
 

 

 
 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس  

 (شركة ذات مسؤولیة محدودة)
 

 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
 ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 وتقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 
 
 
 
 



 

 

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 صفحة  المحتویات 

  
  

 ۲ تقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
  

 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   إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة
  

 
 
 



 

۲ 

 

 

  تقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 

   لوبریف المحترمین  -إلى السادة شركاء شركة شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

 
 مقدمة

 ۲۰۲۲مارس    ۳۱لوبریف ("الشركة") كما في    -أرامكو السعودیة لزیوت األساس  قائمة المركز المالي األولیة الموجزة المرفقة لشركة  قمنا بفحص  لقد  
خ واإلیضاحات التفسیریة  والقوائم الموجزة ذات الصلة للدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ذلك التاری

"التقاریر المالیة األولیة"    ۳٤ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم    األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض
 حص الذي قمنا بھ. المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة استناًدا إلى الف

 

 نطاق الفحص
"فحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد    ۲٤۱۰قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص رقم  لقد  

المسؤولین عن األمور المالیة  في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص المعلومات المالیة األولیة من إجراء استفسارات، بشكل رئیسي من األشخاص 
لمعاییر    والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل في نطاقھ بشكل كبیر عن المراجعة التي یتم القیام بھا وفقًا 

نا سنكون على علم بجمیع األمور المھمة التي یمكن  المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي لن یمكننا الحصول على تأكید بأن
 التعرف علیھا خالل المراجعة. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة. 

 
 االستنتاج 

جمیع النواحي الجوھریة،  ، من  استناًدا إلى الفحص الذي قمنا بھ، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد أن المعلومات المالیة األولیة الموجزة المرفقة لم یتم إعدادھا 
 المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ۳٤وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 

 لفت انتباه 
 نود لفت االنتباه إلى: 

 
المالیة األولیة الموجزة المرفقة كما في ولفترة    ۱أن اإلیضاح رقم   ● الموجزة المرفقة والذي یوضح أن المعلومات  حول المعلومات المالیة األولیة 

الیة في المملكة  قد تم إعدادھا إلدراجھا في طلب االكتتاب العام األولي للشركة لتقدیمھ إلى ھیئة السوق الم  ۲۰۲۲مارس    ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  
 العربیة السعودیة، وال ینبغي استخدامھا ألي غرض آخر.  

 
  حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة المرفقة والتي توضح الحكم المحاسبي الرئیسي فیما یتعلق بإثبات اإلیرادات   ۲۳و  ۳أن اإلیضاحین رقم   ●

. بناًء على تقییم الشركة لمعاییر  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱وأسسھا واألثر الناتج عن تعدیل القوائم المالیة للشركة للسنوات المنتھیة في  
جب عرضھا  إثبات إیرادات لبیع منتجات معینة إلى شریك األغلبیة، قررت الشركة أن بعض المبیعات التي تم خصمھا سابقًا مقابل تكلفة اإلیرادات ی

 اآلن كإیرادات في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  
 

 إن استنتاجنا غیر معّدل فیما یتعلق باألمور أعاله. 
 

 برایس وترھاوس كوبرز 
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي 
 ٤٤۷ترخیص رقم  -محاسب قانوني 

 
 ھـ۱٤٤٤محرم  ۱۷
 ۲۰۲۲ أغسطس ۱٥

 
 
 
 

 
 ،۲٥كوبرز، ترخیص رقم برایس وترھاوس 
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۳ 

 لوبریف  -أرامكو السعودیة لزیوت األساس شركة 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   قائمة المركز المالي األولیة الموجزة
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في  إیضاح  
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 (مراجعة)

    الموجودات 
      متداولةموجودات غیر  

 ٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲ ٥٬۰٤٥٬٤٤٥٬۲۹۱ ٤ ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ۱۰۱٬٦۱۱٬۰۹۰ ۹۹٬۸۰۱٬۸٤٥ ٥ موجودات حق االستخدام 
 ۱۷٬۳۸۳٬٦٥۲ ۱٦٬۷۹۰٬۲۲۹  موجودات غیر ملموسة 

 ۱٤٬٤۹٥٬۳۸۸ ۱۱٬۷۷۸٬٥٦۸ ۲۲ قروض موظفین 
 ٥٬۲٥٥٬۹۳٥٬۸۷۲ ٥٬۱۷۳٬۸۱٥٬۹۳۳  مجموع الموجودات غیر المتداولة 

    
      موجودات متداولة

 ۷۱۰٬۰٦۱٬۸۷٤ ۷۳٦٬٥٥٥٬٤۹٥ ٦ مخزون
 ۸٦۲٬٦۷۷٬٦٤٥ ۱٬۰٥٥٬۰۲۲٬۷٥۰ ۷ ذمم مدینة تجاریة 

 ٤۰٬٤۱٥٬۲۳۱ ۲٥٬٦۸٥٬٦۷٥  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 ۱٤٥٬۷۲٦٬۰۳۰ ۱٤٥٬۰٦۲٬۸٥۲ ۸ ودیعة قصیرة األجل 

 ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ ۱٬۸۷۷٬۳٥۹٬۱۲۱ ۹ نقد وما یماثلھ 
 ۳٬۱۰۸٬۳٦۷٬۲۸۲ ۳٬۸۳۹٬٦۸٥٬۸۹۳    مجموع الموجودات المتداولة

    
 ۸٬۳٦٤٬۳۰۳٬۱٥٤ ۹٬۰۱۳٬٥۰۱٬۸۲٦  مجموع الموجودات 

    
      حقوق الملكیة والمطلوبات 

    حقوق الملكیة 
 ٤٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰  رأس المال 

 ۲۲۰٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲۲۰٬٥۰۰٬۰۰۰  احتیاطي نظامي 
 ۳٬٥۸۳٬۰٤٦٬۲٤۸ ۳٬۸۸٥٬٦۷۹٬٥۹۷  أرباح مبقاة 

 ٤٬۲٤٤٬٥٤٦٬۲٤۸ ٤٬٥٤۷٬۱۷۹٬٥۹۷  مجموع حقوق الملكیة 
    

    المطلوبات 
      مطلوبات غیر متداولة

 ۲٬۱۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ ۲٬۱۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱۰ اقتراضات طویلة األجل 
 ۱۰۷٬٥۳٤٬٥۱۸ ۹۹٬۰۱۱٬۹٦۰ ٥ مطلوبات إیجاریة 

 ۳۲۱٬٦٦۹٬٥۸۱ ۳۲۱٬۷٤۹٬۸۷٥  التزامات منافع الموظفین 
 ٥٤٬۸٤٦٬٥۷۰ ۱۲٥٬۷۳٦٬۳۲٥ ۱۷ مطلوبات ضریبة مؤجلة 

 ۳۸٬۱۷٤٬۰۰۳ ۳۷٬۸۲۱٬٤۳۷  مطلوبات غیر متداولة أخرى 
 ۲٬٦۲٥٬۹۷٤٬٦۷۲ ۲٬٦۸۸٬۰٦۹٬٥۹۷  مجموع المطلوبات غیر المتداولة 

    
      مطلوبات متداولة 

 ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ ۱٬۲۲٥٬۱٤٥٬۸۱۸ ۱۱ دائنة تجاریة ذمم 
 ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ ۱۹۱٬۷۰۷٬٤۹۷ ۱۲ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 ۱٤٦٬۲٥۰٬۰۰۰ ۱٥۷٬٥۱۱٬۰۹۳ ۱۰ الجزء المتداول من اقتراضات طویلة األجل 
 ٥٬۲٦۸٬٤۷٤ ۱٤٬۷۷۱٬٤٥۸ ٥ مطلوبات إیجاریة 

 ۱٥۰٬٥۱٥٬٦۱۲ ۱۸۹٬۱۱٦٬۷٦٦ ۱۷ زكاة وضریبة دخل مستحقة الدفع 
 ۱٬٤۹۳٬۷۸۲٬۲۳٤ ۱٬۷۷۸٬۲٥۲٬٦۳۲  مجموع المطلوبات المتداولة 

 ٤٬۱۱۹٬۷٥٦٬۹۰٦ ٤٬٤٦٦٬۳۲۲٬۲۲۹  مجموع المطلوبات 
    

 ۸٬۳٦٤٬۳۰۳٬۱٥٤ ۹٬۰۱۳٬٥۰۱٬۸۲٦  مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات 
 

تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة. 



 

٤ 

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
   الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة   

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱ إیضاح  
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱ مارس ۳۱
 (غیر مراجعة)

    
 ۱٬۷۸٤٬٦۱۹٬۹۳٤ ۲٬۷٤۰٬۷٤۳٬٥۲۲ ۱٤ إیرادات 

 ) ۱٬۳۷۲٬۸۸۲٬۰۹٤( ) ۲٬۲۳٤٬۳۱۸٬۳٦۷( ۱٥ تكلفة اإلیرادات 
 ٤۱۱٬۷۳۷٬۸٤۰ ٥۰٦٬٤۲٥٬۱٥٥  إجمالي الربح 

    
 ) ۲۳٬٥۰۳٬٤٥۲( ) ۳٤٬٥٦۳٬۹٦٥(  مصاریف بیع وتوزیع 

 ) ٤۲٬٥۱٦٬۸۹٥( ) ٥۱٬٥۳۹٬۹۳۰( ۱٦ مصاریف عمومیة وإداریة 
 ۱٬۲٥۳٬٤۱۷ ۳٦٦٬۰٦۹  إیرادات أخرى 

ربح القیمة العادلة من األدوات المالیة المشتقة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۳۳٥٬۸۳۱ ۱٬۷۳٤٬۷۸۸ ۱۲ الربح أو الخسارة 

 ۳٤۷٬۳۰٦٬۷٤۱ ٤۲۲٬٤۲۲٬۱۱۷  ربح التشغیل 
    

 ۷۹۰٬۳٥٥ ۲٬٤۱٦٬۱۳۳  إیرادات تمویل 
 ) ۱۳٬۷۲۷٬۸۸۱( ) ۱۲٬۷۱۳٬۹۹۲(  تكلفة تمویل 

 ۳۳٤٬۳٦۹٬۲۱٥ ٤۱۲٬۱۲٤٬۲٥۸  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 
    

 ) ۳۱٬۰٤۷٬۰۱۷( ) ۱۰۹٬٤۹۰٬۹۰۹( ۱۷ الزكاة وضریبة الدخل 
 ۳۰۳٬۳۲۲٬۱۹۸ ۳۰۲٬٦۳۳٬۳٤۹  الربح للفترة 

    
 - -  الدخل الشامل اآلخر 

    
 ۳۰۳٬۳۲۲٬۱۹۸ ۳۰۲٬٦۳۳٬۳٤۹  مجموع الدخل الشامل للفترة 

    
 ٦٬۸۷۸ ٦٬۸٦۲ ۱۸ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة 

 
 تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة. 

 
 
 
 
 

 



 

٥ 

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموجزة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 المجموع  جدوى**  أرامكو السعودیة*   
     

     رأس المال 
 ٤٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ۳۰۸٬۷۰۰٬۰۰۰  (مراجع) ۲۰۲۲ینایر  ۱و ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

     
     احتیاطي نظامي 

 ۲۲۰٬٥۰۰٬۰۰۰ ٦٦٬۱٥۰٬۰۰۰ ۱٥٤٬۳٥۰٬۰۰۰  (مراجع) ۲۰۲۲ینایر  ۱و ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
     

     أرباح مبقاة 
 ۳٬۰٥۰٬۰٦۲٬۲۱۲ ۹۱۷٬۳۷۷٬٦۸٥ ۲٬۱۳۲٬٦۸٤٬٥۲۷  (مراجع) ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ۳۳٤٬۳٦۹٬۲۱٥ ۱۰۰٬۳۱۰٬۷٦٥ ۲۳٤٬۰٥۸٬٤٥۰  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 
 ۱۱٬۳۸٥٬٦۱۳ ۱٬٦٥۰٬۱۸۱ ۹٬۷۳٥٬٤۳۲ ۱۷ عكس الزكاة 

 ) ٤۲٬٤۳۲٬٦۳۰( ) ٥٥٤٬٥۸٥( ) ٤۱٬۸۷۸٬۰٤٥( ۱۷ ضریبة دخل محملة 
 - - -  الدخل الشامل اآلخر 

 ۳۰۳٬۳۲۲٬۱۹۸ ۱۰۱٬٤۰٦٬۳٦۱ ۲۰۱٬۹۱٥٬۸۳۷  الشامل للفترة مجموع الدخل  
     

 ۳٬۳٥۳٬۳۸٤٬٤۱۰ ۱٬۰۱۸٬۷۸٤٬۰٤٦ ۲٬۳۳٤٬٦۰۰٬۳٦٤  (غیر مراجع) ۲۰۲۱مارس  ۳۱الرصید في 
     

 ۳٬٥۸۳٬۰٤٦٬۲٤۸ ۱٬۱۱۷٬۷۲۰٬۳۷٥ ۲٬٤٦٥٬۳۲٥٬۸۷۳  (مراجع) ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 
 ٤۱۲٬۱۲٤٬۲٥۸ ۱۲۳٬٦۳۷٬۲۷۷ ۲۸۸٬٤۸٦٬۹۸۱  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 

 ) ۱٬۹۱۷٬۳٦۱( ) ۱٬۹۱۷٬۳٦۱( - ۱۷ مصروف الزكاة 
 ) ۱۰۷٬٥۷۳٬٥٤۸( ) ۱٬٤۰٥٬۹٦۲( ) ۱۰٦٬۱٦۷٬٥۸٦( ۱۷ ضریبة دخل محملة 
 - - -  الدخل الشامل اآلخر 

 ۳۰۲٬٦۳۳٬۳٤۹ ۱۲۰٬۳۱۳٬۹٥٤ ۱۸۲٬۳۱۹٬۳۹٥  مجموع الدخل الشامل للفترة 
     

 ۳٬۸۸٥٬٦۷۹٬٥۹۷ ۱٬۲۳۸٬۰۳٤٬۳۲۹ ۲٬٦٤۷٬٦٤٥٬۲٦۸  (غیر مراجع) ۲۰۲۲مارس  ۳۱الرصید في 
     

   ۲۰۲۱مارس   ۳۱مجموع حقوق الملكیة في 
 ٤٬۰۱٤٬۸۸٤٬٤۱۰ ۱٬۲۱۷٬۲۳٤٬۰٤٦ ۲٬۷۹۷٬٦٥۰٬۳٦٤  (غیر مراجع) 

     
   ۲۰۲۲مارس   ۳۱مجموع حقوق الملكیة في 

 ٤٬٥٤۷٬۱۷۹٬٥۹۷ ۱٬٤۳٦٬٤۸٤٬۳۲۹ ۳٬۱۱۰٬٦۹٥٬۲٦۸  (غیر مراجع) 
 

 شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة")  *
 شركة جدوى لالستثمار الصناعي ("جدوى")  ** 

 
 تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة. 

 
 
 
 
 
 

 



 

٦ 

 لوبریف  -السعودیة لزیوت األساس شركة أرامكو 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة)   

  قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة في   

 إیضاح  
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

 ۳۳٤٬۳٦۹٬۲۱٥ ٤۱۲٬۱۲٤٬۲٥۸  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 
    

    تعدیالت لـ: 
 ۸٤٬٥۱٥٬٦۲۷ ۸٤٬۷۰۰٬۲۲۹  استھالك وإطفاء 
 ) ۷۹۰٬۳٥٥( ) ۲٬٤۱٦٬۱۳۳(  إیرادات تمویل 

 ۲۷۹٬۱٥۳ ۲۳۲٬۲۸۰  مصاریف غیر نقدیة لمنافع الموظفین 
 ۱۲٬٤۳٥٬۳۰٦ ۱۱٬٤۸٤٬٦٦۸  تكلفة تمویل 

 ۱٬۲۹۲٬٥۷٥ ۱٬۲۲۹٬۳۲٤ ٥ فائدة على مطلوبات إیجاریة 
 ) ۳۳٥٬۸۳۱( ) ۱٬۷۳٤٬۷۸۸(  ربح القیمة العادلة من أدوات مالیة مشتقة

 ۱۲٬۳۱۸٬۳۰۰ ٦٬۷٤۸٬۹٦۰  مخصص التزامات منافع الموظفین 
 ٤٬۹۳۸٬۰۱۰ ۱٬٤٦۰٬٤۸۷  خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

 ) ۱٦۲٬۳۰۸( ۱۸۱٬۷۹٥ ٦ مخصص (عكس) مخزون بطيء الحركة
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 

 ) ۲۳٬٤٦۹٬۲۷۱( ) ۲٦٬٦۷٥٬٤۱٦(  مخزون
 ) ۱۸٥٬۰۳۳٬۳۱٤( ) ۱۹۳٬۸۰٥٬٥۹۲(  ذمم مدینة تجاریة 

 ) ۱۱٬۲۳٥٬۳۲۸( ۱٤٬۹۹۱٬٥٥۹  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 ۸٦٬٦۸۱٬۸٦۱ ۱۳۸٬۷۰٥٬۹۲۲  ذمم دائنة تجاریة 

 ) ۱٬٤۱۱٬۷۰۰( ۸۸٬۳٦٥٬۱٥۲  مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ۳۱٤٬۳۹۱٬۹٤۰ ٥۳٥٬٥۹۲٬۷۰٥    النقد الناتج من العملیات

    
 ٥۳٥٬۰۱۰ ۱٬۹۱۹٬۹٥٦  إیرادات تمویل مقبوضة 

 ) ۱٥٬٤٥۸٬۳۷۸( ) ٦٬٦٦۸٬٦٦٦(  التزامات منافع موظفین مدفوعة 
 ۲۹۹٬٤٦۸٬٥۷۲ ٥۳۰٬۸٤۳٬۹۹٥  صافي التدفقات النقدیة الواردة من األنشطة التشغیلیة 

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 ) ٤۲٬٥۷۳٬۳۸۸( ) ٥٬۲۹۷٬۱۱۰( ٤ مدفوعات لممتلكات ومصنع ومعدات 
 ) ۳۲۳٬۲٥٤٬۷۰٦( ) ٤٥۰٬٤۰٥٬٥٤۷(  مدفوعات ودائع قصیرة األجل 

 ۳۲۳٬۲٥٤٬۷۰٦ ٤٥۱٬۰٦۸٬۷۲٥  سحوبات من ودیعة قصیرة األجل 
 ۱٬۰٥۷٬٥۷۷ ۲٬۸٦۰٬٤٤۷  سداد قروض من قبل موظفین 
 ) ٥٥۷٬٤۸٤( ) ۱٬۰٥۲٬٦۸۰(  صرف قروض إلى موظفین 

 ٦۲۰٬۰۱۰ ۳۹٤٬۹۰۳  سداد ذمم مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین 
 ) ٤۱٬٤٥۳٬۲۸٥( ) ۲٬٤۳۱٬۲٦۲(  التدفقات النقدیة الصادرة من األنشطة االستثماریة صافي  

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

 ) ۲۲۱٬٦٤٦( ) ۲۲۷٬٥۳۹(  العنصر الرئیسي لمدفوعات اإلیجار
 ) ٤۷٤٬۸٤۲( ) ۳۱۲٬٥۷٥(  تكلفة تمویل مدفوعة 

 ) ٦۹٦٬٤۸۸( ) ٥٤۰٬۱۱٤(  األنشطة التمویلیة صافي التدفقات النقدیة الصادرة من 
    

 ۲٥۷٬۳۱۸٬۷۹۹ ٥۲۷٬۸۷۲٬٦۱۹  صافي الزیادة في النقد وما یماثلھ 
 ٦۷۲٬۸٥۱٬۱۰٤ ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲  نقد وما یماثلھ في بدایة الفترة 

 ۹۳۰٬۱٦۹٬۹۰۳ ۱٬۸۷۷٬۳٥۹٬۱۲۱ ۹ نقد وما یماثلھ في نھایة الفترة 
 

 ھامة. ال توجد معامالت غیر نقدیة 
 

تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة. 



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۷ 

 معلومات عامة  .۱
 

لوبریف ("الشركة") ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل    -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس  
). بدأت الشركة أعمالھا في مدینة جدة في  ۱۹۷٦أغسطس    ۲۹ھـ (الموافق  ۱۳۹٦رمضان    ۳الصادر في جدة بتاریخ    ٤۰۳۰۰۱۰٤٤۷تجاري رقم  

. یتمثل غرض الشركة في إنشاء وامتالك وتشغیل مصافي تكریر زیوت التشحیم وشراء وبیع ونقل وتسویق  ۱۹۹۸وفي مدینة ینبع في    ۱۹۷۸
  التشحیم والمواد المضافة ومواد خلط زیوت التشحیم والمنتجات البترولیة األخرى ومشتقاتھا.  واستیراد وتصدیر زیوت

 
 یقع المكتب الرئیسي للشركة في العنوان التالي: 

   المنطقة الصناعیة ألرامكو السعودیة
   ۲۱٤۳۲، جدة ٥٥۱۸ص. ب 

 المملكة العربیة السعودیة 
 

ات المركز الرئیسي للشركة في مدینة جدة وفرعھا في مدینة ینبع الصناعیة وأعمالھا في ھیئة المنطقة  تشتمل المعلومات المالیة المرفقة على حساب
. أصدرت حكومة الشارقة باإلمارات العربیة  ٤۷۰۰۰۰٤۹٤۱الحرة بالحمریة، في اإلمارات العربیة المتحدة. رقم السجل التجاري لفرع ینبع ھو  

ربیع األول    ۲٦أعمال الشركة في الحمریة كشركة مؤسسة تعمل بالمنطقة الحرة ("المؤسسة") بتاریخ    لممارسة  ۱۱۸٥۷المتحدة شھادة ترخیص رقم  
). تُعامل الشركة المؤسسة على أنھا فرع وتُدرجھا في ھذه المعلومات المالیة على ھذا األساس، حیث تمتلك  ۲۰۱٤ینایر    ۲۷ھـ (الموافق  ۱٤۳٥

 ة.  من رأس المال المدفوع للمؤسس ٪۱۰۰الشركة 
 

یة لسیطرة  شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") ھي شریك األغلبیة، الشركة األم المباشرة والنھائیة للشركة. تخضع الشركة في النھا
   حكومة المملكة العربیة السعودیة.

 
، قرر شركاء الشركة تقدیم طلب اكتتاب عام أولي إلى ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة إلدراج أسھم الشركة في تداول  ۲۰۲۲خالل  

  ۲۰۲۲مارس    ۳۱في   في المملكة العربیة السعودیة. وفقًا لذلك، تم إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة
اج أسھم الشركة  فقط إلدراجھا في طلب االكتتاب العام األولي للشركة الذي سیتم تقدیمھ إلى ھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة من أجل إدر

. في حالة ۲۰۲۱مارس    ۳۱نتھیة في  في تداول في المملكة العربیة السعودیة. لم تصدر الشركة سابقًا أي معلومات مالیة أولیة موجزة للفترة الم
 إدراج الشركة في تداول، فإن نسبة ملكیة أرامكو السعودیة ستخضع للزكاة مما ینتج عنھ عدم وجود ضریبة دخل.  

 
ودي  ملیون لایر سع  ۱٬۲٤٦٫٥، وافق شركاء الشركة على زیادة رأس مال الشركة من خالل التحویل من األرباح المبقاة بمبلغ ۲۰۲۲یونیو    ۲۸في  

 ۱٦۸٫۷٥ملیون لایر سعودي والذي یتكون من    ۱٬٦۸۷٫٥لایر سعودي. نتج عن ذلك تعدیل مجموع رأس مال الشركة بمبلغ    ۱۰وبقیمة اسمیة بمبلغ  
مقفلة.    مةملیون سھم. كما في تاریخ إصدار ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة، قدمت الشركة طلبًا إلى وزارة التجارة للتحول إلى شركة مساھ

 تاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. حتى  إن اإلجراءات النظامیة في ھذا الصدد جاریة 
 

 البیئة والمجتمع والحوكمة  )أ
 

مطبقة تھدف  تتعرض الشركة لخطر الخسارة جراء التغیرات المناخیة واإلصابات البشریة وغیرھا من الظروف الطبیعیة. لدى الشركة آلیات شاملة  
طر  إلى مراقبة وتخفیف تلك المخاطر، بما في ذلك عملیات التفتیش الصحیة المنتظمة وسیاسات التطعیم وأحدث المصافي لوضع حاجز ضد ھذه المخا 

من التخفیف    . عالوة على ذلك، تسمح اإلجراءات التشغیلیة االحترازیة الصارمة للشركة المتعلقة بالمصافي بدرجة عالیة۲۰۲۲مارس    ۳۱وكما في  
والطاقة    في مواجھة الظروف المناخیة المعاكسة. تلتزم الشركة بضمان إنشاء مصافیھا وتشغیلھا بطریقة تراعي اآلثار االقتصادیة والراحة والبیئیة 

 على مدى العمر. 
 

حلیل الكھربائي. سیعمل ھذا المشروع على  أبرمت الشركة مذكرة تفاھم مع مقاول لتقییم إنتاج الھیدروجین األخضر الذي سیتم تصنیعھ باستخدام الت 
 تقلیل انبعاثات الكربون وتوفیر الھیدروجین األخضر لیتم استھالكھ في لوبریكانت فالیو بارك "لوبھب". 

 
المناخي. أدركت  باإلضافة إلى ذلك، تتحمل الشركة مسؤولیة مؤسسیة واضحة تتمثل في خفض االنبعاثات لتجنب أسوأ العواقب المترتبة عن التغیر  

 اإلدارة أن تكالیف الطاقة یمكن أن تزداد بمرور الوقت وأن التغیر المناخي یمكن أن یجعل بعض المواد نادرة وأكثر تكلفة.
 

فیھا.  ل  تعتقد اإلدارة بأن موظفیھا ھم من یجعلون العالمات التجاریة للشركة ناجحة وتود التأكد من أن موظفیھا یتمتعون ببیئة آمنة وصحیة للعم
لھا الدائم  وترتكز االلتزامات البیئیة واالجتماعیة على التزام الشركة "بفعل ما ھو صحیح". خالل تنفیذ اإلجراءات، تواصل الشركة التأكد من امتثا

 للمعاییر. 
 
  



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۸ 

 معلومات عامة (تتمة)  .۱
 

   النزاع بین روسیا وأوكرانیا )ب
 

، ارتفعت أسعار السلع العالمیة لبعض المواد الخام بشكل كبیر نتیجة للنزاع الجاري بین  ۲۰۲۲مارس    ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 .  روسیا وأوكرانیا. تعتمد آلیة تسعیر شراء وبیع اللقیم على الصیغ التي تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقود المبرمة مع األطراف

 
اض إجمالي  ال یزال الطلب العالمي على الطاقة قویاً مما أدى إلى زیادة ثابتة في أسعار النفط الخام. ومع ذلك، أدى ارتفاع أسعاراللقیم إلى انخف

   ھامش الربح والربحیة في األداء المالي للشركة خالل الفترة الحالیة. 
 

 المركز المالي واألداء المالي للشركة  )ج
 

، ارتفع سعر البیع والكمیات مما أدى بشكل أساسي إلى زیادة اإلیرادات والذمم المدینة. زادت  ۲۰۲۲مارس    ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  خالل فترة  
ات  اإلیرادمشتریات اللقیم خالل الفترة المنتھیة في ذلك التاریخ بسبب الزیادة في كمیة الشراء والسعر الذي نتج عنھ بشكل أساسي زیادة في تكلفة  

  والذمم الدائنة وأرصدة المخزون.
 

 أسس اإلعداد  .۲
 

 بیان االلتزام  )أ
 

المعتمدة في المملكة العربیة    "التقاریر المالیة األولیة"  ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة للشركة وفقاً  
 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    ۳۱مالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في  ال
اإلفصاح    درجة أقل من  ۳٤تھدف إلى تقدیم تحدیث على آخر مجموعة كاملة من القوائم المالیة السنویة. وبالتالي، یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم  

السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقریر  الدولیة  المعاییر  تتطلبھ  الذي  باإلفصاح  مقارنة  األولیة  المالیة  المعلومات  والمعاییر    في 
السنویة المالیة  القوائم  والمطلوبة في  للمراجعین والمحاسبین  السعودیة  الھیئة  الذي    ۲۳یضاح رقم  . راجع اإل واإلصدارات األخرى الصادرة عن 

 .  ۲۰۱۹و ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یوضح التعدیل المتعلق بالقوائم المالیة للسنوات المنتھیة في 
 

ت  لقد اختارت الشركة أن تعرض قائمة منفردة للدخل الشامل األولیة الموجزة وأن تعرض مصاریفھا حسب وظیفتھا. تقوم الشركة بإدراج التدفقا
   األنشطة التشغیلیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة.النقدیة من 

 
 أسس القیاس  )ب

 
إث یتم  المحددة، والتي  المنافع  التزامات  التاریخیة، باستثناء  التكلفة  لمبدأ  الموجزة وفقًا  المالیة األولیة  المعلومات  الحالیة  تم إعداد ھذه  بالقیمة  باتھا 

المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئ المالیة  لاللتزامات  الحالیة المخصومة واألدوات  بالقیمة  قیاسھا  التي تم  المتوقعة والمطلوبات اإلیجاریة  تمان 
ملة العرض  المشتقة المقاسة بالقیمة العادلة. یتم عرض ھذه المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة باللایر السعودي وھو العملة الوظیفیة وع

 للشركة. 
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۹ 

 اإلعداد (تتمة) أسس  .۲
 

   المعاییر الجدیدة والمعدلة )ج
 

جزة للشركة،  تم تطبیق بعض التعدیالت على المعاییر الراھنة لفترة التقریر الحالیة. لم یكن للتعدیالت أي أثر على المعلومات المالیة األولیة المو
  رجعي.وعلیھ، لم یكن على الشركة تغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر  

 
 . المعاییر والتفسیرات الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا بعد

 
ولم یتم تطبیقھا سابقاً بشكل مبكر  ۲۰۲۲مارس  ۳۱لقد تم إصدار بعض المعاییر المحاسبیة الجدیدة والتفسیرات التي ال تعد إلزامیة لفترات التقریر 

 والتعدیالت الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد: من قبل الشركة. فیما یلي المعاییر والتفسیرات 
 

 تاریخ السریان المتطلبات الرئیسیة العنوان
   

تصــنیف المطلوبات باعتبارھا  
ــة   ــداول مت أو غیر  ــة  ــداول  -مت

بة   تعدیالت على معیار المحاـس
 ۱الدولي رقم 

القوائم الـمالـیة" أن "عرض    ۱توضـــــح التـعدیالت ضـــــیـقة النـطاق على معـیار المـحاســــــبة اـلدولي رقم 
اـیة فترة  اًدا على الحقوق الموجودة في نـھ المطلوـبات مصـــــنـفة على أنـھا مـتداوـلة أو غیر مـتداوـلة، اعتـم
ــبیل المثال، اســتالم  ــأة أو األحداث بعد تاریخ التقریر (على س التقریر. ال یتأثر التصــنیف بتوقعات المنش

ا ما یعن عندما یشـیر إلى    ۱یھ معیار المحاسـبة الدولي رقم تنازل أو خرق للعھد). توضـح التعدیالت أیضـً
 "تسویة" التزام.

 ۲۰۲۳ینایر   ۱

   
ــات  ــیاســ ــاح عن الســ اإلفصــ

ة   اســـــبـی دیالت على   -المـح تـع
 ۱معیار المحاـسبة الدولي رقم 

ــة رقم  حول  ۲وبیان الممارسـ
 المعاییر الدولیة للتقریر المالي

 
 
 

لمطالبة المنـشآت باإلفصاح عن   ۱معیار المحاـسبة الدولي رقم قام مجلس معاییر المحاـسبة الدولي بتعدیل  
الســیاســات المحاســبة ذات األھمیة النســبیة بدالً عن الســیاســات المحاســبة الھامة. تحدد التعدیالت ما ھي 
ة   "معلومات ذات أھمیة نسـبیة عن السـیاسـة المحاسـبیة" وتشـرح كیفیة تحدید متى تكون معلومات السـیاـس

میة نســبیة. وتوضــح كذلك أن المعلومات التي لیســت ذات أھمیة نســبیة عن الســیاســة  المحاســبیة ذات أھ
المحاسـبیة ال تحتاج إلى اإلفصـاح عنھا. وإذا تم اإلفصـاح عنھا، فال یجب إخفاء المعلومات ذات األھمیة  

 النسبیة عن السیاسات المحاسبیة.
ا بت حول المعاییر    ۲عدیل بیان الممارسـة رقم لدعم ھذا التعدیل، قام مجلس معاییر المحاسـبة الدولي أیضـً

الدولیة للتقریر المالي بشـــأن إصـــدار أحكام النســـبیة لتوفیر إرشـــادات حول كیفیة تطبیق مفھوم األھمیة  
 النسبیة على اإلفصاحات عن السیاسات المحاسبیة.

 ۲۰۲۳ینایر   ۱

   
 -تعریف التقدیرات المحاـسبیة  

بة   تعدیالت على معیار المحاـس
 ۸الدولي رقم 

 
 

ــبة الدولي رقم  ــح التعدیل على معیار المحاسـ ــبیة والتغیرات في التقدیرات    ۸یوضـ ــات المحاسـ ــیاسـ السـ
المحاســــبیة واألخطاء، كیف یجب على الشــــركات التمییز بین التغییرات في الســــیاســــات المحاســــبیة  

لتـقدیرات المـحاســـــبـیة یتم والتغییرات في التـقدیرات المـحاســـــبـیة، وـھذا التمییز مھم ألن التغییرات في ا
تطبیقـھا ـبأثر مســـــتقبلي على المـعامالت المســـــتقبلـیة واألـحداث المســـــتقبلـیة األخرى، ولكن یتم تطبیق 
التغییرات في السـیاسـات المحاسـبیة بشـكل عام بأثر رجعي على المعامالت السـابقة واألحداث الماضـیة 

 األخرى وكذلك الفترة الحالیة.

 ۲۰۲۳ینایر   ۱

   
الضـــــریبـة المؤجلـة المتعلقـة  
وبــات   ـل ـط ـم واـل وـجودات  ـم بــاـل

 -الـناشــــــئة من مـعامـلة واـحدة  
بة   تعدیالت على معیار المحاـس

 ۱۲الدولي رقم 

ــبة الدولي رقم  ــریبة   ۱۲تتطلب التعدیالت على معیار المحاس ــركات إثبات الض ــرائب الدخل من الش ض
دئي،   ات المـب د اإلثـب ة على المـعامالت التي، عـن ــاوـیة من الفروـقات المؤقـتة  المؤجـل الغ متســـ تؤدي إلى مـب

ــتأجرین   ــتنطبق عادةً على المعامالت مثل عقود إیجار المس الخاضــعة للخصــم والخاضــعة للضــریبة. س
 والتزامات التفكیك وستتطلب إثبات موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة اإلضافیة.

 ۲۰۲۳ینایر   ۱

 
ت ولیس من المتوقع أن یكون للتعدیل المذكور أعاله أثر جوھري على الشركة في فترات التقاریر الحالیة أو  تقوم اإلدارة حالیًا بتقییم ھذه التعدیال

 المستقبلیة و على معامالتھا المستقبلیة المتوقعة. 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة 
 

األولیة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة السنویة  تتوافق السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الشركة إلعداد المعلومات المالیة  
 . ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للشركة للسنة المنتھیة في 

 
الفترة المشمولة بالتقر بالحمریة، اإلمارات العربیة المتحدة. إن  المعلومات المالیة حسابات فرع الشركة في ھیئة المنطقة الحرة  یر لفرع  تتضمن 

دیسمبر. تمت معامالت فرع الشركة بشكل أساسي بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي. تعتقد اإلدارة أنھ    ۳۱فترة الشركة أي    الشركة ھي نفسھا 
غیر  ال توجد مخاطر عمالت ناشئة عن معامالت تتم بعمالت مرتبطة باللایر السعودي. ال یُعد تعّرض الشركة لمخاطر العمالت الناشئة عن عمالت  

  السعودي جوھریًا بالنسبة للمعلومات المالیة األولیة الموجزة. مرتبطة باللایر
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۱۰ 

   تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة .۳
 

تؤثر على تحدید وتطبیق السیاسات المحاسبیة للموجودات    عند إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام وتقدیرات 
واإلیرادات والمصاریف واإلفصاحات المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول ھذه االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج تتطلب تعدیالت جوھریة  والمطلوبات  

 على القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلیة الفترات المستقبلیة. 
 

بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة بتاریخ التقریر، والتي لھا مخاطر كبیرة تؤدي  تشتمل االفتراضات الرئیسیة المتعلقة  
 ثناء: الى إحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات ھي نفسھا التي تم وصفھا في القوائم المالیة السنویة األخیرة. باست

 
  اإلیراداتتحقق  -محاسبي رئیسي حكم 

 
سعودیة  الشركة اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء اللقیم الالزم لمصافي الشركة في جدة وینبع ولتورید بعض المنتجات الثانویة إلى أرامكو ال لدى

إیضاح   (انظر  اآلخرین  لعمالئھا  للبیع  األساسي  الزیت  واستخراج  اللقیم  معالجة  منف بمحاسبة  الشركة    تقوم).  ۱۳بعد  بشكل  المعامالت  صل  ھذه 
السعودیة  الثانویة ألرامكو  للمنتجات  اللقیم ومبیعات  المعالجةمن    بدالً   باعتبارھا مشتریات من  الشركة على  .  تقدیم خدمات  قدرة  ھذا على أساس 

المستخدم ومزیج المنتجات المنتجة التي تختلف اختالفًا جوھریًا عن باللقیم  والحصول على منافع اقتصادیة كبیرة واتخاذ القرارات المتعلقة    السیطرة
 الذي تم شراؤة.  لقیمال
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۱۱ 

 ممتلكات ومصنع ومعدات  .٤
 

 فیما یلي الحركة في الممتلكات والمصنع والمعدات: 
 

 مرافق تصنیع  
مبان وتحسینات على  

 سیارات  آالت ومعدات أخرى أثاث وتجھیزات  عقار مستأجر 
أعمال رأسمالیة قید  

 المجموع  التنفیذ
        

        (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۸٬٥۱۱٬٦۲۹٬٦۹۲ ۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥ ۲٬۳٥٥٬٦۹۸ ۲٤۳٬٥۳٦٬۳۰٥ ۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱ ۳۳۰٬٦۹۹٬۰۱۳ ۷٬۷۲۳٬۱۳۹٬۲۱۰ التكلفة 

 ) ۳٬۳۸۹٬۱۸۳٬۹٥۰( - ) ۲٬۰٤۷٬٦۸۸( ) ۱۹۷٬٥٥۱٬۷٦۰( ) ۲٦٬۷٤۹٬۸٦٥( ) ۲۷٤٬٦۲۷٬٥۲۲( ) ۲٬۸۸۸٬۲۰۷٬۱۱٥( االستھالك المتراكم 
 ٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲ ۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥ ۳۰۸٬۰۱۰ ٤٥٬۹۸٤٬٥٤٥ ٦۱۷٬۲۷٦ ٥٦٬۰۷۱٬٤۹۱ ٤٬۸۳٤٬۹۳۲٬۰۹٥ صافي القیمة الدفتریة 

        
مارس    ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في 

        (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲

 ٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲ ۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥ ۳۰۸٬۰۱۰ ٤٥٬۹۸٤٬٥٤٥ ٦۱۷٬۲۷٦ ٥٦٬۰۷۱٬٤۹۱ ٤٬۸۳٤٬۹۳۲٬۰۹٥ صافي القیمة الدفتریة االفتتاحي 
 ٥٬۲۹۷٬۱۱۰ ٥٬۲۹۷٬۱۱۰ - - - - -   إضافات
 - ) ۸۷٤٬۰۰٦( - - - - ۸۷٤٬۰۰٦ تحویالت 

 ) ۸۲٬۲۹۷٬٥٦۱( - ) ٤۱٬۲٥۰( ) ۱٬۹٤٥٬۹۲٤( ) ۳۸٬۰۱٤( ) ۱٬٤۷۸٬۱٤۸( ) ۷۸٬۷۹٤٬۲۲٥( تكلفة االستھالك 
 ٥٬۰٤٥٬٤٤٥٬۲۹۱ ۱۸۸٬۹٥٥٬٤۲۹ ۲٦٦٬۷٦۰ ٤٤٬۰۳۸٬٦۲۱ ٥۷۹٬۲٦۲ ٥٤٬٥۹۳٬۳٤۳ ٤٬۷٥۷٬۰۱۱٬۸۷٦ القیمة الدفتریة الختامي صافي 

        
        (غیر مراجعة) ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 

 ۸٬٥۱٦٬۹۲٦٬۸۰۲ ۱۸۸٬۹٥٥٬٤۲۹ ۲٬۳٥٥٬٦۹۸ ۲٤۳٬٥۳٦٬۳۰٥ ۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱ ۳۳۰٬٦۹۹٬۰۱۳ ۷٬۷۲٤٬۰۱۳٬۲۱٦ التكلفة 
 ۳٬٤۷۱٬٤۸۱٬٥۱۱ - ۲٬۰۸۸٬۹۳۸ ۱۹۹٬٤۹۷٬٦۸٤ ۲٦٬۷۸۷٬۸۷۹ ۲۷٦٬۱۰٥٬٦۷۰ ۲٬۹٦۷٬۰۰۱٬۳٤۰ االستھالك المتراكم 

 ٥٬۰٤٥٬٤٤٥٬۲۹۱ ۱۸۸٬۹٥٥٬٤۲۹ ۲٦٦٬۷٦۰ ٤٤٬۰۳۸٬٦۲۱ ٥۷۹٬۲٦۲ ٥٤٬٥۹۳٬۳٤۳ ٤٬۷٥۷٬۰۱۱٬۸۷٦ صافي القیمة الدفتریة 
 

ملیون لایر   ٦٫۸۱٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، النخفض مجموع الدخل الشامل للفترة المنتھیة بمقدار ۱۰للممتلكات والمنشآت والمعدات أو انخفض بنسبة ، إذا ما زاد العمر اإلنتاجي المقدر  ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 
 )، على التوالي. ملیون لایر سعودي ۸٫۸٥ملیون لایر سعودي أو ارتفع بمقدار  ٦٫۷٥: النخفض بمقدار ۲۰۲۱مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ۸٫۸٥سعودي أو ارتفع بمقدار 
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۱۲ 

 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 

     
 ) ۱٬۸۰۹٬۲٤٥( ) ۲۳۲٬۷۸۰( ) ٤۹٥٬۰۹٦( ) ۱٬۰۸۱٬۳٦۹(   استھالك

 ۹۹٬۸۰۱٬۸٤٥ ۳٬۰۲٦٬۱٤٥ ٥٬٤٤٦٬۰٥۲ ۹۱٬۳۲۹٬٦٤۸ (غیر مراجعة) ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 
 

 مطلوبات إیجاریة  )ب

  
 ۲۰۲۲مارس  ۳۱

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

 ۱۱۷٬٦٤۰٬٤۸٦ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲    الرصید االفتتاحي
 ) ۱۰٬۱۷۷٬۳۹٤( ) ۲٤۸٬۸۹۸(  مدفوعات اإلیجار خالل الفترة/ السنة 

 ٥٬۳۳۹٬۹۰۰ ۱٬۲۲۹٬۳۲٤  الفترة / السنة فائدة على المطلوبات اإلیجاریة خالل  
 ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ ۱۱۳٬۷۸۳٬٤۱۸  الرصید الختامي

 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

   
 ٥٬۲٦۸٬٤۷٤ ۱٤٬۷۷۱٬٤٥۸ متداولة 

 ۱۰۷٬٥۳٤٬٥۱۸ ۹۹٬۰۱۱٬۹٦۰ غیر متداولة 
 ۱۱۳٬۷۸۳٬٤۱۸ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ 

 
 الدخل الشامل األولیة الموجزة مبالغ مثبتة في قائمة 

 
 مارس  ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر  

 ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)

۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)

   
 ۱٬۸۰۹٬۲٤٥ ۱٬۸۰۹٬۲٤٥ تكلفة االستھالك لموجودات حق االستخدام 
 ۱٬۲۹۲٬٥۷٥ ۱٬۲۲۹٬۳۲٤ مصروف الفائدة (مدرج بتكالیف التمویل)

 ۱٬۹۱۱٬٥٤۰ ۲٬۱٤۳٬۰۰۷ باإلیجارات قصیرة األجل (مدرجة في مصاریف البیع والتوزیع)مصاریف مرتبطة 
 

نقطة    ۲۰۰، إذا ما زاد معدل االقتراض اإلضافي المستخدم لتحدید القیمة الحالیة المخصومة للمطلوبات اإلیجاریة بمقدار  ۲۰۲۲مارس    ۳۱في   
ملیون لایر سعودي وارتفع بمقدار    ۰٫۰۱النخفض مجموع الدخل الشامل للفترة المنتھیة بمقدار  أساس، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة،  

)،  ۰٫۱۱ملیون لایر سعودي أو ارتفع بمقدار  ۰٫۰٤: النخفض بمقدار ۲۰۲۱مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ۰٫۰٦
 على التوالي. 

 
ملیون   ۱۰۹٫۷۳:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۱۰۹٫۷۳لتدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المحتملة بمبلغ  ، تم إدراج ا۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  

نفقات  لایر سعودي) (غیر مخصومة) في المطلوبات اإلیجاریة ألنھ من المؤكد بشكل معقول أنھ سیتم تمدید عقد اإلیجار، نظًرا ألن الشركة تكبدت  
 .۲۰٤۳الشركة خیار التمدید حتى السنة المالیة  رأسمالیة جوھریة على األرض. طبقت 

 
  



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۳ 

 مخزون  .٦

 ۲۰۲۲ مارس ۳۱ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

   
 ۲۹۳٬۳۰٦٬۰۱۱ ۲۰۳٬۷٦۱٬۰۳۱ الزیوت األساسیة والمنتجات الثانویة  -البضائع الجاھزة 

 ۲۱٥٬٤۷۷٬۹۰٦ ۲۸٥٬۹۹۱٬۱٥۱ إنتاج قید التنفیذ 
 ۱۱۷٬٤۰۰٬۱۹۰ ۱٦۱٬۸٥۲٬۹۰۱ اللقیم   -المادة الخام 

 ۹۸٬٤۱٤٬۸٤٦ ۹۹٬٦٦۹٬۲۸٦ قطع الغیار والمواد المستھلكة 
 ۷٥۱٬۲۷٤٬۳٦۹ ۷۲٤٬٥۹۸٬۹٥۳ 

 ) ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹( ) ۱٤٬۷۱۸٬۸۷٤(   ناقصاً: مخصص مخزون متقادم
 ۷۳٦٬٥٥٥٬٤۹٥ ۷۱۰٬۰٦۱٬۸۷٤ 

 
 فیما یلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم: 

 ۲۰۲۲ مارس ۳۱  
 مراجعة)(غیر 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

    
 ۱۲٬۹۳۷٬۷۰٦ ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹  الرصید االفتتاحي 

 ۱٬٥۹۹٬۳۷۳ ۱۸۱٬۷۹٥  مخصص للفترة / السنة 
 ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹ ۱٤٬۷۱۸٬۸۷٤  الرصید الختامي

 
المتغیرات األخرى ثابتة، سینخفض / یرتفع مجموع  ٪، مع بقاء جمیع ۱۰، إذا ما زادت الخصومات الكمیة أو نقصت بنسبة ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في  

  ۱٫٤٥: ینخفض / یرتفع بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في    ۱٫٤۷الدخل الشامل للفترة المنتھیة بذلك التاریخ بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي). 

 
 ذمم مدینة تجاریة  .۷

 إیضاح  
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة)
    

 ٤٥٤٬۹۹۷٬٥٦۳ ٥٦۰٬٤۹٥٬٥٦٤  ذمم مدینة تجاریة 
 ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ٥۰۱٬۳۳۹٬۲۱٤ ۱۳   أطراف ذات عالقة

  ۱٬۰٦۱٬۸۳٤٬۷۷۸ ۸٦۸٬۰۲۹٬۱۸٦ 
 ) ٥٬۳٥۱٬٥٤۱( ) ٦٬۸۱۲٬۰۲۸(  مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

  ۱٬۰٥٥٬۰۲۲٬۷٥۰ ۸٦۲٬٦۷۷٬٦٤٥ 
 

الذمم   تسویة  البالغة  تم  التجاریة  (  ٦٤٥٫۳۲المدینة  األولیة    ٦۳۲٫۰۳:  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي  المالي  المركز  قائمة  ملیون لایر سعودي) في 
   الموجزة.

 
 فیما یلي الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة: 

 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱  
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

    
 ٥۰٥٬٦٤۱ ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  الرصید االفتتاحي 

 ٤٬۸٤٥٬۹۰۰ ۱٬٤٦۰٬٤۸۷  المحمل للفترة / للسنة 
 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱ ٦٬۸۱۲٬۰۲۸  الرصید الختامي

 
٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سینخفض /  ۱۰، إذا ما زاد مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة أو نقص بنسبة ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

  ۰٫٥٤: ینخفض / یرتفع بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في    ۰٫٦۸مجموع الدخل الشامل للفترة المنتھیة بمبلغ  یرتفع  
 ملیون لایر سعودي). 

 
  



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٤ 

 التجاریة من العمالء الخارجیین: یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة 
 

 إجمالي القیمة الدفتریة  ۲۰۲۲مارس  ۳۱
المتوسط المرجح لمعدل  

 الخسارة  مخصص الخسارة 
      

 ٤٬۷٦۲٬۸۱۹ ٪۰٫٤۸ ۹۸۸٬٥۷۱٬۲۳٤ متداولة (غیر متأخرة السداد) 
 ۳٤۳٬٤۱۱ ٪۰٫٤۹ ٦۹٬٥۷۸٬۷۰٥ یوًما  ۹۰ - ۱متأخرة السداد من 
 ۹۸٬٤۱۲ ٪٦٫۹٦ ۱٬٤۱٤٬۲۳۳ یوًما  ۱۸۰ - ۹۱متأخرة السداد من 
 ۱٬٦۰۷٬۳۸٦ ٪۷۰٫۷۹ ۲٬۲۷۰٬٦۰٦ یوًما  ۳٦۰ - ۱۸۱متأخرة السداد من 

 ٦٬۸۱۲٬۰۲۸  ۱٬۰٦۱٬۸۳٤٬۷۷۸ المجموع 
 

المدینة لألطراف  ، لم تكن الذمم التجاریة  ۲۰۲۲مارس  ۳۱تتعلق الذمم التجاریة المدینة بالمبیعات التي تمت خالل الفترة لعمالء الشركات. كما في 
ملیون لایر سعودي) مستحقة بعد. كما أن ھذه المتعلقة باألطراف   ٤۱۳٫۰۳: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥۰۱٫۳٤ذات العالقة البالغة 

ألرصدة األطراف ذات  ذات العالقة من الشركات لیس لھا تاریخ من التخلف عن السداد، وبالتالي یعتبر احتمال التخلف عن السداد ضئیالً. بالنسبة  
مدى  العالقة، تطبق الشركة الطریقة المبسطة لرصد مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة، والتي تسمح باستخدام مخصص خسارة االئتمان المتوقعة  

كن مستحقة بعد في  الحیاة بناًء على مصفوفة المخصص. عالوة على ذلك، فإن أرصدة األطراف ذات العالقة بھا مخاطر ائتمانیة منخفضة ولم ت
 تاریخ كل تقریر مالي. 

 
یوما. لیس    ٦۰إلى    ۳۰الذمم المدینة التجاریة ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من  

لتالي فإن ھذه األرصدة بدون ضمانات. تعتبر  من سیاسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدینة التجاریة لدى األطراف األخرى، وبا
یوماً من تاریخ استحقاقھا وتستند    ۳٦۰الشركة الذمم المدینة التجاریة متخلفة عن السداد، عندما یفشل الطرف المقابل في سداد دفعاتھ تعاقدیة خالل  

ستنفد جمیع جھود االسترداد، وقررت عدم وجود توقع معقول  على خبرتھا السابقة. تقوم الشركة بشطب الموجودات المالیة، كلیا أو جزئیا، عندما ت
 الستردادھا. 

 
یتم بشكل عام تسویة المطلوب من األطراف ذات العالقة والذمم    نظراً لقصر أجل الذمم المدینة التجاریة، فإن قیمتھا الدفتریة تقارب قیمھا العادلة.

 فإن قیمتھا الدفتریة تعتبر مماثلة للقیمة العادلة.  شھًرا من تاریخ التقریر. ومن ثم ۱۲المدینة األخرى خالل 
 

   ودیعة قصیرة األجل  .۸
 

. تم االحتفاظ بھذه الودیعة قصیرة األجل  ۲۰۲۲مارس    ۱۷یوًما في    ۹۱ملیون لایر سعودي في ودیعة قصیرة األجل مدتھا    ۱٤٥أودعت الشركة  
. أودعت الشركة ودائع جدیدة قصیرة األجل عند االستحقاق. أودعت  ۲۰۲۲یونیو    ۱٦لدى أحد البنوك التجاریة وكان من المقرر أن تستحق في  

مارس    ۱۷، وتم استحقاق آخر ودیعة في  ۲۰۲۲مارس    ۳۱الشركة ودائع قصیرة األجل على أساس متكرر خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
۲۰۲۲.  

 
صنیف ائتماني جید وتدر دخل مالي بمعدالت السوق السائدة. تُقدر القیمة الدفتریة في  یتم إیداع ودیعة قصیرة األجل لدى أحد البنوك التي تتمتع بت

 تاریخ كل تقریر لتكون مماثلة لقیمتھا العادلة. 
 

 نقد وما یماثلھ  .۹

  
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

 ۲۸۰٬۰۰۰ ۲۷۰٬۰۰۰  نقد في الصندوق 
 ۲۹٬۳۲۲٬۸۹٤ ۳٤۳٬٤۹٤٬۳۷۱  نقد لدى البنوك 

 ۱٬۳۱۹٬۸۸۳٬٦۰۸ ۱٬٥۳۳٬٥۹٤٬۷٥۰  ودائع ألجل 
  ۱٬۸۷۷٬۳٥۹٬۱۲۱ ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ 

 
در إیرادات مالیة  یتم إیداع النقد لدى البنوك والودائع ألجل لدى بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة جیدة. یتم إیداع الودائع ألجل لدى بنوك تجاریة محلیة وتُ 

   السائدة بفترات استحقاق أصلیة لثالثة أشھر أو أقل.بأسعار السوق 
 

  ٤۱إلى  ۱۱ملیون لایر سعودي في ودیعة قصیرة األجل ذات فترة استحقاق تمتد من  ۱٬٥۳۳٫٥۹، أودعت الشركة مبلغ ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 
. عند االستحقاق،  ۲۰۲۲أبریل    ۲۷إلى    ۲۰۲۲أبریل    ٤الفترة من  یوًما. احتفظت البنوك التجاریة بھذه الودائع ألجل، وكان من المقرر أن تستحق في  

 . ۲۰۲۲مارس  ۳۰أودعت الشركة ودائع ألجل على أساس متكرر خالل الفترة، وتم استحقاق آخر ودیعة في 
  



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٥ 

 اقتراضات  .۱۰
 

 تتكون االقتراضات طویلة األجل مما یلي:

 
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱ 

 (غیر مراجعة)
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۲٦۱٬۲٦۱٬۰۹۳  التسھیالت المصرفیة اإلسالمیة (مرابحة)
 ) ۱٤٦٬۲٥۰٬۰۰۰( ) ۱٥۷٬٥۱۱٬۰۹۳(  ناقًصا: الجزء المتداول من اقتراضات طویلة األجل 

  ۲٬۱۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ ۲٬۱۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ 
 

 باللایر السعودي: فیما یلي العمالت المستخدمة في االقتراضات وما یعادلھا  
 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

   
 ۱٬٦۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٬٦۹٦٬٤۲٦٬٤۹۲   باللایر السعودي

 ٥٦۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥٦٤٬۸۳٤٬٦۰۱ بالدوالر األمریكي
 ۲٬۲٦۱٬۲٦۱٬۰۹۳ ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 
ملیون لایر    ۱٬٦۸۷٫٥بموجب ترتیب المرابحة مع خمسة بنوك محلیة بمبلغ  ، أبرمت الشركة اتفاقیة قرض إسالمي مشترك  ۲۰۲۱أغسطس    ۱۹في  

ملیون لایر سعودي) لغرض سداد اقتراضات سابقة وضعت مع بنك تجاري محلي. سیبدأ    ٥٦۲٫٥ملیون دوالر أمریكي (ما یعادل    ۱٥۰سعودي و
. تتحمل ھذه التسھیالت  ۲۰۲۹یونیو    ۳۰متفق علیھا حتى  وستستمر على أساس أقساط نصف سنویة    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰سداد األقساط الرئیسیة من  

ومة باللایر  تكالیف تمویل بأسعار السوق، والتي تعتمد بشكل عام على معدل سعر الفائدة السائد بین البنوك في السعودیة ("سایبور") لالقتراضات المق
المقومة بالدوالر األمریكي. تراوح الفارق خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة  السعودي وبسعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن ("لیبور") لالقتراضات  

سنویًا). عالوة على   ٪۱  -  ٪۰٫۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سنویًا (السنة المنتھیة في    ٪۱  -  ٪۰٫۷٥على ھذه التسھیالت بین    ۲۰۲۲مارس    ۳۱في  
 ذلك، ال یوجد ضمان على موجودات الشركة بسبب اتفاقیات االقتراض طویلة األجل ھذه. 

 
ة. كما  تحتوي اتفاقیات االقتراض طویلة األجل المذكورة أعاله على تعھدات معینة، والتي تتطلب، من بین أمور أخرى، الحفاظ على نسب مالیة معین

   كة ملتزمة بجمیع التعھدات مع المقرضین.كانت الشر، ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 
 

تمویل المثبتة  إن القیمة العادلة للقروض طویلة األجل ھي تقریبا مساویة لقیمھا الدفتریة ألنھا تخضع لفائدة بأسعار السوق. تم اإلفصاح عن تكالیف ال
 كمصروف على االقتراضات المذكورة أعاله في تكلفة التمویل. 

 
تمتلك الشركة تسھیالت بنكیة قصیرة األجل من بنوك تجاریة محلیة إلدارة رأس مالھا العامل باللایر السعودي. إن  ،  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  

ه  التسھیل مقوم باللایر السعودي ویتحمل تكالیف تمویل على أساس أسعار السوق السائدة. ال توجد تعھدات مالیة ساریة على الشركة بموجب ھذ 
. كما أن التسھیل غیر مضمون. ویستحق التسھیل البنكي في غضون اثني عشر شھًرا. یبلغ مجموع التسھیالت االئتمانیة  التسھیالت مع البنك المعني

في   كما  للشركة  المتاحة  المستخدمة  (  ۳٤۸٫۷٥حوالي    ۲۰۲۲مارس    ۳۱غیر  ملیون لایر   ۳٤۸٫۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي 
 سعودي).

 
رئیسیة للشركة من االقتراضات بمعدالت متغیرة، مما یعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدیة. خالل فترة  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة ال

، كانت اقتراضات الشركة بأسعار متغیرة مقومة بشكل أساسي باللایر  ۲۰۲۱والسنة المنتھیة في دیسمبر    ۲۰۲۲مارس    ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  
 مریكي.السعودي والدوالر األ

 
وحدة أساس مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، ستزید / تنقص الفائدة    ۱۰۰، إذا ما كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل بمقدار  ۲۰۲۲مارس    ۳۱في  

 سعودي). ملیون لایر   ٦٫٥٥: ۲۰۲۱مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي (الثالثة أشھر المنتھیة في  ۷٫۱۱المستقبلیة على القروض القائمة بمبلغ  
 

  



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٦ 

 ذمم دائنة تجاریة  .۱۱

 إیضاح  
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)  
    

 ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ ۱٬۰٥٦٬۳۰٦٬۸٥۳ ۱۳   أطراف ذات عالقة
 ٤٥٬٤٤۳٬۲۳۷ ٤٤٬۲٦٤٬۸۹۸  أطراف أخرى 

 ۳۱٬۰۹۹٬۲۱٥ ۳۲٬۷٦۷٬۹۱۰  التزام خطة االدخار 
 ۷٦٬۸٦۳٬۲۷۱ ۹۱٬۸۰٦٬۱٥۷  ذمم دائنة أخرى* 

  ۱٬۲۲٥٬۱٤٥٬۸۱۸ ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ 
 

ملیون لایر   ۲٥٫٥۷ملیون لایر سعودي والدفعات المقدمة من العمالء بمبلغ  ٥٤٫۹۲* وتتعلق بشكل رئیسي بالمتاجر وموردي قطع الغیار والبالغة 
 سعودي. 

 
الدفتریة للذمم الدائنة التجاریة مقاربة  القیمشھًرا من تاریخ إثباتھا. تعتبر    ۱۲-۳الذمم الدائنة التجاریة غیر مضمونة ویتم سدادھا عادة في غضون  

 لقیمھا العادلة، وذلك بسبب طبیعتھا قصیرة األجل. 
 

ئمة المركز المالي حیث تمتلك الشركة حالیاً حق نافذ نظاًما بمقاصة  یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في قا
رامكو  المبالغ المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. أبرمت الشركة اتفاقیات مع أ

  شراء النفط وإرجاع المنتجات الثانویة (زیت الوقود الثقیل البحري) في مصفاةمصفاة جدة والسعودیة لشراء اللقیم وإرجاع المنتجات الثانویة في  
یوًما ویتم سداد صافي المدفوعات إلى أرامكو السعودیة أو   ۹۰إلى  ٦۰. تتم تسویة الرصید المتعلق بھذه المعامالت بعد ۳ینبع. أنظر اإلیضاح رقم 

 ظروف وتفي بمتطلبات المقاصة في المعاییر الدولیة للتقریر المالي. استالمھا منھا. یمكن إجراء مقاصة لألرصدة في جمیع ال 
 

 :۲۰۲۲مارس  ۳۱یعرض الجدول التالي األدوات المالیة المثبتة التي تمت مقاصتھا أو تخضع لترتیبات مقاصة قابلة للتنفیذ كما في 
 

   المعروضة لغ اصافي المب   المقاصة المبالغ إجمالي المبالغ  
    المقاصة على قائمة المركز المالي األولیة الموجزة آثار 

    
    (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲مارس  ۳۱

 ٥۰۱٬۳۳۹٬۲۱٤ ) ۷٤۲٬۱٦۲٬۹۸٦( ۱٬۲٤۳٬٥۰۲٬۲۰۰ ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 
 ۱٬۰٥٦٬۳۰٦٬۸٥۳ ) ۷٤۲٬۱٦۲٬۹۸٦( ۱٬۷۹۸٬٤٦۹٬۸۳۹ ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

    
    قائمة المركز المالي آثار المقاصة على 

    (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 
 

 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى .۱۲

 إیضاح  
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 مراجعة)(غیر 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

 - ۱۰٥٬۲۳۸٬۲۷۰ ۱-۱۲ صافي ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع 
 ۳۷٬۱٦۲٬٦۸۱ ٤۳٬۲٥٦٬۰٦۹  مستحقات لخصومات الكمیة والخصومات

 ۱۸٬۱٤٦٬۳٥٤ ۲۱٬۹۲٥٬۱۷٥  مصاریف مستحقة 
 ۳۸٬۳۰٤٬٦۱٤ ٥٬۱۹۸٬۷۷۰  مكافآت مستحقة 
 ٦٬۳۳٥٬۷۸۹ ٤٬٦۰۱٬۰۰۱ ۲-۱۲ المشتقة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. األدوات المالیة 

 ٥٬۱۲۷٬٦۹٥ ۱۱٬٤۸۸٬۲۱۲ ۳-۱۲ أخرى
  ۱۹۱٬۷۰۷٬٤۹۷ ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ 
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 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۷ 

 
، الخاضعة لمعدل ضریبة القیمة المضافة بنسبة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱نظًرا للزیادة في المبیعات المحلیة خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في    ۱۲-۱
 .۲۰۲۲مارس  ۳۱٪، فإن الشركة لدیھا صافي ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع كما في  ۱٥

 
   ھ. تعتمد الشركة على الطرف المقابل لتقییم ھذه المشتقات.لم یتم تصنیف الترتیب كترتیب تحوط منذ بدایت   ۱۲-۲

 
 فیما یلي تحلیل األدوات المالیة المشتقة والقیم العادلة ذات الصلة مع القیم االسمیة المصنفة حسب مدة االستحقاق: 

 
 القیمة االسمیة  القیمة العادلة السالبة  

 
مارس   ۳۱كما في 
۲۰۲۲   

 (غیر مراجعة)

دیسمبر   ۳۱كما في 
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)

مارس   ۳۱كما في 
۲۰۲۲ 

 (غیر مراجعة)

دیسمبر   ۳۱كما في 
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)
     

 ۲۹۷٬۱۳٥٬٤۰۹ ۲۹۷٬۱۳٥٬٤۰۹ ٦٬۳۳٥٬۷۸۹ ٤٬٦۰۱٬۰۰۱ مقایضات سعر الفائدة 
 

 .۲۰۲۲مارس   ۳۱تتعلق بالمطلوبات مقابل رصید إجازات الموظفین غیر المستخدمة كما في    ۱۲-۳
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  .۱۳
 

فوذ  تتكون األطراف ذات العالقة من الشركاء والشركات الشقیقة وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو الن
إلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا  الجوھري لھذه األطراف. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي یملك بعض أعضاء مجلس ا

عالوة    (أطراف ذات عالقة أخرى). تُعد الشركات الشقیقة للشركة منشآت مملوكة من قبل الشركة األم النھائیة، لكنھا لیست جزًءا من ھذه الشركة.
 على ذلك، تخضع الشركة في النھایة لسیطرة حكومة المملكة العربیة السعودیة. 

 
 قائمة األطراف ذات العالقة التي تمتلك الشركة معھا معامالت وأرصدة ھامة: فیما یلي 

 
 طبیعة العالقة  اسم الطرف ذي العالقة 

  
 الشریك والشركة األم النھائیة  شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة") 

 شریك شركة جدوى لالستثمار الصناعي ("جدوى") 
 شركة شقیقة  السعودیة موبیل المحدودة ("سامرف") شركة مصفاة أرامكو 

 شركة شقیقة  شركة أس أویل 
 شركة شقیقة  شركة موتیفا للتجارة ذ.م.م 
 شركة شقیقة    شركة ارامكو للكیماویات

 شركة شقیقة  شركة أرامكو السعودیة للتكنولوجیا 
 

 الترتیب مع أرامكو السعودیة 
 

 وینبع عقود الشراء والبیع في مصفاة جدة   .۱
 

لسعودیة لبیع  أبرمت الشركة اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء اللقیم الالزم لمصافیھا في جدة وینبع. كما أبرمت الشركة اتفاقیة شراء مع أرامكو ا 
أنظر بًضا اإلیضاح  بعض المنتجات. تعتمد آلیة تسعیر بیع وشراء ھذه المنتجات على الصیغ التي تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقود.  

 . ۳رقم 
 

 اإلدارة الفنیة وخدمات الدعم واإلیجارات .۲
 

ي إیجار  كما تقدم أرامكو السعودیة الدعم الفني التشغیلي والمرافق والموارد البشریة للشركة على أساس شروط تجاریة. كما أبرمت الشركة اتفاقیت
 بیب بشروط تجاریة.مع أرامكو السعودیة لتأجیر األراضي في جدة وخطوط األنا 

 
 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

 كما تتلقى الشركة خدمات الدعم الفني واإلداري من سامرف بشروط تجاریة. 
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۱۸ 

   ي اإلدارةمعامالت مع كبار موظف
 

ة عن  یشمل موظفو اإلدارة الرئیسیون جمیع رؤساء األقسام وكبار الموظفین المشاركین في عملیات الشركة. فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدار
 الفترة:  

 
  مارس  ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر 

 
۲۰۲۲ 

 (غیر مراجعة)
۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة)
   

 ۸٬۹۸٥٬۱۱۲ ۷٬۸۱۹٬۰۷٥ منافع الموظفین قصیرة األجل 
 ۱٬٤۲۸٬۸۱٥ ٦٥۰٬٥۳۸ 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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   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
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۱۹ 

 
 (تتمة)  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ۱۳

 
 لمالیة: تتلخص فیما یلي المعامالت واألرصدة الجوھریة مع األطراف ذات العالقة التي تمت في سیاق األعمال االعتیادیة والمدرجة في المعلومات ا

 
   الرصید الختامي كما في ر المنتھیة في مبلغ المعامالت لفترة الثالثة أشھ طبیعة المعاملة  طرف ذو عالقة 

  مطلوب من أطراف ذات عالقة 
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)  
      

 ۱٤۱٬۸٦۸٬۲۱٦ ۲٤۸٬۷۳٦٬٤۹۳ ٦٦۳٬۷۸۷٬۹٦٥ ۱٬۱۷۳٬۸۹۸٬٦۲٤   بیع المنتجات الثانویة أرامكو السعودیة 
 ۱۷۸٬۹٥٤٬۰۸٦ ۱٥٤٬۷۱۰٬٦۱۲ ۱۲۰٬٤۰۳٬۸٤۸ ۲۰۰٬٦۳۹٬٦۹۰   بیع المنتجات الثانویة سامرف 

 ۷۰٬۰۸۲٬۱۱۲ ۹٥٬۰۱٥٬٤۱۲ ۱٤۰٬۸٤۰٬۰٥٦ ۳۰۲٬٤۹۷٬۱۱٤ زیوت األساس مبیعات  شركة أس أویل 
 ۲۱٬٤۲۰٬۸۷۰ - ۷٥٬٥٥۳٬۲۲۷ - زیوت األساس مبیعات  شركة موتیفا للتجارة ذ.م.م 
 ۷۰٦٬۳۳۹ ۲٬۸۷٦٬٦۹۷ - - زیوت األساس مبیعات  شركة ارامكو للكیماویات 

    ٥۰۱٬۳۳۹٬۲۱٤ ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ 
      مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 

      
 ۸۹۲٬٥۸۷٬٤٥۸ ۹۰۳٬۸٤٦٬۹۳۱ ۱٬۱۱٥٬٤٥۸٬٥۱٥ ۱٬۹۹۹٬۲٤٥٬٥۲۹ شراء اللقیم والمواد والمرافق  أرامكو السعودیة 

 ۱۸٬۰٤٤٬۷٥۳ ۱۰۸٬۲۸٦٬۸٥۳ ٦٬۰۷٥٬۷۹۳ ٥٬٤۰٥٬۷۹۸ فنیة ودعم إداري خدمات  
 - - ٦٦۰٬۸۷۹ ٦٦۰٬۸۷۹ إیجار قطعة أرض في مصفاة جدة وخط أنابیب في مصفاة ینبع  

 - - ۹٥۱٬۳۰۳ ۲۳٤٬۱٦۱ خدمات فنیة ودعم إداري  سامرف 
 ۲۲٬٦۳۳٬۰۸۱ ٤٤٬۱۷۳٬۰٦۹ ۱٥٦٬٤۷٦٬۱۷۸ ۱۷٬۹۰۸٬۲۸٥ زیوت األساس مشتریات  شركة أس أویل 

 - - ۳۰۰٬۰۰۰ - خدمات فنیة ودعم إداري  شركة أرامكو السعودیة للتكنولوجیا 
    ۱٬۰٥٦٬۳۰٦٬۸٥۳ ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ 

 
) على التوالي، من مجموع اإلیرادات.       ٪۱۹و ٪۳۷: ۲۰۲۱مارس  ۳۱(الثالثة أشھر المنتھیة في  ٪۱۸و ٪٤۳تقارب إیرادات الشركة المشتقة من عملیات البیع إلى أرامكو السعودیة والشركات الشقیقة األخرى ما نسبتھ 



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۰ 

 إیرادات  .۱٤
 

ة. تمتلك  تستمد الشركة إیراداتھا من نقل البضائع في نقطة زمنیة معینة واإلیرادات من الشحن والخدمات إلى أرامكو السعودیة على مدار فترة زمنی
 ئیسیة التالیة: الشركة خطوط اإلنتاج الر

 
 مارس  ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر 

 ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)

۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)

   
 ۹۸۱٬۹۷۹٬٤۳٥ ۱٬۳۱۸٬۷۷۹٬۲۷۸ إیرادات من مبیعات الزیوت األساسیة 
 ۸۰۲٬٦٤۰٬٤۹۹ ۱٬٤۲۱٬۹٦٤٬۲٤٤ إیرادات من مبیعات المنتجات الثانویة 

 ۲٬۷٤۰٬۷٤۳٬٥۲۲ ۱٬۷۸٤٬٦۱۹٬۹۳٤ 
 

ملیون لایر سعودي (فترة الثالثة    ۲۷٫۷، حققت الشركة إیرادات من خدمات الشحن بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
   ملیون لایر سعودي). ۱۹٫٤۹:  ۲۰۲۱مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في 

 
 قامت اإلدارة بتصنیف عملیاتھا الجغرافیة كما یلي: 

 
 مارس  ۳۱المنتھیة في ر لفترة الثالثة أشھ 

 
۲۰۲۲ 

 (غیر مراجعة)
۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة)
   المعلومات الجغرافیة 

   إیرادات من مبیعات محلیة 
 ۱٬۱۲۷٬۷۳٦٬٦۱۳ ۱٬۸۷۲٬۹٥٦٬٥۱٦ المملكة العربیة السعودیة 

   

   إیرادات من مبیعات التصدیر 
 ۳۲۲٬۱۲٤٬۱۷۳ ٤٦۱٬٥۲٥٬۱۸٤ اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۳۹٬٦٥۸٬۰۳٤ ۲۰۲٬۰٥٤٬۲٦۲ الھند 
 ۱۷۳٬۲۹۰٬٥٦۷ ٦٥٬٦۳۹٬٤۹۷ سنغافورة 

 ۱۲۱٬۸۱۰٬٥٤۷ ۱۳۸٬٥٦۸٬۰٦۳ أخرى
   

 ۱٬۷۸٤٬٦۱۹٬۹۳٤ ۲٬۷٤۰٬۷٤۳٬٥۲۲ المجموع 
 

 تكلفة اإلیرادات  .۱٥
 مارس  ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر إیضاح  

  ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)

۲۰۲۱ 
 مراجعة)(غیر 

    
 ۱٬۲۲۲٬۱٥۱٬۳۲۷ ۲٬۰۹۷٬۰٤۲٬٤۳۱  تكلفة المواد 

 ۸۱٬۷۳۰٬٥۹٥ ۸۲٬۰۸۷٬۷۲۷  استھالك ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ٤۷٬٤۱۰٬٥٥۲ ٤۳٬۸۲٦٬۰۳٦  تكالیف متعلقة بالموظَّفین

 ۱٬٦۹۳٬۸٤٥ ۱٬٤٦۱٬۰٦٥ ٥   استھالك موجودات حق االستخدام
 ۲٤۱٬٦۷٦ ۸۹٬۷۷۱  إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 ۱۹٬٦٥٤٬۰۹۹ ۹٬۸۱۱٬۳۳۷  أخرى
  ۲٬۲۳٤٬۳۱۸٬۳٦۷ ۱٬۳۷۲٬۸۸۲٬۰۹٤ 

 
  



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۱ 

 مصاریف عمومیة وإداریة  .۱٦
 مارس  ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر  

  ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)

۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)

    
 ۲۹٬٤٥۳٬٤٦۷ ۳۷٬۲۹۲٬۳۹٥  تكالیف متعلقة بالموظَّفین

 ۱٬۹۳۹٬۷۱٥ ۷٬۰٤۱٬۳۹۷  أتعاب استشارات 
 ۲۸۱٬۳۹۲ ٦۰۳٬٥٥٤  رحالت عمل
 ٥٦۰٬۰۹۹ ٥۳۳٬۳۳۰  ھاتف وبرید 

 ٥۰۳٬٦٥۲ ٥۰۳٬٦٥۲  إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ۱۳۰٬۳۹٤ ۳٦۱٬۳٤۲  تأمین

 ۲۳۰٬٤٥۹ ۲۰۹٬۸۳٤  استھالك ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ۱۱٥٬٤۰۰ ۳٤۸٬۱۸۰  استھالك موجودات حق االستخدام 

 ۹٬۳۰۲٬۳۱۷ ٤٬٦٤٦٬۲٤٦  أخرى
  ٥۱٬٥۳۹٬۹۳۰ ٤۲٬٥۱٦٬۸۹٥ 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  .۱۷

 
، وقع  ۲۰۲۰خالل تخضع الشركة للزكاة فیما یتعلق بحصة شركة جدوى لالستثمار الصناعي وضریبة الدخل فیما یتعلق بحصة أرامكو السعودیة. 

في حالة إدراج  . العبء االقتصادي ألي زكاة وضریبة دخل تستحق بموجب النظام المعمول بھالشركاء اتفاقیة تنص على أن یتحمل الشركاء 
تداول، فإن نسبة ملكیة أرامكو السعودیة ستخضع للزكاة مما ینتج عنھ عدم وجود ضریبة دخل. الشركة في    

 
 المحمل للفترة  ۱۷-۱

 
 مما یلي:  ۲۰۲۲مارس  ۳۱یتكون المحّمل لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 مارس  ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر  

  ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)

۲۰۲۱ 
 مراجعة)(غیر 

    
 ) ۱۱٬۳۸٥٬٦۱۳( ۱٬۹۱۷٬۳٦۱  زكاة محملة (معكوسة)

    
 ۲۲٬٤۹۰٬۱۱٤ ۳٦٬٦۸۳٬۷۹۳  ضریبة دخل محملة 

 ۱۹٬۹٤۲٬٥۱٦ ۷۰٬۸۸۹٬۷٥٥  ضریبة مؤجلة محملة 
  ۱۰۷٬٥۷۳٬٥٤۸ ٤۲٬٤۳۲٬٦۳۰ 
    
  ۱۰۹٬٤۹۰٬۹۰۹ ۳۱٬۰٤۷٬۰۱۷ 

 
 الحالیة إلى زیادة الضریبة المؤجلة. تعود الزیادة في مصروف الضریبة في الفترة  

 
 مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ۱۷-۲

 
 فیما یلي حركة الزكاة وضریبة الدخل المستحقة: 

 
 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 
 ۳۸٬٦۰۱٬۱٥٤ ۱٬۹۱۷٬۳٦۱ ۳٦٬٦۸۳٬۷۹۳ المحمل للفترة 

 ۱۸۹٬۱۱٦٬۷٦٦ ۲۱٬۷۲۳٬۰۹۷ ۱٦۷٬۳۹۳٬٦٦۹ (غیر مراجعة) ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 
 

  



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۲ 

 وضع الشھادات والربوط النھائیة  ۱۷-۳
 

. لیس لدى الشركة أي طلبات ربوط مفتوحة لدى ھیئة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضریبة الدخل حتى السنة المنتھیة في  
 من قبل الھیئة.   ۲۰۱٦دیسمبر   ۳۱. تم االنتھاء من ربوط الزكاة وضریبة الدخل حتى ۲۰۲۲مارس  ۳۱الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") في 

 
 ملیون لایر سعودي وتمت تسویتھ.  ۰٫٦۳بمبلغ  ۲۰۱٦، أصدرت الھیئة ربًطا للسنة المالیة ۲۰۲۲مارس  ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في بعد 

 
 أصل / (التزام) ضریبة مؤجلة  ٤-۱۷

  (محملة) / دائنة  

 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱في 

 (مراجعة)
على الربح أو  

 الخسارة 
على الدخل الشامل  

 اآلخر 

مارس   ۳۱في 
۲۰۲۲ 

 (غیر مراجعة)
فروقات الوعاء الضریبي والمحاسبي  

 ) ۳٤٦٬٦۲۸٬٤٦۸( - ) ٥۹٬٤۱٦٬٤۱٤( ) ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤( للممتلكات والمصنع والمعدات 
 ٥٤٬۰٦۳٬۱٦۰ - ۱۹٤٬۳٤۹ ٥۳٬۸٦۸٬۸۱۱ مخصصات 

 ۱٦٤٬۸٤٥٬٥٥۷ - ) ۱۲٬۰٦۳٬٤۳۳( ۱۷٦٬۹۰۸٬۹۹۰ خسائر مرحلة 
 ۱٬۹۸۳٬٤۲٦ - ۳۹٥٬۷٤۳ ۱٬٥۸۷٬٦۸۳ عقود اإلیجار 

 ) ۱۲٥٬۷۳٦٬۳۲٥( - ) ۷۰٬۸۸۹٬۷٥٥( ) ٥٤٬۸٤٦٬٥۷۰( المجموع 
 

 السھم ربحیة  .۱۸
 

 القائمة خالل الفترة.  األسھم بقسمة صافي الربح العائد إلى مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد   السھمتم احتساب ربحیة  
 

 مارس  ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر 
 ۲۰۲۲ 

 مراجعة)(غیر 
۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة)
   

 ۳۰۳٬۳۲۲٬۱۹۸ ۳۰۲٬٦۳۳٬۳٤۹ صافي الربح العائد إلى مالك الشركة 
 ٤٤٬۱۰۰ ٤٤٬۱۰۰ األسھم المتوسط المرجح لعدد  

 ٦٬۸۷۸ ٦٬۸٦۲ ربحیة السھم األساسیة / المخفضة (باللایر السعودي للسھم الواحد) 
 

ملیون لایر سعودي    ۷۱٫۱٬۲٦۳، وافق الشركاء على توزیعات أرباح بمبلغ  ۲۰۲۲مایو    ۹، في  ۲۰۲۲مارس    ۳۱بعد فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 .۲۰۲۲مایو  ۱۲وتم دفعھا في 

 
ملیون لایر سعودي    ۱٬۲٤٦٫٥، وافق شركاء الشركة على زیادة رأس مال الشركة من خالل التحویل من األرباح المبقاة بمبلغ ۲۰۲۲یونیو    ۲۸في  

 ۱٦۸٫۷٥والذي یتكون من  ملیون لایر سعودي    ۱٬٦۸۷٫٥لایر سعودي. نتج عن ذلك تعدیل مجموع رأس مال الشركة بمبلغ    ۱۰وبقیمة اسمیة بمبلغ  
   تاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.حتى إن اإلجراءات النظامیة في ھذا الصدد جاریة   .سھمملیون 

 
 القطاع التشغیلي  .۱۹

 
د  یتمثل نشاط الشركة في إنشاء وامتالك وتشغیل مصافي تكریر زیوت التشحیم وشراء وبیع ونقل وتسویق واستیراد وتصدیر زیوت التشحیم والموا 

ومواد خلط زیوت التشحیم والمنتجات البترولیة األخرى ومشتقاتھا. تعمل الشركة في منطقة جدة وینبع بالمملكة العربیة السعودیة ولدیھا  المضافة  
   .عملیات في الحمریة في اإلمارات العربیة المتحدة. وألغراض إداریة، تم تنظیم الشركة كوحدة عمل واحدة تتماشى مع نشاط أعمالھا الرئیسي

 
القرارات التشغیلیة ومسؤولین عن اتخاذ  قر المسؤولون الرئیسیون عن اتخاذ  رت الشركة أن مجلس إدارة الشركة والرئیس والمدیر التنفیذي ھم 

ركة ككل  یة للشالقرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم أداء الشركة. یقوم المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة بمراقبة النتائج التشغیل
اء على  بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم أداء أعمال الشركة. یقوم المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة بتقییم األد

   لملكیة.أساس اإلیرادات ومجموع نفقات التشغیل واألرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء وصافي الدخل والعائد على حقوق ا
 

. تقع موجودات الشركة من ممتلكات ومصنع ومعدات في المملكة العربیة  ۱٤اإلفصاح عن المعلومات الجغرافیة إلیرادات الشركة في إیضاح رقم  تم  
  .۱۳. أنظر اإلیضاح ٪۱۰ حد اإلیرادات تجاوزی حیثالرئیسي للشركة  العمیلأرامكو السعودیة ھي إن السعودیة. 

 
  



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۳ 

 
 تسویة الدین صافي  .۲۰

 المجموع  عقود اإلیجار    اقتراضات 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( - 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 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٥۲۸٬۱۲۱٬٥۱۷ ۲٤۸٬۸۹۸ - ٥۲۷٬۸۷۲٬٦۱۹ التدفقات النقدیة 

 ) ۱۱٬۲٦۱٬۰۹۳( - ) ۱۱٬۲٦۱٬۰۹۳( - فائدة على االقتراضات 
 ) ۱٬۲۲۹٬۳۲٤( ) ۱٬۲۲۹٬۳۲٤( - - فائدة على مطلوبات إیجاریة 

 ) ٤۹۷٬٦۸٥٬۳۹۰( ) ۱۱۳٬۷۸۳٬٤۱۸( ) ۲٬۲٦۱٬۲٦۱٬۰۹۳( ۱٬۸۷۷٬۳٥۹٬۱۲۱ ۲۰۲۲مارس  ۳۱
 

   ارتباطات ومطلوبات محتملة .۲۱
 

 ارتباطات  ۲۱-۱
 

في   )أ بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما  قائمة  رأسمالیة  ارتباطات  الشركة  لدى  كان   ،٤۱٥٫٤۹  ) :  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي 
 ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق بإضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات في مصفاتي جدة وینبع.  ۲۹۲٫۳٥

 
 مطلوبات محتملة  ۲۱-۲

 
دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۱٫۲۳، بلغت خطابات الضمان الصادرة من البنوك نیابة عن الشركة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في   )أ

ملیون لایر سعودي    ۳٫۷۹ملیون لایر سعودي) وبلغت خطابات االعتماد الصادرة من البنوك نیابة عن الشركة مبلغ    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

سعودي). بعد التقییم على األسس اإلجرائیة والموضوعیة، رفضت اإلدارة ھذه المطالبات. ولم یتم رفع ھذه المطالبة في أي محكمة . ال  
 . تتوقع الشركة أي تدفقات نقدیة صادرة بناًء على ھذه المطالبات وبالتالي لم یتم تسجیل أي مخصص في المعلومات المالیة األولیة الموجزة

 
 عقود إیجار قصیرة األجل  ۲۱-۳

 
ارتباط عقود اإلیجار قصیرة األجل كما في   ملیون لایر   ۱۰٫۸۲:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۸٫۱۲مبلغ    ۲۰۲۲مارس    ۳۱یبلغ 

 سعودي).
 

   معلومات المقارنة .۲۲
 

ملیون   ۱۱٫۹۰ملیون لایر سعودي و ۲٫٥۹للموظفین" بمبلغ تمت إعادة تصنیف "الذمم المدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین" و "قروض 
دیسمبر    ۳۱لایر سعودي، على التوالي إلى "قرض لموظفین" في صدر قائمة المركز المالي األولیة الموجزة في المعلومات المالیة المقارنة في  

 . ۲۰۲۲مارس   ۳۱لتتوافق مع عرض  ۲۰۲۱
 

  



   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 

   األولیة الموجزة إیضاحات حول المعلومات المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٤ 

   راجعةتعدیل یتعلق بالقوائم المالیة السنویة الم .۲۳
 

سعودیة  الشركة اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء اللقیم الالزم لمصافي الشركة في جدة وینبع ولتورید بعض المنتجات الثانویة إلى أرامكو ال لدى
اللقیم واستخراج الزیت األساسي للبیع لعمالئھا اآلخرین.   ھذه المعامالت مع عن    محاسبةتقوم بالان  قررت الشركة في الفترة الحالیة  بعد معالجة 

والحصول على منافع اقتصادیة كبیرة    السیطرةقدرة الشركة على    المنتجات الثانویة، من  ومبیعات    لقیمأرامكو السعودیة بشكل منفصل كمشتریات من ال
تم تسجیل ھذه المعامالت  اللقیم الذي تم شراؤة.  المستخدم ومزیج المنتجات المنتجة التي تختلف اختالفًا جوھریًا عن    باللقیمواتخاذ القرارات المتعلقة  

 لقیم.  مبیعات المنتجات الثانویة المسجلة مقابل مشتریات ال متحصالتمع أرامكو السعودیة سابقًا على أساس صافي 
 

 .ذلك التاریخفي التدفقات النقدیة كما في وللسنوات المنتھیة  وقائمةالتغیرات في حقوق الملكیة   وقائمةالمركز المالي  قائمةعلى  أثرلیس للتغییر أي 
 

المنتھیة في   للسنوات  الشامل  الدخل  قائمة  اإلیرادات في  وتكلفة  اإلیرادات  مبالغ  تعدیل  تأثیر  التالي  الجدول   ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱یوضح 
 : ۲۰۲۱و

 
 كما ُعّدلت  التعدیل  كما أدرجت سابقًا  

    
    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الشامل للسنة المنتھیة في قائمة الدخل 

 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( 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 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    ذكورة أعالهمالحیث یتم عرضھا بناًء على األحكام    ۲۰۲۱مارس    ۳۱لیس للتعدیل المذكور أعاله أي أثر على فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یتم إصدار المعلومات المالیة األولیة الموجزة لتلك الفترة مسبقًا. 

 
 اعتماد المعلومات المالیة األولیة الموجزة  .۲٤

 
 . ۲۰۲۲  أغسطس ۱۲بتاریخ الشركة   إدارة مجلس تمت الموافقة على إصدار ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة من قبل 
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