 28,2اإليضاح عليها في 
 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 12
 

 2020 2021 إيضاح  
    

 108,456,393 16,763,929  المدينة  المضافة  القيمة  ضريبة  صافي
 6,567,694 7,274,969 9 (المتداول  الجزء) - للموظفين قروض

ً  مدفوع تأمين  4,645,748 5,077,023  مقدما
 10,756,656 3,061,806  موردين  إلى مقدمة دفعات

 1,953,601 2,142,528 8 ( المتداول الجزء) للموظفين مساكن بتمليك خاصة  مدينة ذمم
 303,246 355,162  ألجل  ودائع - مدينة  فائدة 

 5,549,749 5,739,814  أخرى
  40,415,231 138,233,087 

 
)الجزء   للموظفين  القروض  تسوية  المدينة  يتم  والذمم  المدينة  والفوائد  المتداول(،  )الجزء  للموظفين  بتمليك مساكن  الخاصة  المدينة  والذمم  المتداول(، 

   شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تمثل القيم الدفترية لهذه األرصدة نفس قيمتها العادلة. 12األخرى عادة خالل 
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 نقد وما يماثله  13
 

  2021 2020 
    
 280,000 280,000  الصندوق  في نقد
 25,503,382 29,322,894  البنوك  لدى نقد

 647,067,722 1,319,883,608  ألجل   ودائع
  1,349,486,502 672,851,104 

 
لثالثة أشهر أو أقل. وهي تتضمن  يتم إيداع الودائع ألجل لدى بنوك تجارية محلية وتُدر إيرادات مالية بأسعار السوق السائدة بفترات استحقاق أصلية  

مليون لاير سعودي. تعتبر القيمة الدفترية في تاريخ كل تقرير نفس القيمة    14,55وديعة ألجل محتفظ بها لغرض منافع نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ  
   العادلة.

 
 رأس المال  14

 
لاير    10,000حصة مدفوعة بالكامل بقيمة    44,100يتكون من  مليون لاير سعودي و  441، بلغ رأس مال الشركة  2020و  2021ديسمبر    31في  

 : 2021و 2021ديسمبر  31سعودي لكل حصة. فيما يلي نمط التملك لرأس مال الشركة كما في 
 الملكية  نسبة المبلغ    
     

 % 70 308,700,000   السعودية  أرامكو
 % 30 132,300,000   جدوى

 % 100 441,000,000   المجموع 
 

 .2021مليون لاير سعودي وتم دفع الرصيد بالكامل في شهر نوفمبر  1,023.4غ ، وافق الشركاء على توزيعات أرباح بمبل2021أكتوبر  4في 
 

 احتياطي نظامي  15
 

ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة تحويل   للسنة إلى احتياطي  من صافي الربح    %10وفقاً 
من رأس مال    %30من رأس مالها. لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي النظامي حيث أنه قد تجاوز نسبة    %30نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي  

 الشركة في سنوات سابقة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على الشركاء. 
 

 اقتراضات طويلة األجل  16
 

 ضات طويلة األجل مما يلي:تتكون االقترا
 

 2020 2021 إيضاح  
    

 1,325,452,500 2,250,000,000 ( أ)16 (مرابحة) اإلسالمية المصرفية  التسهيالت
 828,614,700 -  العامة  االستثمارات صندوق 

  2,250,000,000 2,154,067,200 
 ( 1,033,235,550) ( 146,250,000)  األجل   طويلة  اقتراضات من المتداول الجزء: ناقًصا 

  2,103,750,000 1,120,831,650 
 

 ديسمبر:  31فيما يلي الجزء المتداول من االفتراضات طويلة األجل للسنتين المنتهيتين في  
 

 2021 2020 
   

 568,976,250 146,250,000 مرابحة 
 464,259,300 - العامة  االستثمارات صندوق 

 146,250,000 1,033,235,550 
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   )تتمة(اقتراضات طويلة األجل  16
 

 فيما يلي تفاصيل إجمالي استحقاقات االقتراضات: 
 

 2021 2020 
   

2021 - 1,033,235,550 
2022 146,250,000 810,230,250 
2023 163,125,000 198,101,400 
2024 196,875,000 75,000,000 
2025 225,000,000 37,500,000 
2026 258,750,000 - 
2027 270,000,000 - 
2028 315,000,000 - 
2029 675,000,000 - 

 2,250,000,000 2,154,067,200 
 

 فيما يلي العمالت المستخدمة في االقتراضات وما يعادلها باللاير السعودي: 
 

 2021 2020 
   
 467,977,500 1,687,500,000 سعودي  لاير

 1,686,089,700 562,500,000 أمريكي دوالر
 2,154,067,200 2,250,000,000 المجموع 

 
ر"( للقروض  هذه التسهيالت محملة بتكاليف تمويل بأسعار السوق، والتي تستند عموًما إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية )"سايبو

المثبتة  السعودي ومعدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن )"ليبور"( للقروض المقومة بالدوالر األمريكي. تم اإلفصاح عن تكاليف التمويل  باللاير  
 . 26كمصاريف على االقتراضات أعاله في اإليضاح رقم 

 
 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة( من بنك تجاري محلي  (أ)

 
اتفاقية مرابحة مع خمسة بنوك محلية بمبلغ  ،  2021أغسطس    19في   اتفاقية قرض إسالمي مشترك بموجب  مليون لاير    1,687,5أبرمت الشركة 

مليون لاير سعودي( لغرض سداد اقتراضات سابقة وضعت مع البنك التجاري المحلي وصندوق    562,5مليون دوالر أمريكي )ما يعادل    150سعودي و
. 2029يونيو    30ويستمر على أساس دفعات نصف سنوية غير متساوية حتى    2022يونيو    30ل السداد األساسي من  االستثمارات العامة. يبدأ جدو 

   يخضع التسهيل لتكاليف تمويل محتسبة من قبل البنك وفقاً لما تنص عليه اتفاقية القرض.
 

،  2021ديسمبر   31ى، الحفاظ على نسب مالية معينة. كما في  تحتوي اتفاقيات القروض الجديدة على بعض التعهدات، والتي تتطلب، من بين أمور أخر
   كانت الشركة ملتزمة بجميع التعهدات مع المقرضين.

 
 التزامات منافع الموظفين 17

 
 ديسمبر مما يلي:  31تتكون التزامات منافع الموظفين في 

 
 2020 2021 إيضاح  
    

 170,958,946 154,834,671 ( أ)17 للموظفين   الخدمة  نهاية  منافع
 122,153,153 166,834,910 (ب) 17 الخدمة  نهاية بعد  للموظفين الصحيّة الرعاية  منافع
  321,669,581 293,112,099 

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين  )أ(

 
السعودي في المملكة العربية السعودية. تعتمد منافع نهاية  لدى الشركة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل  

 ية. الخدمة للموظفين على أساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد سنين خدمتهم التراكمية كما هو وارد في أنظمة المملكة العربية السعود
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 )تتمة(  التزامات منافع الموظفين 17
 

  للموظفين )تتمة(مخصص منافع نهاية الخدمة  )أ(
 

 يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصروف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الشامل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي. 
 

 فيما يلي الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين المحددة: 
 2021 2020 
   
 173,615,872 170,958,946 يناير 1 في

   
   : الخسارة أو  الربح في مدرجة

 10,720,150 10,798,763 الحالية  الخدمة تكلفة
 5,210,447 3,447,681 الفائدة  تكلفة
 14,246,444 15,930,597 

   : اآلخر الشامل الدخل في مدرجة
 ( 81,620) 1,707,013 االلتزامات على  اكتوارية( أرباح/ ) خسائر

   
 ( 18,505,903) ( 32,077,732) مدفوعة  منافع

 170,958,946 154,834,671 ديسمبر  31 في
 

 تشتمل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات منافع الموظفين المحددة على ما يلي: 
 2021 2020 
   

    %2,00 %2,65 الخصم  معدل
 %2,00 %2,65 للرواتب   المستقبلية  الزيادة معدالت

 
 فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على التزامات المنافع المحددة: 

 
 معدل الخصم: 

 2021 2020 
   

 ( 6,954,866) ( 6,640,896) الخصم  معدل  في %0,5 بنسبة زيادة
 7,526,714 7,202,141 الخصم   معدل في %0,5 بنسبة  نقص

 
 معدل زيادة الرواتب في المستقبل: 

 2021 2020 
   

 7,925,343 7,559,841 المستقبلية  الرواتب معدل  في %0,5 بنسبة زيادة
 ( 7,390,195) ( 7,033,404) المستقبلية  الرواتب معدل في %0,5 بنسبة  انخفاض

 
المرجح حدوث ذلك، وقد تكون التغيرات  يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من  

يمة الحالية  في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة )الق
 ير( قد تم تطبيقها عند احتساب نهاية الخدمة للموظفين. اللتزام المنافع المحددة التي تحتسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقر

 
 :2021ديسمبر  31فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات منافع الموظفين غير المخصومة كما في 

 
 5,780,105 واحدة  سنة من أقل
 64,192,155 سنوات  5 – 1 بين

 337,385,061 سنوات  5 من أكثر
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 )تتمة(  منافع الموظفينالتزامات  17
 

 منافع الرعاية الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمة  )ب(
 

  55سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارهم عن    25تُقدم الشركة أيضاً تغطية طبية كاملة للموظفين السعوديين وأزواجهم بشرط إكمالهم ما ال يقل عن  
 مؤهالً للحصول على هذه الميزة.  2021فبراير  28الذي انضم إلى الشركة بعد  سنة أو يبلغ الموظف ستين عاماً. لن يكون الموظف

 
 يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الشامل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي. 

 
 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة: 

 2021 2020 
   
 140,650,105 122,153,153 يناير 1 في

   : الخسارة أو  الربح في مدرجة
 8,336,676 6,317,359 الحالية  الخدمة تكلفة
 7,590,146 4,194,967 الفائدة  تكلفة
 10,512,326 15,926,822 

   : اآلخر الشامل الدخل في مدرجة
 ( 33,513,698) 35,619,058 االلتزام   على اكتوارية( أرباح) خسائر
 ( 910,076) ( 1,449,627) مدفوعة  منافع

 122,153,153 166,834,910 ديسمبر  31 في
 

 تشتمل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة على ما يلي: 
 2021 2020 
   

    %3,35 %3,30 الخصم  معدل
    %5,35 %5,30 (التقاعد وبعد التقاعد  قبل ) الطبي  التأمين معدل

 
 فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على التزامات المنافع المحددة: 

 
 معدل الخصم: 

 2021 2020 
   

 ( 15,019,869) ( 21,506,004) الخصم  معدل  في %0,5 بنسبة زيادة
 18,747,725 25,968,090 الخصم   معدل في %0,5 بنسبة  نقص

 
 معدل التأمين الطبي )قبل التقاعد(: 

 2021 2020 
   

 6,384,082 7,344,226 (التقاعد قبل) الطبي التأمين معدل  في %0,5 بنسبة زيادة
 ( 5,178,111) ( 6,677,806) ( التقاعد  قبل) الطبي التأمين  معدل في %0,5 بنسبة  انخفاض

 
 الطبي )بعد التقاعد(: معدل التأمين  

 2021 2020 
   

 11,905,867 17,518,078 ( التقاعد بعد) الطبي التأمين معدل  في %0,5 بنسبة زيادة
 ( 9,934,182) ( 15,329,893) (التقاعد بعد) الطبي التأمين  معدل في %0,5 بنسبة  انخفاض

 
االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون التغيرات  يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع  

لقيمة الحالية  في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسية التزامات المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة )ا
   طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند احتساب نهاية الخدمة للموظفين.اللتزامات المنافع المحددة التي تحتسب ب

 
 

 )تتمة(  التزامات منافع الموظفين 17
 

   منافع الرعاية الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمة )تتمة( )ب(
 

 : 2021ديسمبر  31الصحيّة للموظفين بعد نهاية الخدمة كما في فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لمنافع الرعاية 
 

 738,061 واحدة  سنة من أقل
 7,699,104 سنوات  5 – 1 بين

 177,821,372 سنوات  5 من أكثر
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 مطلوبات غير متداولة أخرى 18
 

 2021 2020 
   

 30,733,784 31,412,804 التفكيك  مخصص
 6,151,276 5,524,482 االدخار  خطة

 1,334,002 1,236,717 المزمنة  الطبية الحاالت
 38,174,003 38,219,062 

 
من المتوقع   يتم تكوين مخصص إيقاف التشغيل اللتزام إغالق مصفاة جدة واستصالحها وتفكيكها. من المتوقع أن يتم تكبد هذه االلتزامات في السنة التي

اإلدارة المخصص بناًء على فهم اإلدارة للمتطلبات النظامية الحالية في المملكة العربية السعودية وشروط اتفاقيات  أن يتم فيها إغالق المصفاة. تقدر  
 الترخيص والتقديرات الهندسية. 

 
المعلومات المتاحة حاليًا بما  يمثل مخصص التزام إيقاف تشغيل القيمة الحالية للمبلغ الكامل لتكاليف اإلغالق واالستصالح المستقبلية المقدرة، بناًء على  

اتها عند  في ذلك خطط اإلغالق واألنظمة المعمول بها. قد تكون التغييرات المستقبلية، إن وجدت، في األنظمة وافتراضات التكلفة جوهرية وسيتم إثب
 تحديدها. 

 
 فيما يلي حركة مخصص مخزون التفكيك:

  2021 2020 
    

 30,079,874 30,733,784  االفتتاحي   الرصيد
 653,910 679,019  خصم  إطفاء

 30,733,784 31,412,803  الختامي  الرصيد
 

 ذمم دائنة تجارية  19
 

 2020 2021 إيضاح  
    

 729,372,182 933,265,292 21 عالقة  ذات  أطراف 
 49,399,960 45,443,237  أخرى  أطراف 

 110,654,069 107,962,486  أخرى  دائنة ذمم
  1,086,671,015 889,426,211 

 
شهًرا من تاريخ إثباتها. تمثل القيم الدفترية للذمم الدائنة التجارية تقارب قيمها    12-3الذمم الدائنة التجارية غير مضمونة ويتم سدادها عادة في غضون  

 العادلة، وذلك بسبب طبيعتها قصيرة األجل. 
 

للموجودات والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي حيث تمتلك الشركة حالياً حق نافذ نظاًما بمقاصة  يتم إجراء مقاصة  
دية  امكو السعوالمبالغ المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. أبرمت الشركة اتفاقية مع أر
مصفاة ينبع. تتم  لشراء المواد الخام وبيع المنتجات الثانوية في مصفاة جدة وشراء زيت الوقود وبيع المنتجات الثانوية )زيت الوقود الثقيل البحري( في  

 يوًما ويتم سداد صافي المدفوعات إلى أرامكو السعودية أو استالمها منها.   90إلى  60تسوية هذه المعامالت بعد 
  



ق - 123

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبريف  -أرامكو السعودية لزيوت األساس  شركة 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 2021ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ 

 

33 

   )تتمة(دائنة تجارية   ذمم 19
 

 ديسمبر:   31يعرض الجدول التالي األدوات المالية المثبتة يتم إجراء مقاصة لها أو تخضع لترتيبات مقاصة قابلة للتنفيذ كما في 
 

 المالي  المركز قائمة على المقاصة آثار 

 المبالغ  إجمالي  

  تمت التي المبالغ
  قائمة في  مقاصتها

 المالي   المركز

  المعروضة المبالغ   صافي
 المالي  المركز قائمة  في
 

    2021 ديسمبر 31
 413,031,623 ( 632,031,045) 1,045,062,668 عالقة  ذات أطراف من مدينة ذمم
 933,265,292 ( 632,031,045) 1,565,296,337 عالقة  ذات  ألطراف دائنة ذمم
    

    2020 ديسمبر 31
 219,804,339 ( 367,541,553) 587,345,892 عالقة  ذات أطراف من مدينة ذمم
 729,372,182 ( 367,541,553) 1,096,913,735 عالقة  ذات  ألطراف دائنة ذمم

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 20

 
 2020 2021 إيضاح  
    

 20,254,796 38,304,614  مستحقة  مكافآت
 20,950,730 37,162,681  والخصومات الكمية  لخصومات مستحقات
 7,266,650 18,146,354  مستحقة  مصاريف
 19,676,860 6,335,789 1-20 الخسارة  أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مقاسة المشتقة المالية األدوات 

 11,845,856 -  بالمشاريع  متعلقة مستحقات
 5,543,618 5,127,695  أخرى

  105,077,133 85,538,510 
 

تصنيف الترتيب كاتفاقية تحوط منذ تأسيسها. تعتمد الشركة على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات. تم شرح أساليب التقييم التي  لم يتم   20-1
  .1-28يطبقها الطرف المقابل في اإليضاح 

 
 :2021ديسمبر  31مدة االستحقاق كما في فيما يلي تحليل األدوات المالية المشتقة والقيم العادلة ذات الصلة مع القيم االسمية المصنفة حسب 

 
 االسمية  القيمة  السالبة  العادلة  القيمة  
 2021 2020 2021 2020 

     

 520,893,675 297,135,409 19,676,860 6,335,789 الفائدة  سعر  مقايضات
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  21

 
الشركاء والشركات الشقيقة وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تتأثر  تتكون األطراف ذات العالقة من  

حصة    جوهري بشكل جوهري بهذه األطراف. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي يملك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا 
 أخرى(. تُعد الشركات الشقيقة للشركة منشآت مملوكة بالكامل من قبل الشركة األم النهائية، لكنهم ليسوا جزًءا من هذه الشركة. فيها )أطراف ذات عالقة 

 
 فيما يلي قائمة األطراف ذات العالقة التي تمتلك الشركة معها معامالت وأرصدة هامة: 

 
 العالقة  طبيعة العالقة  ذي  الطرف  اسم

  

 النهائية  األم والشركة الشريك "( السعودية  أرامكو ) السعودية العربية   الزيت شركة
 شريك "( جدوى)"  الصناعي لالستثمار جدوى شركة
 شقيقة  شركة ( سامرف) المحدودة موبيل السعودية أرامكو  مصفاة شركة
 شقيقة  شركة أويل  أس شركة
 شقيقة  شركة م .م.ذ  للتجارة موتيفا شركة
 شقيقة  شركة للكيميائيات  أرامكو شركة
 شقيقة  شركة األعمال  لخدمات( بكين) األقصى  الشرق أرامكو شركة

 شقيقة  شركة "( سابك )"  األساسية  للصناعات السعودية الشركة
 شقيقة  شركة "( ساتك)" للتكنولوجيا السعودية أرامكو شركة

 
   معامالت مع كبار موظفي اإلدارة

 
 موظفي اإلدارة للشركة: فيما يلي تعويضات كبار 

 
 2021 2020 
   

 28,654,197 21,564,271 األجل  قصيرة  الموظفين  منافع
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 المبيعات  22
 

 التالية: تستمد الشركة مبيعاتها من نقل السلع عند نقطة من الزمن في خطوط المنتجات الرئيسية 
 2021 2020 
   
 2,180,608,749 4,743,117,949 خام  نفط

 1,006,884,457 2,017,281,011 الثانوية  المنتجات
 6,760,398,960 3,187,493,206 

 
 تكلفة المبيعات  23

 2020 2021 إيضاح  
    

 2,206,323,394 4,095,718,202  المواد  تكلفة
 177,757,450 187,000,084  بالموظفين  متعلقة تكاليف

 295,798,471 329,089,982 5 ومعدات  ومصنع ممتلكات استهالك
 7,917,815 5,837,814 6 االستخدام  حق موجودات استهالك

 1,056,473 902,438  ملموسة  غير موجودات إطفاء
 83,708,719 00,073,8121  أخرى

  18,622,3324,7 2,772,562,322 
 

 وتوزيعمصاريف بيع  24
 2021 2020 
   

 73,183,810 94,128,690 شحن   مصاريف
 9,105,607 7,960,254 خزانات   إيجارات

 9,012,565 3,898,087 تأخير  غرامة نفقات
 6,502,312 10,595,736 أخرى

 116,582,767 97,804,294 
 

 مصاريف عمومية وإدارية  25
 2020 2021 إيضاح  
    

 125,821,381 116,926,392  بالموظَّفين  متعلقة تكاليف
 17,638,272 22,553,768  استشارات  أتعاب
 2,768,438 4,513,532  وبريد  هاتف
 1,924,391 2,014,603  ملموسة  غير موجودات إطفاء
 1,233,755 1,681,810  تأمين

 1,399,165 1,399,165 6 االستخدام  حق موجودات استهالك
 1,025,187 1,241,623  عمل رحالت
 978,396 921,773 5 ومعدات  ومصنع ممتلكات استهالك
 5,291,970 462,856  تبرعات 

 167,392 -  اإلدارة   مجلس مصاريف
 2,044,042 -  إيجار 
 17,167,901 25,218,360  أخرى

  176,933,882 177,460,290 
 

 تكلفة تمويل  26
 2020 2021 إيضاح  

    : بـ تتعلق تمويل تكاليف
 43,581,074 54,872,824  ( إسالمية) مرابحة -
 22,164,123 8,968,767  (تقليدي) العامة  االستثمارات  صندوق قرض -
 5,196,184 5,339,900 6 إيجارية   مطلوبات على فائدة  -
 653,910 679,020 18 التفكيك  مخصص خصم -

  69,860,511 71,595,291 
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 الدخل الزكاة وضريبة  27
 

، تخضع جميع الحصص في الشركات المقيمة بالسعودية والتي تحتفظ  136، وبموجب المرسوم الملكي رقم أ/2017ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
بدال من الزكاة.  بها شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بشكل مباشر أو غير مباشر لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية  

 وعليه، تم إثبات ضريبة الدخل لحصة ملكية أرامكو السعودية في الشركة. 
 

، وقع الشركاء  2020تخضع الشركة للزكاة فيما يتعلق بملكية شركة جدوى لالستثمار الصناعي وضريبة الدخل فيما يتعلق بملكية أرامكو السعودية. خالل  
  الشركاء العبء االقتصادي ألي زكاة وضريبة دخل مطلوبة بموجب النظام المعمول به. اتفاقية تنص على أن يتحمل 

 
وعليه،  تؤول ملكية شركة جدوى لالستثمار الصناعي، والتي تُعد من شركاء الشركة، بشكل جزئي لشريك أجنبي غير مقيم )شركاء أجانب غير مقيمين(.  

 قامت الشركة بإثبات الزكاة على حصة الشركاء المقيمين في شركة جدوى لالستثمار الصناعي. ، 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

 المحمل للسنة  27-1
 

 ديسمبر من التالي:  31يتكون المحّمل للسنوات المنتهية في 
 

 2020 2021 إيضاح  
    
 860,866 ( 1,382,292) 3-27 محمل /  الزكاة( عكس)

 - 130,155,317 3-27 الدخل   ضريبة  مصروف
 - 60,141,646 6-27 محملة  مؤجلة ضريبة

  188,914,671 860,866 
 

 مكونات الوعاء الزكوي 27-2
 

بنسبة   الزكاة  وبنسبة  2,58تستحق  للسنة(  المعدل  الدخل  )باستثناء صافي  التقريبي  الزكاة  تتكون  2,5% من وعاء  للسنة.  المعدل  الربح  % من صافي 
 ديسمبر مما يلي:  31لحصة الشريك السعودي في الوعاء الزكوي التقريبي للسنتين المنتهيتين في المكونات الهامة 

 
 ديسمبر مما يلي:  31تتكون المكونات الهامة للوعاء الزكوي التقريبي للشريك غير التابع ألرامكو السعودية للسنتين المنتهيتين في 

 
 2021 2020 
   

 3,596,889,515 3,711,562,212 السنة  بداية  في الملكية حقوق
 308,320,754 369,037,173 السنة  بداية في مخصص

 1,079,848,043 826,027,397 اقتراضات 
 117,640,486 112,802,992 إيجارية  مطلوبات 

 33,595,318 ( 37,326,071) االلتزامات  على اكتواري ربح
 ( 5,371,750,915) ( 5,122,445,742) ومعدات  ومصنع ممتلكات

 ( 108,848,069) ( 101,611,090) االستخدام  حق موجودات
 ( 20,300,693) ( 17,383,652) ملموسة  غير موجودات
 - ( 937,500,000) أرباح  توزيعات

 ( 89,135,350) ( 98,414,846) المستهلكة  والمواد الغيار  قطع
 ( 453,740,911) ( 1,295,251,627) التقريبي  الزكوي الوعاء

   
 34,434,640 112,748,933 ( %29,07) للزكاة الخاضعة للحصة الزكوي الوعاء صافي

   
 860,866 12,525,468 محدد  بسعر التقريبية الزكاة
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 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل 27
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل  27-3
 

 وضريبة الدخل المستحقة: فيما يلي حركة الزكاة 
 

 المجموع  زكاة  الدخل  ضريبة 
    
 29,413,602 28,859,043 554,559 2020 يناير 1 في

 860,866 860,866 - للسنة  المحمل
 ( 7,429,319) ( 7,429,319) - مدفوعات 

 22,845,149 22,290,590 554,559 2020 ديسمبر 31 في
 ( 13,907,760) ( 13,907,760) - السابقة  السنة عكس

 142,680,785 12,525,468 130,155,317 للسنة  المحمل
 ( 1,102,562) ( 1,102,562) - مدفوعات 

 150,515,612 19,805,736 130,155,317 2021 ديسمبر 31 في
 

   ضريبة الدخل 27-4
 

 الشركاء األجانب في أرامكو السعودية وشركة جدوى لالستثمار الصناعي.% من صافي الدخل المعدل العائد إلى 20يحتسب التزام ضريبة الدخل بنسبة 
 

 ديسمبر: 31فيما يلي تلخيص لفروقات هامة بين صافي الدخل المالي وصافي الدخل الضريبي التقديري للسنة المنتهية في 
 

  2021 2020 
    

 81,938,245 1,691,429,702  الدخل  وضريبة الزكاة قبل  الربح
    : لـ  تعديالت

 ( 668,029,612) ( 482,704,832)  وإطفاء  استهالك -
 ( 33,595,318) 37,326,071  االلتزامات  على اكتواري ربح -
 36,453,754 31,883,062  مخصصات  -
 ( 19,415,979) ( 34,251,433)  مستخدم  مخصص     -
 1,552,840 ( 4,837,494)  بالصافي  - والمدفوعات  اإليجار فوائد -
 76,984,556 ( 15,471,586)  أخرى -

  1,223,373,490 (524,111,514 ) 
 %70,93 %70,93  األجنبي  للشريك  الملكية   نسبة

 - 867,702,115  للضريبة  الخاضع الدخل
 - ( 216,925,529)  المرحلة  الخسائر  تعديالت

 - 650,776,586  المعدل  للضريبة الخاضع الدخل
 - 130,155,317  %20 بنسبة للسنة  المحملة  الدخل  ضريبة

 

 وضع الشهادات والربوط النهائية  27-5
 

وهي بصدد تقديم إقرار الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في   2020ديسمبر   31قدمت الشركة إقرار الزكاة وضريبة الدخل حتى السنة المنتهية في 
. تم االنتهاء من 2021ديسمبر    31. ليس لدى الشركة أي طلبات ربوط مفتوحة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتباًرا من  2021ديسمبر    31

   من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 2015ديسمبر   31ربوط الزكاة وضريبة الدخل حتى 
 

 مليون لاير سعودي تم تسويته خالل السنة.  0,24بمبلغ  2015والجمارك ربًطا متعلقًا بسنة خالل السنة، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة 
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 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل 27
 

 موجودات / )مطلوبات( ضريبة مؤجلة  27-6
 

  دائنة( / محملة)  

 2021 يناير 1 في 
  أو الربح على

 2021 ديسمبر 31 في اآلخر  الشامل الدخل  على الخسارة 
     

  للممتلكات والمحاسبي الضريبي الوعاء فروقات
 ( 287,212,054) - ( 287,212,054) - والمعدات  والمصنع

 53,868,811 5,295,076 48,573,735 - مخصصات 
 176,908,990 - 176,908,990 - مرحلة  خسائر
 1,587,683 - 1,587,683 - اإليجار  عقود

 ( 54,846,570) 5,295,076 ( 60,141,646) - المجموع 
 

 تسوية مصروف ضريبة الدخل والربح المحاسبي للسنتين المنتهيتين في: 27-7
 

 2021 2020 
   

 81,938,245 1,691,429,702 الدخل   وضريبة الزكاة قبل الدخل
   

 16,387,649 338,285,940 ( %20: 2020) %20 بنسبة  الشركات  ضريبة  بمعدل  الدخل  ضريبة
   

 النفوذ الضريبي للمبالغ غير القابلة للخصم )خاضعة للضريبة( عند احتساب األرباح الخاضعة للضريبة: 
   

 ( 4,764,381) ( 98,349,871) % 29,07 بواقع للضريبة  الخاضعة غير السعودي  للشريك  الملكية   نسبة
 ( 20,415,359) 218,738,443 ومعدات  ومصنع ممتلكات

 2,416,877 ( 48,909,698) مخصصات 
 ( 4,765,630) 5,294,852 االلتزامات  على اكتواري ربح

 - ( 220,294,096) مرحلة  خسائر
 220,277 ( 12,273,90) بالصافي  - والمدفوعات  اإليجار فوائد

 10,920,567 ( 2,194,706) أخرى
 - 190,296,963 ( %0: 2020) %16ة بنسب الفعلي الدخل ضريبة معدل  بمتوسط

 
 األدوات المالية  28

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  28-1

   
 قياسات القيمة العادلة المثبتة  (أ

 
القياس في  ريخ  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تا

 الوفاء به. السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للشركة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم 
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   )تتمة( األدوات المالية 28
 

  )تتمة( قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 28-1
   
   العادلة المثبتة )تتمة(قياسات القيمة  (ب

 
عادلة إلى  عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات السوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم ال

 ى النحو التالي:مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم عل
 

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. 1المستوى  •
التي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثال: األسعار( أو غير    1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  2المستوى   •

 مستمدة من األسعار(.مباشر )مثال: 
 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن رصدها )مدخالت ال يمكن رصدها(. 3المستوى  •

 
المطفأة، باستثناء  ، يتم حالياً تصنيف جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وقياسها بالتكلفة  2020ديسمبر    31و   2021ديسمبر    31كما في  

والمطلوبات المالية،  األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. عالوة على ذلك، فإن القيمة الدفترية لجميع الموجودات  
أنها تكلفة مطفأة، تقارب القيمة العادلة في تاريخ كل    باستثناء األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المصنفة على

 تقرير.
 

   أسلوب التقييم (ج
 

ات النقدية المستقبلية  تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام حسابات القيمة الحالية للتدفق
   التي يمكن مالحظتها.المقدرة بناًء على منحنيات العائد  

 
ود أن يدفع أحد  عادة ما تشمل معامالت مقايضة أسعار الفائدة طرفين مقابلين، شركة )أو منشأة أخرى( ومؤسسة مالية. يتطلب النوع األكثر شيوًعا من العق

، يجب أن تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء  األطراف سعر فائدة ثابتًا لمدة العقد، بينما يدفع الطرف اآلخر سعر فائدة متغيًرا لنفس المدة. لذلك 
ن الذي  به، تستمد تعديالت المخاطر الخاصة باألطراف المقابلة )بما في ذلك االفتراضات حول معدالت التخلف عن السداد( من تصنيف مخاطر االئتما

   المالية. في القائمة  2تحدده اإلدارة. تم تصنيف جميع هذه العقود على أنها المستوى 
 

 إطار إدارة المخاطر  28-2
 

 تضطلع اإلدارة العليا للشركة بالمسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار إدارة المخاطر لدى الشركة. 
 

ومراقبتها مع االلتزام  إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها  
كة، من بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشر

ف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة  خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى خلق بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظ 
 على عاتقه. 

 
خاطر فيما يتعلق  تتولى إدارة الشركة مراقبة كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وفحص مدى كفاية إطار إدارة الم

ة لجنة المراجعة بالشركة في دورها اإلشرافي. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية  بالمخاطر التي تواجهها الشركة. وتتولى إدارة المراجعة الداخلية مساعد 
   بمراجعات منتظمة وبصفة خاصة على الضوابط واإلجراءات الرقابية ويتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة.

 
 تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية: 

 

 مخاطر االئتمان  -
 مخاطر السيولة  -
 مخاطر السوق )مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( -
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   )تتمة( األدوات المالية 28
 

   )تتمة( إطار إدارة المخاطر 28-2
 

 قياسات القيمة العادلة المثبتة  (د
 

 مخاطر االئتمان  (أ
 

 يماثله، والتعرضات االئتمانية للعمالء بما في ذلك الذمم المدينة القائمة من أطراف أخرى. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما 
 

 إدارة المخاطر  •
 

فقط. يطابق التصنيف المبين للتصنيفات العالمية للبنوك التي تعدها    A-3فيما يتعلق بالبنوك، يُقبل األطراف المصنفة بشكل مستقل بتصنيف أعلى من  
 رين. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه األطراف المقابلة في السداد. موديز لخدمات المستثم

 
 فيما يلي التصنيفات االئتمانية للبنوك التي تحتفظ الشركة بالنقد لديها: 

 
 2020 2021 االئتماني  التصنيف

   
A1 1,314,226,498 314,229,702 
A2 - 325,915,512 
A3 34,980,004 32,425,890 

 672,571,104 1,349,206,502 المجموع 
 

مليون لاير    0,28:  2020مليون لاير سعودي، نقًدا في الصندوق )  0,28، يمثل الرصيد المتبقي من النقد وما يماثله، بمبلغ  2021ديسمبر    31كما في  
  سعودي(.

 

االئتمانية للعمالء، مع األخذ في االعتبار مركزهم المالي وخبراتهم السابقة وعوامل أخرى. تتم  بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تقوم اإلدارة بتقييم الجودة  
لالطالع على تركيز مخاطر االئتمان على الذمم    11مراقبة االلتزام بحدود االئتمان من قبل العمالء بشكل منتظم من قبل اإلدارة. انظر اإليضاح رقم  

   المدينة التجارية.
 

  وجودات المالية عندما ال يكون هناك توقع معقول باستردادها، مثل إخفاق المدين في االلتزام بخطة السداد مع الشركة. تقوم الشركة بشطب يتم شطب الم
دما يتم  ا. عنالموجودات المالية، كلياً أو جزئياً، عندما تكون قد استنفدت جميع جهود االسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقع معقول السترداده 

   استرداد المبالغ، يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل.
 

   االنخفاض في قيمة الموجودات المالية •
 

 إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة كما في تاريخ التقرير هو كما يلي: 
 2021 2020 

   

 219,490,367 454,997,563 أخرى  أطراف  - تجارية  مدينة ذمم
 219,804,339 413,031,623 عالقة  ذات أطراف  - تجارية  مدينة ذمم

ً  مدفوعة مبالغ  ضمن  مدرجة) أخرى مدينة وذمم فائدة   5,852,995 6,094,976 ( أخرى وموجودات مقدما
 - 145,726,030 األجل   قصيرة وديعة

 25,503,382 29,322,894 البنوك  لدى نقد
 647,067,722 1,319,883,608 ألجل   ودائع

 2,369,056,694 1,117,718,805 
 

ات مخاطر ائتمانية  يتم إيداع النقد في البنوك والودائع قصيرة األجل والودائع ألجل لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة. تعتبر الذمم المدينة األخرى ذ
شهًرا لتقييم االنخفاض في القيمة. بناًء على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة، ال يوجد    12لمدة  منخفضة؛ لذلك، تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة  

 داع لرصد مخصص فيما يتعلق بهذه األرصدة لجميع السنوات المعروضة. 
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 )تتمة( األدوات المالية  28

 
 )تتمة( إطار إدارة المخاطر 28-2

 
   المــالية )تتمة(االنخفاض في قيمة الموجودات  •

 
الدول ي للتقرير بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار 

االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم   والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة. ولقياس الخسائر 9المالي رقم 
   المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وحاالت التخلف عن السداد. 

 
خسارة  معدالت ال تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار الخسارة االئتمانية التاريخية ويتم تعديلها وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد التاريخية. كما تعتبر

مدينة. حددت الشركة  التاريخية أنها تعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم ال
قتصاد الكلي ذات الصلة بالمعلومات  معدل التضخم وأسعار النفط ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان التي تبيع فيها سلعها لتكون أهم عوامل اال

 ة في هذه العوامل. المستقبلية التي من شأنها األثر على مخاطر االئتمان للعمالء. وبالتالي، تعدل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغيرات المتوقع
 

 الشامل كما يلي: يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية في قائمة الدخل 
 

 في  المنتهية  للسنة 
 2020 ديسمبر 31 2021 ديسمبر 31 
   

 505,641 5,351,542 التجارية  المدينة  الذمم قيمة في االنخفاض خسارة
 

 العمالء الخارجيين: يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من 
 

 
  لمعدل  المرجح المتوسط الدفترية  القيمة إجمالي  2021 ديسمبر 31

   خسارة  مخصص الخسارة 

      
 3,951,742 %0,52 759,466,062 ( السداد متأخرة غير) متداولة
 569,470 %0,53 106,899,967 يوًما  90 - 1 من السداد متأخرة
 54,069 %7,58 713,644 يوًما  180 - 91 من السداد متأخرة
 776,261 %81,75 949,514 يوًما  360 - 181 من السداد متأخرة

 5,351,542  868,029,186 المجموع 
 
 

 
  لمعدل  المرجح المتوسط الدفترية  القيمة إجمالي  2020 ديسمبر 31

   خسارة  مخصص الخسارة 

      
 229,137 %0,06 383,968,049 ( السداد متأخرة غير) متداولة
 39,517 %0,07 54,738,434 يوًما  90 - 1 من السداد متأخرة
 3,827 %1,08 355,063 يوًما  180 - 91 من السداد متأخرة
 - %81,13 - يوًما  360 - 181 من السداد متأخرة
ً  360 من ألكثر  السداد متأخرة  233,160 % 100 233,160 يوما

 505,641  439,294,706 المجموع 
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 )تتمة(  األدوات المالية 28
 

 )تتمة( إطار إدارة المخاطر 28-2
 

 مخاطر السيولة  (ب
 

مخاطر السيولة  إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج  
يولة  القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سعن عدم  

مطلوبات المالية  لكافية، من خالل تسهيالت ائتمانية، للوفاء باالرتباطات المستقبلية. على سبيل المثال، قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط سداد ا 
ية غير المخصومة  أو السحوبات البنكية على المكشوف أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات السائلة. فيما يلي التدفقات النقدية التعاقد

 :2020و 2021ديسمبر  31كما في 
 

 المجموع  سنوات  5 من أكثر سنوات   5 إلى سنة  من أقل   أو واحدة   سنة 2021 ديسمبر 31 في  كما
     

 2,694,238,035 1,369,744,176 1,125,174,571 199,319,288 اقتراضات 
 105,077,133 - - 105,077,133 أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف

 1,086,671,015 - - 1,086,671,015 تجارية  دائنة ذمم
 190,730,761 131,209,056 39,837,421 19,684,284 إيجارية  مطلوبات 

 1,410,751,720 1,165,011,992 1,500,953,232 4,076,716,944 
     2020 ديسمبر 31 في  كما
     

 2,207,899,177 - 1,142,686,905 1,065,212,272 اقتراضات 
 85,538,510 - - 85,538,510 أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف

 889,426,211 - - 889,426,211 تجارية  دائنة ذمم
 190,730,761 131,209,056 39,837,421 19,684,284 إيجارية  مطلوبات 

 2,059,861,277 1,182,524,326 131,209,056 3,373,594,659 
  

والتسهيالت االئتمانية األخرى للوفاء  تدار مخاطر السيولة من خالل المتابعة المنتظمة بما يضمن توفر ما يكفي من الموارد المالية والتسهيالت البنكية  
 بأي ارتباطات مستقبلية للشركة. 

 
 مخاطر السوق  (ج

 
مما يؤثر على    - مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم    -مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق  

مالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة،  إيرادات الشركة أو قيمة مقتنياتها من األدوات ال
أرباح السوق أو  مع تحسين العوائد. مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار  

بسبب تغير في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغير في انطباعات السوق أو أنشطة المضاربة والعرض والطلب على  أسعار السوق لألوراق المالية  
 ار األخرى. األوراق المالية والسيولة في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسع

 
 العملة مخاطر  (1

 
المعامالت    مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العملة عندما يتم تقويم 

مقومة بشكل الشركة  إن معامالت  للشركة.  الوظيفية  العملة  بعملة غير  المثبتة  والمطلوبات  والموجودات  المستقبلية  السعودي    التجارية  باللاير  رئيسي 
ربوطة باللاير  والدرهم إماراتي اإلماراتي واليورو والدوالر األمريكي. تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر عملة ناشئة عن المعامالت المقومة بعمالت م

 السعودي. 
 

 جوهرياً في هذه القوائم المالية. إن تعرض الشركة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير المرتبطة باللاير السعودي ال يعد  
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 )تتمة(  األدوات المالية 28
 

 )تتمة( إطار إدارة المخاطر 28-2
 

 مخاطر أسعار الفائدة  (2
 

النقدية. تقوم  فقات  إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة والتد
ت التي تحمل فائدة  الشركة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تحمل فائدة. إن المطلوبا 

راقب اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة  الخاصة بالشركة، والتي هي في األساس اقتراضات بنكية، تكون بمعدالت فائدة متغيرة تخضع إلعادة التسعير. ت
نهاية فترة  وتعتقد أن مخاطر القيمة العادلة على الشركة ليست جوهرية. لدى الشركة ودائع قصيرة األجل وودائع ألجل وموجودات مالية تحمل فوائد في  

 التقرير. 
 

 م التقرير عنها إلدارة الشركة: فيما يلي بيان معدل الفائدة لألدوات المالية للشركة التي تحمل فائدة كما ت
 2021 2020 
   

 2,154,067,200 2,250,000,000 االقتراضات  رئيسي بشكل  مالية،  مطلوبات 
 

 2021خالل    تنشأ مخاطر أسعار الفائدة الرئيسية للشركة من االقتراضات بمعدالت متغيرة، مما يعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية.
 ، كانت اقتراضات الشركة بسعر متغير مقومة بشكل أساسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي. 2020و

 
% مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن الفائدة المستقبلية على القروض القائمة  1، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/ أقل بنسبة 2021ديسمبر  31في 

 مليون لاير سعودي(.  21,54: 2020مليون لاير سعودي ) 22,5سوف تزيد/ تنقص بمبلغ 
 

 التحويل من سعر الليبور إلى األسعار الخالية من المخاطر 
 

باستثناء  ،  2021، أعلنت هيئة اإلدارة المالية البريطانية، التي تنظم سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، أن مؤشر الفائدة سيتوقف بعد  2017في يوليو  
. وسعر الليبور هو واحد من أكثر سالسل أسعار الفائدة القياسية الشائعة. سوف تؤثر  2023سعر ليبور بالدوالر األمريكي والذي سيتوقف في يونيو  

األدوات بعض  المحاسبة عن  وربما  للشركة  الحالية  المخاطر  إدارة  إستراتيجية  على  الليبور  سعر  وقف  وتوقع  الليبور  لدى    إصالحات سعر  المالية. 
 .2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي وهي معرضة ألثر ليبور كما في  562,5المجموعة اقتراضات طويلة األجل بمبلغ 

 
أن تؤثر على  كجزء من استراتيجية إدارة مخاطر الشركة، تستخدم الشركة األدوات المالية إلدارة التعرضات الناشئة عن تغير أسعار الفائدة التي يمكن  

 ائمة الدخل الشامل. لدى الشركة مقايضة معدالت الفائدة المربوطة بسعر ليبور.ق
 

   قامت الشركة بتقييم أنه لن يكون هناك أي أثر على مقايضة معدالت الفائدة للشركة بسبب التغيير في سعر الليبور.
 

 مخاطر األسعار  (3
 

التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق )غير تلك الناتجة  مخاطر األسعار هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو  
مل تؤثر  عن معدل العمولة الخاصة أو مخاطر العملة( سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألدوات المالية الفردية أو ُمصدرها أو عوا

 مماثلة والمتاجر بها في السوق. ليس لدى الشركة أي أدوات مالية خاضعة لمخاطر األسعار األخرى. على جميع األدوات المالية ال
 

 إدارة رأس المال  (د
 

كاء. يشمل  إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة من إدارة رأس المال هو ضمان الحفاظ على نسب رأس مال مناسبة لدعم أعمالها وزيادة قيمة الشر
مليون لاير   3,712:  2020)  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي في    4,245جميع مكونات حقوق الشركات البالغ مجموعها    هيكل رأس المال

س المال،  سعودي(. تدير الشركة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية. للحفاظ على أو تعديل هيكل رأ 
 تعديل دفعات توزيعات األرباح للشركاء أو إعادة رأس المال إلى الشركاء أو إصدار حصص جديدة. قد تقوم الشركة ب 
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 لوبريف  -أرامكو السعودية لزيوت األساس  شركة 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 2021ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( األدوات المالية   28
 

 )تتمة( إطار إدارة المخاطر 28-2
 

   إدارة رأس المال )تتمة( د(
 

 بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. تقوم الشركة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة 
 

 2021 2020 
   

 2,154,067,200 2,250,000,000 اقتراضات 
 117,640,486 112,802,992 إيجارية  مطلوبات 

 ( 672,851,104) ( 1,349,486,502) يماثله  وما النقد: ناقًصا 
 1,598,856,582 1,013,316,490 ( أ) الدين صافي

   
 3,711,562,212 4,244,546,248 ( ب) الشركاء حقوق

 5,310,418,794 5,257,862,738 ( ب+   أ) المال رأس مجموع
 % 30 % 19 (( ب+   أ/ )  أ) المديونية  نسبة

 
 صافي الدين  هـ( 

 
  2021 2020 
    
 672,851,104 1,349,486,502  يماثله  وما نقد

 ( 117,640,486) ( 112,802,992)  إيجارية  مطلوبات 
 ( 2,154,067,200) ( 2,250,000,000)  اقتراضات 

 ( 1,598,856,582) ( 1,013,316,490)  الدين  صافي
 

 تحمل اقتراضات الشركة معدالت فائدة متغيرة. 
 

 صافي تسوية الدين  و(
 

 المجموع  اإليجار  عقود اقتراضات  يماثله  وما نقد 
     
 ( 1,847,555,241) ( 112,512,839) ( 1,914,067,200) 179,024,798 2020 يناير 1

 257,469,650 3,643,344 ( 240,000,000) 493,826,306 النقدية  التدفقات
 ( 18,503,646) ( 18,503,646) - - اإليجار  عقود على إضافات

 ( 5,196,184) ( 5,196,184) - - إيجارية   مطلوبات على فائدة 
 14,928,839 14,928,839 - - اإليجار  عقود إنهاء
 ( 1,598,856,582) ( 117,640,486) ( 2,154,067,200) 672,851,104 2020 ديسمبر 31

 590,879,992 10,177,394 ( 95,932,800) 676,635,398 النقدية  التدفقات
 ( 5,339,900) ( 5,339,900) - - إيجارية   مطلوبات على فائدة 
 ( 1,013,316,490) ( 112,802,992) ( 2,250,000,000) 1,349,486,502 2021 ديسمبر 31
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 لوبريف  -أرامكو السعودية لزيوت األساس  شركة 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 2021ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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   ارتباطات ومطلوبات محتملة 29
  

 ارتباطات  29-1
  

مليون لاير سعودي(   416: 2020مليون لاير سعودي ) 293، كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالية قائمة بمبلغ  2021ديسمبر  31كما في  (أ
 ممتلكات ومصنع ومعدات في مصفاتي جدة وينبع. فيما يتعلق بإضافات إلى 

 
 مطلوبات محتملة  29-2

 
  11,3:  2020مليون لاير سعودي )  11,3، بلغت خطابات الضمان الصادرة من البنوك بالنيابة عن الشركة  2021ديسمبر    31كما في   (أ

 : ال شيء(.2020مليون ) 4,9مليون لاير سعودي( وبلغت خطابات االعتماد الصادرة من البنوك نيابة عن الشركة 
  

مليون لاير سعودي. بعد التقييم على األسس اإلجرائية    222,52قام مقاول لمشروع التوسعة في ينبع بتقديم مطالبات واعتراضات بمبلغ   (ب
طالبات واالعتراضات. تتوقع الشركة أن يكون القرار لصالحها. لذلك لم يتم تسجيل أي مخصص في  والموضوعية، رفضت اإلدارة هذه الم 

 القوائم المالية. 
 

 عقود إيجار قصيرة األجل  29-3
 

 مليون لاير سعودي(.  4,5: 2020مليون لاير سعودي ) 10,8مبلغ  2021ديسمبر  31تبلغ ارتباطات عقود اإليجار قصيرة األجل كما في 
 

   الموافقة على القوائم المالية 30
 

 .2022أبريل  19إلصدارها من قبل الشركاء بتاريخ  2021ديسمبر  31تمت الموافقة على هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 
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 لوبریف  -لزیوت األساس  شركة أرامكو السعودیة 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة)

 
  القوائم المالیة لغرض خاص 

 ۲۰۲۲یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 وتقریر المراجع المستقل 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   القوائم المالیة لغرض خاص
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 
 الصفحة  المحتویات 

  
  

 ٤ - ۲ تقریر المراجع المستقل 
  

 ٥ قائمة المركز المالي 
  

 ٦ قائمة الدخل الشامل 
  

 ۷ التغیرات في حقوق الملكیة قائمة 
  

 ۸   قائمة التدفقات النقدیة 
  

 ۲٥ - ۹ إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
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 ،۲٥برایس وترھاوس كوبرز، ترخیص رقم 

 ، المملكة العربیة السعودیة۲۱٤٦٤، جدة ۱٦٤۱٥سكویر، ص.ب. جمیل 
 east-www.pwc.com/middle،+۹٦٦ )۱۲(  ٦۱۰  - ٤٤۰۰، فاكس: +۹٦٦ )۱۲( ٦۱۰ - ٤٤۰۰ ھاتف:

 
 

السعودیة أرامكو  شركة  شركاء  السادة  إلى  المستقل  المراجع  األساس    تقریر    – لزیوت 
   المحترمین لوبریف

 
  تقریر حول مراجعة القوائم المالیة لغرض خاص   

   رأینا
في رأینا، أن القوائم المالیة لغرض خاص تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي لشركة  

 وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة لفترة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لوبریف ("الشركة") كما في   -  لزیوت األساس أرامكو السعودیة  
اییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمع  الستة أشھر

 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.
 

 ما قمنا بمراجعتھ
 تتألف القوائم المالیة لغرض خاص للشركة مما یلي: 

 
 . ۲۰۲۲یونیو   ۳۰قائمة المركز المالي كما في   •
 قائمة الدخل الشامل للفترة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة للفترة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 قائمة التدفقات النقدیة للفترة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
ا • والمعلومات  الھامة  المحاسبیة  السیاسات  تتضمن  التي  خاص،  لغرض  المالیة  القوائم  حول  لتفسیریة إیضاحات 

   األخرى. 
 

  أساس الرأي 
لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر  

   .مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة لغرض خاصتم توضیحھا في تقریرنا بالتفصیل ضمن قسم 
 

  الحصول علیھا كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم 
 

 االستقالل
 
إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة المتعلقة بمراجعتنا للقوائم 

 المالیة لغرض خاص، كما التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذه القواعد. 
 

 لفت انتباه 
 نود لفت االنتباه إلى:

 
رقم  أن   ● لغرض خاص    ۱-۲اإلیضاح  المالیة  القوائم  أن  والذي یوضح  المرفقة  المالیة لغرض خاص  القوائم  حول 

قد تم إعدادھا إلدراجھا في طلب االكتتاب العام   ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المرفقة كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في  
   ال ینبغي استخدامھا ألي غرض آخر.األولي للشركة لتقدیمھ إلى ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة، و

 
والتي توضح الحكم المحاسبي حول القوائم المالیة لغرض خاص المرفقة    ۳۲واإلیضاح رقم    ۷-۳اإلیضاح رقم  أن   ●

المنتھیة في وأسسھا  فیما یتعلق بإثبات اإلیرادات  الرئیسي   للسنوات  للشركة  المالیة  القوائم  الناتج من تعدیل               واألثر 
. بناًء على تقییم الشركة لمعاییر إثبات اإلیرادات لبیع منتجات معینة إلى شریك  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹یسمبر  د  ۳۱

األغلبیة، قررت الشركة أن بعض المبیعات التي تم حسمھا سابقًا مقابل تكلفة اإلیرادات یجب أن یتم عرضھا اآلن  
 تاریخ.  كإیرادات في قائمة الدخل الشامل للسنوات المنتھیة بذلك ال

 
  إن رأینا غیر معّدل فیما یتعلق باألمور أعاله.
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۳ 

 
 
 

السعودیة   أرامكو  شركة  شركاء  السادة  إلى  المستقل  المراجع  األساستقریر    –   لزیوت 
 المحترمین (تتمة) لوبریف

 
  مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة حول القوائم المالیة لغرض خاص

اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة لغرض خاص وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة إن اإلدارة مسؤولة عن  
في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین، وعن  

لتتمك اإلدارة ضروریاً  تراه  الذي  الداخلیة  الرقابة  التحریفات نظام  من  خالیة  خاص  لغرض  مالیة  قوائم  إعداد  من  ن 
   الجوھریة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

 
عند إعداد القوائم المالیة لغرض خاص، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا واإلفصاح  

لم تنو اإلدارة تصفیة  عن األمور المتعلقة باالستمراریة، واس  -عند الضرورة    - تخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما 
  الشركة أو وقف عملیاتھا أو عدم وجود بدیل حقیقي بخالف ذلك.

 
 إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للشركة. 

 
  مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة لغرض خاص 

 
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة لغرض خاص ككل خالیة من التحریفات 
الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. یُعد التأكید المعقول مستوى  

ة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة عال من التأكید، ولكنھ ال یضمن أن عملیة المراجع
العربیة السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري عند وجوده. یمكن أن تنتج التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد 

االقتصادیة التي یتخذھا   جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات
 المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة لغرض خاص. 

 
وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس  

 المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: الحكم المھني ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة 

تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة لغرض خاص، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ،   ●
وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة ھذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء 

شاف أي تحریفات جوھریة ناتجة عن الغش تُعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حیث  رأینا. إن مخاطر عدم اكت
   قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

إجراءات   ● تصمیم  لغرض  المراجعة  بعملیة  المتعلقة  الداخلیة  الرقابة  ألنظمة  فھم  على  مالئمة الحصول  مراجعة 
 للظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة للشركة. 

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة   ●
   التي قامت بھا اإلدارة.
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٤ 

 
 
 

شر  شركاء  السادة  إلى  المستقل  المراجع  السعودیة  تقریر  أرامكو  األساسكة    –   لزیوت 
 المحترمین (تتمة) لوبریف

 
  مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة لغرض خاص (تتمة) 

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا،  ●
عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى وجود شك كبیر حول قدرة  تحدید ما إذا كان ھناك  

الشركة على االستمرار في أعمالھا. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا لفت االنتباه في تقریرنا  
ت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة.  إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالیة لغرض خاص، أو تعدیل رأینا إذا كان

تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف  
 المستقبلیة قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالھا. 

اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت    تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة لغرض خاص، بما في ذلك ●
 القوائم المالیة لغرض خاص تمثل المعامالت واألحداث على النحو الذي یضمن العرض العادل. 

 
بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة   -من بین أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة  

  قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفھا خالل مراجعتنا.الجوھریة، بما في ذلك أي أوجھ  
 

 برایس وترھاوس كوبرز 
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي 
 ٤٤۷ترخیص رقم  -محاسب قانوني 

 
 ھـ ۱٤٤٤صفر   ۲۲
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۱۸
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۹ 

 معلومات عامة  ۱
 

لوبریف ("الشركة") ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل    -السعودیة لزیوت األساس  شركة أرامكو  
  ۱۸). بعد فترة الستة أشھر المنتھیة في  ۱۹۷٦أغسطس    ۲۹ھـ (الموافق  ۱۳۹٦رمضان    ۳الصادر في جدة بتاریخ    ٤۰۳۰۰۱۰٤٤۷تجاري رقم  

ھـ (الموافق  ۱٤٤٤محرم    ۲۰بتاریخ    ۱۱۷۳من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة بموجب القرار رقم  ،  تحولت الشركة  ۲۰۲۲أغسطس  
في    إلى ھیئة السوق المالیة, قرر مساھمو الشركة تقدیم طلب طرح عام أولي  ۲۰۲۲خالل عام    ) الصادر عن وزارة التجارة. ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸

 في تداول في المملكة العربیة السعودیة.  لشركةالمملكة العربیة السعودیة إلدراج أسھم ا 
 

. یتمثل غرض الشركة في إنشاء وامتالك وتشغیل مصافي تكریر زیوت  ۱۹۹۸وفي مدینة ینبع في    ۱۹۷۸بدأت الشركة أعمالھا في مدینة جدة في  
زی خلط  ومواد  المضافة  والمواد  التشحیم  زیوت  وتصدیر  واستیراد  وتسویق  ونقل  وبیع  وشراء  األخرى  التشحیم  البترولیة  والمنتجات  التشحیم  وت 

   ومشتقاتھا.
 

 الرئیسي للشركة في العنوان التالي: المقر یقع 
   المنطقة الصناعیة ألرامكو السعودیة

   ۲۱٤۳۲، جدة ٥٥۱۸ص. ب 
 المملكة العربیة السعودیة 

 
شركة في مدینة جدة وفرعھا في مدینة ینبع الصناعیة وأعمالھا في  تشتمل القوائم المالیة لغرض الخاص المرفقة على القوائم المالیة للمركز الرئیسي لل 

. أصدرت حكومة الشارقة باإلمارات  ٤۷۰۰۰۰٤۹٤۱ھیئة المنطقة الحرة بالحمریة، في اإلمارات العربیة المتحدة. رقم السجل التجاري لفرع ینبع ھو  
ربیع    ۲٦مریة كشركة مؤسسة تعمل بالمنطقة الحرة ("المؤسسة") بتاریخ  لممارسة أعمال الشركة في الح  ۱۱۸٥۷العربیة المتحدة شھادة ترخیص رقم  

). تُعامل الشركة المؤسسة على أنھا فرع وتُدرجھا في ھذه القوائم المالیة لغرض خاص على ھذا األساس،  ۲۰۱٤ینایر  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤۳٥األول 
فإن ملكیة أرامكو السعودیة ستخضع للزكاة مما ینتج    , اج الشركة في تداولي حال إدرف ٪ من رأس المال المدفوع للمؤسسة.۱۰۰حیث تمتلك الشركة  

 عنھ عدم وجود ضریبة دخل. 
 

الشركة األم المباشرة والنھائیة للشركة. تخضع الشركة في النھایة لسیطرة  و   شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") ھي شریك األغلبیة
   السعودیة.حكومة المملكة العربیة 

 
 .۲۰۲۲سبتمبر    ۷  الشركة بتاریخأعضاء مجلس إدارة  تمت الموافقة على ھذه البیانات المالیة ذات األغراض الخاصة والموافقة على إصدارھا من قبل  

 
 االلببییئئةة  ووااللممججتتممعع  ووااللححووككممةة   )أ

 
الظروف الطبیعیة. لدى الشركة آلیات شاملة مطبقة تھدف  تتعرض الشركة لخطر الخسارة جراء التغیرات المناخیة واإلصابات البشریة وغیرھا من  

طر  إلى مراقبة وتخفیف تلك المخاطر، بما في ذلك عملیات التفتیش الصحیة المنتظمة وسیاسات التطعیم وأحدث المصافي لوضع حاجز ضد ھذه المخا
رمة للشركة المتعلقة بالمصافي بدرجة عالیة من التخفیف في  . عالوة على ذلك، تسمح اإلجراءات التشغیلیة االحترازیة الصا۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

لطاقة على  مواجھة الظروف المناخیة المعاكسة. تلتزم الشركة بضمان إنشاء مصافیھا وتشغیلھا بطریقة تراعي اآلثار االقتصادیة والراحة والبیئیة وا
 مدى العمر.

 
جین األخضر الذي سیتم تصنیعھ باستخدام التحلیل الكھربائي. سیعمل ھذا المشروع على  أبرمت الشركة مذكرة تفاھم مع مقاول لتقییم إنتاج الھیدرو

 ھب".   تقلیل انبعاثات الكربون وتوفیر الھیدروجین األخضر لیتم استھالكھ في لوبریكانت فالیو بارك "لوب
 

االنبعاثات لتجنب أسوأ العواقب المترتبة عن التغیر المناخي. أدركت  باإلضافة إلى ذلك، تتحمل الشركة مسؤولیة مؤسسیة واضحة تتمثل في خفض  
 اإلدارة أن تكالیف الطاقة یمكن أن تزداد بمرور الوقت وأن التغیر المناخي یمكن أن یجعل بعض المواد نادرة وأكثر تكلفة.

 
أكد من أن موظفیھا یتمتعون ببیئة آمنة وصحیة للعمل فیھا. وترتكز  تعتقد اإلدارة بأن موظفیھا ھم من یجعلون العالمات التجاریة للشركة ناجحة وتود الت

 ائم للمعاییر. االلتزامات البیئیة واالجتماعیة على التزام الشركة "بفعل ما ھو صحیح". خالل تنفیذ اإلجراءات، تواصل الشركة التأكد من امتثالھا الد
 

   االلننززااعع  ببیینن  ررووسسییاا  ووأأووككررااننییاا )ب
 

، ارتفعت أسعار السلع العالمیة لبعض المواد الخام الرئیسیة بسبب النزاع الجاري بین روسیا  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰تھیة في  خالل فترة الستة أشھر المن 
   . وأوكرانیا. تعتمد آلیة تسعیر شراء وبیع المواد الخام على الصیغ التي تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقود المبرمة مع األطراف

 
ي على الطاقة قویَا مما أدى إلى زیادة ثابتة في أسعار النفط الخام. ومع ذلك، أدت الزیادة في أسعار المواد الخام إلى انخفاض  ال یزال الطلب العالم

   إجمالي الھامش والربحیة في األداء المالي للشركة خالل الفترة الحالیة.
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۰ 

 أسس اإلعداد  ۲
 

 بیان االلتزام  ۲-۱
 

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى  أعدت ھذه القوائم المالیة لغرض   خاص وفقاً 
   الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

 
راج التدفقات النقدیة من األنشطة  لقد اختارت الشركة أن تعرض قائمة منفردة للدخل الشامل وأن تعرض مصاریفھا حسب وظیفتھا. تقوم الشركة بإد 

 التشغیلیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة.
 

، قرر شركاء الشركة تقدیم طلب اكتتاب عام أولي إلى ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة إلدراج أسھم الشركة في تداول  ۲۰۲۲خالل  
فقط    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ھذه القوائم المالیة لغرض خاص كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في    في المملكة العربیة السعودیة. وفقًا لذلك، تم إعداد

سھم الشركة في  إلدراجھا في طلب االكتتاب العام األولي للشركة الذي سیتم تقدیمھ إلى ھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة من أجل إدراج أ
 .۲۰۲۱یونیو  ۳۰ة. لم تصدر الشركة سابقًا أي قوائم مالیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في تداول في المملكة العربیة السعودی

 
 أسس القیاس  ۲-۲

 
 تم إعداد ھذه القوائم المالیة لغرض خاص على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء ما یلي: 

 
 . المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة التزامات منافع الموظفین، وتثبت بالقیمة الحالیة لاللتزامات  •
 أدوات مالیة مشتقة مقاسة بالقیمة العادلة. •

 
یة لغرض  ھذه القوائم المالیة لغرض خاص معروضة باللایر السعودي، وھو العملة الوظیفیة وكذلك عملة العرض للشركة. وتم تقریب ھذه القوائم المال

 لم ینص على خالف ذلك. خاص إلى أقرب لایر سعودي، ما 
 
 المعاییر والتعدیالت الجدیدة  ۲-۳

 
  ۲۰۲۲ینایر  ۱اعتباًرا من  مطبقةالالجدیدة  والتعدیالت المعاییر

 
ة، وعلیھ، لم  تم تطبیق بعض التعدیالت على المعاییر الراھنة لفترة التقریر الحالیة. لم یكن للتعدیالت أي أثر على القوائم المالیة لغرض خاص للشرك

   یكن على الشركة تغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي.
 

 بعد تصبح ساریة المفعول المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الصادرة والتي لم 
 

ولم یتم تطبیقھا سابقاً بشكل    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لقد تم إصدار بعض المعاییر وتفسیرات المعاییر المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لفترة التقریر  
 مبكر من قبل الشركة. تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الصادرة ذات الصلة بالشركة والتي لم یتم تطبیقھا بعد. 

 
 تاریخ السریان المتطلبات الرئیسیة  العنوان

   
المطلوبات  تصنیف 
غیر  أو  متداولة  باعتبارھا 

على    -متداولة   تعدیالت 
معیار المحاسبة الدولي رقم  

۱ 

"عرض القوائم المالیة" أن المطلوبات    ۱توضح التعدیالت ضیقة النطاق على معیار المحاسبة الدولي رقم  
مصنفة على أنھا متداولة أو غیر متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نھایة فترة التقریر. ال یتأثر 

المنشأة أو األحداث بعد تاریخ التقریر (على سبیل المثال، استالم تنازل أو خرق للعھد).  التصنیف بتوقعات  
 عندما یشیر إلى "تسویة" التزام. ۱توضح التعدیالت أیًضا ما یعنیھ معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   
السیاسات   عن  اإلفصاح 

على    -المحاسبیة   تعدیالت 
الدولي رقم  معیار المحاسبة  

رقم    ۱ الممارسة    ۲وبیان 
الدولیة   المعاییر  ضوء  في 

 للتقریر المالي 
 
 
 

لمطالبة المنشآت باإلفصاح عن   ۱قام مجلس معاییر المحاسبة الدولي بتعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم  
التعدیال تحدد  الھامة.  المحاسبة  السیاسات  عن  بدالً  النسبیة  األھمیة  ذات  المحاسبة  ماھیة السیاسات  ت 

السیاسة   معلومات  المحاسبیة" وتشرح كیفیة تحدید متى تكون  السیاسة  "معلومات ذات أھمیة نسبیة عن 
السیاسة  عن  نسبیة  أھمیة  ذات  لیست  التي  المعلومات  أن  كذلك  وتوضح  نسبیة.  أھمیة  ذات  المحاسبیة 

إخف یجب  فال  عنھا،  اإلفصاح  تم  إذا  عنھا.  اإلفصاح  إلى  تحتاج  ال  المحاسبیة المحاسبیة  المعلومات  اء 
 الجوھریة. 

لدعم ھذا التعدیل، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولي أیضاً بتعدیل بیان ممارسة المعیار الدولي للتقریر  
بشأن إصدار أحكام النسبیة لتوفیر إرشادات حول كیفیة تطبیق مفھوم األھمیة النسبیة على   ۲المالي رقم  

 ة.اإلفصاحات عن السیاسات المحاسبی

 ۲۰۲٤ینایر  ۱
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۱ 

 (تتمة)  أسس اإلعداد ۲
 
 المعاییر والتعدیالت الجدیدة  ۲-۳
 

   
المحاسبیة  التقدیرات  تعریف 

معیار    - على  تعدیالت 
 ۸المحاسبة الدولي رقم 

 
 

السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة   ۸یوضح التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم  
في   والتغییرات  المحاسبیة  السیاسات  في  التغییرات  بین  التمییز  الشركات  على  یجب  كیف  واألخطاء، 
التقدیرات المحاسبیة، وھذا التمییز مھم ألن التغییرات في التقدیرات المحاسبیة یتم تطبیقھا بأثر مستقبلي 

تطبیق   یتم  ولكن  األخرى،  المستقبلیة  واألحداث  المستقبلیة  المعامالت  السیاسات  على  في  التغییرات 
 المحاسبیة بشكل عام بأثر رجعي على المعامالت السابقة واألحداث الماضیة األخرى وكذلك الفترة الحالیة.

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   
المتعلقة   المؤجلة  الضریبة 
والمطلوبات   بالموجودات 

  - الناشئة من معاملة واحدة  
معیار   على  تعدیالت 

 ۱۲المحاسبة الدولي رقم 

ضرائب الدخل من الشركات إثبات الضریبة المؤجلة    ۱۲تتطلب التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
على المعامالت التي، عند اإلثبات المبدئي، تؤدي إلى مبالغ متساویة من الفروقات المؤقتة الخاضعة للخصم 

المس إیجار  عقود  مثل  المعامالت  على  عادةً  ستنطبق  للضریبة.  التفكیك  والخاضعة  والتزامات  تأجرین 
 وستتطلب إثبات موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة اإلضافیة.

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

 
   تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳

 
لإلیرادات والتكالیف  خاص أن تطلق اإلدارة أحكاماً وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة  الغرض  ذات الالقوائم المالیة  ھذه  یتطلب إعداد  

لى  والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاریخ التقریر. ومع ذلك، فقد تؤدي الشكوك حول ھذه االفتراضات والتقدیرات إ 
   نتائج قد تتطلب تعدیال جوھریا على القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام الذي سیتأثر في الفترة المستقبلیة.

 
ودات  ھذه التقدیرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف وتستخدم للحكم على القیم الدفتریة للموج  تستند

والمطلوبات التي یصعب الحصول علیھا من مصادر أخرى بشكل مباشر. یتم فحص التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل متواصل. یتم إثبات  
ت المتغیرة تؤثر  یالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرا تعد

 على الفترات الحالیة والمستقبلیة. 
 

للتقدیرات غیر المؤكدة بتاریخ قائمة المركز المالي، والتي لھا مخاطر  تشتمل االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى  
 جوھریة تؤدي الى إحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة، على ما یلي: 

 
 استھالك الممتلكات والمعدات  ۳-۱

 
یتم استھالك  إن تقدیر األعمار اإلنتاجیة لبنود الممتلكات   بالموجودات المماثلة.  المتعلقة  بناًء على الخبرة  والمصنع والمعدات ھو أمر یتعلق بالحكم 

أو التجاري  المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في الموجودات بشكل أساسي من خالل االستخدام. ومع ذلك، فإن عوامل أخرى، مثل التقادم الفني  
تؤدي إلى تضاؤل المنافع االقتصادیة المتضمنة في الموجودات. تقوم اإلدارة بتقییم األعمار اإلنتاجیة المتبقیة وفقًا للشروط    والبلي والتلف، غالباً ما

التا  األساسیة  العوامل  تؤخذ  للمجموعة.  منافع  الموجودات  أن تجني خاللھا  المتوقع  التي من  المقدرة  والفترة  للموجودات  الحالیة  لیة في عین  التقنیة 
فني أو التجاري  عتبار: (أ) االستخدام المتوقع للموجودات؛ (ب) التلف المادي المتوقع، والذي یعتمد على العوامل التشغیلیة والمصنع، و(ج) التقادم الاال

 الناشئ عن التغیرات في ظروف السوق.
 

للتأكد من توافق االستھالك مع النمط المتوقع من المنافع    تفحص اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك بشكل دوري
القسط الثابت على مدى أعمارھا   االقتصادیة للموجودات. یتم استھالك موجودات الشركة، المصنفة ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات، على أساس 

 اإلنتاجیة االقتصادیة التقدیریة. 
 

٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى  ۱۰ي المقدر للممتلكات والمصنع والمعدات أو انخفض بنسبة ، إذا ما زاد العمر اإلنتاج۲۰۲۲یونیو   ۳۰كما في 
ملیون لایر سعودي (فترة الستة    ۱۸٬۱۲ملیون لایر سعودي أو ارتفع بمقدار    ۱۳٬۲٥ثابتة، النخفض مجموع الدخل الشامل للفترة المنتھیة بمقدار  

 ملیون لایر سعودي)، على التوالي.  ۱۷٬۸۲ملیون لایر سعودي أو ارتفع بمقدار  ۱٤٬۲۳مقدار : النخفض ب۲۰۲۱یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۲ 

 (تتمة) تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳
 
 موجودات حق االستخدام ومطلوبات إیجاریة  ۳-۲

 
التمدید، فقد طبقت الشركة حكًما   التي تحتوي على خیارات  اإلیجابالنسبة لبعض عقود اإلیجار  التمدید  ر واعتبرت  لتحدید مدة    تحدید مدة في  فترة 

لى مبلغ  اإلیجار. إن تقییم ما إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة ھذه الخیارات یؤثر على مدة عقد اإلیجار، مما یؤثر بشكل جوھري ع
   المطلوبات اإلیجاریة وموجودات حق االستخدام المثبتة.

 
المطلوبات اإلیجاریة بالقیمة المخصومة لمدفوعات اإلیجار، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي حیث ال یمكن تحدید معدل الفائدة الضمني  یتم قیاس  

كة  في عقد اإلیجار بسھولة، وھو ما ینطبق عموًما على عقود اإلیجار في الشركة. معدل االقتراض اإلضافي ھو المعدل الذي یجب أن تسدده الشر
راض المبالغ الضروریة للحصول على موجودات ذات قیمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة بأحكام وضمان وشروط  القت

 مماثلة. 
 
  لتحدید معدل االقتراض اإلضافي، تستخدم الشركة عروض تمویلیة حدیثة من طرف خارجي حصلت علیھا الشركة كنقطة بدایة، ویتم تعدیلھا لتعكس 

 . ٦التغیرات في شروط التمویل. لمزید من التفاصیل راجع اإلیضاح رقم 
 

نقطة أساس،    ۲۰۰، إذا ما زاد معدل االقتراض اإلضافي المستخدم لتحدید القیمة الحالیة المخصومة للمطلوبات اإلیجاریة بمقدار  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  
مقدار  بملیون لایر سعودي وارتفع   ۰٬۰۳ قدارقد انخفض بم مل للفترة المنتھیة سیكونفإن إجمالي الدخل الشامع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، 

ملیون    ۰٫۲۳بمقدار  ع  املیون لایر سعودي أو ارتف  ۰٬۰۱بمقدار  ض  اخفان :  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي (فترة الستة أشھر المنتھیة في    ۰٬۱٤
 لایر سعودي)، على التوالي. 

 
   متقادممخصص مخزون   ۳-۳

 
استخدامھا.  تحّدد الشركة مخصص تقادم المخزون الخاص بھا بناًء على الخبرة السابقة والوضع الحالي والتوقعات الحالیّة والمستقبلیّة فیما یتعلق ب 

 مخزون.یمكن لتقدیرات مخصص الشركة عن تقادم المخزون أن یتغیر من فترة ألخر. وقد یعود ذلك إلى تقییم االستخدام المستقبلي لل
 

٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سینخفض / یرتفع مجموع  ۱۰، إذا ما زادت الخصومات الكمیة أو نقصت بنسبة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في   
ملیون    ۱٬٤٥  : ینخفض / یرتفع بمبلغ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في    ۱٬٥۳الدخل الشامل للفترة المنتھیة بذلك التاریخ بمبلغ  

 لایر سعودي). 
 

 التزامات منافع الموظفین ٤-۳
 

تضمن التقییم االكتواري  تتمثل تكلفة منافع ما بعد الخدمة المحددة في القیمة الحالیة لاللتزامات ذات العالقة كما ھو محدد باستخدام التقییمات االكتواریة. ی 
المستقبلیة الفعلیة. وتشتمل على تحدید معّدل الخصم والزیادات المستقبلیة في الراتب وترك الوظیفة  القیام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات  

محدداً للمنافع  قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفیات وغیرھا. ونظراً لتعقید التقییم، تعتبر االفتراضات وطبیعتھا طویلة األجل التزاماً  
 ھذه االفتراضات. یتم فحص جمیع االفتراضات في كل تاریخ تقریر. حیث یتأثر بالتغیرات في 

 
على النحو    إن المعیار األكثر عرضة للتغییر ھو معدل الخصم. وفیما یتعلق بتحدید معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالیة الجودة، 

حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة.    استقراؤھاالمحدد من قبل وكالة تصنیف معترف بھا دولیا، یتم  
 لمزید من التفاصیل.  ۱۸یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ٥-۳

 
ر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة  تقوم اإلدارة بتقییم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة عندما تشی

واألوضاع  لالسترداد. تشتمل العوامل التي قد تحفز عملیة تقییم لخسائر االنخفاض على أدلة داخلیة وخارجیة متعلقة بالتغیرات في التقنیة والسوق  
   في أسعار الفائدة السوقیة واألداء االقتصادي للموجودات. النظامیة أو االقتصادیة حیث تعمل المنشأة والتغیرات
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۳ 

 (تتمة) تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳
 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة  ٦-۳

 

تستخدم الشركة معلومات مس  البیانات.  التحدید ونماذج ومدخالت  المتوقعة عبارة عن تقدیر ھام یتضمن منھجیة  االئتمانیة  تقبلیة  إن قیاس الخسارة 
رقم   اإلیضاح  المتوقعة في  االئتمانیة  الخسارة  قیاس  منھجیة  تفاصیل  اإلفصاح عن  تم  وقد  المتوقعة.  االئتمانیة  الخسارة  لقیاس  إن  ۲-۲۹مدعومة   .

الخسارة بافتراض التخلف عن السداد، باإلضافة  و المكونات التي لھا أثر جوھري على مخصص الخسارة االئتمانیة ھي احتمالیة التخلف عن السداد  
ن تقدیرات  إلى نماذج لسیناریوھات االقتصاد الكلي. تقوم الشركة بفحص النماذج ومدخالت النماذج والتحقق منھا بشكل منتظم للحد من الفروق بی

   الخسارة االئتمانیة المتوقعة والخبرة الفعلیة في مجال الخسارة االئتمانیة.
 

٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سینخفض /  ۱۰، إذا ما زاد مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة أو نقص بنسبة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  
ملیون   ۰٬٥٤: ینخفض / یرتفع بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في    ۱٬۲  یرتفع مجموع الدخل الشامل للفترة المنتھیة بمبلغ

 لایر سعودي). 
 

 إثبات اإلیرادات  -الحكم المحاسبي الرئیسي  ۳-۷
 

  السعودیة  أرامكو  إلى  الثانویة  المنتجات  بعض  ولتورید  وینبع  جدة  في  الشركة  لمصافي  الخام  المواد  لشراء  السعودیة  أرامكو  مع  اتفاقیات  الشركة  لدي
  بشكل  المعامالت  ھذه  عن  بالمحاسبة   الشركة   تقوم ).  ۲۲  رقم   إیضاح  أنظر(  اآلخرین  لعمالئھا  للبیع   األساسي   الزیت  واستخراج   الخام  المواد   معالجة   بعد

  أساس   على  وذلك .  المعالجة  خدمات  تقدیم  من  بدالً   السعودیة،   أرامكو  لشركة  الثانویة  المنتجات  ومبیعات  الخام  المواد  من  مشتریات  أنھا  على  منفصل
  التي  المنتجة  المنتجات  ومزیج  ة المستخدم  الخام   بالمواد  المتعلقة  القرارات  واتخاذ   كبیرة  اقتصادیة  منافع   على  والحصول  السیطرة  على  الشركة  قدرة

 . ؤھاشرا تم  التي الخام  المواد عن جوھریًا  اختالفًا تختلف
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

ات بشكٍل ثابت  إن السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد ھذه القوائم المالیة لغرض خاص مبینة أدناه. لقد تم تطبیق ھذه السیاس
 على كافة الفترات المعروضة، ما لم یُذكر خالفاً لذلك. 

 
  العمالت األجنبیة ۱-٤

 
 الوظیفیة وعملة العرض العملة  ) ۱(

 
معنیة (العملة  یتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة لغرض خاص للشركة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المنشأة ال

 الوظیفیة). تم عرض القوائم المالیة لغرض خاص باللایر السعودي وھو العملة الوظیفیة للشركة. 
 

  وأرصدة  معامالت ))  ۲۲((
 
خ الذي تتأھل فیھ  یتم تسجیل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبیة مبدئیاً من قبل الشركة بالعملة الوظیفیة وفقاً لسعر الصرف الفوري السائد في التاری

العملة الوظیفیة وفقاً لسعر الصرف الفوري  المعاملة إلثباتھا ألول مرة. ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة إلى  
 السائد في تاریخ التقریر. 

 
ھا وفقاً للتكلفة التاریخیة  یتم إثبات الفروقات الناتجة عن تسویة أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الدخل الشامل. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاس

العادلة لعملة أجنبیة  بالعملة األجنبیة باستخدام أسعار الصرف   بالقیمة  یتم قیاسھا  التي  النقدیة  البنود غیر  المعامالت األولیة. یتم تحویل  في تواریخ 
 باستخدام أسعار الصرف بتاریخ تحدید القیمة العادلة. 

 
عربیة المتحدة. إن الفترة المشمولة  تتضمن القوائم المالیة لغرض خاص القوائم المالیة لفرع الشركة في ھیئة المنطقة الحرة بالحمریة، اإلمارات ال

   دیسمبر. تمت معامالت فروع الشركة بشكل أساسي بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي. ۳۱بالتقریر لفرع الشركة ھي نفسھا فترة الشركة أي 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱٤ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 
 التصنیف المتداول مقابل غیر المتداول  ۲-٤

 
الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنیف المتداول/ غیر المتداول. تعتبر الموجودات متداولة في إحدى  تعرض  

   الحاالت التالیة:
 

   عندما یتوقع تحقیقھا أو یقصد بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل العادیة.  •
   رة.عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاج •
   عندما یتوقع تحقیقھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر. •
د  عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما یماثلھ ما لم یكن ممنوعاً استبدالھا أو استخدامھا لتسویة التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بع •

   فترة التقریر.
 

 تداولة. تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالیة:تصنف الشركة جمیع الموجودات األخرى باعتبارھا غیر م
  
   عندما یتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة.  •
   عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة. •
   عندما یُستحق تسویتھا خالل اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر. •
   االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر.في حال عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة   •

 
 تصنف الشركة جمیع المطلوبات األخرى على أنھا مطلوبات غیر متداولة. 

 
 ممتلكات ومصنع ومعدات  ۳-٤

 
 اإلثبات المبدئي 

 
المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالممتلكات والمصنع  یتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات كموجودات فقط عندما یكون من المحتمل أن تتدفق  

فة. تشتمل التكلفة  والمعدات إلى الشركة، وإذا أمكن تحدید تكلفة األصل بشكل یعتمد علیھ. یتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات وقیاسھا مبدئیًا بالتكل
في من الخصومات وخصومات الكمیة) وأي تكالیف عائدة لھ مباشرةً، مثل تكالیف تجھیز  على القیمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء األصل (بالصا

الذي یتم عنده   الموقع وتكالیف التوصیل والتركیب واألتعاب المھنیة ذات العالقة والتكلفة المتوقعة لفك األصل وترحیلھ وإعادتھ إلى الموقع (إلى الحد 
 إثبات ھذه التكالیف كمخصص). 

 
أجزاء الممتلكات والمصنع والمعدات ذات تكلفة جوھریة مقارنة بمجموع تكالیف البند وكانت ھذه األجزاء ذات عمر إنتاجي مختلف    في حال كانت

 عن األجزاء األخرى، تقوم الشركة بإثبات ھذه األجزاء كموجودات فردیة ویتم استھالكھا وفقاً لذلك. 
 

تلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن یتم استخدامھا خالل أكثر من سنة. یتم التحویل  إن قطع الغیار الرئیسیة مؤھلة إلثباتھا ضمن المم
 إلى فئة الموجودات التشغیلیة ذات الصلة عندما تكون ھذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
الدوریة المخطط لھا الالحقة. وفي حال حدوث صیانة دوریة  تؤجل تكالیف الصیانة الدوریة المخطط لھا وتستھلك على مدار الفترة حتى تاریخ الصیانة  

الصیانة   غیر متوقعة قبل الموعد المخطط لھا، یتم تحمیل التكالیف المؤجلة سابقا وغیر المستھلكة على المصاریف على الفور ومن ثم تستھلك تكالیف
 التكالیف.  الدوریة الجدیدة على مدار الفترة التي من المحتمل االستفادة فیھا من ھذه

 
 القیاس الالحق 

 
صنع والمعدات  تقوم الشركة بتطبیق نموذج التكلفة لقیاس كامل فئة الممتلكات والمصنع والمعدات. بعد إثبات األصل، یتم االحتفاظ ببند الممتلكات والم 

 بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱٥ 

 (تتمة)یة الھامة السیاسات المحاسب ٤
 

 النفقات الالحقة 
 

تمل أن  تدرج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة للموجودات أو یتم إثباتھا كموجودات منفصلة، إن لزم األمر، وذلك فقط عندما یكون من المح
 لیھ. تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بھا ومن الممكن قیاس تكلفتھا بشكٍل یعتمد ع

 
 استھالك 

 
الفني والتجاري والق  المتوقع والتقادم  المادي  للموجودات والبلي والتلف  المتوقع  األعمار اإلنتاجیة على أساس االستخدام  النظامیة  تحدد اإلدارة  یود 

واألعمال اإلنتاجیة للموجودات، وتعدیلھا عند الضرورة،  والقیود المماثلة على استخدام الموجودات والعوامل األخرى المشابھة. یتم فحص القیم المتبقیة  
لألصل أكبر من في نھایة كل فترة تقریر. كما یتم تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات مباشرة إلى القیمة القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة  

 القیمة القابلة لالسترداد المقدرة. 
 

   أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التالیة ویتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل على النحو التالي:یتم احتساب االستھالك على  
 

  -العمر اإلنتاجي  الفئة 
 بالسنوات 

  
 ۱۰ - ٥۰ مرافق تصنیع 

 ۲۰ - ۳۰ مبان وتحسینات على عقار مستأجر 
 ٤ - ۱۰ أثاث وتجھیزات 

 ۲ - ۱٥ آالت ومعدات أخرى 
 ٤ سیارات 

 
 لدى الشركة سیاسة الستھالك تكالیف الصیانة الدوریة للمصفاة على مدى خمس سنوات. 

 
 إلغاء اإلثبات 

 
قتصادیة مستقبلیة.  یتم إلغاء إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات عندما یتم استبعادھا أو عندما ال یتوقع أن ینتج عن استخدامھا أو استبعادھا أي منافع ا 

 البند.   تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة. وتدرج في قائمة الدخل الشامل عند إلغاء إثباتیتم 
 

 أعمال رأسمالیة قید التنفیذ 
 

ومصنع ومعدات. یتم تحویل الموجودات قید    تتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر ضمن حساب األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ ضمن ممتلكات 
ة لالستخدام  اإلنشاء أو التطویر إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات وذلك عند إیصال الموجودات إلى موقعھا و/ أو حالتھا الالزم

 على الوجھ المقصود منھا من قبل اإلدارة.
  

قید   الرأسمالیة  األعمال  بند  تكلفة  أو  تتمثل  اإلنشاء  بتكالیف  مباشرة  تكالیف أخرى مرتبطة  وأیة  التطویر   / اإلنشاء  وتكلفة  التنفیذ من سعر شرائھا 
 االستحواذ على بند ما على النحو المقصود منھ من قبل اإلدارة. 

 
األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ لالستھالك. یبدأ االستھالك  یتم قیاس األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القیمة مثبت. ال تتعرض  

 فقط عندما یمكن استخدام الموجودات على النحو المقصود منھا من قبل اإلدارة، ویتم عندھا تحویلھا إلى فئة الموجودات المناسبة. 
 

 تكالیف االقتراض 
  

موجودات الممتلكات والمصنع والمعدات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة للتحضیر  إن تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرة بحیازة و / أو بناء  
ف االقتراض  الستخدامھا المقصود وحصة متناسبة من االقتراضات العامة، یتم رسملتھا لتكلفة تلك الممتلكات والمصنع والمعدات. یتم إدراج جمیع تكالی 

 ف التمویل. األخرى عند تكبدھا ویتم إثباتھا في تكالی
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱٦ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 
   عقود اإلیجار ٤-٤

 
 یتم إثبات عقود اإلیجار كموجودات حق استخدام ومطلوبات مقابلة في تاریخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قِبل الشركة.

 
القیمة الحالیة. تتضمن المطلوبات اإلیجاریة صافي القیمة الحالیة لمدفوعات  یتم مبدئیاً قیاس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإلیجار على أساس  

 اإلیجار التالیة: 
 

 المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوھریاً) ناقصاً أي حوافز إیجار مستحقة القبض.  •
 المتبقیة. المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القیمة   •
 سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة ھذا الخیار.  •
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخیار.  •

 

ار. إذا كان ھذا المعدل ال یمكن تحدیده بسھولة، عندھا یتم استخدام معدل  یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیج
االقتراض اإلضافي للمستأجر، حیث یمثل المعدل الذي یجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضروریة للحصول على موجودات ذات قیمة  

 مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بأحكام وشروط مماثلة. 
 

 وجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي: یتم قیاس م
 

 مبلغ القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار.  •
 أي مدفوعات إیجار تم سدادھا في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مقبوضة.  •
 أي تكالیف مباشرة مبدئیة وتكالیف التجدید.  •

 

دات والسیارات قصیرة األجل وجمیع عقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة على أساس القسط الثابت  یتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إیجار المع
 شھراً أو أقل. ۱۲كمصروف في الربح أو الخسارة. عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار ذات فترة إیجار مدتھا 

 

الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم ممارسة خیار  عند تحدید مدة اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع  
 كداً بشكل معقول. اإلنھاء. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في مدة اإلیجار إذا كان تمدید اإلیجار (أو عدم إنھائھ) مؤ

 
 ااسستتھھالالكك  ممووججووددااتت  ححقق  ااالالسستتخخدداامم  

 

   یتم استھالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإلیجار على أساس القسط الثابت، أیھما أقصر.
 

  االلققییااسس  االلالالححقق  
 

 موجودات حق االستخدام 
 

موجودات حق االستخدام عند إثباتھا المبدئي  تقوم الشركة بتطبیق نموذج التكلفة لقیاس موجودات حق االستخدام. بعد إثباتھا كموجودات، یتم إدراج  
 بمبالغ ناقًصا أي استھالك متراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. 

 

 مطلوبات إیجاریة 
 

 یتم قیاس التزام اإلیجار على النحو التالي:
 

 زیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على التزام االیجار. أ)
 س مدفوعات اإلیجار المقدمة. خفض القیمة الدفتریة لتعك ب)
 إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت اإلیجار، أو لتعكس مدفوعات اإلیجار الثابتة المعدلة جوھریًا.  ج)

 

إدراجھا في المطلوبات اإلیجاریة  عندما تتعرض الشركة لزیادات مستقبلیة محتملة في مدفوعات اإلیجار المتغیرة بناًء على مؤشر أو معدل، ال یتم  
اریة  حتى تصبح ساریة المفعول. عند سریان مفعول التعدیالت على مدفوعات اإلیجار بناًء على مؤشر أو معدل، یتم إعادة تقییم المطلوبات اإلیج 

 وتعدیلھا مقابل موجودات حق االستخدام.
 

ل. یتم تحمیل تكلفة التمویل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإلیجار بحیث یتم  یتم توزیع مدفوعات اإلیجار بین المبلغ األصلي وتكلفة التموی
 تحقیق معدل فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام لكل فترة. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۷ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 موجودات غیر ملموسة  ٥-٤
 

االستحواذ علیھا بشكل منفصل یتم قیاسھا بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، یتم تسجیل الموجودات  الموجودات غیر الملموسة التي یتم  
 غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت. 

 

ى أنھا إما محددة أو غیر محددة. تطفأ الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي  یتم تصنیف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة عل
ل غیر  المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ویتم تقییمھا لمعرفة االنخفاض في قیمتھا عندما یتوفر أي دلیل یشیر إلى احتمال تعّرض األص 

اإلطفاء ألي أصل غیر ملموس لھ عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نھایة كل سنة  الملموس النخفاٍض في قیمتھ. یتم فحص فترة وطریقة  
   مالیة.

 

طریق تعدیل فترة  إن التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك الفوائد االقتصادیة المستقبلیة المصاحبة لألصل یتم احتسابھا عن  
حیثما یكون مالئماً، وتعامل باعتبارھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة  أو طریقة اإلطفاء،  

 ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة المصاریف بما یتوافق مع وظیفة األصل غیر الملموس. 
 

ون من برامج أجھزة حاسب آلي وتراخیص، بالتكلفة، بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض  یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة، التي تتك
 سنوات.  ۱٥إلى  ۳في القیمة، إن وجدت. یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى 

 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ٦-٤
 

وجودات  ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد لالستھالك/ لإلطفاء وعوضا عن ذلك یتم اختبارھا سنویاً من حیث انخفاض القیمة. الم
یة قد تكون لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیر في الظروف إلى أن القیمة الدفتریتم اختبارھا  الخاضعة لالستھالك/ اإلطفاء  

القیمة    .ة لالستردادغیر قابلة لالسترداد. یتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابل
قدیر قیمة االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع  ھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى. ولغرض تالقابلة لالسترداد  

النقدیة    الموجودات عند أدنى مستوى لھا حیث تتواجد تدفقات نقدیة واردة قابلة للتحدید بشكل منفصل والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات
   لنقد).تولید االواردة من موجودات أخرى أو مجموعة موجودات (وحدات 

 

غیر المالیة، بخالف الشھرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قیمتھا بشكل كلي أو جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض    یتم فحص الموجودات
أو كلیاً، وذلك في تاریخ نھایة كل فترة تقریر.   بالقیمة الدفتریة للموجودات المعنیة في حال لم یحدث    ةعكستم  مبلغ  یتم تقییّد أي  في القیمة جزئیاً 

 األصلي في القیمة (أي بعد أخذ االستھالك االعتیادي في االعتبار في حال لم یحدث أي انخفاض في القیمة).االنخفاض 
 

للنقد (مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي على أساس    الوحدات المولدة  یتم توزیع خسائر االنخفاض في القیمة لخفض القیمة الدفتریة لموجودات  
الوحدة (مجموعة الوحدات). یعامل ھذا االنخفاض في القیم الدفتریة كخسائر انخفاض في القیمة لكل من الموجودات  دات  من موجوالقیمة الدفتریة لكل  

 على حده ویتم إثباتھ. 
 

  ذمم مدینة تجاریة  ۷-٤
 

االعتیادیة. یتم إثبات الذمم المدینة التجاریة مبدئیاً بمبلغ  تُعد الذمم المدینة التجاریة مبالغ مستحقة من العمالء للمنتجات التي تم بیعھا في سیاق األعمال 
التجاریة بھد  المدینة  بالذمم  العادلة. تحتفظ الشركة  بالقیمة  إثباتھا  لم تحتوي على مكونات مالیة جوھریة عند  المشروط ما  ف تحصیل  المقابل غیر 

 لبیان سیاسات االنخفاض في القیمة لدى الشركة.  ۲۹أة. راجع اإلیضاح  التدفقات النقدیة التعاقدیة وبالتالي تقیسھا الحقاً بالتكلفة المطف
 
   مخزون ۸-٤

 

ئمة من النفقات غیر  یظھر المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مال
یف إلى البنود الفردیة للمخزون على  المباشرة الثابتة والمتغیرة، وتدرج ھذه األخیرة على أساس الطاقة االستیعابیة التشغیلیة االعتیادیة. یتم إسناد التكال 

للتحقق    أساس المتوسط المرجح للتكلفة. یتم تحدید تكالیف بنود المخزون المشتراة بعد حسم الخصومات وخصومات الكمیة. یمثل صافي القیمة القابلة
 لتكالیف المقدرة الالزمة لتنفیذ عملیة البیع. االعتیادیة، ناقصاً التكالیف المقدرة الستكمال العملیة وا األعمال سعر البیع المقّدر في سیاق 

 

وقع فیھا  یُدرج مبلغ أي انخفاض في قیمة المخزون لصافي القیمة البیعیة القابلة للتحقق وجمیع خسائر المخزون باعتبارھا مصاریف في الفترة التي  
ادة في صافي القیمة القابلة للتحقق كانخفاض في قیمة المخزون انخفاض القیمة أو الخسارة. یتم إثبات مبلغ عكس االنخفاض في المخزون الناتج عن زی

 ویتم إثباتھ كمصروف في الفترة التي یحدث فیھا العكس. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۸ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 األدوات المالیة  ۹-٤
 

  تصنیف الموجودات المالیة 
 

 تصنف الشركة موجوداتھا المالیة ضمن الفئات التالیة: 
 

 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •
 التكلفة المطفأة.  •

 
 تستند ھذه التصنیفات إلى نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة. 

 
أعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصیل التدفقات  تقوم الشركة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة عندما یكون األصل المالي ضمن نموذج  

ة فقط على  النقدیة التعاقدیة، وینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تقتصر على مدفوعات ألصل الدین والفائد
 المبلغ األصلي القائم. 

 
   ل األرباح والخسائر ضمن قائمة الدخل الشامل.بالنسبة للموجودات المقاسة بالقیمة العادلة، سیتم تسجی

 
 القیاس المبدئي 

 
ة المسجلة بالقیمة  عند اإلثبات المبدئي، یتم قیاس الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة بقیمتھا العادلة. تُحتسب تكالیف المعاملة للموجودات المالی

دخل الشامل. وفي حالة الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة  العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاریف في قائمة ال 
صدار األصل المالي  العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فتمثل قیمتھا العادلة زائًدا أو ناقًصا تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ على أو إ

  ثبات المبدئي. أو االلتزام المالي قیمة اإل 
 

 تصنیف المطلوبات المالیة 
 

كبیر أو عدم    تحدد الشركة التزاًما مالیاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى استبعاد أو خفض القیاس أو اإلثبات بشكل
 تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة. التطابق في اإلثبات، أو في حال إدارة مجموعة من المطلوبات المالیة ویتم 

 
   یتم قیاس كافة المطلوبات المالیة األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة 

 
لمالي حیث یكون للشركة حالیاً حق نافذ نظاماً بمقاصة المبالغ  یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في قائمة المركز ا

 المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو بیع األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. 
 

 إعادة التصنیف 
 

موجودات المالیة. على سبیل المثال، عندما تتغیر  یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة عندما تقوم الشركة بتغییر نموذج األعمال الخاص بھا إلدارة ال
 نیة اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصیرة األجل أو طویلة األجل. ال یُعاد تصنیف المطلوبات المالیة. 

 
 القیاس الالحق 

 
 فیما یلي القیاس الالحق للموجودات المالیة: 

 
  أدوات الدین 

 
الموجودات المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث تمثل ھذه التدفقات النقدیة فقط مدفوعات ألصل الدین والفائدة  التكلفة المطفأة: یتم قیاس  

أو  بات أي أرباح  بالتكلفة المطفأة. تدرج إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إث
ة كبند  خسائر ناتجة عن إلغاء اإلثبات مباشرة في قائمة الدخل الشامل وتُعرض في اإلیرادات / (المصاریف) األخرى. یتم عرض خسائر انخفاض القیم

 منفصل في قائمة الدخل الشامل. 
 

طفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یتم قیاس الموجودات التي ال تفي بمعاییر التكلفة الم
بالقیمة العادلة م ن خالل الربح أو  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الدیون الذي یتم قیاسھ الحقاً 

العادلة على األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  الخسارة في قائمة الدخل الشامل ویتم عرضھ كربح / (خسارة) القیمة  
 في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي ینشأ فیھا. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۱۹ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تتمة) األدوات المالیة  ۹-٤
 

  إلغاء اإلثبات 
 

تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو عندما تحّول كافة مخاطر ومنافع  تلغي الشركة إثبات األصل المالي فقط عندما  
 ملكیة الموجودات المالیة. 

 

الكبیر في شروط أداة الدین  یتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائھ أو انقضائھ. یعتبر التغیر  
 كإطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام مالي جدید. 

 

التز المالي األصلي وإثبات  القائم أو جزء منھ كإطفاء لاللتزام  بالنسبة لشروط االلتزام  التعدیالت الجوھریة  ام جدید. من تأخذ الشركة في االعتبار 
كانت القیمة الحالیة المخصومة من التدفقات النقدیة بموجب الشروط الجدیدة، بما في ذلك أي    المفترض أن تكون الشروط مختلفة بشكل جوھري إذا

٪ عن القیمة الحالیة المخصومة  ۱۰أتعاب مدفوعة صافیة من أي أتعاب مقبوضة أو مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي تختلف على األقل بنسبة  
) القیمة  ۲) القیمة الدفتریة لاللتزام قبل التعدیل؛ و (۱مالي األصلي. إذا لم یكن التعدیل جوھریاً، فإن الفرق بین: (من التدفقات النقدیة المتبقیة لاللتزام ال

 الحالیة للتدفقات النقدیة بعد التعدیل یتم إثباتھ في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة التعدیل ضمن اإلیرادات والمصاریف األخرى. 
 

  لقیمة االئتمانیة موجودات مالیة منخفضة ا 
 

درة لألصل  یتم خفض القیمة االئتمانیة لألصل المالي عندما یقع حدث أو أكثر من األحداث التي لھا أثر مضر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المق
 األحداث التالیة: المالي. تشتمل األدلة على وجود انخفاض في القیمة االئتمانیة لألصل المالي وجود بیانات یمكن رصدھا حول إحدى 

 
 صعوبة مالیة كبیرة تواجھ الجھة المصدرة أو المقترض.  (أ)

 ) أعاله).۲إخالل ببنود العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد (انظر رقم (       (ب) 
بمنح المقترض امتیاز (امتیازات) بأن   -للمقترضألسباب اقتصادیة أو تعاقدیة تتعلق بالصعوبة المالیة  - قیام مقرض (مقرضو) المقترض  (ج) 

 المقرض (المقرضین) لن یأخذوا في االعتبار خالف ذلك. 
 وجود احتمال بدخول المقترض في إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى.  (د)

 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالیة.  (ھـ)
 

  االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
 

تمانیة المتوقعة. بالنسبة  وم الشركة بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بموجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسائر االئتق
طلب إثبات الخسائر المتوقعة على مدى  والذي یت  ۹للذمم المدینة التجاریة، تطبق الشركة النھج المبسط الذي یسمح بھ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

  لمزید من التفاصیل. ۲۹منذ اإلثبات المبدئي للذمم المدینة. انظر اإلیضاح  العمر
 

  أدوات مالیة مشتقة 
 

كموجودات عندما تكون القیمة  یتم إدراج األدوات المالیة المشتقة، بما في ذلك مقایضات أسعار الفائدة بقیمتھا العادلة. یتم إدراج جمیع األدوات المشتقة  
سارة للسنة. ال  العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القیمة العادلة سالبة. تم إدراج التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المشتقة ضمن الربح أو الخ

 تطبق الشركة محاسبة التحوط. 
 

   ودائع قصیرة األجل ۱۰-٤
 

ودائع لدى البنوك واالستثمارات قصیرة األجل األخرى عالیة السیولة التي تستحق في األصل خالل أكثر من ثالثة  تشتمل الودائع قصیرة األجل على  
 أشھر وأقل من اثني عشر شھراً من تاریخ الشراء. 

 
 نقد وما یماثلھ  ۱۱-٤

 
ة والودائع بفترة استحقاق أصلیة تبلغ ثالثة أشھر أو أقل،  لغرض قائمة التدفقات النقدیة، یتكون النقد وما یماثلھ من النقد في الصندوق واألرصدة البنكی

 إن وجدت. 
 

 رأس المال  ۱۲-٤
 

 جدیدة ضمن حقوق الملكیة كخصم من المتحصالت.  أسھم العادیة كحقوق ملكیة. یتم بیان تكالیف المعامالت العائدة مباشرة إلى إصدار    سھم تصنف األ
 

 توزیعات األرباح  ۱۳-٤
 

باح  توزیعات األرباح على شركاء الشركة كالتزام في القوائم المالیة لغرض خاص للشركة في الفترة التي تتم فیھا الموافقة على توزیعات األریتم إثبات  
 من قبل شركاء الشركة. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۲۰ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 احتیاطي نظامي  ۱٤-٤
 

٪ من صافي الدخل للسنة إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ  ۱۰د تأسیس الشركة، یجب تحویل وفقا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة وعق
 ٪ على األقل من رأس المال. ۳۰ھذا االحتیاطي 

 
 قروض  ۱٥-٤

 
فرق بین المتحصالت (صافیة  مبدئیاً بالقیمة العادلة، صافیة من تكالیف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة مع بیان أي    قروضالیتم إثبات  

إثبا یتم  الفعلي.  الفائدة  فترة االقتراض باستخدام طریقة معدل  الشامل على مدى  الدخل  المستردة في قائمة  المعاملة) والقیمة  الرسوم  من تكالیف  ت 
ب بعض أو كل التسھیالت. في ھذه  المدفوعة على تسھیالت القروض كتكالیف معامالت لالقتراض إلى الحد الذي یكون عنده من المحتمل أن یتم سح 

تم رسملة  الحالة، یتم تأجیل ھذه الرسوم حتى یتم سحب ھذه التسھیالت. عندما ال یتوفر دلیل بأنھ من المحتمل أن یتم سحب بعض أو كل التسھیالت، ت
 ق بھا. الرسوم كمبالغ مدفوعة مقدماً مقابل خدمات السیولة، كما یتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھیل المتعل

 
زام المالي  من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء بھ أو إلغائھ. ویتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لاللتقروضالتُستبعد  

مطلوبات المحّملة، في قائمة الدخل الشامل  الذي تم إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فیھ الموجودات غیر النقدیة المحولة أو ال
 كإیرادات أخرى أو تكالیف مالیة. 

 
شھرا على األقل بعد فترة    ۱۲باعتبارھا مطلوبات متداولة إال إذا كان للشركة حق غیر مشروط في تأجیل تسویة المطلوبات لفترة  قروضالیتم تصنیف 

 التقریر. 
 

 منافع الموظفین  ۱٦-٤
 

   الموظفین قصیرة األجلمنافع  
 

 تقاس التزامات منافع الموظفین قصیرة األجل بقیم غیر مخفضة وتحتسب كمصاریف على مدى فترة تقدیم الخدمة. 
 

 التزام ما بعد الخدمة 
 

لسعودیة بعد تقاعد الموظف.  تُدیر الشركة نظام منافع نھایة الخدمة للموظفین لخطة منافع محددة متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربیة ا
كاملة للموظفین  وتستند مدفوعات نھایة الخدمة إلى الرواتب والبداالت األخیرة وعدد سنوات الخدمة التراكمیة للموظف. وتُقدم الشركة أیضاً تغطیة طبیة  

 أو یبلغ الموظف ستون عاماً.  سنة ٥٥سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارھم عن  ۲٥السعودیین وأزواجھم بشرط إكمالھم على األقل 
 

ریقة الوحدة  ال یتم تمویل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، یتم إجراء تقییمات االلتزامات بموجب الخطط من قبل خبیر اكتواري مستقل بناء على ط
ع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل سنة من سنوات  االئتمانیة الُمقّدرة. إن التكالیف المتعلقة بھذه الخطط تتكون أساسا من القیمة الحالیة للمناف

   الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
 

اء االلتزام  طفیتم إثبات تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشامل في حین یتم تسجیل عكس إ 
ات باعتبارھا  بمعدالت الخصم المستخدمة باعتباره تكلفة فائدة. تؤخذ أي تغیرات في صافي االلتزام بسبب التقییمات االكتواریة والتغیرات في االفتراض

 إعادة قیاس في الدخل الشامل اآلخر. 
 

رات في االفتراضات االكتواریة في الفترة التي تحدث فیھا مباشرة في الدخل  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التعدیالت السابقة والتغی
 الشامل اآلخر ویتم تحویلھا الى األرباح المبقاة في الفترة التي تحدث فیھا. 

 
قائمة الدخل الشامل كتكالیف خدمة  یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت أو تقلیصات الخطة على الفور في 

 سابقة. 
 

 مخصصات  ۱۷-٤
 

فقات  یتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام قائم (نظامي أو ضمني) نتیجة لحدث سابق وعندما یكون من المحتمل أن یتطلب األمر تد
باإلمكان تقدیر قیمة االلتزام بشكل موثوق. وال یتم إثبات مخصصات خسائر  صادرة لموارد متضمنة لمنافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، وأن یكون  

 التشغیل المستقبلیة. 
 

الخصم المستخدم    یتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة ألفضل تقدیر لدى اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسویة االلتزام في نھایة فترة التقریر. ویتمثل معدل 
عدل ما قبل الزكاة والضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. تحتسب  لتحدید القیمة الحالیة في م

أي   بدون  الشامل  الدخل  قائمة  في  مخصص  بأي  المرتبطة  المصاریف  یتم عرض  فائدة.  كمصروف  الزمن  لمرور  نتیجة  المخصص  في  الزیادة 
 تعویضات. 
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۲۱ 

 (تتمة)سبیة الھامة السیاسات المحا  ٤
 

 (تتمة) مخصصات  ۱۷-٤
 

 تكالیف التفكیك 
 

التفكیك إثبات مخصص اللتزام  المطلوب    یتم  التفكیك  ویستند حجم  تأھیل األراضي.  إعادة  أو  الترمیم  أعمال  المسؤولیة عن  الشركة  تتحمل  عندما 
 األنظمة واللوائح الحالیة. للعملیات والتكالیف المرتبطة بھ على االشتراطات المنصوص علیھا في 

 
خصص  وتشمل التكالیف التي یشتمل علیھا المخصص جمیع االلتزامات الخاصة بالتفكیك المتوقع تكبدھا على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. یتم خصم م

استھالكھ كمصروف على مدى العمر  التفكیك إلى قیمتھ الحالیة ورسملتھ كجزء من األصل المدرج ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات ثم یتم قید
 اإلنتاجي المتوقع لذلك األصل. 

 
الھامة والتقدیرات  یعتبر إجراء تعدیالت على المبلغ المقدر وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة الخاصة بإیقاف العملیات حدثاً طبیعیاً في ضوء األحكام  

 لتزام وزیادة مقابلة في األصل ذي العالقة. وفیما یلي العوامل التي تؤثر على تلك التعدیالت: ذات الصلة. وتسجل ھذه التعدیالت باعتبارھا زیادة في اال
 

 التطورات في التقنیة.  •
   المتطلبات التنظیمیة واستراتیجیات اإلدارة البیئیة. •
   التغیرات في الحد المقّدر وتكالیف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم. •
 مة االقتصادیة. التغیرات في االستدا •

 
 ذمم دائنة تجاریة  ۱۸-٤

 
الموردین. یتم    الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمة البضائع أو الخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق األعمال االعتیادیة من 

السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال یتم عرضھا كمطلوبات غیر متداولة.  تصنیف الذمم الدائنة التجاریة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة  
 ویتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  ۱۹-٤

 
لنظام ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة"). یتم تحمیل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الشامل.  تخضع الشركة للزكاة وضریبة الدخل وفقاً  

 تتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافیة مستحقة الدفع، إن وجدت، عند االنتھاء من الربوط النھائیة، عند تحدید ھذه المبالغ. 
 

 راف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة، كما یتطلب نظام ضریبة الدخل السعودي. تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أط
 

المؤقتة  یتم تعدیل ضریبة الدخل على أساس معدل ضریبة الدخل المطبق بالتغیرات في الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة المتعلقة بالفروقات  
مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، باستخدام طریقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناشئة    والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة. ویتم تجنیب

جلة إذا كانت  فیما بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفتریة في القوائم المالیة لغرض خاص. كما ال یتم إثبات ضریبة الدخل المؤ
ل أو التزام في معاملة غیر معامالت تجمیع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر  ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأص

ي یتم  لألغراض المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة. یتم تحدید ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) الت
اً في نھایة فترة التقریر والتي یتوقع سریانھا في حالة بیع األصل ذي الصلة بضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة التزام ضریبة الدخل  سنھا أو المطبقة فعلی

  على أساسھاالمؤجلة. یتم إثبات الموجودات الضریبیة المؤجلة إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضریبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي  
 یمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة. 

 
وعندما  یتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة للموجودات الضریبیة المتداولة  

موجودات والمطلوبات الضریبیة الحالیة عند وجود حق نافذ  تكون أرصدة الضریبة المؤجلة ترتبط بنفس الجھة الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین ال
 نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. 

 
   إثبات اإلیرادات ۲۰-٤

 
عندما یتم نقل السیطرة إلى العمیل بموجب عقود بیع البضائع. یتم تحدید السیطرة على   یتم إثبات اإلیرادات عند استیفاء التزامات األداء، والتي تحدث

نقل المنتج فعلیًا  المنتجات التي سیتم نقلھا إلى العمیل عندما تنتقل ملكیة زیت التشحیم والمنتجات ذات الصلة إلى العمیل، والذي یحدث عادةً عندما یتم 
أخرى. لدى الشركة عقود مع عمالء یكون فیھا تزویدھم بخلیط زیوت التشحیم و/ أو المنتجات الثانویة ذات الصلة  إلى سفینة أو أنبوب أو آلیة تسلیم  

یم البضائع  ھو التزام األداء الوحید. تثبت الشركة اإلیرادات في نقطة زمنیة معینة عند تحویل السیطرة على البضائع إلى العمیل، بشكل عام عند تسل
 ن والخدمات إلى أرامكو السعودیة على مدى فترة زمنیة، عند تقدیم الخدمات. واإلیرادات من الشح

 
حیة  خلصت الشركة إلى أنھا ھي المسؤول الرئیسي في جمیع ترتیبات إیراداتھا لكونھا الملتزم الرئیسي في جمیع ترتیبات اإلیرادات، وتملك صال

 العمیل. تحدید األسعار، وتسیطر على البضائع قبل نقلھا إلى  
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   لوبریف -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم 
 

۲۲ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 
 مصاریف  ۲۱-٤

 
البیع والتسویق ھي المصاریف الناتجة من جھود الشركة في التسویق والبیع والتوزیع. تُصنف جمیع المصاریف األخرى، باستثناء   إن مصاریف 

یف  والبیع والتسویق والمصار  اإلیراداتوالنفقات المالیة، كمصاریف عمومیة وإداریة. یتم توزیع المصاریف المشتركة بین تكالیف    اإلیراداتتكالیف  
 العمومیة واإلداریة، إن لزم األمر، بطریقة منتظمة. 

 
 إیرادات مالیة  ۲۲-٤

 
العمر المتوقع  تُقاس اإلیرادات المالیة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى  

 أیھما أنسب، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة. لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، 
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شركة أرامكو السعودیة  
س 

لزیوت األسا
- 

ف 
لوبری

 
(شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 
ص 
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المنتھیة 
 

في
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۲۰۲۲
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االستھالك المتراكم 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۲
 

۲٬۸۸۸٬۲۰۷٬۱۱٥
 

۲۷٤٬٦۲۷٬٥۲۲
 

۲٦٬۷٤۹٬۸٦٥
 

۱۹۷٬٥٥۱٬۷٦۰
 

۲٬۰٤۷٬٦۸۸
 

- 
۳٬۳۸۹٬۱۸۳٬۹٥۰

 
المحمل للفترة 

 
۱٥۷٬٥۱۲٬۰۰۰

 
۲٬۹٥٦٬۲۱٥

 
۷٦٬۰۲٥

 
۳٬۸۹۹٬۷۰٤

 
۸۲٬٥۰۰

 
- 

۱٦٤٬٥۲٦٬٤٤٤
 

في 
۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۲

 
۳٬۰٤٥٬۷۱۹٬۱۱٥

 
۲۷۷٬٥۸۳٬۷۳۷

 
۲٦٬۸۲٥٬۸۹۰

 
۲۰۱٬٤٥۱٬٤٦٤

 
۲٬۱۳۰٬۱۸۸

 
- 

۳٬٥٥۳٬۷۱۰٬۳۹٤
 

  
 

 
 

 
 

 
صافي القیمة الدفتریة:

 
 

 
 

 
 

 
 

۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۲

 
٤٬٦۸٦٬۰۹٥٬۲۲۳

 
٥۳٬۱۱٥٬۲۷٦

 
٥٤۱٬۲٥۱

 
٤۲٬٤۳٦٬۹۸٥

 
۲۲٥٬٥۱۰

 
۱۹۹٬۳۳۰٬۰٤٤

 
٤٬۹۸۱٬۷٤٤٬۲۸۹

 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
٤٬۸۳٤٬۹۳۲٬۰۹٥

 
٥٦٬۰۷۱٬٤۹۱

 
٦۱۷٬۲۷٦

 
٤٥٬۹۸٤٬٥٤٥

 
۳۰۸٬۰۱۰

 
۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥

 
٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲

 
  

 
 

 
 

 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 

۷٬٦٤٦٬٥۹۷٬۸۳۰
 

۳۳۰٬٤۰۷٬۲۱۳
 

۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱
 

۲۳۲٬۱۱۰٬۳۷۸
 

٦٬٥٥٤٬۹۲۷
 

۱۹۱٬۹۸٥٬۳۸۸
 

۸٬٤۳٥٬۰۲۲٬۸۷۷
 

ت 
ضافا

إ
 

- 
- 

- 
- 

- 
۸۰٬۸۰٦٬۰٤٤

 
۸۰٬۸۰٦٬۰٤٤

 
ت 

استبعادا
 

- 
- 

- 
- 

)
٤٬۱۹۹٬۲۲۹

 ( 
- 

)
٤٬۱۹۹٬۲۲۹

 ( 
ت 

تحویال
 

۷٦٬٥٤۱٬۳۸۰
 

۲۹۱٬۸۰۰
 

- 
۱۱٬٤۲٥٬۹۲۷

 
- 

)
۸۸٬۲٥۹٬۱۰۷

 ( 
- 

في 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
۷٬۷۲۳٬۱۳۹٬۲۱۰

 
۳۳۰٬٦۹۹٬۰۱۳

 
۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱

 
۲٤۳٬٥۳٦٬۳۰٥

 
۲٬۳٥٥٬٦۹۸

 
۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥

 
۸٬٥۱۱٬٦۲۹٬٦۹۲

 
  

 
 

 
 

 
 

استھالك متراكم 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 

۲٬٥۷۲٬٤۳۹٬٤۹٥
 

۲٦۸٬٦۷۷٬۰۸۳
 

۲٦٬٤۹٥٬۷۱٦
 

۱۸۹٬۷۷۷٬۰۸۱
 

٥٬۸۸۲٬٥۸۷
 

- 
۳٬۰٦۳٬۲۷۱٬۹٦۲

 
المحمل للسنة 

 
۳۱٥٬۷٦۷٬٦۲۰

 
٥٬۹٥۰٬٤۳۹

 
۲٥٤٬۱٤۹

 
۷٬۷۷٤٬٦۷۹

 
۲٦٤٬۸٦۸

 
- 

۳۳۰٬۰۱۱٬۷٥٥
 

ت 
استبعادا

 
- 

- 
- 

- 
)

٤٬۰۹۹٬۷٦۷
 ( 

- 
)

٤٬۰۹۹٬۷٦۷
 ( 

في 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
۲٬۸۸۸٬۲۰۷٬۱۱٥

 
۲۷٤٬٦۲۷٬٥۲۲

 
۲٦٬۷٤۹٬۸٦٥

 
۱۹۷٬٥٥۱٬۷٦۰

 
۲٬۰٤۷٬٦۸۸

 
- 

۳٬۳۸۹٬۱۸۳٬۹٥۰
 

  
 

 
 

 
 

 
صافي القیمة الدفتریة:

 
 

 
 

 
 

 
 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
٤٬۸۳٤٬۹۳۲٬۰۹٥

 
٥٦٬۰۷۱٬٤۹۱

 
٦۱۷٬۲۷٦

 
٤٥٬۹۸٤٬٥٤٥

 
۳۰۸٬۰۱۰

 
۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥

 
٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲

 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۰

 
٥٬۰۷٤٬۱٥۸٬۳۳٥

 
٦۱٬۷۳۰٬۱۳۰

 
۸۷۱٬٤۲٥

 
٤۲٬۳۳۳٬۲۹۷

 
٦۷۲٬۳٤۰

 
۱۹۱٬۹۸٥٬۳۸۸

 
٥٬۳۷۱٬۷٥۰٬۹۱٥
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲٤ 

 
اة  تشتمل مرافق التصنیع على تكالیف الصیانة الدوریة المؤجلة للمصفاة. فیما یلي تحلیل للحركة في تكالیف الصیانة الدوریة المؤجلة للمصف (ب)

 خالل الفترة/السنة المنتھیة: 
 

۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰   
   التكلفة: 
 ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ االفتتاحي الرصید  

 - - إضافة 
 ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ الرصید الختامي

   
   االستھالك المتراكم: 

 ٤۹٬۰۲٦٬۱۱۱ ۷۱٬۸٥۸٬۸۱٥ الرصید االفتتاحي 
 ۲۲٬۸۳۲٬۷۰٤ ۱۱٬۳٥٥٬۰۰۳ اإلطفاء خالل الفترة/ السنة 

 ۷۱٬۸٥۸٬۸۱٥ ۸۳٬۲۱۳٬۸۱۸ الرصید الختامي
   

 ٤۱٬۸۱۳٬۸۹۷ ۳۰٬٤٥۸٬۸۹٤   القیمة الدفتریة
 

األعما (ج)  وتتعلق  ینبع وجدة.  إلى مصفاتي  العادیة  باإلضافات  أساسي  التنفیذ بشكل  قید  الرأسمالیة  األعمال  الفترة في  ل  تتعلق اإلضافات خالل 
جدة وینبع. تتوقع اإلدارة أن یتم االنتھاء من األعمال  بأعمال التطویر والتحسین لمصافي الشركة في    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰الرأسمالیة قید التنفیذ في  

 الرأسمالیة قید التنفیذ في مصفاتي جدة وینبع خالل سنة. 
 

 تم توزیع االستھالك المحمل للفترة على النحو التالي:  (د)
 

 إیضاح  
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱٦۳٬٥۹۲٬۲٦۹ ۱٦٤٬۱۱۷٬٤۲۷ ۲۳ اإلیرادات  تكلفة
 ٤٦۰٬۸۹۳ ٤۰۹٬۰۱۷ ۲٦   مصاریف عمومیة وإداریة

  ۱٦٤٬٥۲٦٬٤٤٤ ۱٦٤٬۰٥۳٬۱٦۲ 
 

 عقود اإلیجار  ٦
 

سنة.    ۳۰إلى    ۱تقوم الشركة بتأجیر مختلف األراضي وخطوط األنابیب والسیارات والمواد المحفزة. وعادة ما تكون عقود اإلیجار لفترات ثابتة من  
التفاوض على شروط اإلیجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي  ویتم  

 تعھدات، ولكن ال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

الستخدام ذي طبیعة متغیرة. تحتوي بعض عقود اإلیجار على خیارات  ، لم یكن لدى الشركة أي عقود إیجار مصنفة كأصل حق ا ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  
عقود إیجار  تمدید تمارسھا الشركة قبل نھایة فترة العقد غیر القابلة لإللغاء. وتسعى الشركة، حیثما كان ذلك عملیًا، إلى تضمین خیارات تمدید في  

بتقدیر ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخیارات. ال تقدم الشركة ضمانات  جدیدة لتوفیر المرونة التشغیلیة. تقوم الشركة عند بدء اإلیجار  
 القیمة المتبقیة فیما یتعلق بأي من عقود اإلیجار الخاصة بھا. 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲٥ 

 (تتمة)عقود اإلیجار  ٦
 

   موجودات حق االستخدام )أ
 

 أراٍض  
خطوط أنابیب 
 المجموع  سیارات  ومواد محفزة 

     
 ۱۰۸٬۸٤۸٬۰٦۹ ٤٬۱۹۰٬۰٤٥ ۷٬۹۲۱٬٥۳۱ ۹٦٬۷۳٦٬٤۹۳ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ) ۷٬۲۳٦٬۹۷۹( ) ۹۳۱٬۱۲۰( ) ۱٬۹۸۰٬۳۸۳( ) ٤٬۳۲٥٬٤۷٦(   استھالك
 ۱۰۱٬٦۱۱٬۰۹۰ ۳٬۲٥۸٬۹۲٥ ٥٬۹٤۱٬۱٤۸ ۹۲٬٤۱۱٬۰۱۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

     
 ) ۳٬٦۱۸٬٤۹۰( ) ٤٦٥٬٥٦۰( ) ۹۹۰٬۱۹۲( ) ۲٬۱٦۲٬۷۳۸(   استھالك

 ۹۷٬۹۹۲٬٦۰۰ ۲٬۷۹۳٬۳٦٥ ٤٬۹٥۰٬۹٥٦ ۹۰٬۲٤۸٬۲۷۹ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 
 

 یُحّمل االستھالك على قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص تكالیفھ على مدى فترة عقد اإلیجار وھي كما یلي: 
 

 الفئة 
  -العمر اإلنتاجي 

 بالسنوات 
  

 ۳۰ أراٍض 
 ۲۷ خطوط أنابیب ومواد محفزة 

 ٥ سیارات 
 

 مطلوبات إیجاریة  )ب
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۱۱۷٬٦٤۰٬٤۸٦ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲  الرصید االفتتاحي 
 ) ۱۰٬۱۷۷٬۳۹٤( ) ٤۹۷٬۷۹٦(  مدفوعات اإلیجار خالل الفترة / السنة 

 ٥٬۳۳۹٬۹۰۰ ۲٬٤۸٥٬٦۲۰  تراكم تكالیف تمویل خالل الفترة / السنة
 ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦  الرصید الختامي

 
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ مطلوبات إیجاریة 

   
 ٥٬۲٦۸٬٤۷٤ ۱٤٬۷۷۱٬٤٥۸ متداولة 

 ۱۰۷٬٥۳٤٬٥۱۸ ۱۰۰٬۰۱۹٬۳٥۸ غیر متداولة 
 ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ 

 
ملیون لایر سعودي (غیر مخصومة) في المطلوبات    ۱۰۹٬۷۳، تم إدراج التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المحتملة بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

ملیون لایر سعودي)، نظًرا ألن الشركة تكبدت     ۱۰۹٬۷۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱اإلیجاریة ألنھ من المؤكد بشكل معقول أنھ سیتم تمدید عقد اإلیجار (
 . ۲۰٤۳نفقات رأسمالیة جوھریة على األرض. طبقت الشركة خیار التمدید حتى السنة المالیة 

 
تمارسھا). ال    تتم إعادة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا تم ممارسة أحد الخیارات بالفعل (أو لم تتم ممارستھا) أو أصبحت الشركة ملزمة بممارستھا (أو لم

والتي تكون ضمن سیطرة    یتم تعدیل تقییم التأكید المعقول إال في حالة حدوث حدث جوھري أو تغییر جوھري في الظروف، التي تؤثر على ھذا التقییم
  المستأجر. خالل الفترة المالیة الحالیة،  لم یحدث تعدیل على شروط اإلیجار بسبب ممارسة خیارات التمدید واإلنھاء. 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲٦ 

 (تتمة)عقود اإلیجار  ٦
 

 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل 
 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٤٬۱۲٤٬٦۱۰ ۳٬٦۱۸٬٤۹۰ تكلفة االستھالك على موجودات حق االستخدام 
 ۱٬۸۷٥٬٤۹۸ ۲٬٤۸٥٬٦۲۰ )۲۷إیضاح رقم  -مصروف الفائدة (مدرج بتكالیف التمویل 

  -یجار قصیرة األجل (مدرجة في مصاریف البیع والتوزیع إ مصاریف مرتبطة بعقود 
 ۳٬۸٤۰٬۱۷۲ ٥٬۰۸۱٬۲۸٤ )۲٥إیضاح رقم 

 
 استھالك موجودات حق االستخدام للفترة على النحو التالي: تم توزیع 

 
  

 إیضاح 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۳٬٤۲۸٬۲٤۹ ۲٬۹۲۲٬۱۲۹ ۲٤ اإلیرادات  تكلفة
 ٦۹٦٬۳٦۱ ٦۹٦٬۳٦۱ ۲٦ مصاریف عمومیة وإداریة 

  ۳٬٦۱۸٬٤۹۰ ٤٬۱۲٤٬٦۱۰ 
 

 خیار التمدید 
 

اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم ممارسة خیار  عند تحدید مدة  
 ل معقول. كداً بشكاإلنھاء. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في مدة اإلیجار إذا كان تمدید اإلیجار (أو عدم إنھائھ) مؤ

 
   بالنسبة لعقود إیجار األرض وخطوط األنابیب، تعتبر العوامل التالیة عادة األكثر صلة: 

 
   اء). إذا كانت ھناك مدفوعات غرامة جوھریة لإلنھاء (أو عدم التمدید)، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمدید (أو عدم اإلنھ •

 
ألي تحسینات على عقار مستأجر قیمة جوھریة متبقیة، فعادة ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمدید  إذا كان من المتوقع أن یكون   •

   (أو عدم اإلنھاء).
 

ال  وما لم یرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في عین االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات التأجیر السابقة والتكالیف وتوقف العمل الستبد •
   جر.األصل المؤ

 
 موجودات غیر ملموسة   ۷

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 

   التكلفة 
 ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ الرصید االفتتاحي 

 - - إضافات 
 ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ الرصید الختامي

   
   اإلطفاء المتراكم 

 ۱۲٬٥۳۸٬۱٦۱ ۱٥٬٤٥٥٬۲۰۲ الرصید االفتتاحي 
 ۲٬۹۱۷٬۰٤۱ ۱٬۱٥۳٬۰٤۷ المحمل للفترة / للسنة 

 ۱٥٬٤٥٥٬۲۰۲ ۱٦٬٦۰۸٬۲٤۹ الرصید الختامي
   

 ۱۷٬۳۸۳٬٦٥۲ ۱٦٬۲۳۰٬٦۰٥   القیمة الدفتریة الختامیة 
 

  تتكون الموجودات غیر الملموسة من برمجیات وتكالیف تطویرھا. 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲۷ 

  قروض موظفین ۸
 

 اآلتي: تتكون الذمم المدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین من  )أ(
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ ٤٬۰۳٥٬٥۸۲  ذمم مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین 
 ) ۲٬۱٤۲٬٥۲۸( ) ۲٬۲۱۳٬۱۳۰( ۱۱   ناقصاً: الجزء المتداول

  ۱٬۸۲۲٬٤٥۲ ۲٬٥۹٤٬۹۷۳ 
 

  سكنیة.  وحداتفي السنوات السابقة، كان لدى الشركة برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین والذي یمنح الموظفین السعودیین المؤھلین فرصاً المتالك  
وتم تسجیل ذمة مدینة    ، عن طریق البیع المباشر للموظفین. تم بیع المنازل للموظفین المؤھلین وحدة سكنیة    ۱۳۳، تم إنشاء وبیع  ۲۰۱۰خالل سنة  

سنة. یتم استقطاع مبالغ شھریة من رواتب الموظفین حتى نسبة    ۱٥مقابل ذلك البیع بدون نفقات تمویل، ومن المتوقع أن یتم تحصیلھا خالل فترة  
ق الذي یتعین تحصیلھ من  ٪ من الراتب األساسي. لدى الشركة المستندات القانونیة للعقار كضمانات ذات قیمة عادلة أعلى من الرصید المستح۲٥

 الموظف، وعلیھا تحویل الملكیة القانونیة لتلك المنازل السكنیة إلى الموظفین المعنیین عند سداد كامل مبلغ القرض. 
 

 عند سداد كامل مبلغ القرض.  السكنیة للموظفین المعنیینالوحدات یتعین على الشركة نقل الملكیة القانونیة لتلك  
 

 الذمم المدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین: فیما یلي الحركة في 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ٦٬٥۸۹٬۳۲۹ ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ الرصید االفتتاحي 
 ) ۲٬۰٥۰٬۹۲٥( ) ۷۷۲٬٥۲۱( الخصومات من رواتب الموظفین خالل الفترة / السنة 

 ۱۹۹٬۰۹۷ ۷۰٬٦۰۲   إیرادات تمویل مستحقة عند الخصم
 ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ ٤٬۰۳٥٬٥۸۲ الختاميالرصید  

 یتلخص جدول التحصیل لمجموع الذمم المدینة القائمة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین فیما یلي: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

۲۰۲۲ ۱٬٤۷٤٬۲۲٤ ۲٬۳۰۹٬۳۸٤ 
۲۰۲۳ ۱٬۹۲٦٬۲۰۰ ۹۱۸٬۹٦۲ 
۲۰۲٥ ٤۲۳٬۱۱۹ ۷٦٦٬۰۹٤ 
۲۰۲٤ ٥۳۲٬۳٤۹ ۷۱٥٬٥۲۱ 
 ۷۱٥٬۸۱۹ ۳۱٤٬۸۱٦ وما بعدھا  ۲۰۲٦

 ) ٦۸۸٬۲۷۹( ) ٦۳٥٬۱۲٦( ناقصاً: إیرادات تمویلیة غیر محققة 
 ٤٬۰۳٥٬٥۸۲ ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ 

 
: تشمل القروض للموظفین ما یلي  

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ ایضاح   

     
 ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ ۱۳٬۹۸۹٬۹۷۳ (ب) ۸  قروض سكن للموظفین 

 ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ ۱٬۹٤۰٬۸٤۳ (ج) ۸  للموظفین قروض أخري 
 ) ۷٬۲۷٤٬۹٦۹( ) ۷٬٦۳۱٬٤۱۳( ۱۱  ناقصاً: الجزء المتداول 

   ۸٬۲۹۹٬٤۰۳ ۱۱٬۹۰۰٬٤۱٥ 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲۸ 

  (تتمة)  قروض موظفین ۸
 

 قروض سكن للموظفین  )ب(
 

 فیما یلي الحركة في رصید قروض سكن للموظفین: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱٦٬۹۲۹٬۰٦٤ ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ الرصید االفتتاحي 
 ۲٬٦٥٦٬۹۷۷ ۳٬۸۹۹٬۷۷٥ قروض جدیدة تم صرفھا خالل الفترة / السنة 

 ٦۹٥٬۳۸۱ ۷۰۹٬۱۹٦   إیرادات تمویل
 ) ٦۲۹٬۲٥٤( ) ۳٬۸۳۲٬۳٥٥( تأثیر الخصم على القرض الجدید 

 ) ۲٬۷٥۳٬۱٥۰( ) ۳٬٦۸٥٬٦٦۱( السنة الخصومات بما في ذلك التسویة مع الموظفین المتقاعدین خالل الفترة / 
 ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ ۱۳٬۹۸۹٬۹۷۳ الرصید الختامي

 
الموظف البرنامج، یمنح  لھذا  المؤھلین بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً  السعودیین  ون  تم منح قروض اإلسكان لموظفي الشركة 

القروض ال تحمل أي نفقات تمویل ویتم سدادھا من قبل الموظفین وفقاً لالتفاقیات ذات  المؤھلون قروضاً لغرض شراء أو تشیید مساكنھم. إن ھذه  
. القیمة  الصلة مع ھؤالء الموظفین وفقًا لالتفاقیة المبرمة مع الموظف، ویكون للشركة حق ملكیة العقار حتى یقوم الموظف بتسدید جمیع المستحقات

 ى من القیمة الدفتریة لقرض اإلسكان للموظفین. العادلة للممتلكات المضمونة ذات الصلة ھي أعل
 

 یتلخص جدول التحصیل لمجموع قروض سكن الموظفین فیما یلي: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

۲۰۲۲ ٤٬٤۷۹٬۷٦۸ ٦٬۱۹۷٬٤٦۹ 
۲۰۲۳ ٥٬۳۰٤٬۹۸۸ ۳٬۳۹۸٬٦۱۲ 
۲۰۲٤ ۳٬۲٦۷٬۱۹۹ ۳٬۱۹۸٬٦۹٤ 
۲۰۲٥ ۲٬۰۳۷٬۷۸۹ ۳٬۱۲۳٬٦۹۹ 
 ۳٬۹٤۸٬٤۳۸ ۱٬۷٥۱٬٤۸۸ بعدھا وما  ۲۰۲٦

 ) ۲٬۹٦۷٬۸۹٤( ) ۲٬۸٥۱٬۲٥۹(   غیر محققةتمویل   ناقصاً: إیرادات
 ۱۳٬۹۸۹٬۹۷۳ ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ 

 
 قروض أخرى للموظفین  (ج) 

 
الموظفون المؤھلون  یتم منح ھذه القروض لموظفي الشركة السعودیین المؤھلین بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً لھذا البرنامج، یمنح  

٪ من مخصص منافع نھایة الخدمة المستحقة الخاصة بھم. إن ھذه القروض ال تحمل أي نفقات تمویل ویتم سدادھا  ۸۰لذلك قروضاً بحد أقصى بنسبة 
 شھراً وھي مضمونة مقابل منافع نھایة الخدمة للموظفین المعنیین.   ۳٦من قبل الموظفین خالل فترة 

 
 القروض األخرى للموظفین:  فیما یلي الحركات في

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۲٬۸٤۹٬٤٤٦ ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ الرصید االفتتاحي 
 ۱٬٤۰۹٬٤۸٤ ۸۱۰٬۷۱۸ قروض تم صرفھا خالل الفترة / السنة 

 ۹۰٬۹۸٥ ٦۸٬۷۷٥ إیرادات تمویل للفترة / للسنة 
 ) ٤٤٬۷۲۲( ) ۱۰۲٬٤۱۹( تأثیر الخصم على القرض الجدید 

 ) ۲٬۰۲۸٬۸۲۷( ) ۱٬۱۱۲٬٥۹۷( استقطاعات من الرواتب 
 ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ ۱٬۹٤۰٬۸٤۳ الرصید الختامي
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۲۹ 

  (تتمة)  قروض موظفین ۸
 

 یتلخص جدول التحصیل لمجموع قروض الموظفین األخرى فیما یلي: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

۲۰۲۲ ٥٥٥٬۳۸۸ ۱٬٤۲۰٬۱٤۰ 
۲۰۲۳ ٦۹۸٬۸۰۰ ٦۲۷٬۹۹۷ 
۲۰۲٤ ۷۸۸٬٤۳۰ ۳٤۷٬۷۹۲ 

 ) ۱۱۹٬٥٦۳( ) ۱۰۱٬۷۷٥(   ناقصاً: إیرادات تمویل غیر محققة
 ۱٬۹٤۰٬۸٤۳ ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ 

 
 . تعتبر القیمة الدفتریة لقروض الموظفین بتاریخ كل تقریر مالي مماثلة للقیمة العادلة

 
 مخزون  ۹

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۲۹۳٬۳۰٦٬۰۱۱ ۲۲٦٬۲۲۷٬٥۲۹ بضائع جاھزة 
 ۲۱٥٬٤۷۷٬۹۰٦ ۳۲۱٬۷۸۷٬۹٥۷ إنتاج قید التنفیذ 

 ۱۱۷٬٤۰۰٬۱۹۰ ۱۸۸٬٦۱۸٬۲۳۸ مواد أولیة 
 ۹۸٬٤۱٤٬۸٤٦ ۹۹٬۰۳٦٬۲٦۸ استھالكیة  قطع غیار ومواد

 ۸۳٥٬٦٦۹٬۹۹۲ ۷۲٤٬٥۹۸٬۹٥۳ 
 ) ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹( ) ۱٥٬۳۷٤٬۷٦۹(   ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

 ۸۲۰٬۲۹٥٬۲۲۳ ۷۱۰٬۰٦۱٬۸۷٤ 
 

 . ۲٤اإلفصاح عن مبالغ المخزون المثبتة كمصروف في اإلیضاح تم 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۱۲٬۹۳۷٬۷۰٦ ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹  الرصید االفتتاحي 
 ۱٬٥۹۹٬۳۷۳ ۸۳۷٬٦۹۰  إضافات للفترة/ للسنة 

 ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹ ۱٥٬۳۷٤٬۷٦۹  الرصید الختامي
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۰ 

 ذمم مدینة تجاریة  ۱۰
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ٤٥٤٬۹۹۷٬٥٦۳ ۷٥٥٬۰٥۷٬۷۹۷  ذمم مدینة تجاریة 
 ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ۷۲۱٬۰٥۹٬٤۷۲ ۲۲   أطراف ذات عالقة

  ۱٬٤۷٦٬۱۱۷٬۲٦۹ ۸٦۸٬۰۲۹٬۱۸٦ 
 ) ٥٬۳٥۱٬٥٤۱( ) ۱۲٬۰۲۷٬۰٤۰(  المتوقعة  االئتمانیة الخسائر مخصص

  ۱٬٤٦٤٬۰۹۰٬۲۲۹ ۸٦۲٬٦۷۷٬٦٤٥ 
 

ملیون لایر سعودي) في قائمة المركز المالي.    ٦۳۲٬۰۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۹۳۱٬٤۷تم مقاصة الذمم المدینة التجاریة البالغة  
  .۲۰للحصول على تفاصیل، یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

 
شھًرا من تاریخ   ۱۲التجاریة قصیرة األجل، فإن قیمتھا الدفتریة تعتبر مقاربة لقیمتھا العادلة ویتم تسویتھا بشكل عام خالل نظًرا لطبیعة الذمم المدینة 

 التقریر. 
 

 : التجاریة  المدینة الذمم قیمة في االنخفاض مخصصفیما یلي الحركة في 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ٥۰٥٬٦٤۱ ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  الرصید االفتتاحي 
 ٤٬۸٤٥٬۹۰۰ ٦٬٦۷٥٬٤۹۹  *  المحمل للفترة / للسنة 

 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱ ۱۲٬۰۲۷٬۰٤۰  الرصید الختامي
 

تتعلق بأرصدة األطراف ذات العالقة (السنة المنتھیة    ,۲۰۲۲یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي محمل لفترة الستة أشھر المنتھیة في    ۱٫۳۱تتضمن مبلغ  
 ملیون لایر سعودي).  ۲٫۰۱: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
كن االطالع  إن المعلومات المتعلقة باالنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة وتعرض الشركة للمخاطر االئتمانیة ومخاطر السوق ومخاطر السیولة یم

 .۲-۲۹ علیھا في اإلیضاح
 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ۱۱
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ۹٬٤۱۷٬٤۹۷ ۹٬۸٤٤٬٥٤۳ ۸ قروض الموظفین (الجزء المتداول)
 ۳٬۰٦۱٬۸۰٦ ٥٬۳٤٤٬٤۹٦  دفعات مقدمة إلى موردین 

 ً  ٥٬۰۷۷٬۰۲۳ ۲٬٤۰۳٬۲۱۱  تأمین مدفوع مقدما
 ۳٥٥٬۱٦۲ ٥٤۳٬۰۳٤  ودائع ألجل  -فوائد مدینة 

 ۱٦٬۷٦۳٬۹۲۹ -  بالصافي  ضریبة القیمة المضافة المدینة 
 ٥٬۷۳۹٬۸۱٤ ٥٬٤٦۷٬۲٤٦  أخرى

  ۲۳٬٦۰۲٬٥۳۰ ٤۰٬٤۱٥٬۲۳۱ 
 

وبالتالي، تمثل القیم  شھًرا من تاریخ التقریر.    ۱۲تتم تسویة قروض الموظفین (الجزء المتداول)، والفوائد المدینة والذمم المدینة األخرى عادة خالل  
   الدفتریة لھذه األرصدة نفس قیمتھا العادلة.

 
   ودائع قصیرة األجل ۱۲

 
ملیون لایر   ۱٤٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲یونیو    ۱٦یوًما بتاریخ    ۹۸قصیرة األجل لمدة  ودائع  ملیون لایر سعودي في    ۱٤٥قامت الشركة بإیداع  

قصیرة األجل من قبل بنك تجاري ویستحق  الودائع  . تم االحتفاظ بھذه  )  ۲۰۲۱اكتوبر    ۱۰یوًما بتاریخ    ۱۰۰سعودي في ودائع قصیرة األجل لمدة  
رة األجل على أساس متكرر خالل  عند االستحقاق. أودعت الشركة ودائع قصی  . أودعت الشركة ودائع قصیرة األجل۲۰۲۲سبتمبر    ۲۲سدادھا  في  

   .۲۰۲۲یونیو  ۱٦، وتم استحقاق آخر ودیعة في ۲۰۲۲یونیو   ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۱ 

 نقد وما یماثلھ  ۱۳
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۲۸۰٬۰۰۰ ۲۱۰٬۰۰۰  نقد في الصندوق 
 ۲۹٬۳۲۲٬۸۹٤ ٤۷٬۰٥۳٬۲۸۱  نقد لدى البنوك 

 ۱٬۳۱۹٬۸۸۳٬٦۰۸ ۷۲٦٬۳۰۷٬۳۸۱  ألجل ودائع  
  ۷۷۳٬٥۷۰٬٦٦۲ ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ 

 
. تعتبر القیمة الدفتریة في تاریخ كل تقریر  )۲۹(أنظر ایضاح رقم   یتم إیداع النقد في البنوك والودائع ألجل لدى بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة جیدة

بنوك تجاریة محلیة وتُدر إیرادات مالیة بأسعار السوق السائدة بفترات استحقاق أصلیة لثالثة أشھر  مماثلة لقیمتھا العادلة. یتم إیداع الودائع ألجل لدى 
   أو أقل.

 
یوًما.    ٤۱إلى    ٥ملیون لایر سعودي في ودائع قصیرة األجل ذات فترة استحقاق تمتد من    ۷۲٦٬۳۱، أودعت الشركة مبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

. عند االستحقاق، أودعت  ۲۰۲۲یولیو    ۲۷إلى    ۲۰۲۲یولیو    ٥الودائع ألجل، وكان من المقرر أن تستحق في الفترة من  احتفظت البنوك التجاریة بھذه  
 . ۲۰۲۲یونیو  ۳۰الشركة ودائع ألجل على أساس متكرر خالل الفترة، وتم استحقاق آخر ودیعة في 

 
 رأس المال  ۱٤

 
الشرك۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في   مال  بلغ رأس  بالكامل  سھم  ٤٤٬۱۰۰ویتكون من  ,  ملیون لایر سعودي  ٤٤۱ة  ،    بمبلغ   مدفوعة 

 :۲۰۲۱و ۲۰۲۲یونیو  ۳۰. فیما یلي نمط التملك لرأس مال الشركة كما في سھملایر سعودي لكل  ۱۰٬۰۰۰
 

 نسبة الملكیة  المبلغ   
    

 ٪ ۷۰ ۳۰۸٬۷۰۰٬۰۰۰  أرامكو السعودیة 
 ٪ ۳۰ ۱۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰    جدوى

  ٪  ۱۰۰ ٤٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰  المجموع 
 

مایو  ۱۲) وتم دفعھا في سھملایر سعودي لكل  ۲٥٬٥۱۰ملیون لایر سعودي ( ۱٬۲٦۳٬۷۱، وافق الشركاء على توزیع أرباح بمبلغ ۲۰۲۲مایو  ۹في 
۲۰۲۲ . 

 
ملیون لایر سعودي    ۱٬۲٤٦٬٥المبقاة بمبلغ  على زیادة رأس مال الشركة من خالل التحویل من األرباح    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰قرر شركاء الشركة في  

 ۱٦۸٬۷٥والذي یتكون من    ملیون لایر سعودي  ۱٬٦۸۷٬٥لایر سعودي. نتج عن ذلك تعدیل مجموع رأس مال الشركة بمبلغ    ۱۰وبقیمة اسمیة بمبلغ  
لم .  ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸امیة في ھذا الصدد في  ، تم االنتھاء من جمیع اإلجراءات النظ۲۰۲۲یونیو    ۳۰. بعد فترة الستة أشھر المنتھیة في  سھمملیون  

 .۲۰۲۲یونیو  ۳۰تكن ھناك أحداث الحقة أخرى بعد 
 

 احتیاطي نظامي  ۱٥
 

٪ من صافي الربح للسنة إلى احتیاطي  ۱۰وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة وعقد تأسیس الشركة، یجب على الشركة تحویل  
٪ من رأس مال  ۳۰٪ من رأس مالھا. لم یتم إجراء أي تحویل إلى االحتیاطي النظامي حیث أنھ قد تجاوز نسبة ۳۰االحتیاطي نظامي حتى یعادل ھذا 

 الشركة في سنوات سابقة. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع على الشركاء. 
 

 الواحد السھم ربحیة  ۱٦
 

 القائمة خالل الفترة. األسھم بقسمة صافي الربح العائد إلى مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد السھم  تم احتساب ربحیة  
 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۸۲۲٬۳۲۹٬۳٦۷ ۷٤۰٬۱۰٤٬٥۲۳ صافي الربح العائد إلى مالك الشركة 
 ٤٤٬۱۰۰ ٤٤٬۱۰۰ *األسھمالمتوسط المرجح لعدد  

 ٤٬۸۷ ٤٬۳۹ الواحد) للسھم األساسیة / المخفضة (باللایر السعودي السھم ربحیة 
 

ملیون لایر    ۱،٦۸۷٫٥، تم تعدیل إجمالي رأس مال الشركة إلى  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰، بعد فترة الستة أشھر المنتھیة في  ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸في   * 
 . المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي لإلفصاح عن ھذه التغییرات في عدد األسھمملیون سھم. یتم تعدیل المتوسط  ۱٦۸٫۷٥سعودي یتكون من 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۲ 

 قروض  ۱۷
 

 طویلة األجل مما یلي: القروض  تتكون 
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰  سالمیة (مرابحة) إتسھیالت مصرفیة 
 ) ۱٤٦٬۲٥۰٬۰۰۰( ) ۱٦۸٬۷٥۰٬۰۰۰(  طویلة األجل القروض ناقًصا: الجزء المتداول من 

  ۲٬۰۱۹٬۳۷٥٬۰۰۰ ۲٬۱۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ 
 

 وما یعادلھا باللایر السعودي: القروض فیما یلي العمالت المستخدمة في  
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱٬٦۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٬٦٤۱٬۰۹۳٬۷٥۰   لایر سعودي
 ٥٦۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥٤۷٬۰۳۱٬۲٥۰ مریكيأدوالر 

 ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 

ملیون لایر    ۱٬٦۸۷٬٥، أبرمت الشركة اتفاقیة قرض إسالمي مشترك بموجب اتفاقیة مرابحة مع خمسة بنوك محلیة بمبلغ  ۲۰۲۱أغسطس    ۱۹في  
ویستمر على أساس    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي). یبدأ جدول السداد األساسي من    ٥٦۲٬٥ملیون دوالر أمریكي (ما یعادل    ۱٥۰سعودي و

. تتحمل ھذه التسھیالت تكالیف التمویل بأسعار السوق، والتي تستند بشكل عام إلى معدل سعر ۲۰۲۹یونیو    ۳۰أقساط نصف سنویة متفق علیھا حتى  
المقومة باللایر السعودي ومعدل سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن ("لیبور") للقروض  بالنسبة الفائدة السائد بین البنوك في السعودیة ("سایبور") 

٪    ۱  -٪  ۰٬۷٥على ھذه التسھیالت بین    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المقومة بالدوالر األمریكي. تراوح الفرق خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  للقروض  
المنتھیة في   (السنة  اتفاقیات    ۱  -٪  ۰٬۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سنویًا  الشركة بسبب  ٪ سنویًا). عالوة على ذلك، ال یوجد ضمان على موجودات 

 طویلة األجل. القروض 
 

طویلة األجل المذكورة أعاله على تعھدات معینة، والتي تتطلب، من بین أمور أخرى، الحفاظ على نسب مالیة معینة. كما  القروض  تحتوي اتفاقیات  
   كانت الشركة ملتزمة بجمیع التعھدات مع المقرضین.، ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 

 
طویلة األجل ھي تقریبا مساویة لقیمھا الدفتریة ألنھا تخضع لفائدة بأسعار السوق. تم اإلفصاح عن تكالیف التمویل المثبتة  للقروض  إن القیمة العادلة  
 . ۲۷المذكورة أعاله في اإلیضاح القروض كمصروف على 

 
ملیون لایر سعودي    ٤۰ا العامل بمبلغ  إلدارة رأس مالھ  تجاریة محلیةبنوك  الشركة تسھیل بنكي قصیر األجل من  تمتلك  ،  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

حمل تكالیف التمویل على أساس أسعار السوق السائدة. ال  تملیون لایر سعودي). إن التسھیل مقوم باللایر السعودي وی  ۳٤۸٬۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(
یستحق التسھیل البنكي في غضون    مضمون.أن التسھیل غیر  , كما  مع البنك المعني  تالتسھیالھذه  توجد تعھدات مالیة ساریة على الشركة بموجب  

 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٤٬۱حوالي  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰اثني عشر شھًرا. یبلغ مجموع التسھیالت االئتمانیة غیر المستخدمة المتاحة للشركة كما في 
 ملیون لایر سعودي). ۳٤۸٬۷٥: ۲۰۲۱دیسمبر 

 
بمعدالت متغیرة، مما یعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدیة. خالل فترة الستة  القرروض  الفائدة الرئیسیة للشركة من  سعر  تنشأ مخاطر  

متغیرة مقومة بشكل أساسي باللایر السعودي  بمعدالت الشركة  قروض ، كانت  ۲۰۲۱والسنة المنتھیة في دیسمبر  ۲۰۲۲یونیو   ۳۰أشھر المنتھیة في 
 والدوالر األمریكي. 

 
 : قروضالفیما یلي تفاصیل إجمالي استحقاق 

 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

۲۰۲۲ ۸٤٬۳۷٥٬۰۰۰ ۱٤٦٬۲٥۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۳ ۱٦۳٬۱۲٥٬۰۰۰ ۱٦۳٬۱۲٥٬۰۰۰ 
۲۰۲٤ ۱۹٦٬۸۷٥٬۰۰۰ ۱۹٦٬۸۷٥٬۰۰۰ 
۲۰۲٥ ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲٦ ۲٥۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ۲٥۸٬۷٥۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۷ ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۸ ۳۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۹ ٦۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۳ 

 التزامات منافع الموظفین ۱۸
 

 تتضمن التزامات منافع الموظفین ما یلي:
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ۱٥٤٬۸۳٤٬٦۷۱ ۱۳۱٬۹۷۰٬٦۰۸ (أ) ۱۸   منافع نھایة الخدمة للموظفین
 ۱٦٦٬۸۳٤٬۹۱۰ ۱٥۱٬٥۸۹٬۱۸٥ (ب)۱۸   منافع الرعایة الصحیّة للموظفین بعد نھایة الخدمة

  ۲۸۳٬٥٥۹٬۷۹۳ ۳۲۱٬٦٦۹٬٥۸۱ 
 

 منافع نھایة الخدمة للموظفین  (أ)
 

السعودي في المملكة العربیة السعودیة. تعتمد منافع  لدى الشركة برنامج منافع نھایة الخدمة للموظفین. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل  
 السعودیة. نھایة الخدمة للموظفین على أساس رواتبھم األخیرة وجمیع البدالت وعدد سنین خدمتھم التراكمیة كما ھو وارد في أنظمة المملكة العربیة 

 
 امل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي. یلخص الجدول التالي مكونات صافي مصروف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الش

 
 فیما یلي الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات منافع الموظفین المحددة: 

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱۷۰٬۹٥۸٬۹٤٦ ۱٥٤٬۸۳٤٬٦۷۱ الرصید االفتتاحي 
   

   مدرجة في الربح أو الخسارة: 
 ۱۰٬۷۹۸٬۷٦۳ ٥٬۱۹۸٬۹٦٤ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۳٬٤٤۷٬٦۸۱ ۲٬۰۸۱٬۹٥۲ تكلفة الفائدة 
 ۷٬۲۸۰٬۹۱٦ ۱٤٬۲٤٦٬٤٤٤ 

   مدرجة في الدخل الشامل اآلخر: 
 ۱٬۷۰۷٬۰۱۳ ٤۸٤٬٦۳٤ خسارة اكتواریة على االلتزامات 

   
 ) ۳۲٬۰۷۷٬۷۳۲( ) ۳۰٬٦۲۹٬٦۱۳( منافع مدفوعة 

 ۱٥٤٬۸۳٤٬٦۷۱ ۱۳۱٬۹۷۰٬٦۰۸ الرصید الختامي
 

 االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید التزامات منافع الموظفین المحددة على ما یلي: تشتمل 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ٪۲٬٦٥ ٪٤٬٥٥ معدل الخصم 
 ٪۲٬٦٥ ٪٤٬٥٥ معدالت الزیادة المستقبلیة للرواتب 

 
 التزامات المنافع المحددة: فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على 

 
 معدل الخصم: 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ) ٦٬٦٤۰٬۸۹٦( ) ٦٬۰۸۹٬۷۳۷( في معدل الخصم  ٪۰٬٥زیادة بنسبة 
 ۷٬۲۰۲٬۱٤۱ ٦٬٦۲٦٬۷۰٦ في معدل الخصم  ٪۰٬٥نقص بنسبة 

 
 معدل زیادة الرواتب في المستقبل: 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۷٬٥٥۹٬۸٤۱ ٦٬٥۹۳٬۷۹۷ في معدل الرواتب المستقبلیة  ٪۰٬٥زیادة بنسبة 
 ) ۷٬۰۳۳٬٤۰٤( ) ٦٬۱۱۷٬۷۹٦( في معدل الرواتب المستقبلیة  ٪۰٬٥انخفاض بنسبة 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳٤ 

 (تتمة) التزامات منافع الموظفین  ۱۸
 

ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون  یستند تحلیل الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى  
ریقة  التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسیة التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس الط

متوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا عند احتساب نھایة الخدمة  (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة التي تحتسب بطریقة وحدة االئتمان ال
 للموظفین. 

 
 : ۲۰۲۲یونیو  ۳۰فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع اللتزامات منافع الموظفین غیر المخصومة كما في 

 
 ٤٬۹۱۹٬۱۹۹ أقل من سنة واحدة 

 ٦۰٬۷٥٤٬۹٦۸ سنوات  ٥ – ۱بین 
 ٤٦۷٬٥۹۹٬۹٦۹ سنوات  ٥أكثر من 

 
 منافع الرعایة الصحیّة للموظفین بعد نھایة الخدمة  (ب)

 
   سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارھم عن   ۲٥تُقدم الشركة أیضاً تغطیة طبیة كاملة للموظفین السعودیین وأزواجھم بشرط إكمالھم ما ال یقل عن  

 المنافع. مؤھلین للحصول على ھذه  ۲۰۲۱فبرایر  ۲۸. لن یكون الموظفون الذین انضموا إلى الشركة بعد عاًمایبلغ الموظف ستین  سنة أو ٥٥
 

 یلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاریف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الشامل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي: 
 

 الحركة في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة: 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱۲۲٬۱٥۳٬۱٥۳ ۱٦٦٬۸۳٤٬۹۱۰ الرصید االفتتاحي 
   مدرجة في الربح أو الخسارة: 

 ٦٬۳۱۷٬۳٥۹ ۳٬٤۱٤٬۳۸۸ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ٤٬۱۹٤٬۹٦۷ ۲٬۸۰۲٬٦۱۷ تكلفة الفائدة 

 ٦٬۲۱۷٬۰۰٥ ۱۰٬٥۱۲٬۳۲٦ 
   مدرجة في الدخل الشامل اآلخر: 

 ۳٥٬٦۱۹٬۰٥۸ ) ۲۰٬٦۹۹٬۲٦۷( (ربح) خسارة اكتواریة على االلتزام 
 ) ۱٬٤٤۹٬٦۲۷( ) ۷٦۳٬٤٦۳( منافع مدفوعة 

 ۱٦٦٬۸۳٤٬۹۱۰ ۱٥۱٬٥۸۹٬۱۸٥ الرصید الختامي
 

 تشتمل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین المحددة على ما یلي: 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ٪۳٬۳۰ ٪٤٬۸٥ معدل الخصم 
 ٪٥٬۳۰ ٪٦٬۸٥ التقاعد وما بعد التقاعد) معدل التأمین الطبي (قبل 

 
 فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على التزامات المنافع المحددة: 

 

 معدل الخصم: 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 

   
 ) ۲۱٬٥۰٦٬۰۰٤( ) ۱۹٬٤۹٥٬۹۰۰( في معدل الخصم  ٪۰٬٥زیادة بنسبة 
 ۲٥٬۹٦۸٬۰۹۰ ۲۳٬٥٥٦٬۸٥٥ في معدل الخصم  ٪۰٬٥نقص بنسبة 

 

 معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد): 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 

   
 ۷٬۳٤٤٬۲۲٦ ٦٬٤۲٤٬۲۳۸  في معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد) ٪۰٬٥زیادة بنسبة 

 ) ٦٬٦۷۷٬۸۰٦( ) ٥٬۸۳۷٬۰۱۰( في معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد)  ٪۰٬٥انخفاض بنسبة 
 

 معدل التأمین الطبي (بعد التقاعد): 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۱۷٬٥۱۸٬۰۷۸ ۱٥٬۹۱٤٬٤۱۷ في معدل التأمین الطبي (بعد التقاعد)  ٪۰٬٥زیادة بنسبة 
 ) ۱٥٬۳۲۹٬۸۹۳( ) ۱۳٬۹۰٥٬٤۱۸( في معدل التأمین الطبي (بعد التقاعد) ٪۰٬٥انخفاض بنسبة 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳٥ 

 (تتمة) التزامات منافع الموظفین  ۱۸
 

ون  یستند تحلیل الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد تك
االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسیة التزامات المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس الطریقة  التغیرات في بعض 

دمة  حتساب نھایة الخ(القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة التي تحتسب بطریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا عند ا
   للموظفین.

 
 :۲۰۲۲یونیو   ۳۰فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع لمنافع الرعایة الصحیّة للموظفین بعد نھایة الخدمة كما في 

 
 ۷٦۹٬۰۷٤ أقل من سنة واحدة 

 ۷٬۹۷۷٬٤۷٦ سنوات  ٥ – ۱بین 
 ۱۷۷٬۸٥۱٬۸٤۳ سنوات  ٥أكثر من 

 
 مطلوبات غیر متداولة أخرى ۱۹

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۳۱٬٤۱۲٬۸۰٤ ۳۸٬۷٥۳٬٤۹٥ مخصص التفكیك 
 ٥٬٥۲٤٬٤۸۲ ٤٬٦۲۹٬٦۰٥ خطة االدخار 

 ۱٬۲۳٦٬۷۱۷ ۱٬۰۷۸٬۷۰۰   الحاالت الطبیة المزمنة
 ٤٤٬٤٦۱٬۸۰۰ ۳۸٬۱۷٤٬۰۰۳ 

 
تكبد ھذه االلتزامات في السنة التي من المتوقع فیھا  إغالق مصفاة جدة واستصالحھا وتفكیكھا. ومن المتوقع أن یتم    م ازتلالالتفكیك  یتم تكوین مخصص  

ت الترخیص  إغالق المصفاة. تقدر اإلدارة المخصص بناًء على فھم اإلدارة للمتطلبات النظامیة الحالیة في المملكة العربیة السعودیة وشروط اتفاقیا 
 والتقدیرات الھندسیة. 

 
ً الحالیة للمبلغ الكامل لتكالیف اإلغالق واالستصالح المستقبلیة مقدرة، بناًء على المعلومات المتاحة حاللقیمة  التفكیك ایمثل مخصص   بما في ذلك    یا

 تحدیدھا.  خطط اإلغالق واألنظمة المعمول بھا. قد تكون التغیرات المستقبلیة، إن وجدت، في األنظمة وافتراضات التكلفة جوھریة وسیتم إثباتھا عند
 

 ي حركة مخصص التفكیك: فیما یل
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۳۰٬۷۳۳٬۷۸٤ ۳۱٬٤۱۲٬۸۰٤  الرصید االفتتاحي 
 - ۷٬۰۱۳٬۷۳٦  *  إضافات خالل الفترة 

 ٦۷۹٬۰۲۰ ۳۲٦٬۹٥٥  إطفاء خصم 
 ۳۱٬٤۱۲٬۸۰٤ ۳۸٬۷٥۳٬٤۹٥  الرصید الختامي

 
 ملیون لایر سعودي.  ٤۲٬٦۹تقییم التزامھا باستصالح وتفكیك مصفاة جدة بمبلغ * خالل فترة الستة أشھر المنتھیة، أعادت اإلدارة 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳٦ 

 ذمم دائنة تجاریة  ۲۰
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ ۱٬۱۷۰٬٦۸٦٬۳۷۳ ۲۲   أطراف ذات عالقة
 ٤٥٬٤٤۳٬۲۳۷ ٤۷٬۱۹۸٬۸٦۰  أطراف أخرى 

 ۸٬٦۷۷٬٥۸٦ ٤٥٬۸۹٤٬۰۳۹  دفعات مقدمة من عمالء 
 ۳۱٬۰۹۹٬۲۱٥ ۳۱٬٦۹۸٬۲٦۲  التزام خطة االدخار 

 ٦۸٬۱۸٥٬٦۸٥ ٥۳٬۹۱۰٬٦٦٦  ذمم دائنة أخرى* 
  ۱٬۳٤۹٬۳۸۸٬۲۰۰ ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ 

 
 ملیون سعودي.  ٥۱٬۲۸* تتعلق بشكل رئیسي ببائعي المستودعات وقطع غیار والبالغة 

 
شھًرا من تاریخ إثباتھا. تمثل القیم الدفتریة للذمم الدائنة التجاریة تقارب قیمھا    ۱۲-۳سدادھا عادة في غضون  الذمم الدائنة التجاریة غیر مضمونة ویتم  

 العادلة، وذلك بسبب طبیعتھا قصیرة األجل. 
 

ق نافذ نظاًما بمقاصة المبالغ  یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في قائمة المركز المالي حیث تمتلك الشركة حالیاً ح
عودیة لشراء  المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. أبرمت الشركة اتفاقاً مع أرامكو الس

لوقود الثقیل البحري) في مصفاة ینبع. یتم تسویة ھذه  المواد الخام وبیع المنتجات الثانویة في مصفاة جدة وشراء النفط وبیع المنتجات الثانویة (زیت ا 
 یوماً ویتم سداد صافي الدفعة إلى أرامكو السعودیة أو یتم استالمھا منھا.  ۹۰إلى  ٦۰المعامالت بعد 

 
 یعرض الجدول التالي األدوات المالیة المثبتة والتي یتم إجراء مقاصة لھا أو تخضع لترتیبات مقاصة قابلة للتنفیذ: 

 
 المقاصة على قائمة المركز المالي ار آث 

 
 إجمالي  
 المبالغ 

 المبالغ  
 المثبتة 

 صافي المبالغ  
 المعروضة 

    ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 ۷۲۱٬۰٥۹٬٤۷۲ ) ۹۳۱٬٤٦۹٬۸۷۷( ۱٬٦٥۲٬٥۲۹٬۳٤۹ ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 

 ۱٬۱۷۰٬٦۸٦٬۳۷۳ ) ۹۳۱٬٤٦۹٬۸۷۷( ۲٬۱۰۲٬۱٥٦٬۲٥۰ ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 
    

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ) ٦۳۲٬۰۳۱٬۰٤٥( ۱٬۰٤٥٬۰٦۲٬٦٦۸ ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 

 ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ ) ٦۳۲٬۰۳۱٬۰٤٥( ۱٬٥٦٥٬۲۹٦٬۳۳۷ ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 
 

 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى ۲۱
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 - ۹۰٬۰٤۳٬٤۱٦ ۱-۲۱ صافي ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع 
 ۱۸٬۱٤٦٬۳٥٤ ۸۷٬۷۳۰٬٤۸۹  مصاریف مستحقة 

 ۳۷٬۱٦۲٬٦۸۱ ٤۰٬۳۸٥٬۰۹۲  مستحقات لخصومات الكمیة والخصومات
 ۳۸٬۳۰٤٬٦۱٤ ۱۰٬۳۹۷٬٥٤۰  مكافآت مستحقة 

 ٦٬۳۳٥٬۷۸۹ - ۲-۲۱ الخسارة أدوات مالیة مشتقة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 ٥٬۱۲۷٬٦۹٥ ۹٬٦۳٤٬۲۷۷ ۳-۲۱ أخرى

  ۲۳۸٬۱۹۰٬۸۱٤ ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ 
 

، والتي تخضع لضریبة القیمة المضافة بنسبة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المحلیة خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في    اإلیراداتنظًرا للزیادة في    ۲۱-۱
 .۲۰۲۲یونیو  ۳۰القیمة المضافة مستحقة الدفع كما في  ٪، فإن الشركة لدیھا صافي ضریبة ۱٥
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۷ 

 (تتمة)مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى  ۲۱
 

  تم تصنیف الترتیب كترتیب تحوط منذ بدایتھ. تعتمد الشركة على الطرف المقابل لتقییم ھذه المشتقات. تم شرح أسالیب التقییم المطبقة من    ۲۱-۲
  .۲۹٬۱ اإلیضاحقبل األطراف المقابلة في 

 
 سب مدة االستحقاق: فیما یلي تحلیل األدوات المالیة المشتقة والقیم العادلة ذات الصلة مع القیم االسمیة المصنفة ح 

 
 القیمة االسمیة  القیمة العادلة السالبة  

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
     

 ۲۹۷٬۱۳٥٬٤۰۹  ۱۸۳٬۰٦۰٬۳۰٤ ٦٬۳۳٥٬۷۸۹  - مقایضات سعر الفائدة 
 

 . ۲۰۲۲یونیو   ۳۰بالمطلوبات مقابل رصید إجازات الموظفین غیر المستخدمة كما في   تتعلق   ۲۱-۳
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲۲
 

الن الشقیقة وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو  العالقة من الشركاء والشركات  فوذ  تتكون األطراف ذات 
لك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا  الجوھري لھذه األطراف. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي یم

. عالوة  (أطراف ذات عالقة أخرى). تُعد الشركات الشقیقة للشركة منشآت مملوكة من قبل الشركة األم النھائیة، لكنھم لیسوا جزًءا من ھذه الشركة
 على ذلك، تخضع الشركة في النھایة لسیطرة حكومة المملكة العربیة السعودیة. 

 
 فیما یلي قائمة األطراف ذات العالقة التي تمتلك الشركة معھا معامالت وأرصدة ھامة: 

 
 طبیعة العالقة  اسم الطرف ذي العالقة 

  
 الشریك والشركة األم النھائیة  شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") 

 شریك شركة جدوى لالستثمار الصناعي ("جدوى") 
 شركة شقیقة  مصفاة أرامكو السعودیة موبیل المحدودة ("سامرف") شركة 

 شركة شقیقة  شركة أس أویل 
 شركة شقیقة  شركة موتیفا للتجارة ذ.م.م 
 شركة شقیقة  شركة ارامكو للكیماویات 

 شركة شقیقة  شركة أرامكو الشرق األقصى (بكین) لخدمات األعمال 
 شركة شقیقة  األساسیة الشركة السعودیة للصناعات  

 شركة شقیقة    شركة أرامكو السعودیة للتكنولوجیا
 

 
 مع أرامكو السعودیة اتفاقیات 

 
 عقود شراء وبیع في مصفاتي جدة وینبع  -۱

 
أرامكو السعودیة لبیع  أبرمت الشركة اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء المواد الخام لمصافیھا في جدة وینبع. كما أبرمت الشركة اتفاقیة شراء مع  

   بعض المنتجات. تعتمد آلیة التسعیر لبیع وشراء ھذه المنتجات على الصیغ التي تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقود.
 

 وعقود اإلیجارخدمات الدعم ,اإلدارة الفنیة -۲
 

البشریة للشركة على أساس شروط تجاریة. كما أبرمت الشركة اتفاقیتي إیجار مع  كما تقدم أرامكو السعودیة الدعم الفني التشغیلي والمرافق والموارد 
 أرامكو السعودیة لتأجیر األراضي في جدة وخطوط األنابیب بشروط تجاریة. 

 اتفاقیة مع سامرف 
 

على مدخالت خارجیة مذكورة في    لدى الشركة اتفاقیة لبیع منتجات محددة من مصفاتھا بینبع إلى سامرف. تعتمد آلیة التسعیر على صیغة, تحتوي 
 العقد. كما تتلقى الشركة خدمات الدعم الفني واإلداري من سامرف بشروط تجاریة.
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 لوبریف  -لزیوت األساس شركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 خاص إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۳۸ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲۲
 

   معامالت مع كبار موظفي اإلدارة
 

   عملیات الشركة. فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة عن الفترة:یشمل كبار موظفي اإلدارة جمیع رؤساء األقسام وكبار الموظفین المشاركین في  
 

 
 لفترة الستة أشھر 

   یونیو ۳۰المنتھیة في 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱۳٬۳٤۰٬۲۲٦ ۱٥٬۷۳۲٬۰۸٤ منافع الموظفین قصیرة األجل 
 ۹۱٦٬۹٥۸ ۱٬۲٦۱٬٥۱۳ مخصص التزامات منافع الموظفین 

 
العالقة وفقًا للشروط المحددة في االتفاقیات المبرمة مع األطراف ذات العالقة. تتراوح شروط االئتمان مع  تمت جمیع المعامالت مع األطراف ذات  

 یوًما. ۹۰إلى  ۳۰جمیع األطراف ذات العالقة من 
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شركة أرامكو السعودیة  
س 

لزیوت األسا
- 

ف 
لوبری

 
(شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 
ض  

ضاحات حول القوائم المالیة لغر
إی

ص 
خا

 
لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۲

 
ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

(جمیع المبالغ بالریاال
 

 

۳۹
 

 
۲۲

 
ف ذات عالقة

صدة مع أطرا
معامالت وأر

 
(تتمة) 

 
 

ت في سیاق 
ت العالقة التي تم

ف ذا
صدة الجوھریة مع األطرا

ت واألر
ص فیما یلي المعامال

تتلخ
األعمال 

االعتیادی
 ة 

ص:
ض خا

والمدرجة في القوائم المالیة لغر
 

 
ف ذو العالقة 

الطر
 

طبیعة المعاملة 
 

مبلغ المعامالت لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

صید كما في
الر

   
ف ذات  

مطلوب من أطرا
عالقة 

 
 

۳۰
 

یونیو
 

۲۰۲۲
 

۳۰
 

یونیو
 

۲۰۲۱
 

۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۲
   

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
 

 
 

 
 

 
أرامكو السعودیة 

 
ت الثانویة 

بیع المنتجا
 

۲٬٥۲۸٬۸٤۳٬٤۹۲
 

۲٬۱۰۳٬۱۳۳٬٥٥٤
 

۳۳٤٬۹۲۹٬۰۷۹
 

۱٤۱٬۸٦۸٬۲۱٦
 

ف 
سامر

 
ت الثانویة

بیع المنتجا
   

٤۸۳٬۲۹۱٬٥۳۲
 

۲٦۹٬۹٤٥٬۰٥۸
 

۲۰٦٬۸٦٤٬۸۳٦
 

۱۷۸٬۹٥٤٬۰۸٦
 

س 
شركة أ

أویل 
 

ت 
مبیعا

ا 
ت األساسي 

لزی
 

٦۷۳٬۹۳۲٬۸۰۷
 

۲۰۱٬٥۳۲٬۱۱۸
 

۱٦٦٬٤۰۷٬٦۸٦
 

۷۰٬۰۸۲٬۱۱۲
 

شركة موتیفا للتجارة ذ.م.م 
 

ت 
مبیعا

ت األساسي 
الزی

 
- 

۲۸٬۱٤۱٬۷۱۲
 

۹٬٤۸٥٬۳۸٦
 

۲۱٬٤۲۰٬۸۷۰
 

ت 
شركة ارامكو للكیماویا

 
ت 

مبیعا
ت األساسي 

الزی
 

٥٬۳۲۸٬۷۰٥
 

- 
۳٬۳۷۲٬٤۸٥

 
۷۰٦٬۳۳۹

 
  

 
 

۷۲۱٬۰٥۹٬٤۷۲
 

٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳
 

ف ذات عالقة 
مطلوب إلى أطرا

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
أرامكو السعودیة 

 
شراء مواد خام ومواد ومرافق 

 
۲٬۸٥۰٬۱٥۸٬۱۷۲

 
۱٬۱۱٥٬٤٥۸٬٥۱٥

 
۱٬۰۳۱٬۸٦۸٬٥٥٤

 
۸۹۲٬٥۸۷٬٤٥۸

 
 

ت فنیة ودعم إداري 
خدما

 
۱۲٬۱٦۹٬٤٦۱

 
٦٬۰۷٥٬۷۹۳

 
۱۳۸٬۸۱۷٬۸۱۹

 
۱۸٬۰٤٤٬۷٥۳

 
 

ض  
إیجار قطعة أر

ل
ب في

صفاة جدة وخط أنابی
م

 
صفاة ینبع 

م
 

۱٬۳۲۱٬۷٥۷
 

٦٦۰٬۸۷۹
 

- 
- 

ف 
سامر

 
ت فنیة ودعم إداري 

خدما
 

- 
۹٥۱٬۳۰۳

 
- 

- 
س أویل 

شركة أ
 

ت 
مشتریا

ت األساسي 
الزی

 
۱۷٬۹۰۸٬۲۸٥

 
٤۸٬۰٥۳٬٤٥٥

 
- 

۲۲٬٦۳۳٬۰۸۱
 

شركة أرامكو السعودیة للتكنولوجیا 
 

ت فنیة ودعم إداري 
خدما

 
- 

۳۰۰٬۰۰۰
 

- 
- 

  
 

 
۱٬۱۷۰٬٦۸٦٬۳۷۳

 
۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲

 
 

ت الشقیقة األخرى ما نسبتھ 
ت البیع إلى أرامكو السعودیة والشركا

ت الشركة المشتقة من عملیا
ب إیرادا

تقار
٤۲

٪ و
۱۹

٪ (فترة الستة أشھر المنتھیة في 
۳۰
 

یونیو 
۲۰۲۱

 :
٥۲

٪ و
۱۲

ت. 
٪) على التوالي، من مجموع اإلیرادا
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۰ 

 إیرادات  ۲۳
 

ة. تمتلك  تستمد الشركة إیراداتھا من نقل البضائع في نقطة زمنیة معینة واإلیرادات من الشحن والخدمات إلى أرامكو السعودیة على مدار فترة زمنی 
 الشركة خطوط اإلنتاج الرئیسیة التالیة: 

 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲٬۲۹۳٬۹۸۹٬۸٤٦ ۲٬۹٦۲٬٦۹۳٬٦٤۸ إیرادات من مبیعات الزیوت األساسیة 
 ۱٬۷٥۸٬۲۰٤٬٥۱۳ ۳٬۱۲۰٬٥٤٤٬٤۳۹ إیرادات من مبیعات المنتجات الثانویة 

 ٦٬۰۸۳٬۲۳۸٬۰۸۷ ٤٬۰٥۲٬۱۹٤٬۳٥۹ 
 

ملیون لایر سعودي (فترة الستة أشھر    ۷۷٬۷الشحن بمبلغ  ، حققت الشركة إیرادات من خدمات  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  
   ملیون لایر سعودي). ٤۰: ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 
 قامت اإلدارة بتصنیف عملیاتھا الجغرافیة كما یلي: 

 

 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

   المعلومات الجغرافیة 
   إیرادات من مبیعات محلیة 
 ۲٬٥۲۸٬۸۱۱٬۷۸۹ ٤٬۱۳۰٬۰٤۰٬۰٤٦ المملكة العربیة السعودیة 

   

   إیرادات من مبیعات التصدیر 
 ۹۰۷٬۲٦۳٬۰۲۳ ۹٥۳٬٥۲۲٬۰٥٤ اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۱۱٤٬۳٤۳٬۰۳۰ ٤٥۸٬۱٤٤٬۰۹٤ سنغافورة 
 ۳٤۲٬۲٦۳٬۱٦۷ ۲۰٤٬۱۹۱٬۷۹۳ الھند 

 ۱٦٬۲۰٤٬۹۰۲ ۱۱٥٬۱۰۰٬٦۱۱ مصر
 ۱٤۳٬۳۰۸٬٤٤۸ ۲۲۲٬۲۳۹٬٤۸۹ أخرى

   
 ٤٬۰٥۲٬۱۹٤٬۳٥۹ ٦٬۰۸۳٬۲۳۸٬۰۸۷ المجموع 

 
 تكلفة اإلیرادات  ۲٤

 

 لفترة الستة أشھر  إیضاح  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۲٬٦٦۰٬۲۹۸٬۸۷۹ ٤٬٦٤٤٬۲۱۸٬۳٤۷  تكلفة المواد 
 ۱٦۳٬٥۹۲٬۲٦۹ ۱٦٤٬۱۱۷٬٤۲۷ ٥ استھالك ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ۹۳٬۰۹۱٬٦٥۱ ۹۲٬٥۲٥٬٦۲۸  تكالیف متعلقة بالموظَّفین
 ۳٬٤۲۸٬۲٤۹ ۲٬۹۲۲٬۱۲۹ ٦   استھالك موجودات حق االستخدام

 ٤۸۳٬۳٤٦ ۱٤٥٬۷٤٥  إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ۳٦٬۹٦۷٬۱٥۸ ۷۹٬٥٤٦٬۳٥۸  *  أخرى

  ٤٬۹۸۳٬٤۷٥٬٦۳٤ ۲٬۹٥۷٬۸٦۱٬٥٥۲ 
 

البالغة   والصیانة  التشغیل  استشاریة ورسوم  الباطن ورسوم  المقاول من  التأمین ورسوم  المستھلكة ورسوم  الغیار  ملیون لایر    ٦٬۸٤* تشمل قطع 
  ملیون لایر سعودي، على التوالي.  ۲٬۹۱ملیون لایر سعودي، و ۳٬۰۸ملیون لایر سعودي، و ٤٬٤۲لایر سعودي، وملیون   ٥٬۳۰سعودي، و
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۱ 

 یع وتوزیعمصاریف ب ۲٥
 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳۹٬۹۸٦٬٦۲۹ ۳۰٬۰۰۲٬۹۰۳ مصاریف شحن 
 ۳٬۸٤۰٬۱۷۲ ٥٬۰۸۱٬۲۸٤ إیجارات خزانات 

 ۷۹٤٬۸۰۳ ۱٬٦۸۲٬۳۷۲ نفقات غرامة تأخیر 
 ٥٬۲۹۹٬٦۸۳ ۸٬٦۸۱٬۰۰۷ أخرى* 

 ٤٥٬٤٤۷٤   ٬٥٦٦۹٬۹۲۱٬۲۸۷ 
 

 ملیون لایر سعودي.  ۳٬۳٥الصادرات البالغة * تشمل رسوم مناولة 
 

 مصاریف عمومیة وإداریة  ۲٦
 

 لفترة الستة أشھر  إیضاح  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ٦۳٬۷۷۰٬٦۷۱ ۷٥٬۸۰٤٬۳۲٥  تكالیف متعلقة بالموظَّفین
 ۷٬٦۰۳٬٥۱۷ ۱۱٬۷۲٤٬٥۲٦  أتعاب استشارات 

 ۱٬۸۲٤٬٤٥۱ ۲٬۸٤۹٬۸٥٥  ھاتف وبرید 
 ٤٥٤٬٥٤٦ ۱٬۱۰۳٬٦٥۰  رحالت عمل

 ۱٬۰۰۷٬۳۰۲ ۱٬۰۰۷٬۳۰۲  إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ٦۹٦٬۳٦۱ ٦۹٦٬۳٦۱ ٦ استھالك موجودات حق االستخدام 

 ۱٬۱۲٥٬۲٥٦ ٦۸٥٬۲۷۷  تأمین
 ٤٦۰٬۸۹۳ ٤۰۹٬۰۱۷ ٥ استھالك ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ۱۲٬۸٥۳٬٤۹۷ ۱۳٬۹٦۹٬۸۳٥  أخرى* 
  ۱۰۸٬۲٥۰٬۱٤۸ ۸۹٬۷۹٦٬٤۹٤ 

 
 ملیون لایر سعودي. ٦٬٦۸* تشمل االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة بمبلغ 

 
 تكلفة تمویل  ۲۷

 

 إیضاح  
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

    تكالیف تمویل تتعلق بـ: 
 ۱۷٬٤۸۷٬۰۳۱ ۲۳٬۰۳۰٬۱۳٥  مرابحة (إسالمیة)  -
 ۷٬۳۰۷٬٦۰٥ -    االستثمارات العامة (تقلیدي)قروض صندوق   -
 ۱٬۸۷٥٬٤۹۸ ۲٬٤۸٥٬٦۲۰ ٦   فائدة على مطلوبات إیجاریة -
 ٥٤٬٤۹۳ ۳۲٦٬۹٥٥ ۱۹   خصم مخصص التفكیك -

  ۲٥٬۸٤۲٬۷۱۰ ۲٦٬۷۲٤٬٦۲۷ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸
 

، تخضع جمیع الحصص في الشركات المقیمة بالسعودیة والتي  ۱۳٦أ/، وبموجب المرسوم الملكي رقم  ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
بدال من   تحتفظ بھا شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) بشكل مباشر أو غیر مباشر لنظام ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة

 ي الشركة.الزكاة. وعلیھ، تم إثبات ضریبة الدخل لحصة ملكیة أرامكو السعودیة ف
 

  اتفاقیة   الشركاء  وقع.  السعودیة  أرامكو  بحصة  یتعلق  فیما  الدخل   وضریبة  الصناعي  لالستثمار  جدوى  شركة  بحصة  یتعلق   فیما  للزكاة  الشركة  تخضع
   .بھ  المعمول  النظام بموجب تستحق دخل وضریبة  زكاة ألي االقتصادي العبء الشركاء یتحمل أن على  تنص
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۲ 

  (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸
 المحمل للفترة  ۲۸-۱

 

 یونیو مما یلي:  ۳۰یتكون المحّمل لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 لفترة الستة أشھر  إیضاح  
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ) ۸٬۸۱۰٬٦۹۱( ۹٬٥۲٦٬٤۱۰ ۲-۲۸ (معكوسة) زكاة محملة
 ۷٥٬٦٤۳٬۹٤٤ ۷۹٬٦۹۲٬٥٦۹ ۳-۲۸ مصروف ضریبة الدخل 

 ٤۹٬۰۰۲٬۱۰۱ ۱۱۰٬٦۳٤٬٦٦۷ ٦-۲۸ ضریبة مؤجلة محملة 
  ۱۹۹٬۸٥۳٬٦٤٦ ۱۱٥٬۸۳٥٬۳٥٤ 

 
  تعود الزیادة في مصروف الضریبة في الفترة الحالیة إلى الزیادة في الضریبة المؤجلة. 

 مكونات الوعاء الزكوي ۲۸-۲
 

   ٪ من صافي الدخل المعدل للسنة. ۲٬٥التقریبي (باستثناء صافي الدخل المعدل للسنة) وبنسبة ٪ من الوعاء الزكوي ۲٬٥۸تستحق الزكاة بواقع 
 

  : یلي  مما یونیو  ۳۰ في المنتھیةأشھر الستة لفترة ألرامكو التابع غیر السعودي للشریك التقریبي الزكوي  الوعاء  مكونات أھم  تتكون
 لفترة الستة أشھر  

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳٬۷۱۱٬٥٦۲٬۲۱۲ ٤٬۲٤٤٬٥٤٦٬۲٤۸ حقوق الملكیة في بدایة الفترة 
 ۳٦۸٬٥۱٦٬۰۳٦ ۳٤۱٬۳٦٥٬٦۰٥ مخصص في بدایة الفترة 

 ۸۲٦٬۰۲۷٬۳۹۷ ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ قروض 
 ۱۱۷٬۸۹۳٬۱۸۹ ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦ مطلوبات إیجاریة 

 ) ٥٬۲٦٥٬۸۳۳٬۸۰۳( ) ٤٬۹۸۱٬۷٤٤٬۲۸۹( ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ) ۱۰٤٬۷۲۳٬٤٦۰( ) ۹۷٬۹۹۲٬٦۰۰( االستخدام موجودات حق 

 ) ۱۸٬۸۱۰٬۰٤٥( ) ۱٦٬۲۳۰٬٦۰٥( موجودات غیر ملموسة 
 - ) ۱٬۱۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰( توزیعات أرباح 

 ) ۹۳٬۸٥۳٬۰٤۲( ) ۹۹٬۰۳٦٬۲٦۸( استھالكیة  غیار ومواد قطع
 ) ۱۸٬٦٦۳٬۰۳٦( ۷٥٬۰٦۱٬۲۰۳ أخرى

 ) ٤۷۷٬۸۸٤٬٥٥۲( ٦٤۳٬۸۸٥٬۱۱۰ الوعاء الزكوي التقریبي 
   

 ) ۱۳۸٬۹۳٥٬۳۷٦( ۱۹۳٬۱٦٥٬٥۳۳ )٪۲۹٬۰۷: ۲۰۲۱٪ (۳۰صافي الوعاء الزكوي للحصة الخاضعة للزكاة بواقع 
   

 ٥٬۰۹۷٬۰٦۹ ۹٬٥۲٦٬٤۱۰ الزكاة التقریبیة بسعر محدد لفترة الستة أشھر
 

 مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸-۳
 

 المستحقة: فیما یلي حركة الزكاة وضریبة الدخل 
 

 المجموع  الزكاة  ضریبة الدخل  
    

 ۲۲٬۸٤٥٬۱٤۹ ۲۲٬۲۹۰٬٥۹۰ ٥٥٤٬٥٥۹ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ) ۱۳٬۹۰۷٬۷٦۰( ) ۱۳٬۹۰۷٬۷٦۰( - المعكوس للسنة السابقة 

 ۱٤۲٬٦۸۰٬۷۸٥ ۱۲٬٥۲٥٬٤٦۸ ۱۳۰٬۱٥٥٬۳۱۷ المحمل للسنة 
 ) ۱٬۱۰۲٬٥٦۲( ) ۱٬۱۰۲٬٥٦۲( - مدفوعات 

 ۱٥۰٬٥۱٥٬٦۱۲ ۱۹٬۸۰٥٬۷۳٦ ۱۳۰٬۷۰۹٬۸۷٦ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۸۹٬۲۱۸٬۹۷۹ ۹٬٥۲٦٬٤۱۰ ۷۹٬٦۹۲٬٥٦۹ المحمل للفترة 

 ) ۱۷۰٬۸۸٦٬۸۱۰( ) ۱۲٬٥۲٥٬٤٦۸( ) ۱٥۸٬۳٦۱٬۳٤۲( *  مدفوعات
 ٦۸٬۸٤۷٬۷۸۱ ۱٦٬۸۰٦٬٦۷۸ ٥۲٬۰٤۱٬۱۰۳ ۲۰۲۲في یونیو 

 
ملیون لایر سعودي كضریبة ربع سنویة مقدمة وفقًا للوائح ضریبة الدخل،    ۳۱٬٥٤، دفعت الشركة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰* خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  

  والتي كانت تستند إلى إقرار الزكاة وضریبة الدخل للسنة السابقة. 
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۳ 

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸
 

   ضریبة الدخل ٤-۲۸
 

 شركة جدوى. ألرامكو السعودیة والشركاء األجانب ل   ة٪ من صافي الدخل المعدل العائد ۲۰التزام ضریبة الدخل بنسبة  یتم احتساب 
 

 یونیو:  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر الخاضع للضریبة لفترة التقدیري  بین صافي الدخل المالي وصافي الدخلالجوھریة  لفروقات ملخص لفیما یلي 
 

  
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۹۳۸٬۱٦٤٬۷۲۱ ۹۳۹٬۹٥۸٬۱٦۹  الزكاة وضریبة الدخل الربح قبل 
      تعدیالت لـ:

 ) ۲٤۰٬۰۳۳٬۰۷۳( ) ۱٤٥٬۳۱۰٬۸۱۲(  استھالك وإطفاء   -
 ۱۸٬٦٦۳٬۰۳٦ ) ۲۰٬۲۱٤٬٦۳۳(  اكتواریة على االلتزامات  خسارة) ربح(    -
 ۱۷٬۸٦٦٬۷۰۱ ۲۱٬۳۳۸٬۰٦٥  مخصصات  -
 ) ۱۲٬۱۹٦٬٤۷۱( ) ۳۲٬٤٤٥٬۹۷٤(  مخصص مستخدم     -
 ۲٥۲٬۷۰۳ ۱٬۹۸۷٬۸۲٤  بالصافي -فوائد ومدفوعات اإلیجار     -
 ) ۱۰٬٥٥۳٬۹۸۲( ) ٦٬۳۳٥٬۷۸۹(  أخرى -

  ۷٥۸٬۹۷٦٬۸٥۰ ۷۱۲٬۱٦۳٬٦۳٥ 
 ۷۰٬۹۳٪ ۷۰٬۰۰٪  نسبة الملكیة للشریك األجنبي 

 ٥۰٥٬۱۱٦٬۳۰۱ ٥۳۱٬۲۸۳٬۷۹٥  الدخل الخاضع للضریبة 
 ) ۱۲٦٬۸۹٦٬٥۸۳( ) ۱۳۲٬۸۲۰٬۹٤۹(    لخسائر المرحلةل ت تعدیل

 ۳۷۸٬۲۱۹٬۷۱۸ ۳۹۸٬٤٦۲٬۸٤٦  الدخل الخاضع للضریبة المعدل 
    

 ۷٥٬٦٤۳٬۹٤٤ ۷۹٬٦۹۲٬٥٦۹  ٪۲۰ضریبة الدخل المحملة للفترة بواقع 
 

 ضریبة دخل. في حالة إدراج الشركة في تداول، فإن نسبة ملكیة أرامكو السعودیة ستخضع للزكاة مما ینتج عنھ عدم وجود 
 

 وضع الشھادات والربوط النھائیة ٥-۲۸
 

. لیس لدى الشركة أي طلبات ربوط مفتوحة لدى ھیئة الزكاة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضریبة الدخل حتى السنة المنتھیة في  
   .الھیئة قبل من ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ حتى الدخل وضریبة الزكاة  ربوط من. تم االنتھاء ۲۰۲۲یونیو  ۳۰والضریبة والجمارك ("الھیئة") كما في 

 
 ملیون لایر سعودي تم تسویتھ.  ۰٬٦۳مبلغ ب ۲۰۱٦خالل فترة الستة أشھر، أصدرت الھیئة ربًطا للسنة المالیة 

 
 موجودات / (مطلوبات) ضریبة مؤجلة  ٦-۲۸

 
  (محملة) / دائنة  

 

 
 في

   ۲۰۲۲ینایر  ۱ 
لى الربح أو  ع

 الخسارة 
 على الدخل  

 الشامل اآلخر 
یونیو   ۳۰في 

۲۰۲۲   
     

فروقات الوعاء الضریبي والمحاسبي  
 ) ۳٥۳٬٥۰۱٬۸٥۲( - ) ٦٦٬۲۸۹٬۷۹۸( ) ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤( للممتلكات والمصنع والمعدات 

 ٤۹٬۷٥۹٬۲۷٦ ) ۲٬۸۳۰٬۰٤۹( ) ۱٬۲۷۹٬٤۸٦( ٥۳٬۸٦۸٬۸۱۱ مخصصات 
 ۱۳۳٬۰۷۹٬٥٤۰ - ) ٤۳٬۸۲۹٬٤٥۰( ۱۷٦٬۹۰۸٬۹۹۰ خسائر مرحلة 
 ۲٬۳٥۱٬۷٥۰ - ۷٦٤٬۰٦۷ ۱٬٥۸۷٬٦۸۳ عقود اإلیجار 

 ) ۱٦۸٬۳۱۱٬۲۸٦( ) ۲٬۸۳۰٬۰٤۹( ) ۱۱۰٬٦۳٤٬٦٦۷( ) ٥٤٬۸٤٦٬٥۷۰( المجموع 
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤٤ 

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل  ۲۸
 

 تسویة مصروف ضریبة الدخل والربح المحاسبي للفترتین المنتھیتین في: ۲۸-۷
 

 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

  ۹۳۸٬۱٦٤٬۷۲۱ ۹۳۹٬۹٥۸٬۱٦۹ الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل 
   

  ۱۸۷٬٦۳۲٬۹٤٤ ۱۸۷٬۹۹۱٬٦۳٤ ) ٪۲۰: ۲۰۲۱( ٪۲۰ضریبة الشركات بنسبة ضریبة الدخل بمعدل  
   

 التأثیر الضریبي للمبالغ غیر القابلة للخصم (خاضعة للضریبة) عند احتساب األرباح الخاضعة للضریبة: 
   

  ) ٥٤٬٥٥۰٬٥۲٦( ) ٥٦٬۳۹۷٬٤۹۰(  )٪۲۹٬۰۷: ۲۰۲۱( ٪۳۰نسبة الملكیة للشریك السعودي غیر الخاضعة للضریبة بواقع 
  ) ۳٤٬۰٤۹٬٦٥۱( ) ۲۰٬۳٤۳٬٥۱٤(  استھالك وإطفاء     -
  ۲٬٦٤۷٬٤۲٦ ) ۲٬۸۳۰٬۰٤۹(  أرباح اكتواریة     -
  ۸۰٤٬۳٤٥ ) ۱٬٥٥٥٬۱۰۷(  مخصصات     -
  ۳٥٬۸٤۷  ۲۷۸٬۲۹٥  بالصافي -اإلیجار فوائد ومدفوعات      -

  ) ۲٥٬۳۷۹٬۳۱۷(  ) ۲٦٬٥٦٤٬۱۹۰( تعدیل على خسائر مرحلة خاضعة للضریبة 
  ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤ ٦٦٬۲۸۹٬۷۹۸  ممتلكات ومصنع ومعدات 

  ) ٤۹٬۷۱٤٬۰۹۱( ۱٬۲۷۹٬٤۸٦  مخصصات 
  ) ۱۹٤٬۹۳۲٬٤۹٥( ٤۳٬۸٤۷٬۱٦٦  خسائر مرحلة 

  ) ۱٬۸٦۸٬۲٥۷( ) ۷٦٤٬۰٦۸(  بالصافي  -فوائد ومدفوعات اإلیجار 
 ٦٬۸۰۷٬۷٦٦ ) ۹۰٤٬۷۲٥(  أخرى

  ۱۲٤٬٦٤٦٬۰٤٥ ۱۹۰٬۳۲۷٬۲۳٦  ) ٪۱۹: ۲۰۲۱( ٪۲۹بمتوسط معدل ضریبة الدخل الفعلي بنسبة 
 

 دوات مالیة أ ۲۹
 

  قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۹-۱
 

 قیاسات القیمة العادلة المثبتة  )أ
 

قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في السوق في تاریخ القیاس  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن 
دم الوفاء  في السوق الرئیسیة أو، في حالة عدم وجودھا، في أفضل سوق یكون متاحاً للشركة في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر ع

 بھ. 
 

العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بیانات السوق التي یمكن رصدھا بأقصى قدر ممكن. یتم تصنیف القیم العادلة إلى    عند قیاس القیمة
 مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي:

 
 رجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. : األسعار المد۱المستوى  •
التي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام بشكل مباشر (مثال: األسعار)    ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  ۲المستوى   •

 أو غیر مباشر (مثال: مستمدة من األسعار).
 للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق یمكن رصدھا (مدخالت ال یمكن رصدھا). : مدخالت ۳المستوى  •

 
، یتم حالیاً تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة للشركة وقیاسھا بالتكلفة المطفأة، باستثناء  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

العاد بالقیمة  المشتقة  المالیة  المالیة  األدوات  الموجودات والمطلوبات  الدفتریة لجمیع  القیمة  الخسارة. وعالوة على ذلك، فإن  الربح أو  لة من خالل 
 تاریخ تقریر.   باستثناء األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المصنفة بالتكلفة المطفأة تقارب القیمة العادلة في كل
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤٥ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۹-۱
 

   أسلوب التقییم )ب
 

المستقبلیة المقدرة    تتضمن أسالیب التقییم المطبقة من قبل الطرف المقابل استخدام نماذج قیاسیة للتسعیر اآلجل باستخدام القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة
   العائد التي یمكن رصدھا. بناًء على منحنیات  

 
ود أن یدفع  عادة ما تشمل معامالت مقایضة أسعار الفائدة طرفین مقابلین، شركة (أو منشأة أخرى) ومؤسسة مالیة. یتطلب النوع األكثر شیوًعا من العق

لذلك یجب أن تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم  أحد األطراف سعر فائدة ثابتًا لمدة العقد، بینما یدفع الطرف اآلخر سعر فائدة متغیًرا لنفس المدة.  
نیف مخاطر  األداء، ویتم اشتقاق تعدیالت المخاطر الخاصة باألطراف المقابلة (بما في ذلك االفتراضات حول معدالت التخلف عن سداد االئتمان) من تص

   في القوائم المالیة.  ۲ االئتمان الذي تحدده اإلدارة. تم تصنیف جمیع ھذه العقود على أنھا المستوى
 

  إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

 عام على  تتحمل اإلدارة العلیا المسؤولیة الكاملة عن تصمیم ومراقبة إطار إدارة المخاطر لدى الشركة. یركز برنامج الشركة إلدارة المخاطر بشكلٍ 
اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة. تتم إدارة المخاطر من قبل مجلس  عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى الحد من  

 اإلدارة. 
 

اللتزام  إن سیاسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لھا ومراقبتھا مع ا
وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما یعكس آثار التغیرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تھدف الشركة، من  بتلك الحدود. یتم فحص سیاسات  

ولیات الملقاة  خالل تدریباتھا وإدارة المعاییر واإلجراءات، إلى خلق بیئة رقابیة منضبطة وبنّاءة، یستطیع من خاللھا كل موظف أن یدرك المھام والمسؤ
 على عاتقھ. 

 
فیما    ى إدارة الشركة مراقبة كیفیة قیام اإلدارة بااللتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وفحص مدى كفایة إطار إدارة المخاطر تتول

ة المراجعة  یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا الشركة. وتتولى إدارة المراجعة الداخلیة مساعدة لجنة المراجعة بالشركة في دورھا اإلشرافي. وتقوم إدار
   الداخلیة بمراجعات منتظمة وبصفة خاصة على الضوابط واإلجراءات الرقابیة ویتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة.

 
 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة الناتجة عن األدوات المالیة: 

 

 مخاطر االئتمان  -
 مخاطر السیولة  -
 القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار)مخاطر السوق (مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على   -

 
 مخاطر االئتمان  )أ

 
  تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یماثلھ، والتعرضات االئتمانیة للعمالء بما في ذلك الذمم المدینة القائمة من أطراف أخرى. 

 
 إدارة المخاطر  •

 
تعدھا مودیز لخدمات المستثمرین. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام ھذه األطراف  یطابق التصنیف المبین للتصنیفات العالمیة للبنوك التي  

 المقابلة في السداد. 
 

 فیما یلي التصنیفات االئتمانیة للبنوك التي تحتفظ الشركة بالنقد لدیھا: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ التصنیف االئتماني 
   

A۱ ۳۲۱٬۳٤٥٬٤۱۰ ۱٬۳۱٤٬۲۲٦٬٤۹۸ 
A۲ ٤۱٤٬۲۹٥٬۰۹۰ - 
A۳ - ۳٤٬۹۸۰٬۰۰٤ 

BAA۱ ۳۷٬۷۲۰٬۱٦۲  
 ۱٬۳٤۹٬۲۰٦٬٥۰۲ ۷۷۳٬۳٦۰٬٦٦۲ المجموع 
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤٦ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

  ۰٬۲۸:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سعودي، نقًدا في الصندوق (ملیون لایر    ۰٬۲۱، یمثل الرصید المتبقي من النقد وما یماثلھ، بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  
   ملیون لایر سعودي).

 
وتدر إیرادات مالیة بمعدالت السوق السائدة. یتم تقدیر القیمة الدفتریة في    A۲یتم االحتفاظ بالودائع قصیرة األجل لدى بنك یتمتع بتصنیف ائتماني  

 تاریخ كل تقریر لتكون مماثلة لقیمتھا العادلة. 
 

ابقة وعوامل أخرى. یتم  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تقوم اإلدارة بتقییم الجودة االئتمانیة للعمالء، مع األخذ في االعتبار مركزھم المالي والخبرة الس
   مراقبة االلتزام بالحدود االئتمانیة للعمالء بشكل منتظم من قبل اإلدارة.

 
راف المصنفة ائتمانیًا بشكل مستقل والتي تتمتع بتصنیفات جیدة. بالنسبة للمدینین التجاریین ، یقوم قسم مراقبة  بالنسبة للبنوك ، ال یتم قبول سوى األط 

ود المخاطر  المخاطر الداخلیة بتقییم جودة االئتمان للعمالء ، مع األخذ في االعتبار مركزھم المالي وخبراتھم السابقة وعوامل أخرى. یتم تعیین حد
 لحدود الموضوعة من قبل اإلدارة. تتم مراقبة مدى التزام العمالء بحدود االئتمان بانتظام من قبل اإلدارة المباشرة. الفردیة وفقًا ل

 
یوًما. یحدث التخلف عن السداد في الذمم    ۳۰المدین عن سداد دفعة تعاقدیة بأكثر من    الطرفیُفترض حدوث زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان إذا تأخر  

یوًما من تاریخ استحقاقھا. تصنف الشركة الذمم المدینة    ۹۰مدینة عندما یفشل الطرف المقابل في سداد المدفوعات التعاقدیة في غضون  التجاریة ال
یوًما بعد تاریخ االستحقاق. في حالة شطب الذمم المدینة، تواصل الشركة    ۳٦۰المدین في سداد مدفوعات تعاقدیة أكبر من  الطرف  للشطب عندما یفشل  

 الدخل الشامل.  قائمةالنخراط في نشاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدینة المستحقة. عند إجراء المبالغ المستردة، یتم االعتراف بھا في ا
 

الشركة. تقوم الشركة  یتم شطب الموجودات المالیة عندما ال یكون ھناك توقع معقول باستردادھا، مثل إخفاق المدین في االلتزام بخطة السداد مع  
ردادھا.  بشطب الموجودات المالیة، كلیاً أو جزئیاً، عندما تكون قد استنفدت جمیع جھود االسترداد العملیة وخلصت إلى عدم وجود توقع معقول الست

   عندما یتم استرداد المبالغ، یتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل. 
 

   المالیةاالنخفاض في قیمة الموجودات  •
 

 إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة كما في تاریخ التقریر ھو كما یلي: 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ إیضاح  
    

 ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ ٤٬۰۳٥٬٥۸۲ (أ) ۸ ذمم مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین 
 ۱۹٬۱۷٥٬۳۸٤ ۱٥٬۹۳۰٬۸۱٦ (ب, ج) ۸ قروض موظفین 

 ٤٥٤٬۹۹۷٬٥٦۳ ۷٥٥٬۰٥۷٬۷۹۷ ۱۰ أطراف أخرى   -مدینة تجاریة ذمم 
  ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ۷۲۱٬۰٥۹٬٤۷۲ ۱۰ أطراف ذات عالقة   -ذمم مدینة تجاریة 

فوائد وذمم مدینة أخرى (مدرجة ضمن مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات  
  ٦٬۰۹٤٬۹۷٦ ۱٬۸٤۹٬۷۰٦  أخرى)

  ۱٤٥٬۷۲٦٬۰۳۰ ۱٤٥٬۰٦۲٬۸٥۲ ۱۲ ودیعة قصیرة األجل 
  ۲۹٬۳۲۲٬۸۹٤ ٤۷٬۰٥۳٬۲۸۱ ۱۳ نقد لدى البنوك 

  ۱٬۳۱۹٬۸۸۳٬٦۰۸ ۷۲٦٬۳۰۷٬۳۸۱ ۱۳ ودائع ألجل 
  ۲٬٤۱٦٬۳٥٦٬۸۸۷ ۲٬۳۹۲٬۹٦۹٬٥۷۹  

 
االنخفاض في القیمة.  شھًرا لتقییم    ۱۲تعتبر الذمم المدینة األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة، وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة  

 بناًء على تقییم اإلدارة لالنخفاض في القیمة، فإنھ ال یوجد أي مخصص مطلوب فیما یتعلق بھذه األرصدة لجمیع الفترات المعروضة. 
 

ار الدولي للتقریر  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تطبق الشركة النھج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة المنصوص علیھا في المعی
والذي یسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدینة. ولقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یتم تجمیع    ۹المالي رقم  

   الذمم المدینة التجاریة بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وحاالت التخلف عن السداد. 
 

الم تطویر مصفوفة  تأخذ مصفوفة  تم  التاریخیة.  االسترداد  معدالت  لمتوسط  وفقًا  تعدیلھا  ویتم  التاریخیة  االئتمانیة  الخسائر  االعتبار  في  خصصات 
طراف ذات  المخصصات باألخذ في االعتبار احتمالیة التخلف عن السداد بناًء على اتجاھات التحصیل التاریخیة لعمالء الشركة والتصنیف االئتماني لأل

قة من قبل وكاالت تصنیف ائتمان ذات سمعة حسنة والخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد. یتم تعدیل معدالت الخسارة لتعكس المعلومات  العال
   الحالیة والمستقبلیة على العوامل االقتصادیة الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسویة الذمم المدینة.

 
التاریخیة أنھا تعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسویة  كما تعتبر معدالت الخسارة  

ھم عوامل  الذمم المدینة. حددت الشركة معدل التضخم وأسعار النفط ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول التي تبیع فیھا لبضائعھا لتكون أ 
ة بناًء  لكلي ذات الصلة بالمعلومات المستقبلیة التي من شأنھا التأثیر على مخاطر االئتمان للعمالء. وبالتالي، تعدل معدالت الخسارة التاریخی االقتصاد ا

  على التغیرات المتوقعة في ھذه العوامل.
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۷ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

 لقیمة للموجودات المالیة في قائمة الدخل الشامل كما یلي: یتم إثبات خسائر االنخفاض في ا
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  ۱۲٬۰۲۷٬۰٤۰   خسارة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة
 

 المدینة التجاریة من العمالء الخارجیین: یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم  
 

 
   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 إجمالي  
 القیمة الدفتریة 

 المتوسط المرجح  
 لمعدل الخسارة 

   مخصص
 خسارة 

      
 ٥٬٥٥۸٬۹٤۲ ٪۰٬٤٥ ۱٬۲٤٥٬۳۲۷٬٥۰۲ متداولة (غیر متأخرة السداد) 

ً  ۹۰ - ۱متأخرة السداد من   ٤٬۳٤۲٬۹۷۰ ٪۱٬۹٥ ۲۲۲٬۱٦٦٬۹۲۱ یوما
ً  ۱۸۰ - ۹۱متأخرة السداد من   ۱٬۰٦٥٬۰۳٥ ٪۱٤٬٤۹ ۷٬۳٤۹٬۱۷۰ یوما
ً  ۳٦۰ - ۱۸۱متأخرة السداد من   ۲۷۱٬۲۳۹ ٪٦٦٬۲۹ ٤۰۹٬۱۷٥ یوما

 ۷۸۸٬۸٥٤ ٪۹۱٬۲٥ ۸٦٤٬٥۰۱ یوًما ۳٦۰متأخرة السداد ألكثر من 
 ۱۲٬۰۲۷٬۰٤۰  ۱٬٤۷٦٬۱۱۷٬۲٦۹ المجموع 

 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 إجمالي  

 القیمة الدفتریة 
 المتوسط المرجح  

 مخصص خسارة  لمعدل الخسارة 

      
 ۳٬۹٥۱٬۷٤۲ ٪۰٬٥۲ ۷٥۹٬٤٦٦٬۰٦۲ متداولة (غیر متأخرة السداد) 

ً  ۹۰ - ۱متأخرة السداد من   ٥٦۹٬٤۷۰ ٪۰٬٥۳ ۱۰٦٬۸۹۹٬۹٦۷ یوما
ً  ۱۸۰ - ۹۱متأخرة السداد من   ٥٤٬۰٦۹ ٪۷٬٥۸ ۷۱۳٬٦٤۳ یوما
ً  ۳٦۰ - ۱۸۱متأخرة السداد من   ۷۷٦٬۲٦۰ ٪۸۱٬۷٥ ۹٤۹٬٥۱٤ یوما

 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  ۸٦۸٬۰۲۹٬۱۸٦ المجموع 
 

الذمم   بالمبیعات  المدینة  تتعلق  الفترة لعمالء الشركات. كما في  االتجاریة  التجاریة من  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لتي تمت خالل  المدینة  الذمم  ، بلغ رصید 
ملیون لایر    ۷۰٤٬۹٥ملیون لایر سعودي). من ھذا المبلغ كان    ٤۱۳٬۰۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۷۲۱٬۰٦األطراف ذات العالقة  

"غیر مستحق" و "من    ۱٦٬۱۱سعودي  (  ۹۰إلى    ۱ملیون لایر سعودي مستحق  "غیر    ۷۲۱٬۰٦:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یوًما"  ملیون لایر سعودي 
: ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۳٬٤٦بمبلغ  قیمة  في الخسارة انخفاض  وتعرضت لیوًما")    ۹۰مستحق" وال شيء مستحق "من یوم إلى  

تاریخ من التخلف عن السداد، وبالتالي یعتبر احتمال  لدیھا  التي لیس  الشركات  من  األطراف ذات العالقة  إلى  ذلك  عود یو  ملیون لایر سعودي).    ۲٬۱٥
والذي  لخسائر االئتمانیة المتوقعة،  النھج المبسط لرصد مخصص ل التخلف عن السداد ضئیالً. بالنسبة ألرصدة األطراف ذات العالقة، تطبق الشركة  

ة المخصص. عالوة على ذلك، فإن أرصدة األطراف ذات  بناًء على مصفوفالعمر  مدى  على  المتوقعة    یةخسارة االئتمانالسمح باستخدام مخصص  ی
   العالقة بھا مخاطر ائتمانیة منخفضة ولم تكن مستحقة بعد في تاریخ كل تقریر مالي.

 
یوما. قد    ٦۰إلى    ۳۰الذمم المدینة التجاریة ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من  

لدى األطراف    تتأثر القیمة الدفتریة بالتغیرات في مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة. لیس من سیاسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدینة
ة السعودیة. كما في  األخرى، وبالتالي فإن ھذه األرصدة بدون ضمانات. تتركز الغالبیة العظمى من الذمم المدینة التجاریة للشركة في المملكة العربی

 من األرصدة المدینة التجاریة القائمة.   )٪٥٥: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱٪ (٦۰، تبلغ نسبة أكبر خمس عمالء للشركة ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۸ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

 مخاطر السیولة  )ب
 

تأمین السیولة الالزمة للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالیة. قد تنتج مخاطر السیولة  إن مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة منشأة صعوبات في  
توفر    عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھا العادلة. تدار مخاطر السیولة عن طریق التأكد بشكل دوري من

یة، للوفاء باالرتباطات المستقبلیة. على سبیل المثال، قد تنشأ تركیزات مخاطر السیولة من شروط سداد المطلوبات  سیولة كافیة، من خالل تسھیالت ائتمان 
التعاقدیة غیر    المالیة أو السحوبات البنكیة على المكشوف أو االعتماد على سوق معینة یتم فیھا تحقیق الموجودات السائلة. فیما یلي التدفقات النقدیة

 المخصومة: 
 

 سنة واحدة    ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 
 أو أقل 

 من سنة  
 سنوات   ٥إلى 

 أكثر من 
 المجموع  سنوات  ٥

     
 ۲٬٦۸۱٬۸۷٥٬۷۷۹ ۸۷۱٬۰٥۰٬٥۹٦ ۱٬٥٤۳٬۷٤۷٬۳٤۳ ۲٦۷٬۰۷۷٬۸٤۰ قروض 

 ۲۳۸٬۱۹۰٬۸۱٤ - - ۲۳۸٬۱۹۰٬۸۱٤ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ۱٬۳٤۹٬۳۸۸٬۲۰۰ - - ۱٬۳٤۹٬۳۸۸٬۲۰۰ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱٦۹٬۷٦۱٬٦٥۳ ۱۲٥٬۱۱۲٬٦۹۱ ۳٤٬۳۰۹٬۰۲٤ ۱۰٬۳۳۹٬۹۳۸ مطلوبات إیجاریة 

 ۱٬۸٦٤٬۹۹٦٬۷۹۲ ۱٬٥۷۸٬۰٥٦٬۳٦۷ ۹۹٦٬۱٦۳٬۲۸۷ ٤٬٤۳۹٬۲۱٦٬٤٤٦ 
     

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
     

 ۲٬٦۹٤٬۲۳۸٬۰۳٥ ۱٬۳٦۹٬۷٤٤٬۱۷٦ ۱٬۱۲٥٬۱۷٤٬٥۷۱ ۱۹۹٬۳۱۹٬۲۸۸ قروض 
 ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ - - ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ ومطلوبات أخرى مصاریف مستحقة 

 ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ - - ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱۷۲٬۱٤۹٬۸۱۱ ۱۲٥٬۱۱۲٬٦۹۱ ۳٦٬٦۹۷٬۱۸۲ ۱۰٬۳۳۹٬۹۳۸ مطلوبات إیجاریة 

 ۱٬٤۰۱٬٤۰۷٬۳۷٤ ۱٬۱٦۱٬۸۷۱٬۷٥۳ ۱٬٤۹٤٬۸٥٦٬۸٦۷ ٤٬۰٥۸٬۱۳٥٬۹۹٤ 
 

المتابعة المنتظمة بما یضمن توفر ما یكفي من الموارد المالیة والتسھیالت البنكیة والتسھیالت االئتمانیة األخرى للوفاء  تدار مخاطر السیولة من خالل  
 بأي ارتباطات مستقبلیة للشركة. 

 
 مخاطر السوق  )ج

 
مما یؤثر على    - مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار األسھم    -مخاطر السوق ھي مخاطر أن تؤثر التغیرات في أسعار السوق  

مقبولة،    إیرادات الشركة أو قیمة مقتنیاتھا من األدوات المالیة. الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود
أرباح السوق أو  مع تحسین العوائد. مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة نتیجة لتغیرات في أسعار  

لمضاربة والعرض والطلب  أسعار السوق لألوراق المالیة بسبب تغیر في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغیر في انطباعات السوق أو أنشطة ا
الفائدة ومخاطر األسعار  سعر  على األوراق المالیة والسیولة في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر  

 األخرى. 
 

 مخاطر العملة  )۱
 

الت األجنبیة. تنشأ مخاطر العملة عندما یتم تقویم المعامالت  مخاطر العملة ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العم
 السعودي  التجاریة المستقبلیة والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غیر العملة الوظیفیة للشركة. إن معامالت الشركة مقومة بشكل رئیسي باللایر 

 ال توجد مخاطر عملة ناشئة عن المعامالت المقومة بعمالت مربوطة باللایر السعودي.والدرھم اإلماراتي والیورو والدوالر األمریكي. تعتقد اإلدارة أنھ  
 

 إن تعرض الشركة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غیر المرتبطة باللایر السعودي ال یعد جوھریاً في ھذه القوائم المالیة لغرض خاص. 
 
 

  



ق - 186

نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٤۹ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 
 مخاطر سعر الفائدة  )۲

 

النقدیة.  وتدفقاتھا  الفائدة ھي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثیر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة  سعر  إن مخاطر  
أسعار الفائدة لألدوات المالیة التي تحمل فائدة. إن المطلوبات التي تحمل  الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول  سعر  تقوم الشركة بإدارة مخاطر  

الفائدة وتعتقد  سعر  تخضع إلعادة التسعیر. تراقب اإلدارة التغیرات في  والتي  بنكیة، تكون بمعدالت فائدة متغیرة    قروض فائدة ، والتي ھي في األساس  
جوھریة. لدى الشركة ودائع قصیرة األجل وودائع ألجل وموجودات مالیة تحمل فائدة في نھایة فترة  أن مخاطر القیمة العادلة على الشركة لیست  

 التقریر. 
 

 فیما یلي بیان معدل الفائدة لألدوات المالیة للشركة التي تحمل فائدة كما تم التقریر عنھا إلدارة الشركة: 
 

۲۰۲۲ یونیو ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   
   

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ بشكل رئیسي  قروض مطلوبات مالیة، 
 

 ۲۰۲۲بمعدالت متغیرة، مما یعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدیة. خالل    قروض التنشأ مخاطر أسعار الفائدة الرئیسیة للشركة من  
 الشركة بأسعار متغیرة مقومة بشكل أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي.  قروض، كانت ۲۰۲۱و

 
وحدة أساس مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، ستزید / تنقص الفائدة    ۱۰۰، إذا ما كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل بمقدار  ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰في  

 ملیون لایر سعودي).  ۱۳٬٤٥: ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي (الستة أشھر المنتھیة في  ۱٤٬٥۳المستقبلیة على القروض القائمة بمبلغ  
 

 سعر اللیبور إلى األسعار الخالیة من المخاطر   التحول من
 

،  ۲۰۲۱، أعلنت ھیئة اإلدارة المالیة البریطانیة، التي تنظم سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن، أن مؤشر الفائدة سیتوقف بعد  ۲۰۱۷في یولیو  
األمریكي   الدوالر  لیبور  سباستثناء  یونیو  الذي  بعد  واحد۲۰۲۳یتوقف  ھو  اللیبور  تؤثر    .  الشائعة. سوف  القیاسیة  الفائدة  أسعار  أكثر سالسل  من 

طویلة األجل    قروضستراتیجیة الشركة الحالیة وربما المحاسبة عن بعض األدوات المالیة. ولدى الشركة  إإصالحات اللیبور وتوقع وقف اللیبور على  
 .۲۰۲۲یونیو  ۳۰لیبور" كما في الملیون لایر سعودي التي تتعرض ألثر  ٥٤۷٬۰۳بمبلغ 

 
أن تؤثر على  كجزء من استراتیجیة إدارة مخاطر الشركة، تستخدم الشركة األدوات المالیة إلدارة التعرضات الناشئة عن تغیر أسعار الفائدة التي یمكن  

 قائمة الدخل الشامل. لدى لشركة مقایضات أسعار الفائدة المشار إلیھا بسعر لیبور.
 

   على مقایضات سعر الفائدة للشركة بسبب التغییر في سعر لیبور.تأثیر  یكون ھناك أيقامت الشركة بتقییم أنھ لن  
 

 مخاطر األسعار  )۳
 

(غیر تلك الناتجة  مخاطر األسعار ھي مخاطر تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة للتقلبات نتیجة للتغیرات في أسعار السوق  
لخاصة أو مخاطر العملة) سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة باألدوات المالیة الفردیة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر  عن معدل العمولة ا

 على جمیع األدوات المالیة المماثلة والمتاجر بھا في السوق. لیس لدى الشركة أي أدوات مالیة خاضعة لمخاطر األسعار األخرى. 
 

 إدارة رأس المال  )د
 

كاء.  إن الھدف الرئیسي الذي تسعى إلیھ الشركة من إدارة رأس المال ھو ضمان الحفاظ على نسب رأس مال مناسبة لدعم أعمالھا وزیادة قیمة الشر
  ملیون لایر سعودي في  ۳٬۸۷۷تتم إدارة رأس المال من قبل مجلس اإلدارة. یشمل ھیكل رأس المال جمیع مكونات حقوق الشركات البالغ مجموعھا  

ملیون لایر سعودي). تدیر الشركة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ في ضوء التغیرات التي تطرأ    ٤٬۲٤٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰
ى  لمال إل على الظروف االقتصادیة. للحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال، قد تقوم الشركة بتعدیل دفعات توزیعات األرباح للشركاء أو إعادة رأس ا 

 جدیدة.  أسھمالشركاء أو إصدار 
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٥۰ 

 (تتمة) أدوات مالیة  ۲۹
 

 (تتمة)إطار إدارة المخاطر  ۲۹-۲
 

 تقوم الشركة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بقسمة صافي الدین على مجموع رأس المال. 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰ قروض 
 ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦ مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲( ) ۷۷۳٬٥۷۰٬٦٦۲(   ناقًصا: النقد وما یماثلھ
 ۱٬۰۱۳٬۳۱٦٬٤۹۰ ۱٬٥۲۹٬۳٤٥٬۱٥٤ صافي الدین (أ) 

   
 ٤٬۲٤٤٬٥٤٦٬۲٤۸ ۳٬۸۷۷٬۰۳٥٬۳٥٥ حقوق الملكیة (ب) 

 ٥٬۲٥۷٬۸٦۲٬۷۳۸ ٥٬٤۰٦٬۳۸۰٬٥۰۹ مجموع رأس المال (أ + ب) 
 ٪ ۱۹ ٪ ۲۸ نسبة المدیونیة (أ / (أ + ب)) 

 
 صافي الدین  )ه

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
    

 ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ ۷۷۳٬٥۷۰٬٦٦۲  نقد وما یماثلھ 
 ) ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲( ) ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦(  مطلوبات إیجاریة 

 ) ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ) ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰(  قروض 
 ) ۱٬۰۱۳٬۳۱٦٬٤۹۰( ) ۱٬٥۲۹٬۳٤٥٬۱٥٤(  صافي الدین 

 

 الشركة معدالت فائدة متغیرة.   قروضتحمل 
 

 تسویة صافي الدین  )و
 

 المجموع  عقود اإلیجار  قروض  نقد وما یماثلھ  
     

 ) ۱٬٥۹۸٬۸٥٦٬٥۸۲( ) ۱۱۷٬٦٤۰٬٤۸٦( ) ۲٬۱٥٤٬۰٦۷٬۲۰۰( ٦۷۲٬۸٥۱٬۱۰٤   ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ٦٦۰٬۸٤۳٬۳٤۹ ۱۰٬۱۷۷٬۳۹٤ ) ۲٥٬۹٦۹٬٤٤۳( ٦۷٦٬٦۳٥٬۳۹۸ التدفقات النقدیة 

 ) ٦۹٬۹٦۳٬۳٥۷( - ) ٦۹٬۹٦۳٬۳٥۷( - قروض الفائدة على 
 ) ٥٬۳۳۹٬۹۰۰( ) ٥٬۳۳۹٬۹۰۰( - - فائدة على مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٬۰۱۳٬۳۱٦٬٤۹۰( ) ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲( ) ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ) ٤۹٥٬۰۲٥٬۰۲۷( ٤۹۷٬۷۹٦ ۸۰٬۳۹۳٬۰۱۷ ) ٥۷٥٬۹۱٥٬۸٤۰( التدفقات النقدیة 

 ) ۱۸٬٥۱۸٬۰۱۷( - ) ۱۸٬٥۱۸٬۰۱۷( - قروض الفائدة على 
 ) ۲٬٤۸٥٬٦۲۰( ) ۲٬٤۸٥٬٦۲۰( - - فائدة على مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٬٥۲۹٬۳٤٥٬۱٥٤(  ) ۱۱٤٬۷۹۰٬۸۱٦(  ) ۲٬۱۸۸٬۱۲٥٬۰۰۰(  ۷۷۳٬٥۷۰٬٦٦۲   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٥۱ 

   ارتباطات ومطلوبات محتملة ۳۰
 

 ارتباطات  ۳۰-۱
 

  ۲۹۲٬۳٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۸۹٬۷٥، كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالیة قائمة بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في   )أ
 مصفاتي جدة وینبع. ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق بإضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات في 

 
 مطلوبات محتملة  ۳۰-۲

 
:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٤٬۱۱، بلغت خطابات الضمان الصادرة عن البنوك نیابة عن الشركة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في   )أ

: ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۹٥٬٤لایر سعودي) وخطابات االعتماد الصادرة عن البنوك نیابة عن الشركة    ملیون  ۱۱٬۳۲
 ملیون لایر سعودي).  ٤٬۹

 
التقییم على األسس اإلجرائیة    ۲۲۲٬٥۲رقع مقاول في مشروع توسعة ینبع مطالبات وطلبات استئناف بمبلغ   )ب ملیون لایر سعودي. بعد 

مخصص في القوائم    والموضوعیة، رفضت اإلدارة ھذه المطالبات وطلبات االستئناف. تتوقع الشركة نتیجة إیجابیة، لذلك لم یتم رصد أي
 المالیة لغرض خاص. 

 
  عقود إیجار قصیرة األجل  ۳۰-۳

 
 ملیون لایر سعودي).  ۱۰٬۸:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٥٬٤۱مبلغ    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰تبلغ ارتباطات عقود اإلیجار قصیرة األجل كما في  

 
 القطاع التشغیلي  ۳۱

 
وتشغیل مصافي تكریر زیوت التشحیم وشراء وبیع ونقل وتسویق واستیراد وتصدیر زیوت التشحیم والمواد  یتمثل نشاط الشركة في إنشاء وامتالك  

السعودیة العربیة  بالمملكة  الشركة في منطقة جدة وینبع  البترولیة األخرى ومشتقاتھا. تعمل  التشحیم والمنتجات  ولدیھا    المضافة ومواد خلط زیوت 
   لعربیة المتحدة. وألغراض إداریة، تم تنظیم الشركة كوحدة عمل واحدة تتماشى مع نشاط أعمالھا الرئیسي.عملیات في الحمریة في اإلمارات ا 

 
ذ القرارات  قررت الشركة أن مجلس إدارة الشركة والرئیس والمدیر التنفیذي ھم المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة ومسؤولین عن اتخا

الموارد وتقییم أداء الشركة. یقوم المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة بمراقبة النتائج التشغیلیة للشركة ككل بغرض  المتعلقة بتخصیص  
عل األداء  بتقییم  التشغیلیة  القرارات  اتخاذ  الرئیسي عن  المسؤول  یقوم  الشركة.  أعمال  أداء  وتقییم  الموارد  بشأن تخصیص  القرارات  أساس  اتخاذ  ى 

   ادات ومجموع نفقات التشغیل واألرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء وصافي الدخل والعائد على حقوق الملكیة.اإلیر
 

. تقع موجودات الشركة من ممتلكات ومصنع ومعدات في المملكة العربیة  ۲۳تم اإلفصاح عن المعلومات الجغرافیة إلیرادات الشركة في إیضاح رقم  
   .۲۲٪. أنظر اإلیضاح ۱۰ن أرامكو السعودیة ھي العمیل الرئیسي للشركة حیث یتجاوز حد اإلیرادات السعودیة. إ
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 لوبریف  - لزیوت األساسشركة أرامكو السعودیة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة لغرض خاص 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

٥۲ 

   تعدیل یتعلق بالقوائم المالیة السنویة المراجعة ۳۲
 

  السعودیة  أرامكو  إلى الثانویة  المنتجات بعض  ولتورید  وینبع  جدة  في  الشركة  لمصافي  ةالالزم  المواد لشراء  السعودیة  أرامكو  مع  اتفاقیات  الشركة  لدي
  السعودیة   أرامكو  مع  المعامالت  ھذه  حساب  الحالیة  الفترة   في  الشركة  قررت.  اآلخرین  لعمالئھا  للبیع  األساسي  الزیت  واستخراج  الخام  المواد  معالجة  بعد

  اقتصادیة   منافع  على  والحصول  السیطرة  على  الشركة  قدرة  أساس  على  ھذا.  الثانویة  المنتجات  ومبیعات  الخام  المواد  من  كمشتریات  منفصل  بشكل
  تسجیل  تم .  ھاشراؤ   تم   التي   الخام  المواد   عن  جوھریًا   اختالفًا  تختلف  التي  المنتجة   المنتجات   ومزیج   المستخدم  اللقیمبالمرتبطھ    القرارات   واتخاذ  جوھریة 

   . اللقیم مشتریات مقابل  المسجلة الثانویة  المنتجات  مبیعات متحصالت صافي  أساس على سابقًا السعودیة أرامكو مع  المعامالت  ھذه
 

 ي ذلك التاریخ. لیس للتغییر أي أثر على قائمة المركز المالي وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة كما في وللسنوات المنتھیة ف
 

 : ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱وتكلفة مبالغ اإلیرادات في قائمة الدخل الشامل للسنوات المنتھیة في  یوضح الجدول التالي تأثیر تعدیل اإلیرادات  
 

 كما ُعّدلت  التعدیل  كما أدرجت سابقًا  
    

    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 
 ٥٬٦۲۰٬٤۱٤٬۲۱۸ ۱٬٦۸۳٬۰٥۸٬۹۰۱ ۳٬۹۳۷٬۳٥٥٬۳۱۷ إیرادات 

 ) ٥٬٤۱٤٬۱۱۸٬۲۱۳( ) ۱٬٦۸۳٬۰٥۸٬۹۰۱( ) ۳٬۷۳۱٬۰٥۹٬۳۱۲( اإلیرادات تكلفة 
 ۲۰٦٬۲۹٦٬۰۰٥ - ۲۰٦٬۲۹٦٬۰۰٥ إجمالي الربح 

    
    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 

 ٤٬۳۹۳٬٥٤٥٬۰٤۰ ۱٬۲۰٦٬۰٥۱٬۸۳٤ ۳٬۱۸۷٬٤۹۳٬۲۰٦ إیرادات 
 ) ۳٬۹۷۸٬٦۱٤٬۱٥٦( ) ۱٬۲۰٦٬۰٥۱٬۸۳٤( ) ۲٬۷۷۲٬٥٦۲٬۳۲۲( تكلفة اإلیرادات 

 ٤۱٤٬۹۳۰٬۸۸٤ - ٤۱٤٬۹۳۰٬۸۸٤ إجمالي الربح 
    

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 
 ۸٬۸٤٦٬۷۲٦٬۸۳۷ ۲٬۰۸٦٬۳۲۷٬۸۷۷ ٦٬۷٦۰٬۳۹۸٬۹٦۰ إیرادات 

 ) ٦٬۸۰٤٬۹٥۰٬۲۰۹( ) ۲٬۰۸٦٬۳۲۷٬۸۷۷( ) ٤٬۷۱۸٬٦۲۲٬۳۳۲( تكلفة اإلیرادات 
 ۲٬۰٤۱٬۷۷٦٬٦۲۸ - ۲٬۰٤۱٬۷۷٦٬٦۲۸ إجمالي الربح 

 
ولم یتم   ، حیث یتم عرضھا بناًء على األحكام المذكورة أعاله  ، ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لیس للتعدیل المذكور أعاله أي أثر على فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 إصدار القوائم المالیة لتلك الفترة مسبقًا. 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس  

 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 
 

 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
   ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 وتقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھتین في 

 
 الصفحة  المحتویات 

  
  

 ۲ المالیة األولیة الموجزة تقریر حول فحص المعلومات 
  

 ۳   قائمة المركز المالي األولیة الموجزة
  

 ٤   قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة
  

 ٥   قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموجزة
  

 ٦   قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة
  

 ۲٤ – ۷   األولیة الموجزةإیضاحات حول المعلومات المالیة 
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 ،۲٥ترخیص رقم برایس وترھاوس كوبرز، 

 ، المملكة العربیة السعودیة۲۱٤٦٤، جدة ۱٦٤۱٥جمیل سكویر، ص.ب. 
 www.pwc.com/middle-east+،۹٦٦) ۱۲( ٦۱۰-٤٤۱۱+، فاكس: ۹٦٦) ۱۲( ٦۱۰-٤٤۰۰ھاتف: 

 

 
 تقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 

 
  المحترمین  لوبریف –إلى السادة مساھمي شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس  

 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 
 

  مقدمة
وقائمة   ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰لوبریف ("الشركة") كما في    -األولیة الموجزة المرفقة لشركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس  لقد فحصنا قائمة المركز المالي  

لیة  وقوائم التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة األو   ، الدخل الشامل األولیة الموجزة ذات الصلة لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في ذلك التاریخ 
المالیة األولیة الموجزة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسیریة األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات  

ن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه "التقاریر المالیة األولیة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إ  -  ۳٤الموجزة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة استناًدا إلى الفحص الذي قمنا بھ. 

 
  نطاق الفحص

في "فحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد    ۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص رقم  
األمور   عن  المسؤولین  األشخاص  من  رئیسي  بشكل  استفسارات،  إجراء  من  األولیة  المالیة  المعلومات  فحص  ویتكون  السعودیة.  العربیة  المالیة  المملكة 

وفقًا لمعاییر المراجعة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل في نطاقھ بشكل كبیر عن المراجعة التي یتم القیام بھا  
ي یمكن التعرف علیھا الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي لن یمكننا الحصول على تأكید بأننا سنكون على علم بجمیع األمور المھمة الت

 خالل المراجعة. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة. 
 

 االستنتاج 
یة،  قمنا بھ، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد أن المعلومات المالیة األولیة الموجزة المرفقة لم یتم إعدادھا، من جمیع النواحي الجوھراستناًدا إلى الفحص الذي  

 المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ۳٤وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 

  لفت انتباه 
 : إلى  االنتباه  لفت نود

 
أن المعلومات المالیة األولیة الموجزة كما في ولفترتي الثالثة والتسعة  وضح  حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة المرفقة الذي ی  ۱-۲اإلیضاح رقم  إن   •

لمملكة العربیة  االكتتاب العام األولي للشركة لتقدیمھا إلى ھیئة السوق المالیة في ا   طلبقد تم إعدادھا إلدراجھا في    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰أشھر المنتھتین في  
   السعودیة، وال ینبغي استخدامھا ألي غرض آخر.

 
الرئیسي فیما یتعلق بإثبات اإلیرادات  والتي توضح الكم المحاسبي    ، حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة المرفقة  ۲۳اإلیضاح رقم  و  ۳اإلیضاح رقم  إن   •

. بناًء على تقییم الشركة لمعاییر إثبات  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱تعدیل القوائم المالیة للشركة للسنوات المنتھیة في   عنواألثر الناتج    ھاوأساس
سابقًا مقابل تكلفة اإلیرادات یجب أن یتم عرضھا   حسمھااإلیرادات لبیع منتجات معینة إلى مساھم األغلبیة، قررت الشركة أن بعض المبیعات التي تم  

   إیرادات في قائمة الدخل الشامل للسنوات المنتھیة بذلك التاریخ. اآلن ك
 

 غیر معّدل فیما یتعلق باألمور أعاله.  استنتاجناإن 
  

 برایس وترھاوس كوبرز 
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي 
 ٤٤۷ترخیص رقم  -محاسب قانوني 

 
 ھـ ۱٤٤٤ربیع اآلخر  ۱٦
 ۲۰۲۲ نوفمبر ۱۰
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

   إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۷ 

 معلومات عامة  .۱
 

لوبریف ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل    -األساس  شركة أرامكو السعودیة لزیوت  
، تحولت الشركة من  ۲۰۲۲). خالل  ۱۹۷٦أغسطس    ۲۹ھـ (الموافق    ۱۳۹٦رمضان    ۳الصادر في جدة بتاریخ    ٤۰۳۰۰۱۰٤٤۷التجاري رقم  

) الصادر عن ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸ھـ (الموافق  ۱٤٤٤محرم    ۲۰بتاریخ    ۱۱۷۳جب القرار رقم  شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة بمو
، قرر مساھمو الشركة تقدیم طلب اكتتاب عام أولي إلى ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة إلدراج أسھم  ۲۰۲۲وزارة التجارة. خالل 

حالة إدراج الشركة في تداول، ستكون حصة ملكیة أرامكو السعودیة خاضعة للزكاة مما ینتج  الشركة في تداول في المملكة العربیة السعودیة. في  
 عنھ عدم وجود ضریبة دخل. 

 
. یتمثل غرض الشركة في إنشاء وامتالك وتشغیل مصافي تكریر زیوت  ۱۹۹۸وفي مدینة ینبع في    ۱۹۷۸بدأت الشركة أعمالھا في مدینة جدة في  

سویق واستیراد وتصدیر زیوت التشحیم والمواد المضافة ومواد خلط زیوت التشحیم والمنتجات البترولیة األخرى  التشحیم وشراء وبیع ونقل وت
 ومشتقاتھا. 

 
 یقع المركز الرئیسي للشركة في العنوان التالي: 

   المنطقة الصناعیة ألرامكو السعودیة
   ۲۱٤۳۲، جدة ٥٥۱۸ص. ب 

 المملكة العربیة السعودیة 
 

المالیة األولیة الموجزة المرفقة على حسابات المركز الرئیسي للشركة في مدینة جدة وفرعھا في مدینة ینبع الصناعیة وأعمالھا  تشتمل المعلومات  
. أصدرت حكومة الشارقة  ٤۷۰۰۰۰٤۹٤۱في ھیئة المنطقة الحرة بالحمریة، في اإلمارات العربیة المتحدة. رقم السجل التجاري لفرع ینبع ھو  

العرب  المتحدة شھادة ترخیص رقم  باإلمارات  بتاریخ   ۱۱۸٥۷یة  الحمریة كشركة مؤسسة منطقة حرة ("المؤسسة")  أعمال الشركة في         لممارسة 
أنھا فرع وتُدرجھا في ھذه المعلومات المالیة  المنطقة الحرة  ). تُعامل الشركة مؤسسة  ۲۰۱٤ینایر    ۲۷ھـ (الموافق  ۱٤۳٥ربیع األول    ۲٦ على 

 من رأس المال المدفوع للمؤسسة.  ٪۱۰۰ى ھذا األساس، حیث تمتلك الشركة األولیة الموجزة عل
 

ھایة لسیطرة  شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") ھي مساھم األغلبیة، والشركة األم المباشرة والنھائیة للشركة. تخضع الشركة في الن
   حكومة المملكة العربیة السعودیة.

 
 ووااللممججتتممعع  ووااللححووككممةة  االلببییئئةة    ))أأ

 
دف  تتعرض الشركة لخطر الخسارة جراء التغیرات المناخیة واإلصابات البشریة وغیرھا من الظروف الطبیعیة. لدى الشركة آلیات شاملة مطبقة تھ

لوضع حاجز ضد ھذه المخاطر  إلى مراقبة وتخفیف تلك المخاطر، بما في ذلك عملیات التفتیش الصحیة المنتظمة وسیاسات التطعیم وأحدث المصافي  
. عالوة على ذلك، تسمح اإلجراءات التشغیلیة االحترازیة الصارمة للشركة المتعلقة بالمصافي بدرجة عالیة من التخفیف  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰وكما في  

قتصادیة والراحة والبیئیة والطاقة  في مواجھة الظروف المناخیة المعاكسة. تلتزم الشركة بضمان إنشاء مصافیھا وتشغیلھا بطریقة تراعي اآلثار اال
 على مدى العمر. 

 
، أبرمت الشركة مذكرة تفاھم مع مقاول لتقییم إنتاج الھیدروجین األخضر الذي سیتم تصنیعھ باستخدام التحلیل الكھربائي. سیعمل  ۲۰۲۲في سنة  

 في لوبریكانت فالیو بارك "لوبھب".  ھذا المشروع على تقلیل انبعاثات الكربون وتوفیر الھیدروجین األخضر لیتم استھالكھ
 

ركت  باإلضافة إلى ذلك، تتحمل الشركة مسؤولیة مؤسسیة واضحة تتمثل في خفض االنبعاثات لتجنب أسوأ العواقب المترتبة عن التغیر المناخي. أد
 د نادرة وأكثر تكلفة.اإلدارة أن تكالیف الطاقة یمكن أن تزداد بمرور الوقت وأن التغیر المناخي یمكن أن یجعل بعض الموا 

 
ل فیھا.  تعتقد اإلدارة بأن موظفیھا ھم من یجعلون العالمات التجاریة للشركة ناجحة وتود التأكد من أن موظفیھا یتمتعون ببیئة آمنة وصحیة للعم

ل الشركة التأكد من امتثالھا الدائم  وترتكز االلتزامات البیئیة واالجتماعیة على التزام الشركة "بفعل ما ھو صحیح". خالل تنفیذ اإلجراءات، تواص
 للمعاییر. 

 
   االلننززااعع  ببیینن  ررووسسییاا  ووأأووككررااننییاا  ))بب

 
، ارتفعت أسعار السلع العالمیة لبعض المواد الخام الرئیسیة بسبب النزاع الجاري بین روسیا  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  

   ى الصیغ التي تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقود المبرمة مع األطراف.وأوكرانیا. تعتمد آلیة تسعیر شراء وبیع اللقیم عل
 

انخفاض إجمالي   ال یزال الطلب العالمي على الطاقة قویَا مما أدى إلى زیادة ثابتة في أسعار النفط الخام. ومع ذلك، أدت الزیادة في أسعار اللقیم إلى
   الھامش خالل الفترة الحالیة. 

 
  ووااألألددااءء  االلمماالليي  للللششررككةة      االلممااللييااللممررككزز      ))جج

 
و الذمم المدینة.   ، ارتفع سعر وحجم المبیعات مما أدى بشكل أساسي إلى زیادة اإلیرادات۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  

ما أدى بشكل أساسي إلى زیادة في تكلفة اإلیرادات  ارتفعت مشتریات اللقیم خالل الفترة المنتھیة بذلك التاریخ، بسبب ارتفاع سعر وحجم المشتریات م
   وأرصدة الذمم الدائنة.
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۸ 

 أسس اإلعداد  .۲
 

  بیان االلتزام  ۲-۱
 

"التقاریر المالیة األولیة" المعتمدة في المملكة العربیة    ۳٤تم إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة للشركة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
 السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. 

 
ن مع القوائم  ال تتضمن المعلومات المالیة األولیة الموجزة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب قراءتھا بالتزام

على أن المعلومات المالیة األولیة الموجزة    ۳٤. وینص معیار المحاسبة الدولي رقم  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱منتھیة في  المالیة السنویة للشركة للسنة ال
درجة أقل من اإلفصاح    ۳٤تھدف إلى تقدیم تحدیث على آخر مجموعة كاملة من القوائم المالیة السنویة. وبالتالي، یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم  

المالیة  المعلومات  والمعاییر    في  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقریر  الدولیة  المعاییر  تتطلبھ  الذي  باإلفصاح  مقارنة  األولیة 
   واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین والمطلوبة في القوائم المالیة السنویة. 

 
 . ۲۰۱۹و ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱عدیل المتعلق بالقوائم المالیة للسنوات المنتھیة في ، الذي یوضح الت۲۳راجع اإلیضاح رقم 

 
ت  لقد اختارت الشركة أن تعرض قائمة منفردة للدخل الشامل األولیة الموجزة وأن تعرض مصاریفھا حسب وظیفتھا. تقوم الشركة بإدراج التدفقا

   الطریقة غیر المباشرة.النقدیة من األنشطة التشغیلیة باستخدام 
 

، قرر مساھمي الشركة تقدیم طلب اكتتاب عام أولي إلى ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة إلدراج أسھم الشركة في  ۲۰۲۲خالل  
ولفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیة  تداول في المملكة العربیة السعودیة. وفقًا لذلك، تم إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة كما في  

فقط إلدراجھا في وثیقة االكتتاب العام األولي للشركة الذي سیتم تقدیمھ إلى ھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة من    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في  
   أجل إدراج أسھم الشركة في تداول في المملكة العربیة السعودیة.

 
  أسس القیاس  ۲-۲

 
إثبت یتم  المحددة، والتي  المنافع  التزامات  التاریخیة، باستثناء  التكلفة  لمبدأ  الموجزة وفقًا  المالیة األولیة  المعلومات  الحالیة  م إعداد ھذه  بالقیمة  اتھا 

الحالی بالقیمة  التي تم قیاسھا  المتوقعة والمطلوبات اإلیجاریة  باستخدام طریقة وحدة االئتمان  المستقبلیة  المالیة  لاللتزامات  ة المخصومة واألدوات 
ملة العرض  المشتقة المقاسة بالقیمة العادلة. یتم عرض ھذه المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة باللایر السعودي وھو العملة الوظیفیة وع

 للشركة. 
 
    المعاییر الجدیدة والمعدلة  ۲-۳

 
التقریر الحالیة. لم یكن للتعدیالت أي أثر على المعلومات المالیة األولیة الموجزة للشركة،  تم تطبیق بعض التعدیالت على المعاییر الراھنة لفترة  

  وعلیھ، لم یكن على الشركة تغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي.
 

   المعاییر والتفسیرات الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا بعد
 

ولم یتم تطبیقھا سابقاً بشكل   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لقد تم إصدار بعض المعاییر وتفسیرات المعاییر المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لفترة التقریر 
 الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا بعد. ذات الصلة مبكر من قبل الشركة. تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات والتعدیالت 

 
 السریان  تاریخ الرئیسیة  المتطلبات لعنوان ا

   
  للتقریر   الدولي  المعیار
  عقود "   ۱۷  رقم  المالي
  في   تعدیلھ  تم  كما  ، " التأمین 
 ۲۰۲۱ دیسمبر

 

  بمجموعة   حالیًا  یسمح  والذي  ، ٤  رقم  المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  محل  المعیار  ھذا  یحل
  رقم  المالي للتقریر  الدولي المعیار سیغیر. التأمین لعقود المحاسبة  في الممارسات من واسعة

  وعقود  التأمین  عقود   تصدر  التي   المنشآت  جمیع  قبل   من  المحاسبة   جوھري   بشكل   ۱۷
 . تقدیریة تشاركیة میزات مع االستثمار

 ۲۰۲۳ ینایر ۱

   
  المطلوبات   تصنیف 

  غیر   أو  متداولة  باعتبارھا 
  على   تعدیالت  -  متداولة
  رقم   الدولي  المحاسبة  معیار

۱ 

"  المالیة  القوائم  عرض"   ۱  رقم  الدولي  المحاسبة  معیار  على  النطاق   ضیقة  التعدیالت  توضح
  في  الموجودة   الحقوق   على  اعتماًدا   متداولة،   غیر  أو  متداولة   أنھا   على   مصنفة  المطلوبات  أن

  على (  التقریر  تاریخ  بعد  األحداث   أو   المنشأة   بتوقعات   التصنیف   یتأثر  ال .  التقریر  فترة   نھایة
  المحاسبة   معیار  یعنیھ  ما  أیًضا   التعدیالت  توضح).  للعھد  خرق  أو  تنازل   استالم  المثال،  سبیل

 . التزام" تسویة "   إلى یشیر عندما ۱ رقم الدولي

 ۲۰۲۳ ینایر ۱
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۹ 

 (تتمة) أسس اإلعداد  .۲
 
  (تتمة)  المعاییر الجدیدة والمعدلة  ۲-۳
 

 السریان  تاریخ الرئیسیة  المتطلبات العنوان 
   

  السیاسات   عن  اإلفصاح
  على   تعدیالت  -  المحاسبیة

  رقم   الدولي  المحاسبة  معیار
  في   ۲  رقم  الممارسة  وبیان  ۱

  الدولیة   المعاییر  ضوء
 المالي  للتقریر

 
 
 

  المنشآت  لمطالبة   ۱  رقم   الدولي  المحاسبة   معیار   بتعدیل  الدولي   المحاسبة  معاییر  مجلس  قام
.  الھامة   المحاسبة  السیاسات  عن  بدالً   النسبیة  األھمیة  ذات   المحاسبة  السیاسات  عن  باإلفصاح

  كیفیة   وتشرح"  المحاسبیة  السیاسة   عن  نسبیة   أھمیة  ذات   معلومات "   ماھیة  التعدیالت  تحدد
  المعلومات  أن  كذلك  وتوضح.  نسبیة   أھمیة  ذات   المحاسبیة   السیاسة  معلومات   تكون  متى  تحدید
  تم  إذا.  عنھا  اإلفصاح   إلى  تحتاج  ال  المحاسبیة   السیاسة  عن  نسبیة  أھمیة  ذات  لیست  التي

 . الجوھریة المحاسبیة  المعلومات إخفاء یجب فال  عنھا،  اإلفصاح
ً   الدولي  المحاسبة  معاییر  مجلس  قام  التعدیل،   ھذا  لدعم   المعیار  ممارسة  بیان  بتعدیل  أیضا

  تطبیق   كیفیة  حول  إرشادات  لتوفیر   النسبیة  أحكام   صدارإ   بشأن  ۲  رقم   المالي   للتقریر   الدولي
 . المحاسبیة السیاسات عن اإلفصاحات  على النسبیة األھمیة  مفھوم

 ۲۰۲۳ ینایر ۱

   
  المحاسبیة   التقدیرات  تعریف

  معیار   على  تعدیالت   -
 ۸ رقم الدولي المحاسبة 

 
 

  في   والتغیرات   المحاسبیة   السیاسات  ۸  رقم  الدولي  المحاسبة  معیار  على   التعدیل  یوضح
  السیاسات   في  التغییرات  بین  التمییز  الشركات  على  یجب  كیف  واألخطاء،   المحاسبیة  التقدیرات
  التقدیرات   في  التغییرات   ألن  مھم  التمییز  وھذا  المحاسبیة،   التقدیرات  في  والتغییرات  المحاسبیة
  األخرى،   المستقبلیة   واألحداث   المستقبلیة   المعامالت   على  مستقبلي   بأثر  تطبیقھا   یتم   المحاسبیة

  المعامالت  على  رجعي  بأثر  عام  بشكل  المحاسبیة  السیاسات  في  التغییرات  تطبیق  یتم  ولكن
 . الحالیة الفترة وكذلك األخرى الماضیة  واألحداث السابقة 

 ۲۰۲۳ ینایر ۱

   
  المتعلقة   المؤجلة  الضریبة

  والمطلوبات   بالموجودات
  -   واحدة  معاملة  من  الناشئة

  معیار   على  تعدیالت
 ۱۲ رقم الدولي المحاسبة 

  إثبات   الشركات  من  الدخل   ضرائب  ۱۲  رقم  الدولي  المحاسبة   معیار  على  التعدیالت  تتطلب
  من   متساویة  مبالغ   إلى  تؤدي  المبدئي،   اإلثبات  عند  التي،   المعامالت  على  المؤجلة  الضریبة
  مثل  المعامالت  على  عادةً   ستنطبق.  للضریبة  والخاضعة  للخصم  الخاضعة  المؤقتة  الفروقات

  الضریبة  ومطلوبات  موجودات  إثبات  وستتطلب  التفكیك  والتزامات  المستأجرین   إیجار  عقود
 . اإلضافیة المؤجلة

 ۲۰۲۳ ینایر ۱

 
بتقییم ھذه التعدیالت ولیس من المتوقع أن یكون لھا   أثر جوھري على الشركة في فترات التقاریر الحالیة أو المستقبلیة وعلى  تقوم اإلدارة حالیاً 

 معامالتھا المستقبلیة المتوقعة. 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة 
 

السنویة  مالیة  تتوافق السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الشركة إلعداد المعلومات المالیة األولیة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم ال
 . ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للشركة للسنة المنتھیة في 

 
المشمولة    تتضمن المعلومات المالیة األولیة الموجزة حسابات فرع الشركة في ھیئة المنطقة الحرة بالحمریة، اإلمارات العربیة المتحدة. إن الفترة

 دیسمبر.   ۳۱بالتقریر لفرع الشركة ھي نفسھا فترة الشركة أي 
 

   تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة .۳
 

المالیة األولیة الموجزة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تحدید وتطبیق السیاسات المحاسبیة  عند إعداد ھذه المعلومات  
نتائج تتطلب   إلى  والتقدیرات  تؤدي الشكوك حول ھذه االفتراضات  المرفقة. وقد  للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف واإلفصاحات 

 قیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلیة الفترات المستقبلیة. تعدیالت جوھریة على ال
 

بیرة تؤدي  تشتمل االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة بتاریخ التقریر، والتي لھا مخاطر ك
 یة للموجودات والمطلوبات ھي نفسھا التي تم وصفھا في القوائم المالیة السنویة األخیرة، باستثناء: الى إحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتر

 
   ااإلإلییررااددااتتإإثثببااتت    --االلححككمم  االلممححااسسببيي  االلررئئییسسيي  

 
بعد  الشركة اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء اللقیم لمصافي الشركة في جدة وینبع ولتورید بعض المنتجات الثانویة إلى أرامكو السعودیة    لدى

ا  ). تحتسب الشركة ھذه المعامالت بشكل منفصل على أنھ۱٥معالجة اللقیم واستخراج الزیت األساسي للبیع لعمالئھا اآلخرین (أنظر إیضاح رقم  
ى السیطرة  مشتریات من اللقیم ومبیعات المنتجات الثانویة لشركة أرامكو السعودیة، بدالً من تقدیم خدمات المعالجة. ھذا على أساس قدرة الشركة عل

وھریًا عن اللقیم  والحصول على منافع اقتصادیة كبیرة واتخاذ القرارات المتعلقة باللقیم المستخدم ومزیج المنتجات المنتجة التي تختلف اختالفًا ج
  الذي تم شراؤه.
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س 
شركة أرامكو السعودیة لزیوت األسا

- 
ف

لوبری
   

(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 

ضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
إی

   
ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

(جمیع المبالغ بالریاال
 

 

۱۰
 

٤. 
صنع ومعدات 

ممتلكات وم
 

 
ت: 

صنع والمعدا
ت والم

فیما یلي الحركة في الممتلكا
 

 

 
صنیع 

مرافق ت
 

مبان وتحسینات على  
عقار مستأجر 

 
أثاث وتجھیزات 

 
آالت ومعدات أخرى

 
سیارات 

 
أعمال رأسمالیة قید  

التنفیذ
 

المجموع 
 

  
 

 
 

 
 

 
في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱
 

(مراجعة) 
 

 
 

 
 

 
 

 
التكلفة 

 
۷٬۷۲۳٬۱۳۹٬۲۱۰

 
۳۳۰٬٦۹۹٬۰۱۳

 
۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱

 
۲٤۳٬٥۳٦٬۳۰٥

 
۲٬۳٥٥٬٦۹۸

 
۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥

 
۸٬٥۱۱٬٦۲۹٬٦۹۲

 
االستھالك المتراكم 

 
)

۲٬۸۸۸٬۲۰۷٬۱۱٥
 ( 

)
۲۷٤٬٦۲۷٬٥۲۲

 ( 
)

۲٦٬۷٤۹٬۸٦٥
 ( 

)
۱۹۷٬٥٥۱٬۷٦۰

 ( 
)

۲٬۰٤۷٬٦۸۸
 ( 

- 
)

۳٬۳۸۹٬۱۸۳٬۹٥۰
 ( 

صافي القیمة الدفتریة 
 

٤٬۸۳٤٬۹۳۲٬۰۹٥
 

٥٦٬۰۷۱٬٤۹۱
 

٦۱۷٬۲۷٦
 

٤٥٬۹۸٤٬٥٤٥
 

۳۰۸٬۰۱۰
 

۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥
 

٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲
 

  
 

 
 

 
 

 
التسعة أشھر المنتھیة في 

۳۰
  

سبتمبر 
۲۰۲۲
 

(غیر مراجعة) 
 

 
 

 
 

 
 

 

صافي القیمة الدفتریة االفتتاحي 
 

٤٬۸۳٤٬۹۳۲٬۰۹٥
 

٥٦٬۰۷۱٬٤۹۱
 

٦۱۷٬۲۷٦
 

٤٥٬۹۸٤٬٥٤٥
 

۳۰۸٬۰۱۰
 

۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥
 

٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲
 

ت
ضافا

إ
   

- 
- 

- 
- 

- 
٤۲٬۹۹۸٬٦٤۰

 
٤۲٬۹۹۸٬٦٤۰

 
ت 

تحویال
 

۹٬۱۱٥٬۱۲۲
 

۲۸٤٬۳۲۷
 

- 
۳٥۲٬۱٤٥

 
- 

)
۹٬۷٥۱٬٥۹٤

 ( 
- 

تكلفة االستھالك 
 

)
۲۳٦٬۸٦۷٬۳۷۹

 ( 
)

٤٬٤٤۹٬۱۱۰
 ( 

)
۱۱٤٬۰۳۷

 ( 
)

٥٬۷۹۷٬۸٦۳
 ( 

)
۱۲۳٬۷٥۰

 ( 
- 

)
۲٤۷٬۳٥۲٬۱۳۹

 ( 
صافي القیمة الدفتریة الختامي 

 
٤٬٦۰۷٬۱۷۹٬۸۳۸

 
٥۱٬۹۰٦٬۷۰۸

 
٥۰۳٬۲۳۹

 
٤۰٬٥۳۸٬۸۲۷

 
۱۸٤٬۲٦۰

 
۲۱۷٬۷۷۹٬۳۷۱

 
٤٬۹۱۸٬۰۹۲٬۲٤۳

 
  

 
 

 
 

 
 

في 
۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۲
 

(غیر مراجعة) 
 

 
 

 
 

 
 

 
التكلفة 

 
۷٬۷۳۲٬۲٥٤٬۳۳۲

 
۳۳۰٬۹۸۳٬۳٤۰

 
۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱

 
۲٤۳٬۸۸۸٬٤٥۰

 
۲٬۳٥٥٬٦۹۸

 
۲۱۷٬۷۷۹٬۳۷۱

 
۸٬٥٥٤٬٦۲۸٬۳۳۲

 
االستھالك المتراكم 

 
)

۳٬۱۲٥٬۰۷٤٬٤۹٤
 ( 

)
۲۷۹٬۰۷٦٬٦۳۲

 ( 
)

۲٦٬۸٦۳٬۹۰۲
 ( 

)
۲۰۳٬۳٤۹٬٦۲۳

 ( 
)

۲٬۱۷۱٬٤۳۸
 ( 

- 
)

۳٬٦۳٦٬٥۳٦٬۰۸۹
 ( 

صافي القیمة الدفتریة 
 

٤٬٦۰۷٬۱۷۹٬۸۳۸
 

٥۱٬۹۰٦٬۷۰۸
 

٥۰۳٬۲۳۹
 

٤۰٬٥۳۸٬۸۲۷
 

۱۸٤٬۲٦۰
 

۲۱۷٬۷۷۹٬۳۷۱
 

٤٬۹۱۸٬۰۹۲٬۲٤۳
 

 
في 

۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۲

ض بنسبة 
ت أو انخف

ت والمعدا
ت والمنشآ

، إذا ما زاد العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكا
۱۰

٪، مع  
ض مجموع الدخل الشامل لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ  

ت األخرى ثابتة، النخف
بقاء جمیع المتغیرا

بمقدار  
۲٤٫٥۸

  
لایر سعودي أو ارتفع بمقدار  

ملیون 
۲٥

  
لایر سعودي (فترة التسعة أشھر المنتھیة في  

ملیون 
۳۰

  
سبتمبر  

۲۰۲۱
ض بمقدار  

: النخف
۲۰٫۱٥

  
لایر سعودي أو ار

ملیون 
تفع بمقدار  

۲٦٫٤٥
  

لایر سعودي)، على  
ملیون 

التوالي. 
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

   إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۱ 

 عقود اإلیجار  .٥
 

   موجودات حق االستخدام  )أ
 

 أراٍض  
خطوط أنابیب 
 المجموع  سیارات  ومواد محفزة 

     
 ۱۰۸٬۸٤۸٬۰٦۹ ٤٬۱۹۰٬۰٤٥ ۷٬۹۲۱٬٥۳۱ ۹٦٬۷۳٦٬٤۹۳ (مراجعة) ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ) ۷٬۲۳٦٬۹۷۹( ) ۹۳۱٬۱۲۰( ) ۱٬۹۸۰٬۳۸۳( ) ٤٬۳۲٥٬٤۷٦(   استھالك
 ۱۰۱٬٦۱۱٬۰۹۰ ۳٬۲٥۸٬۹۲٥ ٥٬۹٤۱٬۱٤۸ ۹۲٬٤۱۱٬۰۱۷ (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

     
 ) ٥٬٤۲۷٬۷۳٤( ) ٦۹۸٬۳٤۱( ) ۱٬٤۸٥٬۲۸۷( ) ۳٬۲٤٤٬۱۰٦(   استھالك

 ۹٦٬۱۸۳٬۳٥٦ ۲٬٥٦۰٬٥۸٤ ٤٬٤٥٥٬۸٦۱ ۸۹٬۱٦٦٬۹۱۱ (غیر مراجعة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 
 

 مطلوبات إیجاریة  )ب
 

  
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

 ۱۱۷٬٦٤۰٬٤۸٦ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲    الرصید االفتتاحي
 ) ۱۰٬۱۷۷٬۳۹٤( ) ۹٬۷۸۷٬۸۹٤(  مدفوعات اإلیجار خالل الفترة / السنة 

 ٥٬۳۳۹٬۹۰۰ ۳٬۷٦۹٬٥۲۷  فائدة على المطلوبات اإلیجاریة خالل الفترة / السنة 
 ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ ۱۰٦٬۷۸٤٬٦۲٥  الرصید الختامي

 

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

   
 ٥٬۲٦۸٬٤۷٤ ٦٬۱۸۱٬۷۱۰ متداول 

 ۱۰۷٬٥۳٤٬٥۱۸ ۱۰۰٬٦۰۲٬۹۱٥ غیر متداول 
 ۱۰٦٬۷۸٤٬٦۲٥ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ 

 
 األولیة الموجزة مبالغ مثبتة في قائمة الدخل الشامل 

 
 سبتمبر  المنتھیة في فترة الثالثة أشھر 

 ۳۰سبتمبر المنتھیة في   فترة التسعة أشھر ۳۰
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ٥٬٤۲۷٬۷۳٤  ٥٬٤۲۷٬۷۳٤  ۱٬۳۰۳٬۱۲٤ ۱٬۸۰۹٬۲٤٤ تكلفة االستھالك لموجودات حق االستخدام 
 ۳٬۹٥۲٬۱۷٦  ۳٬۷٦۹٬٥۲۷  ۲٬۰۷٦٬٦۷۸ ۱٬۲۸۳٬۹۰۷ مصروف الفائدة (مدرج بتكالیف التمویل)

مصاریف مرتبطة باإلیجارات قصیرة األجل  
 ٦٬۰٤۸٬۸٥۳  ۷٬۱٥۲٬۳٦۰  ۲٬۲۰۸٬٦۸۲ ۲٬۰۷۱٬۰۷٦ (مدرجة في مصاریف البیع والتوزیع) 

 
المستخدم لتحدید القیمة الحالیة المخصومة للمطلوبات اإلیجاریة بمقدار  ، إذا ما زاد معدل االقتراض  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في   نقطة    ۲۰۰اإلضافي 

ملیون لایر سعودي وارتفع    ۰٫۰٦أساس، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، النخفض مجموع الدخل الشامل لفترة التسعة أشھر المنتھیة بمبلغ  
  ۰٫۳٦ملیون لایر سعودي أو ارتفع بمبلغ    ۰٫۱٦: النخفض بمبلغ  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰أشھر المنتھیة في  ملیون لایر سعودي (فترة التسعة    ۰٫۲۲بمبلغ  

 ملیون لایر سعودي)، على التوالي. 
 

 ۱۰۹٫۷۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (   ۱۰۹٫۷۳، تم إدراج التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المحتملة بمبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في  
تكبدت  ملیون لایر سعودي) (غیر مخصومة) في المطلوبات اإلیجاریة ألنھ من المؤكد بشكل معقول أنھ سیتم تمدید عقد اإلیجار، نظًرا ألن الشركة  

 . ۲۰٤۳نفقات رأسمالیة جوھریة على األرض. طبقت الشركة خیار التمدید حتى السنة المالیة 
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

   إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۲ 

 مخزون  .٦
 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 مراجعة)(غیر 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

   
 ۲۹۳٬۳۰٦٬۰۱۱ ۲۷۱٬۸٥٥٬۷۷۹   بضائع جاھزة

 ۲۱٥٬٤۷۷٬۹۰٦ ۲۳۷٬۳۱٥٬۸۹٤ إنتاج قید التنفیذ 
 ۱۱۷٬٤۰۰٬۱۹۰ ۱۰۲٬۹۲۲٬۰٥۲ اللقیم  -المواد الخام 

 ۹۸٬٤۱٤٬۸٤٦ ۹۸٬٦۲٥٬٥۲۷ قطع غیار ومواد مستھلكة 
 ۷۱۰٬۷۱۹٬۲٥۲ ۷۲٤٬٥۹۸٬۹٥۳ 

 ) ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹( ) ۱٥٬٤٤۷٬٤۹٥(   مخزون متقادمناقصاً: مخصص 
 ٦۹٥٬۲۷۱٬۷٥۷ ۷۱۰٬۰٦۱٬۸۷٤ 

 
 فیما یلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم: 

 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰  
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

    
 ۱۲٬۹۳۷٬۷۰٦ ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹  الرصید االفتتاحي 

 ۱٬٥۹۹٬۳۷۳ ۹۱۰٬٤۱٦  مخصص للفترة / السنة 
 ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹ ۱٥٬٤٤۷٬٤۹٥  الرصید الختامي

 
، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سینخفض / یرتفع مجموع  ٪۱، إذا ما زادت الخصومات الكمیة أو نقصت بنسبة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في   

  ۱٫٤٥: ینخفض / یرتفع بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(السنة المنتھیة في  ملیون لایر سعودي    ۱٫٥٤الدخل الشامل للفترة المنتھیة بذلك التاریخ بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي). 

 
 ذمم مدینة تجاریة  .۷

 

 إیضاح  
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة)
    

 ٤٥٤٬۹۹۷٬٥٦۳ ٦۷۹٬۳٥٥٬۳۰۲  ذمم مدینة تجاریة 
 ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ٤۰٦٬۲۰۱٬٥۳۷ ۱٥   أطراف ذات عالقة

  ۱٬۰۸٥٬٥٥٦٬۸۳۹ ۸٦۸٬۰۲۹٬۱۸٦ 
 ) ٥٬۳٥۱٬٥٤۱( ) ۱۱٬۰۷۸٬۷۲٤(  مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

  ۱٬۰۷٤٬٤۷۸٬۱۱٥ ۸٦۲٬٦۷۷٬٦٤٥ 
 

المركز المالي  ملیون لایر سعودي) في قائمة    ٦۳۲٫۰۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٦۳٤٫۸۸تم تسویة الذمم المدینة التجاریة البالغة  
 ٪) من الذمم المدینة التجاریة القائمة. ٥٥: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱٪ (٥۷أكبر خمسة عمالء على استحوذ ،  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في  األولیة الموجزة.

 
 فیما یلي الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة: 

 

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

    
 ٥۰٥٬٦٤۱ ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  الرصید االفتتاحي 

 ٤٬۸٤٥٬۹۰۰ ٥٬۷۲۷٬۱۸۳  المحمل للفترة / للسنة 
 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱ ۱۱٬۰۷۸٬۷۲٤  الرصید الختامي

 
ثابتة، سینخفض /  ٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى  ۱۰، إذا ما زاد مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة أو نقص بنسبة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في  

:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في    ۱٫۰۱یرتفع مجموع الدخل الشامل لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي).  ۰٫٥٤ینخفض / یرتفع بمبلغ 
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۱۳ 

 الئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة من العمالء الخارجیین: یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر ا
 

 
 إجمالي القیمة الدفتریة  (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

المتوسط المرجح لمعدل  
   خسارةال مخصص الخسارة 

      
 ۳٬۹۱۳٬۲۰٦ ٪۰٫٤۳ ۹۰۷٬۲۳۹٬۰٦۷ متداولة (غیر متأخرة السداد) 

 ٦٦۸٬۲۱٦ ٪۰٫٤٥ ۱٤۹٬۷۲۹٬٤٦۳ یوًما  ۹۰ - ۱متأخرة السداد من 
ً  ۱۸۰ - ۹۱متأخرة السداد من   ۱٬۳٥۸٬۸۹٦ ٪٦٫۲۷ ۲۱٬٦۷۳٬۲۰۸ یوما
ً  ۳٦۰ - ۱۸۱متأخرة السداد من   ۳٬۱۲٦٬۲٦۹ ٪٦٦٫۸٦ ٤٬٦۷٦٬۱۱۷ یوما

 ۲٬۰۱۲٬۱۳۷ ٪۸۹٫۸۷ ۲٬۲۳۸٬۹۸٤ یوًما ۳٦۰متأخرة السداد ألكثر من 
 ۱۱٬۰۷۸٬۷۲٤  ۱٬۰۸٥٬٥٥٦٬۸۳۹ المجموع 

 

 
 

 إجمالي القیمة الدفتریة  (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
المتوسط المرجح لمعدل  

   خسارةال مخصص الخسارة 
      

 ۳٬۹٥۱٬۷٤۲ ٪۰٫٥۲ ۷٥۹٬٤٦٦٬۰٦۲ متداولة (غیر متأخرة السداد) 
ً  ۹۰ - ۱متأخرة السداد من   ٥٦۹٬٤۷۰ ٪۰٫٥۳ ۱۰٦٬۸۹۹٬۹٦۷ یوما
ً  ۱۸۰ - ۹۱متأخرة السداد من   ٥٤٬۰٦۹ ٪۷٫٥۸ ۷۱۳٬٦٤۳ یوما
ً  ۳٦۰ - ۱۸۱متأخرة السداد من   ۷۷٦٬۲٦۰ ٪۸۱٫۷٥ ۹٤۹٬٥۱٤ یوما

 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  ۸٦۸٬۰۲۹٬۱۸٦ المجموع 
 
 

یوماً. لیس    ٦۰إلى    ۳۰الذمم المدینة التجاریة ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من  
   من سیاسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدینة لدى األطراف األخرى وبالتالي فإن ھذه األرصدة بدون ضمانات.

 
سداد  یوماً في تسدید المدفوعات التعاقدیة. یحدث التخلف عن    ۳۰یُفترض حدوث زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان إذا كان المدین قد تأخر ألكثر من  

یوماً من تاریخ استحقاقھا. وتقوم الشركة بتصنیف الذمم المدینة   ۹۰الذمم المدینة التجاریة عندما یخفق الطرف المقابل في سداد دفعاتھ تعاقدیة خالل 
المدین في سداد مدفوعاتھ التعاقدیة لمدة تزید على   ا  ۳٦۰لشطبھا عندما یخفق  لذمم المدینة، تستمر یوماً من تاریخ االستحقاق. وعندما یتم شطب 

إثباتھا في قائمة الدخل   یتم  المستحقة. وعندما یتم استرداد المبالغ،  الشامل األولیة  الشركة في ممارسة نشاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدینة 
 الموجزة. 

 
ي االلتزام بخطة السداد مع الشركة. تقوم الشركة  یتم شطب الموجودات المالیة عندما ال یكون ھناك توقع معقول باستردادھا، مثل إخفاق المدین ف

ردادھا.  بشطب الموجودات المالیة، كلیاً أو جزئیاً، عندما تكون قد استنفدت جمیع جھود االسترداد العملیة وخلصت إلى عدم وجود توقع معقول الست
   عندما یتم استرداد المبالغ، یتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل. 

 
، لم تكن الذمم المدینة التجاریة لألطراف  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰لمدینة التجاریة بالمبیعات التي تمت خالل الفترة لعمالء الشركات. كما في  تتعلق الذمم ا

 ٤۰۰٬٤٤ملیون لایر سعودي) مستحقة بعد. یحتوي ھذا على مبلغ    ٤۱۳٬۰۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۰٦٫۲۰ذات العالقة البالغة  
ملیون لایر سعودي    ۷۲۱٬۰٦:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یوًما" (  ۹۰إلى    ۱ملیون لایر سعودي مستحق "من    ٥٫۷۷ سعودي "غیر مستحق" وملیون لایر

یوًما") مع عكس نفقات خسارة االنخفاض في القیمة للتسعة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ بمبلغ    ۹۰"غیر مستحق" وال شيء مستحق "من یوم إلى  
ملیون لایر سعودي). وھي متعلقة    ۲٫۰۲: نفقات خسارة االنخفاض في القیمة بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱عودي (السنة المنتھیة في  ملیون لایر س  ۰٫٤

ألطراف  بأطراف ذات عالقة بالشركات ولیس لھا تاریخ من التخلف عن السداد، وبالتالي یعتبر احتمال التخلف عن السداد ضئیالً. بالنسبة ألرصدة ا 
تطبق الشركة النھج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة، والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة    ذات العالقة، 

على مدى العمر بناًء على مصفوفة المخصص. عالوة على ذلك، فإن أرصدة األطراف ذات العالقة بھا مخاطر ائتمانیة منخفضة ولم تكن مستحقة  
 كل تقریر مالي. بعد في تاریخ 

 

یتم بشكل عام تسویة المطلوب من األطراف ذات العالقة والذمم    نظراً لقصر أجل الذمم المدینة التجاریة، فإن قیمتھا الدفتریة تقارب قیمھا العادلة.
 العادلة. شھًرا من تاریخ التقریر. ومن ثم فإن قیمتھا الدفتریة تعتبر مماثلة للقیمة  ۱۲المدینة األخرى خالل 

 
   ودیعة قصیرة األجل  .۸

 
. وفقًا لذلك، تم تصنیفھا ضمن النقد وما ۲۰۲۲سبتمبر    ۲٥یوما في    ۳۹ملیون لایر سعودي في ودیعة قصیرة األجل مدتھا    ۱٤٦٫۳۳أودعت الشركة  

  ۲٦وتستحق بتاریخ    ۲۰۲۱أكتوبر    ۱۰یوم بتاریخ    ۱۰۰ملیون لایر سعودي في ودیعة قصیرة األجل مدتھا    ۱٤٥٫۷۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یماثلھ (
. تُودع الشركة  ۲۰۲۲نوفمبر    ۳). تم االحتفاظ بھذه الودیعة قصیرة األجل لدى أحد البنوك التجاریة وكان من المقرر أن تستحق في  ۲۰۲۲ینایر  

سبتمبر    ۳۰أشھر المنتھیة في    الودائع قصیرة األجل عند االستحقاق. وأودعت الشركة ودائع قصیرة األجل على أساس متكرر خالل فترة التسعة
 .۲۰۲۲سبتمبر  ۲۲، وتم استحقاق آخر ودیعة في ۲۰۲۲

 
الدفتریة في    یتم االحتفاظ بالودائع قصیرة األجل لدى بنك یتمتع بتصنیف ائتماني جید وتدر إیرادات مالیة بمعدالت السوق السائدة. یتم تقدیر القیمة 

 ة. تاریخ كل تقریر لتكون مماثلة لقیمتھا العادل
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۱٤ 

 نقد وما یماثلھ  .۹
 

  
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

 ۲۸۰٬۰۰۰ ۲۲٥٬۰۰۰  نقد في الصندوق 
 ۲۹٬۳۲۲٬۸۹٤ ۱۷۲٬٥٥٤٬۷۲۹  نقد لدى البنوك 

 ۱٬۳۱۹٬۸۸۳٬٦۰۸ ۱٬٤۸۰٬٤۹٦٬۹۳۹  ودائع ألجل 
  ۱٬٦٥۳٬۲۷٦٬٦٦۸ ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ 

 
البنوك والودائع ألجل لدى بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة جیدة. یتم إیداع الودائع ألجل لدى بنوك تجاریة محلیة وتُدر إیرادات مالیة  یتم إیداع النقد لدى 

   بأسعار السوق السائدة بفترات استحقاق أصلیة لثالثة أشھر أو أقل.
 

یوًما.   ٥۱إلى   ٤ئع قصیرة األجل ذات فترة استحقاق تمتد من ملیون لایر سعودي في ودا ۱٬٤۸۰، أودعت الشركة مبلغ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 
. عند االستحقاق،  ۲۰۲۲نوفمبر    ۳إلى    ۲۰۲۲أكتوبر    ۳احتفظت البنوك التجاریة بھذه الودائع ألجل، وكان من المقرر أن تستحق في الفترة من  

 . ۲۰۲۲سبتمبر  ۲۹في  أودعت الشركة ودائع ألجل على أساس متكرر خالل الفترة، وتم استحقاق آخر ودیعة
 

 رأس المال  .۱۰
 

لایر سعودي    ۱۰ملیون سھم مدفوع بالكامل بقیمة    ۱٦۸٫۷٥ملیون لایر سعودي ویتكون من    ۱٬٦۸۷٫٥، بلغ رأس مال الشركة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في  
 :  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لكل سھم. فیما یلي نسب ملكیة رأس مال الشركة كما في 

 
 المبلغ  عدد األسھم  نسبة الملكیة  بلد التأسیس  المساھمین 

     
 ۱٬۱۸۱٬۲٥۰٬۰۰۰ ۱۱۸٬۱۲٥٬۰۰۰ ٪ ۷۰ المملكة العربیة السعودیة  أرامكو السعودیة 

 ٥۰٦٬۲٥۰٬۰۰۰ ٥۰٬٦۲٥٬۰۰۰ ٪ ۳۰ المملكة العربیة السعودیة    جدوى
  ۱۰۰ ٪ ۱٦۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱٬٦۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰ 

 
ملیون لایر سعودي    ۱٬۲٤٦٫٥، قرر مساھمي الشركة زیادة رأس مال الشركة من خالل التحویل من األرباح المبقاة بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  

ملیون لایر سعودي    ۱٬٦۸۷٫٥لایر سعودي لكل سھم. نتج عن ذلك تعدیل مجموع رأس مال الشركة بمبلغ    ۱۰وتعدیل القیمة االسمیة لكل سھم لتصبح  
 .۲۰۲۲أغسطس  ۱۸من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بذلك بتاریخ  االنتھاء ملیون سھم. تم  ۱٦۸٫۷٥یتكون من  والذي

 
لایر سعودي لكل    ۱۰٬۰۰۰سھم مدفوع بالكامل بقیمة    ٤٤٬۱۰۰ملیون لایر سعودي ویتكون من    ٤٤۱، بلغ رأس مال الشركة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

 : ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ركة كما في سھم. فیما یلي نسب ملكیة رأس مال الش
 

 المبلغ  عدد األسھم  نسبة الملكیة  بلد التأسیس  المساھمین 
     

 ۳۰۸٬۷۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۸۷۰ ٪ ۷۰ المملكة العربیة السعودیة  أرامكو السعودیة 
 ۱۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۰ ٪ ۳۰ المملكة العربیة السعودیة    جدوى

  ۱۰۰ ٪ ٤٤٬۱۰۰ ٤٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 

 ۱۲لایر سعودي لكل سھم) وتم دفعھا في  ۲۸٬٦٥٦ملیون لایر سعودي ( ۱٬۲٦۳٫۷۱وافق المساھمون على توزیع أرباح بمبلغ ، ۲۰۲۲مایو  ۹في 
 .۲۰۲۲مایو 

 
من صافي الربح إلى احتیاطي    ٪۱۰للشركة، یجب على الشركة تحویل    وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي

من رأس مال    ٪۳۰من رأس مالھا. لم یتم إجراء أي تحویل إلى االحتیاطي النظامي حیث أنھ قد تجاوز نسبة    ٪ ۳۰ى یعادل ھذا االحتیاطي  نظامي حت
ل  طي غیر قابالشركة في سنوات سابقة. ومع ذلك، وبسبب زیادة رأس المال في الفترة الحالیة، فقد تم التحویل إلى االحتیاطي النظامي. إن ھذا االحتیا 

 للتوزیع على المساھمین. 
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۱٥ 

 ربحیة السھم  .۱۱
 

 تم احتساب ربحیة السھم بقسمة صافي الربح العائد إلى مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. 
 

 ۳۰المنتھیة في  فترة التسعة أشھر ۳۰المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) مراجعة)(غیر  
     

 ۱٬۲۸۱٬۷۰٦٬۲۱۸ ۱٬۲۱٤٬۸۸۹٬۷۱٦ ٤٥۹٬۳۷٦٬۸٥۱ ٤۷٤٬۷۸٥٬۱۹۳ صافي الربح العائد إلى مالك الشركة 
 ۱٦۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱٦۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱٦۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱٦۸٬۷٥۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم 

 ربحیة السھم األساسیة / المخفضة  
 ۷٫٦۰ ۷٫۲۰ ۲٫۷۲ ۲٫۸۱ (باللایر السعودي للسھم الواحدة) 

 
 

ملیون سھم.    ۱٦۸٫۷٥ملیون لایر سعودي والذي یتكون من    ۱٬٦۸۷٫٥، تم تعدیل مجموع رأس مال الشركة إلى مبلغ  ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸* في  
األساسیة، دون تغییر مقابل في الموارد (أي تأثیر رسملة األرباح المبقاة) یتم تعدیل المتوسط المرجح لعدد  نظًرا ألن ھذا یمثل تغییًرا في عدد األسھم 

 األسھم األساسیة القائمة خالل جمیع الفترات المبلغ عنھا بأثر رجعي. 
 

 اقتراضات  .۱۲
 

 تتكون االقتراضات طویلة األجل مما یلي:
 

 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۲۱۰٬۹۲۹٬۲٥۷  تسھیالت مصرفیة إسالمیة (مرابحة) 
 ) ۱٤٦٬۲٥۰٬۰۰۰( ) ۱۹۱٬٥٥٤٬۲٥۷(  ناقًصا: الجزء المتداول من اقتراضات طویلة األجل 

  ۲٬۰۱۹٬۳۷٥٬۰۰۰ ۲٬۱۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ 
 

 یعادلھا باللایر السعودي: فیما یلي العمالت المستخدمة في االقتراضات وما  
 

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

   
 ۱٬٦۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٬٦٥۸٬٤۱۹٬۳٦۸   باللایر سعودي

 ٥٦۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥٥۲٬٥۰۹٬۸۸۹ بالدوالر األمریكي
 ۲٬۲۱۰٬۹۲۹٬۲٥۷ ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 
ملیون لایر    ۱٬٦۸۷٫٥إسالمي مشترك بموجب اتفاقیة مرابحة مع خمسة بنوك محلیة بمبلغ  ، أبرمت الشركة اتفاقیة قرض  ۲۰۲۱أغسطس    ۱۹في  

ملیون لایر سعودي) بغرض سداد اقتراضات سابقة مقدمة من بنك تجاري محلي. یبدأ جدول    ٥٦۲٫٥ملیون دوالر أمریكي (ما یعادل    ۱٥۰سعودي و
. تتحمل ھذه التسھیالت تكالیف  ۲۰۲۹یونیو    ۳۰نصف سنویة متفق علیھا حتى  ویستمر على أساس أقساط    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰السداد األساسي من  

قومة باللایر  تمویل بأسعار السوق، والتي تستند بشكل عام إلى معدل سعر الفائدة السائد بین البنوك في السعودیة ("سایبور") بالنسبة لالقتراضات الم
("لیبور") لالقتراضات المقومة بالدوالر األمریكي. تراوح الفرق خالل فترة التسعة أشھر    السعودي ومعدل سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن

سنویًا). عالوة   ٪۱ - ٪۰٫۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱سنویًا (السنة المنتھیة في  ٪۱ - ٪۰٫۷٥على ھذه التسھیالت بین  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 
 اتفاقیات االقتراض طویلة األجل.  على ذلك، ال یوجد ضمان على موجودات الشركة بسبب

 
ة. كما  تحتوي اتفاقیات االقتراض طویلة األجل المذكورة أعاله على تعھدات معینة، والتي تتطلب، من بین أمور أخرى، الحفاظ على نسب مالیة معین

   كانت الشركة ملتزمة بجمیع التعھدات مع المقرضین.، ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 
 

یل  مة العادلة لالقتراضات طویلة األجل ھي تقریبا مساویة لقیمھا الدفتریة ألنھا تخضع لفائدة بأسعار السوق. تم اإلفصاح عن تكالیف التمو إن القی
 المثبتة كمصروف على االقتراضات المذكورة أعاله في تكلفة التمویل. 

 
ملیون لایر سعودي    ٤۰بنك تجاري محلي إلدارة رأس مالھا العامل بمبلغ  ، لدى الشركة تسھیل بنكي قصیر األجل من  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في  

ملیون لایر سعودي). إن التسھیل مقوم باللایر السعودي ویحمل تكالیف تمویل على أساس أسعار السوق السائدة أي    ۳٤۸٫۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(
سھیل مع البنك المعني. فضال عن أن التسھیل غیر مضمون. ویستحق  . ال توجد تعھدات مالیة ساریة على الشركة بموجب ھذا الت ٪۱٫٥سایبور + 

حوالي    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰التسھیل البنكي في غضون اثني عشر شھًرا. یبلغ مجموع التسھیالت االئتمانیة غیر المستخدمة المتاحة للشركة كما في  
 ملیون لایر سعودي).  ۳٤۸٫۷٥: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۰
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۱٦ 

 (تتمة) اضات اقتر .۱۲
 

الل فترة  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة الرئیسیة للشركة من االقتراضات بمعدالت متغیرة، مما یعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدیة. خ
ومة بشكل أساسي باللایر  ، كانت اقتراضات الشركة بأسعار متغیرة مق۲۰۲۱والسنة المنتھیة في دیسمبر    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في  

 السعودي والدوالر األمریكي.
 

وحدة أساس مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، ستزید / تنقص الفائدة    ۱۰۰، إذا ما كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل بمقدار  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في  
 ملیون لایر سعودي).  ۱٥٫۷۹: ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ر المنتھیة في ملیون لایر سعودي (التسعة أشھ ۱٦٫۹۱المستقبلیة على القروض القائمة بمبلغ  

 
 ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى .۱۳

 

 إیضاح  
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)  
    

 ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ ۹٥۸٬۳۹٤٬۰۲۳ ۱٥   أطراف ذات عالقة
 ٤٥٬٤٤۳٬۲۳۷ ٤٤٬۸۹٥٬٤۹٦  أطراف أخرى 

 ۳۱٬۰۹۹٬۲۱٥ ۳۳٬۰۹۲٬۳۰٤  االدخار التزام خطة 
 ۸٬٦۷۷٬٥۸٦ ۱۲٬٦۰٥٬۳٥۷ ۱-۱۳ دفعات مقدمة من عمالء 

 ٦۸٬۱۸٥٬٦۸٥ ٦۰٬۲٤۳٬۹۱۲ ۲-۱۳ ذمم دائنة أخرى 
  ۱٬۱۰۹٬۲۳۱٬۰۹۲ ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ 

  
 فیما یلي حركة الدفعات المقدمة من العمالء (مطلوبات عقود):  ۱۳-۱

 

 
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)  
   

 ٦٬٤۲۹٬۸۸۹ ۸٬٦۷۷٬٥۸٦ االفتتاحي 
 ۳۹۷٬۹۹۹٬۳۸۸ ٥۲۰٬۷۳٤٬٦۱۲  دفعات مقدمة مستلمة

 ) ۳۹٥٬۷٥۱٬٦۹۱( ) ٥۱٦٬۸۰٦٬۸٤۱( مثبت كإیرادات 
 ۸٬٦۷۷٬٥۸٦ ۱۲٬٦۰٥٬۳٥۷ الختامي 

  
 ملیون لایر سعودي).  ٦٦٫۰۱: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱سعودي (ملیون لایر  ٥۷٫٤تتعلق بشكل رئیسي ببائعي المتاجر وقطع الغیار البالغة  ۱۳-۲

 
شھًرا من تاریخ إثباتھا. تقارب القیم الدفتریة للذمم الدائنة التجاریة    ۱۲إلى    ۳إن الذمم الدائنة التجاریة غیر مضمونة ویتم سدادھا عادة في غضون  

 قیمھا العادلة، وذلك بسبب طبیعتھا قصیرة األجل. 
 

ودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في قائمة المركز المالي حیث تمتلك الشركة حالیاً حق نافذ نظاًما بمقاصة المبالغ  یتم إجراء مقاصة للموج
سعودیة  المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. أبرمت الشركة اتفاقیات مع أرامكو ال

نظر  اللقیم وإرجاع المنتجات الثانویة في مصفاة جدة وشراء النفط وإرجاع المنتجات الثانویة (زیت الوقود الثقیل البحري) في مصفاة ینبع. أ  لشراء
المھا  یوًما ویتم سداد صافي المدفوعات إلى أرامكو السعودیة أو است  ۹۰إلى    ٦۰. تتم تسویة الرصید المتعلق بھذه المعامالت بعد  ۳اإلیضاح رقم  

 منھا. یمكن إجراء مقاصة لألرصدة في جمیع الظروف وتفي بمتطلبات المقاصة في المعاییر الدولیة للتقریر المالي. 
 

 یعرض الجدول التالي األدوات المالیة المثبتة والتي یتم إجراء مقاصة لھا أو تخضع لترتیبات مقاصة قابلة للتنفیذ: 
 

 المبالغ المعروضة صافي     مبالغ المقاصة إجمالي المبالغ  
    آآثثاارر  االلممققااصصةة  ععللىى  ققاائئممةة  االلممررككزز  االلمماالليي  ااألألووللییةة  االلممووججززةة  

    
    (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 ٤۰٦٬۲۰۱٬٥۳۷ ) ٦۳٤٬۸۸۱٬۹۹٥( ۱٬۰٤۱٬۰۸۳٬٥۳۲ ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 
 ۹٥۸٬۳۹٤٬۰۲۳ ) ٦۳٤٬۸۸۱٬۹۹٥( ۱٬٥۹۳٬۲۷٦٬۰۱۸ ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

    
    آآثثاارر  االلممققااصصةة  ععللىى  ققاائئممةة  االلممررككزز  االلمماالليي  

    (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ) ٦۳۲٬۰۳۱٬۰٤٥( ۱٬۰٤٥٬۰٦۲٬٦٦۸ ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 

 ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ ) ٦۳۲٬۰۳۱٬۰٤٥( ۱٬٥٦٥٬۲۹٦٬۳۳۷ ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 
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۱۷ 

 ومطلوبات أخرىمصاریف مستحقة  .۱٤
 

 إیضاح  
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

 ۱۸٬۱٤٦٬۳٥٤ ٥۹٬۰۸۷٬۸۲٦ ۱-۱٤ مصاریف مستحقة 
 ۳۷٬۱٦۲٬٦۸۱ ۳۸٬۸۰۰٬٦۷۲  مستحقات لخصومات الكمیة والخصومات

 ۳۸٬۳۰٤٬٦۱٤ ۱٥٬٥۹٦٬۳۱۱  مكافآت مستحقة 
 ٦٬۳۳٥٬۷۸۹ - ۲-۱٤ العادلة من خالل الربح أو الخسارة أدوات مالیة مشتقة مقاسة بالقیمة 

 ٥٬۱۲۷٬٦۹٥ ٦٬۸٤۱٬٦۳٤ ۳-۱٤ أخرى
  ۱۲۰٬۳۲٦٬٤٤۳ ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ 

 
ملیون لایر سعودي) مستحقات لرسوم النقل الداخلي من مصافي جدة    ۱۰٫۲٤:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۳۸٫٥۷تشمل   ۱-۱٤

إلى المنطقة الحرة بالحمریة. المصاریف المستحقة على الصفیح المتعلقة بالزیادة في الكمیة المحولة والرسوم الجمركیة ورسوم الوكالة  لعملیاتھا  وینبع  
   الشحن خالل الفترة.ورسوم 

 
   لم یتم تصنیف الترتیب كترتیب تحوط منذ بدایتھ. تعتمد الشركة على الطرف المقابل لتقییم ھذه المشتقات. ۲-۱٤

 
 فیما یلي تحلیل األدوات المالیة المشتقة والقیم العادلة ذات الصلة مع القیم االسمیة المصنفة حسب مدة االستحقاق: 

 
 القیمة االسمیة   السالبة القیمة العادلة  

 
 كما في 

  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 (غیر مراجعة)

 كما في 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)

   كما في 
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 (غیر مراجعة)

   كما في
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
      

 ۲۹۷٬۱۳٥٬٤۰۹ ۱۸۳٬۰٦۰٬۳۰٤  ٦٬۳۳٥٬۷۸۹ - مقایضات سعر الفائدة 
 

 .۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰بالمطلوبات مقابل رصید إجازات الموظفین غیر المستخدمة كما في تتعلق   ۳-۱٤
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  .۱٥
 

لنفوذ  تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین والشركات الشقیقة وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو ا
لھذه األطراف. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي یملك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا  الجوھري  

. عالوة  (أطراف ذات عالقة أخرى). تُعد الشركات الشقیقة للشركة منشآت مملوكة من قبل الشركة األم النھائیة، لكنھم لیسوا جزًءا من ھذه الشركة
 لك، تخضع الشركة في النھایة لسیطرة حكومة المملكة العربیة السعودیة. على ذ

 
 فیما یلي قائمة األطراف ذات العالقة التي تمتلك الشركة معھا معامالت وأرصدة ھامة: 

 
 طبیعة العالقة  اسم الطرف ذي العالقة 

  
 األم النھائیة المساھم والشركة   شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") 

 مساھم  شركة جدوى لالستثمار الصناعي ("جدوى") 
 شركة شقیقة  شركة مصفاة أرامكو السعودیة موبیل المحدودة ("سامرف") 

 شركة شقیقة  شركة أس أویل 
 شركة شقیقة  شركة موتیفا للتجارة ذ.م.م 
 شركة شقیقة    شركة ارامكو للكیماویات
 شركة شقیقة  للتكنولوجیا شركة أرامكو السعودیة 

 شركة شقیقة  شركة أرامكو للزیوت والتجزئة 
 

 اتفاقیات مع أرامكو السعودیة 
 

 عقود شراء وبیع في مصفاتي جدة وینبع  .۱
 

السعودیة لبیع بعض  لدى الشركة اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء اللقیم لمصافیھا في جدة وینبع. كما أبرمت الشركة اتفاقیة شراء مع أرامكو  
 المنتجات. تعتمد آلیة تسعیر بیع وشراء ھذه المنتجات على الصیغ التي تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقود.

   .۳أنظر أیًضا اإلیضاح رقم 
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

   إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۸ 

 (تتمة) معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  .۱٥
 

 اتفاقیات مع أرامكو السعودیة(تتمة) 
 

 وخدمات الدعم واإلیجاراتاإلدارة الفنیة  .۲
 

الشركة اتفاقیتي إیجار مع أرامكو    لدىتقدم أرامكو السعودیة الدعم الفني التشغیلي والمرافق والموارد البشریة للشركة على أساس شروط تجاریة. كما  
 السعودیة لتأجیر األراضي في جدة وخطوط األنابیب بشروط تجاریة. 

 
 اتفاقیة مع سامرف 

 
عقد.  لدى الشركة اتفاقیة لبیع منتجات أخرى من مصفاة ینبع إلى سامرف. تعتمد آلیة التسعیر على صیغة تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في ال

 كة خدمات الدعم الفني واإلداري من سامرف بشروط تجاریة. كما تتلقى الشر
 

   معامالت مع كبار موظفي اإلدارة
 

   یشمل كبار موظفي اإلدارة جمیع رؤساء األقسام وكبار الموظفین المشاركین في عملیات الشركة. فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة:
 

 المنتھیة في   فترة الثالثة أشھر 
 سبتمبر ۳۰

 المنتھیة في   فترة التسعة أشھر
 سبتمبر ۳۰

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ۱٦٬۱۷۳٬۲۰۳  ۲۱٬۱٤۲٬۹۰۸  ۲٬۸۳۲٬۹۷۷ ٥٬٤۱۰٬۸۲٤ منافع الموظفین قصیرة األجل 
 ۱٬۳۷٥٬۰٤٥  ۱٬۷۸٦٬٦۰٤  ۲٤۰٬٥۳۷ ٥۲٥٬۰۹۱ مخصص التزامات منافع الموظفین 

 
 

ان مع  تمت جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط كما ھو محدد في االتفاقیات المبرمة مع األطراف ذات العالقة. تتراوح فترات االئتم
 یوًما. ۹۰إلى  ۳۰جمیع األطراف ذات الصلة من 
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س 
شركة أرامكو السعودیة لزیوت األسا

- 
ف

لوبری
   

(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 

ضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
إی

   
ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

(جمیع المبالغ بالریاال
 

 

۱۹
 

ت 
ص فیما یلي المعامال

تتلخ
ت المالیة األولیة الموجزة: 

ت في سیاق األعمال االعتیادیة والمدرجة في المعلوما
ت العالقة التي تم

ف ذا
صدة الجوھریة مع األطرا

واألر
 

 
 

 
مبلغ
 

المعاملة 
 

 
ف 

الطر
 

ذو
 

العالقة 
 

طبیعة
 

المعاملة 
 

فترة
 

الثالثة
  

أشھر
 

المنتھیة
  

في 
 

فترة
 

التسعة
  

أشھر
 

المنتھیة
  

في 
 

صید
الر

 
كما 
 

في
   

  
۳۰
 

سبتمبر
 

۲۰۲۲
 

۳۰
 

سبتمبر
 

۲۰۲۱
 

۳۰
 

سبتمبر
 

۲۰۲۲
 

۳۰
 

سبتمبر
 

۲۰۲۱
   

۳۰
 

سبتمبر
 

۲۰۲۲
 

۳۱
 

دیسمبر
 

۲۰۲۱
  

مطلوب 
 

من
  

ف 
أطرا

 
ذات

  
عالقة 

 
 

)
غیر
 

مراجعة
( 

)
غیر
 

مراجعة
( 

)
غیر
 

مراجعة
( 

)
غیر
 

مراجعة
( 

)
غیر
 

مراجعة
( 

)
مراجعة

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
أرامكو
 

السعودیة 
 

بیع
  

ت
المنتجا

  
الثانویة 

 
۹٤۹٬٦۸۸٬۰٤٥

 
۲٥۱٬۸۲۸٬۱٦۲

 
۳٬٤۷۸٬٥۳۱٬٥۳۷

 
۲٬۳٥٤٬۹٦۱٬۷۱٦

 
۱٤۰٬۰٦۰٬۹۱۲

 
۱٤۱٬۸٦۸٬۲۱٦

 
ف 

سامر
 

بیع
  

ت
المنتجا

  
الثانویة

   
۲٦۱٬٦۹۸٬۱۳۷

 
۱٦۰٬۲۱۲٬۲۲۸

 
۷٤٤٬۹۸۹٬٦٦۹

 
٤۳۰٬۱٥۷٬۲۸٦

 
۱۹٤٬۱۷۹٬۰٦۳

 
۱۷۸٬۹٥٤٬۰۸٦

 
شركة
 

س
أ

 
أویل 

 
ت

مبیعا
 

النفط
  

الخام 
 

۲۸٦٬۰۲۰٬۱۷٦
 

۳٦٤٬٥۷۱٬۸٥۷
 

۹٥۹٬۹٥۲٬۹۸۳
 

٥٦٦٬۱۰۳٬۹۷٥
 

٦۲٬۱٤۷٬۳۲۱
 

۷۰٬۰۸۲٬۱۱۲
 

شركة
 

موتیفا
 

للتجارة
.ذ  

م .م
 

ت
مبیعا

 
النفط

  
الخام 

 
۹٬٤۸٥٬۳۸٦

 
٦۱٬٥۲۲٬۰۳٦

 
۹٬٤۸٥٬۳۸٦

 
۸۹٬٦٦۳٬۷٤۸

 
- 

۲۱٬٤۲۰٬۸۷۰
 

شركة
 

ارامكو
 

ت 
للكیماویا

 
ت

مبیعا
 

النفط
  

الخام 
 

٥٬٥٤۸٬٥٤۹
 

۱۰٬۰۰۳٬٤۰۷
 

۱۰٬۸۷۷٬۲٥٤
 

۱۰٬۰۰۳٬٤۰۷
 

۹٬٥۷۸٬۰۱٤
 

۷۰٦٬۳۳۹
 

شركة
 

أرامكو
 

ت 
للزیو

 
والتجزئة 

 
ت

مبیعا
 

النفط
  

الخام 
 

۲۳٦٬۲۲۷
 

- 
۲۳٦٬۲۲۷

 
- 

۲۳٦٬۲۲۷
 

- 
  

 
 

 
 

٤۰٦٬۲۰۱٬٥۳۷
 

٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳
 

مطلوب 
 

إلى 
 

ف
أطرا

 
ذات 
 

عالقة 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

أرامكو
 

السعودیة 
 

شراء
 

اللقیم
 

ومواد
 

ومرافق 
 

۳٬۳۳۳٬۲۷٥٬۳۲۳
 

۲٬۹۸۱٬۲۷۹٬٦٦۸
 

٦٬۱۸۳٬٤۳۳٬٤۹٥
 

٤٬۰۹٦٬۷۳۸٬۱۸۳
 

۸٤۱٬۷٦۷٬۱۷۲
 

۸۹۲٬٥۸۷٬٤٥۸
 

 
ت

خدما
 

فنیة
 

ودعم 
 

إداري 
 

٥٬٦۱۹٬۷۰٤
 

۱۰٬۷٥۸٬۳۰۱
 

۱۷٬۷۸۹٬۱٦٥
 

۱٦٬۸۳٤٬۰۹٤
 

۱۱٦٬٦۲٦٬۸٥۱
 

۱۸٬۰٤٤٬۷٥۳
 

 
إیجار
 

قطعة
 

ض
أر

  
في
 

صفاة
م

 
جدة
 

وخط
  

ب
أنابی

 
في 
 

صفاة 
م

 
ینبع 

 
٦٦۰٬۸۷۹

 
۱٬۳۲۱٬۷٥۷

 
۱٬۹۸۲٬٦۳٦

 
۱٬۹۸۲٬٦۳٦

 
- 

- 
ف 

سامر
 

ت
خدما

 
فنیة
 

ودعم 
 

إداري 
 

۷۰۲٬٤۸٤
 

- 
۷۰۲٬٤۸٤

 
۹٥۱٬۳۰۳

 
- 

- 
شركة
 

س
أ

 
أویل 

 
ت

مشتریا
 

النفط 
 

الخام 
 

۳۹٬۸۱٤٬۹۹۸
 

۱٤۷٬۰٥٥٬٥۷۳
 

٥۷٬۷۲۳٬۲۸۳
 

۱۹٥٬۱۰۹٬۰۲۸
 

- 
۲۲٬٦۳۳٬۰۸۱

 
شركة
 

أرامكو
 

السعودیة
 

للتكنولوجیا 
 

ت
خدما

 
فنیة
 

ودعم 
 

إداري 
 

- 
- 

- 
۳۰۰٬۰۰۰

 
- 

- 
  

 
 

 
 

۹٥۸٬۳۹٤٬۰۲۳
 

۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲
 

 
ت الشقیقة األخرى ما نسبتھ 

ت البیع إلى أرامكو السعودیة والشركا
ت الشركة المشتقة من عملیا

ب إیرادا
تقار

٤۰
٪ 

و
۲۰

٪ 
(فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۳۰
  

سبتمبر 
۲۰۲۱

 :
۳۷

٪ 
و

۱۷
٪

ت.  
) على التوالي، من مجموع اإلیرادا
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

   إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۰ 

 اإلیرادات  .۱٦
 

قل البضائع في نقطة زمنیة معینة واإلیرادات من الشحن والخدمات إلى أرامكو السعودیة على مدار فترة زمنیة. تمتلك  تستمد الشركة إیراداتھا من ن
 الشركة خطوط اإلنتاج الرئیسیة التالیة: 

 
 سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  فترة التسعة أشھر سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ۳٬٥٥٥٬۰۹۸٬۱۹۳  ٤٬٤۰۹٬٤۰٥٬۳۱۰  ۱٬۲٦۱٬۱۰۸٬۳٤۷ ۱٬٤٤٦٬۷۱۱٬٦٦۲ إیرادات من مبیعات الزیوت األساسیة 
 ۲٬۸۷٥٬٦۹۳٬٦٦٤  ٤٬۳۹٥٬٦٥۳٬۸۲٦  ۱٬۱۱۷٬٤۸۹٬۱٥۱ ۱٬۲۷٥٬۱۰۹٬۳۸۷ إیرادات من مبیعات المنتجات الثانویة 

 ۲٬۷۲۱٬۸۲۱٬۰٤۹ ۲٬۳۷۸٬٥۹۷٬٤۹۸  ۸٬۸۰٥٬۰٥۹٬۱۳٦٬٤  ٦۳۰٬۷۹۱٬۸٥۷ 
 

ملیون لایر سعودي (فترة    ۱۲۲٫۰٥، حققت الشركة إیرادات من خدمات الشحن بمبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  
   ملیون لایر سعودي). ٦٥٫۰۸: ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في 

 
 اإلدارة بتصنیف عملیاتھا الجغرافیة كما یلي: قامت 

 
 سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  فترة التسعة أشھر سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

     المعلومات الجغرافیة 
     إیرادات من مبیعات محلیة 

 ٤٬۰٦۷٬٦۸۲٬۳٤۸  ٥٬۹۸۷٬۰٤۲٬۰۰٦ ۱٬٥۳۸٬۸۷۰٬٥٥۹ ۱٬۸۳۰٬۹٤٤٬۸٦٥ المملكة العربیة السعودیة 
     

     إیرادات من مبیعات التصدیر 
 ۱٬٤۱٤٬۰٤۱٬۸۷۷  ۱٬٥٦۲٬٦۷۹٬۱٤٦ ٥۰٦٬۷۷۸٬۸٥٤ ٥۰۹٬۷۰۸٬۰۱٦ اإلمارات العربیة المتحدة 

 ٥۲۲٬۱۷۱٬٥۹۷  ۷۳۳٬۷۳٤٬۸٥٦ ۱۷۹٬۹۰۸٬٤۳۰ ۲٤۲٬۲٥۹٬۲٥۸ الھند 
 ۲۰۳٬٥۹۳٬٤٤۰  ۱۷٦٬۳٦۹٬٦٦۷ ۸۹٬۲٥۰٬٤۱۰ ٤۰٬۹۹۳٬۹۳۳ سنغافورة 

 ۲۷٬۷۹٦٬۸٥٦  ۱۷۰٬۷٤۸٬٤٤۲ ۱۱٬٥۹۱٬۹٥٤ ٥٥٬٦٤۷٬۸۳۱ مصر
 ۸۸٬۷۹۳٬۹۲٤  ۱۱٬۲۳۱٬٤٤۰ ۲۱٬٦۷۰٬۷۰٦ ۱۰٬۳۱۲٬۱۸٦ الوالیات المتحدة األمریكیة 

 ۱۰٦٬۷۱۱٬۸۱٥  ۱٦۳٬۲٥۳٬٥۷۹ ۳۰٬٥۲٦٬٥۸٥ ۳۱٬۹٥٤٬۹٦۰ أخرى
 ٦٬٤۳۰٬۷۹۱٬۸٥۷  ۸٬۸۰٥٬۰٥۹٬۱۳٦ ۲٬۳۷۸٬٥۹۷٬٤۹۸ ۲٬۷۲۱٬۸۲۱٬۰٤۹ المجموع 

 
 تكلفة اإلیرادات  .۱۷

 
 سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  فترة التسعة أشھر سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ٤٬۲۷۸٬۰۰۲٬۲٤۲  ٦٬٥٤٤٬۰٤۱٬٦۰٥  ۱٬٦۱۷٬۷۰۳٬۳٦۳ ۱٬۸۹۹٬۸۲۳٬۲٥۸ أولیة مواد 
 ۲٤٦٬۰۸۷٬٤۱۳  ۲٤٦٬۷٦٥٬۱۷۲  ۸۲٬٤۹٥٬۱٤٤ ۸۲٬٦٤۷٬۷٤٥ استھالك 

 ۱۳۳٬۰٦٤٬۹٦۱  ۱۳٦٬۸۹۹٬٥۹۹  ۳۹٬۹۷۳٬۳۱۰ ٤٤٬۳۷۳٬۹۷۱ تكالیف متعلقة بالموظَّفین
 ٤٬۳۸۳٬۱۹۳  ٥٬۰۸۱٬٥۳٤  ۹٥٤٬۹٤٤ ۲٬۱٥۹٬٤۰٥ استھالك موجودات حق االستخدام 

 ۷۲٥٬۰۱۱  ۲۰۱٬۷۲۰  ۲٤۱٬٦٦٥ ٥٥٬۹۷٥ إطفاء 
 ٦٤٬٤۸۹٬٤۱٥  ۱۲۲٬۳٦٤٬۸٤٦  ۲۷٬٥۲۲٬۲٥۷ ٤۲٬۸۱۸٬٤۸۸ أخرى

 ۲٬۰۷۱٬۸۷۸٬۸٤۲ ۱٬۷٦۸٬۸۹۰٬٦۸۳  ۷٬۰٥٥٬۳٥٤٬٤۷٤٬  ٦۷۲٦٬۷٥۲٬۲۳٥ 
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
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۲۱ 

 مصاریف عمومیة وإداریة  .۱۸
 

 سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  فترة التسعة أشھر سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ۸٥٬۳٤۳٬٥۱٤  ۱۰۲٬۷۰٤٬٦۹۲  ۲۱٬٥۷۲٬۸٤۳ ۲٦٬۹۰۰٬۳٦۷ تكالیف موظفین 
 ۱٥٬۳٤٥٬۲٦۹  ۱۸٬۹۰۸٬۷۹٦  ۷٬۷٤۱٬۷٥۲ ۷٬۱۸٤٬۲۷۰ أتعاب استشارات 

 ۳٬۳۳٥٬٦۲۷  ٤٬٦۰۰٬٥٥۱  ۱٬٥۱۱٬۱۷٦ ۱٬۷٥۰٬٦۹٦ ھاتف وبرید 
 ۷۸۱٬٤٦۳  ۱٬٦۹۰٬۸۳۳  ۳۲٦٬۹۱۷ ٥۸۷٬۱۸۳ رحالت عمل

 ۱٬٥۱۰٬۹٥۳  ۱٬٥۱۰٬۹٥۳  ٥۰۳٬٦٥۱ ٥۰۳٬٦٥۱ إطفاء 
 ۹۰۱٬۹٥۱  ۱٬۱۲۲٬۸۷۳  ۳۰۰٬٦٥۰ ٤۳۷٬٥۹٦ تأمین

 ٦۹۱٬۳۳٦  ٥۸٦٬۹٦۷  ۲۳۰٬٤٤۳ ۱۷۷٬۹٥۰   استھالك
 ۱۸٬۹۲۲٬۷۸٥  ۱۷٬٦۲۷٬۲٤۲  ٤٬۸٤۸٬۹۷۲ ۲٬۹٦۱٬۰٤٦ أخرى

 ٤۰٬٥۰۲٬۷٥۹ ۳۷٬۰۳٦٬٤۰٤  ۱٤۸٬۷٥۲٬۹۰۷  ۱۲٦٬۸۳۲٬۸۹۸ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل  .۱۹
 
تخضع الشركة للزكاة فیما یتعلق بحصة شركة جدوى لالستثمار الصناعي وضریبة الدخل فیما یتعلق بحصة أرامكو السعودیة. وقع المساھمون  

االقتصادي ألي زكاة وضریبة دخل تستحق بموجب النظام المعمول بھ. في حالة إدراج الشركة في  اتفاقیة تنص على أن یتحمل المساھمون العبء 
 تداول، فإن نسبة ملكیة أرامكو السعودیة ستخضع للزكاة مما ینتج عنھ عدم وجود ضریبة دخل. 

 
 المحمل للفترة  ۱۹-۱

 
 یتكون المحمل للفترة مما یلي: 

 
  ۳۰المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر 

 تمبرسب
  ۳۰المنتھیة في  فترة التسعة أشھر

 سبتمبر
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ) ٤٬۸٤۹٬۳٤۳( ۱٥٬۷۱۱٬٥۰۱  ۳٬۹٦۱٬۳٤۸ ٦٬۱۸٥٬۰۹۱ (معكوسة) زكاة محملة
 ۱۱۷٬٦۲٦٬۲۲۳ ۱۲۹٬۳۹٥٬٥۱۸  ٤۱٬۹۸۲٬۲۷۹ ٤۹٬۷۰۲٬۹٤۹ ضریبة دخل محملة 

 ٥۸٬۸۰۰٬٤۷۱ ۱۳٤٬۰۹۰٬۹۸۱  ۹٬۷۹۸٬۳۷۰ ۲۳٬٤٥٦٬۳۱٤ ضریبة مؤجلة محملة 
 ۷۹٬۳٤٤٬۳٥٥٬ ٥٤۷٤۱٬۹۹۷  ۲۷۹٬۱۹۸٬۰۰۰ ۱۷۱٬٥۷۷٬۳٥۱ 

 
 تعود الزیادة في مصروف الضریبة في الفترة الحالیة إلى الزیادة في الضریبة المؤجلة المحملة. 

 
 مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ۱۹-۲

 
 حركة الزكاة وضریبة الدخل المستحقة: فیما یلي 

 
 المجموع  الزكاة  ضریبة الدخل  
    

 ۲۲٬۸٤٥٬۱٤۹ ۲۲٬۲۹۰٬٥۹۰ ٥٥٤٬٥٥۹ (مراجعة)  ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ) ۱۳٬۹۰۷٬۷٦۰( ) ۱۳٬۹۰۷٬۷٦۰( - المعكوس للسنة السابقة 

 ۱٤۲٬٦۸۰٬۷۸٥ ۱۲٬٥۲٥٬٤٦۸ ۱۳۰٬۱٥٥٬۳۱۷ المحمل للسنة 
 ) ۱٬۱۰۲٬٥٦۲( ) ۱٬۱۰۲٬٥٦۲( - مدفوعات 

 ۱٥۰٬٥۱٥٬٦۱۲ ۱۹٬۸۰٥٬۷۳٦ ۱۳۰٬۷۰۹٬۸۷٦   (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۱٤٥٬۱۰۷٬۰۱۹ ۱٥٬۷۱۱٬٥۰۱ ۱۲۹٬۳۹٥٬٥۱۸ المحمل للفترة 

 ) ۲۰۲٬٤۳۲٬۸٥٥( ) ۱۲٬٥۲٥٬٤٦۸( ) ۱۸۹٬۹۰۷٬۳۸۷( مدفوعات* 
 ۹۳٬۱۸۹٬۷۷٦ ۲۲٬۹۹۱٬۷٦۹ ۷۰٬۱۹۸٬۰۰۷ (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 

 
ملیون لایر سعودي كضریبة ربع سنویة مقدمة وفقًا للوائح ضریبة    ٦۳، دفعت الشركة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰* خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  

  الدخل، والتي تستند إلى إقرار الزكاة وضریبة الدخل للسنة السابقة. 
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۲۲ 

 
 وضع الشھادات والربوط النھائیة  ۱۹-۳

 
. لیس لدى الشركة أي طلبات ربوط مفتوحة لدى ھیئة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضریبة الدخل حتى السنة المنتھیة في  

وللسنة المنتھیة    ۲۰۱٦دیسمبر    ۳۱. تم االنتھاء من ربوط الزكاة وضریبة الدخل حتى  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") في  
 من قبل الھیئة.  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 ملیون لایر سعودي وتمت تسویتھ.  ۰٫٦۳بمبلغ  ۲۰۱٦، أصدرت الھیئة ربًطا للسنة المالیة ۲۰۲۲خالل 

 
 أصل/ (التزام) ضریبة مؤجلة  ٤-۱۹

 
  (محمل) / دائن   

 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱في 

 (مراجعة)
على الربح أو  

 الخسارة 
على الدخل الشامل  

 اآلخر 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 

 (غیر مراجعة)
فروقات الوعاء الضریبي والمحاسبي  

 ) ۳٦۲٬۹۷٥٬۸۲۹( - ) ۷٥٬۷٦۳٬۷۷٥( ) ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤( للممتلكات والمصنع والمعدات 
 ٤۹٬۷٦۷٬٤٦٦ ) ۲٬۸۳۰٬۰٤۹( ) ۱٬۲۷۱٬۲۹٦( ٥۳٬۸٦۸٬۸۱۱ مخصصات 

 ۱۱۹٬۹٥٦٬٥۸٥ - ) ٥٦٬۹٥۲٬٤۰٥( ۱۷٦٬۹۰۸٬۹۹۰ خسائر مرحلة 
 ۱٬٤۸٤٬۱۷۸ - ) ۱۰۳٬٥۰٥( ۱٬٥۸۷٬٦۸۳ عقود اإلیجار 

 ) ۱۹۱٬۷٦۷٬٦۰۰( ) ۲٬۸۳۰٬۰٤۹( ) ۱۳٤٬۰۹۰٬۹۸۱( ) ٥٤٬۸٤٦٬٥۷۰( المجموع 
 

 القطاعات التشغیلیة  .۲۰
 
د  یتمثل نشاط الشركة في إنشاء وامتالك وتشغیل مصافي تكریر زیوت التشحیم وشراء وبیع ونقل وتسویق واستیراد وتصدیر زیوت التشحیم والموا

ولدیھا    المضافة ومواد خلط زیوت التشحیم والمنتجات البترولیة األخرى ومشتقاتھا. تعمل الشركة في منطقة جدة وینبع بالمملكة العربیة السعودیة
   سي.عملیات في الحمریة في اإلمارات العربیة المتحدة. وألغراض إداریة، تم تنظیم الشركة كوحدة عمل واحدة تتماشى مع نشاط أعمالھا الرئی

 
اتخا التشغیلیة ومسؤولین عن  القرارات  اتخاذ  الرئیسیین عن  المسؤولین  التنفیذي ھم  إدارة الشركة والرئیس والمدیر  ذ  قررت الشركة أن مجلس 

یلیة للشركة  القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم أداء الشركة. یقوم المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة بمراقبة النتائج التشغ
األداء  ككل بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم أداء أعمال الشركة. یقوم المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة بتقییم 

ى حقوق الملكیة. یتم  على أساس اإلیرادات ومجموع نفقات التشغیل واألرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء وصافي الدخل والعائد عل
المركز المالي  قیاس النتائج المبلغ عنھا إلى المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة بطریقة تتفق مع الواردة في قائمة الدخل الشامل وقائمة 

 وبالتالي، ال یتم عرض التسویة بشكل منفصل. 
 

الشركة في   الجغرافیة إلیرادات  المعلومات  المملكة  ۱٦إیضاح رقم  تم اإلفصاح عن  . تقع موجودات الشركة من ممتلكات ومصنع ومعدات في 
  .۱٥٪. أنظر اإلیضاح رقم ۱۰العربیة السعودیة. إن أرامكو السعودیة ھي العمیل الرئیسي للشركة حیث یتجاوز حد اإلیرادات 

 
 صافي تسویة الدین  .۲۱

 
 المجموع  عقود اإلیجار    اقتراضات نقد وما یماثلھ  
     

 ) ۱٬٥۹۸٬۸٥٦٬٥۸۲( ) ۱۱۷٬٦٤۰٬٤۸٦( ) ۲٬۱٥٤٬۰٦۷٬۲۰۰( ٦۷۲٬۸٥۱٬۱۰٤ (مراجعة) ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ٦٦۰٬۸٤۳٬۳٤۹ ۱۰٬۱۷۷٬۳۹٤ ) ۲٥٬۹٦۹٬٤٤۳( ٦۷٦٬٦۳٥٬۳۹۸ التدفقات النقدیة 

 ) ٦۹٬۹٦۳٬۳٥۷( - ) ٦۹٬۹٦۳٬۳٥۷( - فائدة على االقتراضات 
 ) ٥٬۳۳۹٬۹۰۰( ) ٥٬۳۳۹٬۹۰۰( - - فائدة على مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٬۰۱۳٬۳۱٦٬٤۹۰(  ) ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲(  ) ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۳۹۳٬۹۷۱٬۰۷۷  ۹٬۷۸۷٬۸۹٤  ۸۰٬۳۹۳٬۰۱۷  ۳۰۳٬۷۹۰٬۱٦٦ التدفقات النقدیة 

 ) ٤۱٬۳۲۲٬۲۷٤(  -  ) ٤۱٬۳۲۲٬۲۷٤(  - فائدة على االقتراضات 
 ) ۳٬۷٦۹٬٥۲۷(  ) ۳٬۷٦۹٬٥۲۷(  -  - فائدة على مطلوبات إیجاریة 

 ) ٦٦٤٬٤۳۷٬۲۱٤(  ) ۱۰٦٬۷۸٤٬٦۲٥(  ) ۲٬۲۱۰٬۹۲۹٬۲٥۷(  ۱٬٦٥۳٬۲۷٦٬٦٦۸ (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
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۲۳ 

   ارتباطات ومطلوبات محتملة .۲۲
 

 ارتباطات  ۲۲-۱
 

بمبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في   )أ : ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۳۱٫٦۷، كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالیة قائمة 
 ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق بإضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات في مصفاتي جدة وینبع.  ۲۹۲٫۳٥

 
 مطلوبات محتملة  ۲۲-۲

 
دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٫۳۱، بلغت خطابات الضمان الصادرة من البنوك نیابة عن الشركة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في   )أ

ملیون لایر سعودي    ٥٫۸۹لایر سعودي) وبلغت خطابات االعتماد الصادرة من البنوك نیابة عن الشركة مبلغ  ملیون    ۱۱٫۳۲:  ۲۰۲۱
 : ال شيء). ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(

 
ملیون لایر    ۲۲۲٫٥۲  :۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۲۲٫٥۲رفع مقاول في مشروع توسعة ینبع مطالباٍت للشركة بمبلغ   )ب

التقییم على األسس اإلجرائیة والموضوعیة، رفضت اإلدارة ھذه المطالبات. ولم یتم رفع ھذه المطالبة في أي محكمة  سعودي). بعد  
قانونیة. ال تتوقع الشركة أي تدفقات نقدیة صادرة على ھذه المطالبات وبالتالي لم یتم تسجیل أي مخصص في المعلومات المالیة األولیة  

 الموجزة. 
 

 صیرة األجل عقود إیجار ق ۲۲-۳
 

ملیون لایر    ۱۰٫۸۲:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٫٦۰مبلغ    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰تبلغ ارتباطات عقود اإلیجار قصیرة األجل كما في  
 سعودي).

 
   تعدیل یتعلق بالقوائم المالیة السنویة المراجعة .۲۳

 
سعودیة  الشركة اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء اللقیم الالزم لمصافي الشركة في جدة وینبع ولتورید بعض المنتجات الثانویة إلى أرامكو ال  لدى

السعودیة    بعد معالجة اللقیم واستخراج الزیت األساسي للبیع لعمالئھا اآلخرین. قررت الشركة في الفترة الحالیة حساب ھذه المعامالت مع أرامكو
یة  بشكل منفصل كمشتریات من اللقیم ومبیعات المنتجات الثانویة. ھذا على أساس قدرة الشركة على السیطرة والحصول على منافع اقتصادیة جوھر

تم تسجیل ھذه المعامالت  واتخاذ القرارات المتعلقة باللقیم المستخدم ومزیج المنتجات المنتجة التي تختلف اختالفًا جوھریًا عن اللقیم الذي تم شراؤة.  
   مع أرامكو السعودیة سابقًا على أساس صافي متحصالت مبیعات المنتجات الثانویة المسجلة مقابل مشتریات اللقیم.

 
 

 المنتھیة في ذلك التاریخ. لیس للتغییر أي أثر على قائمة المركز المالي وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة كما في وللسنوات  
 

المنتھیة في   الشامل للسنوات  الجدول التالي تأثیر تعدیل اإلیرادات وتكلفة مبالغ اإلیرادات في قائمة الدخل   ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱یوضح 
 : ۲۰۲۱و

 

     كما ُعّدلت  التعدیل  كما أدرجت سابقًا  
    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 

 ٥٬٦۲۰٬٤۱٤٬۲۱۸ ۱٬٦۸۳٬۰٥۸٬۹۰۱ ۳٬۹۳۷٬۳٥٥٬۳۱۷ اإلیرادات 
 ) ٥٬٤۱٤٬۱۱۸٬۲۱۳( ) ۱٬٦۸۳٬۰٥۸٬۹۰۱( ) ۳٬۷۳۱٬۰٥۹٬۳۱۲( تكلفة اإلیرادات 

     ۲۰٦٬۲۹٦٬۰۰٥ - ۲۰٦٬۲۹٦٬۰۰٥ إجمالي الربح 
    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 

 ٤٬۳۹۳٬٥٤٥٬۰٤۰ ۱٬۲۰٦٬۰٥۱٬۸۳٤ ۳٬۱۸۷٬٤۹۳٬۲۰٦ اإلیرادات 
 ) ۳٬۹۷۸٬٦۱٤٬۱٥٦( ) ۱٬۲۰٦٬۰٥۱٬۸۳٤( ) ۲٬۷۷۲٬٥٦۲٬۳۲۲( تكلفة اإلیرادات 

     ٤۱٤٬۹۳۰٬۸۸٤ - ٤۱٤٬۹۳۰٬۸۸٤ إجمالي الربح 
    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 

 ۸٬۸٤٦٬۷۲٦٬۸۳۷ ۲٬۰۸٦٬۳۲۷٬۸۷۷ ٦٬۷٦۰٬۳۹۸٬۹٦۰ اإلیرادات 
 ) ٦٬۸۰٤٬۹٥۰٬۲۰۹( ) ۲٬۰۸٦٬۳۲۷٬۸۷۷( ) ٤٬۷۱۸٬٦۲۲٬۳۳۲( تكلفة اإلیرادات 

 ۲٬۰٤۱٬۷۷٦٬٦۲۸ - ۲٬۰٤۱٬۷۷٦٬٦۲۸ إجمالي الربح 
 

بناًء على األحكام  حیث یتم عرضھا    ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰لیس للتعدیل المذكور أعاله أي أثر على فترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیة في  
 المذكورة أعاله مسبقًا.  ات المذكورة أعاله ولم یتم إصدار المعلومات المالیة األولیة الموجزة لتلك الفتر
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نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف

   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

   إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٤ 

 
 اعتماد المعلومات المالیة األولیة الموجزة  .۲٤

 
 .۲۰۲۲ نوفمبر  ۲تمت الموافقة على إصدار ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 
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	الجدول (6-19): 	ممتلكات ومصنع ومعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
	الجدول (6-20): 	موجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
	الجدول (6-21): 	مطلوبات الإيجار كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
	الجدول (6-22): 	الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
	الجدول (6-23): 	ذمم مدينة خاصة بتمليك مساكن الموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
	الجدول (6-24): 	قروض الموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
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	الجدول (6-28): 	تفاصيل مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
	الجدول (6-29): 	وديعة قصيرة الأجل كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
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	الجدول (6-31): 	المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
	الجدول (6-32): 	قروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة
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	الجدول (6-40): 	حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة
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	الجدول (6-56): 	التكاليف المتعلقة بالموظفين لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للشركة
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	2-1-11	المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل أرامكو السعودية
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