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للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزةمراجع الحسابات المستقل لفحص التقريـر 
(1/1)

 السادة / المساهمون 
شركة نماء للكيماويات

 )شركة مساهمة سعودية(
 ةالمملكة العربية السعودي -الصناعية  مدينة الجبيل

 مقدمة
التابعة لها  اتوالشرك )شركة مساهمة سعودية()"الشركة"( نماء للكيماويات لشركة الموحدة المرفقة  األولية لقد فحصنا قائمة المركز المالي

الدخل الشامل للربح أو الخسارة وذات الصلة المالية األولية الموحدة  القوائم، و0202مارس  11"المجموعة"( كما في  ـ)يشار إليهم مجتمعين ب
وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ة في ذلك التاريخ لفترة الثالثة أشهر المنتهي اآلخر والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية

ئم المالية األولية هذه القوااإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض إن "(.  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة)" واإليضاحات التفسيرية األخرى
التوصل وليتنا هي ؤإن مس"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية.  13الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة 

. الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به لقوائم المالية األولية الموحدةإلى استنتاج حول هذه ا

 حصنطاق الف
الحسابات المستقل راجع مقبل من األولية المنفذ المالية فحص المعلومات ( "0312رقم )إلرتباطات الفحص لمعيار الدولي لوفقاً  لقد قمنا بالفحص

من باألخص  اإلستفسار علىبصفة أساسية القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة فحص  شتمليالمعتمد في المملكة العربية السعودية.  للمنشأة"
 إلى حد كبيرأقل نطاقاً هو الفحص إن . تحليلية وإجراءات فحص أخرىتطبيق إجراءات و ولين عن األمور المالية والمحاسبيةؤاألشخاص المس

فحص من الحصول بالتالي ال يمكننا هذا ال، والدولية المعتمدة في المملكة العربية السعوديةالمراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة  عملية من
 .مراجعة رأيعلى تأكيد بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال نبدي 

 ستنتاج اإل
الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية  نالم يلفت إنتباهنا ما يدعو، بناًء على فحصنا الذي قمنا به

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. (13)النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 ستمرارية عدم التأكد الجوهري المتعلق باإل
 ً والذي يشير المرفقة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  حول( 1)رقم نلفت اإلنتباه إلى إيضاح على إستنتاجنا، فإننا  دون إعتبار ذلك تحفظا

ً على إفتراض أن المجموعة سوف تستمر  تم إعدادهاإلى أن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة   11ساس اإلستمرارية. كما في أل وفقا
 233.6: 0219ديسمبر  11مليون لاير سعودي ) 250.9المتداولة بمبلغ ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها 0202 مارس

والذي يبلغ طويل األجل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي رصيد الجزء المتداول من  منبشكل رئيسي  نشأتمليون لاير سعودي( والتي 
، كانت المجموعة غير ملتزمة بالتعهدات فة إلى ذلكن لاير سعودي(. باإلضامليو 590.5: 0219ديسمبر  11مليون لاير سعودي ) 593.1

خطاباً من صندوق التنمية الصناعية السعودي يفيد بأن الصندوق قد رفض  المجموعة، تلقت 0216أكتوبر  05. في بقروضهاالمالية الخاصة 
تفصيلية نافية للجهالة على المجموعة بواسطة طلب إعادة هيكلة قروض المجموعة. الحقاً، قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعداد دراسة 

مناقشة إعادة جدولة  بالموافقة على إستئنافصندوق التنمية الصناعية السعودي  قام، 0219ديسمبر  11طرف خارجي. خالل السنة المنتهية في 
الصناعية السعودي وحل عدم اإللتزام  قروض صندوق التنمية جدولةالقروض. إن اإلدارة على ثقة من أن المجموعة سوف تنجح في إعادة تلك 

تصنيف استمرار على أساس مبدأ اإلستمرارية، كما تم األولية الموحدة الموجزة بالتعهدات المالية. بناًء على ذلك، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية 
 القروض وفقًا لشروط السداد األصلية. 
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3
ة نماء للكيماويات )"الشركة"( )"نماء"( هي شركة مساهمة سعودية سجلت في مدينة الجبيل الصناعية بموجب السجل التجاري رقم شرك

 ريـال سعودي. 12مليون سهم قيمة كل سهم  01.50مليون ريـال سعودي وهو مقسم إلى  015.0.  يبلغ رأس مال الشركة 0255225302
 

نماء والشركات التابعة لها )"المجموعة"(، والتي تعمل كل واحدة منها بموجب سجل تجاري مستقل، في إمتالك ة شركاألنشطة الرئيسية ل تتمثل
 األنشطة العقارية.كما تمارس وإقامة وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية في المجاالت البتروكيماوية والكيماوية 

 

 المملكة العربية السعودية. - 11921لصناعية مدينة الجبيل ا 11919إن عنوان الشركة المسجل هو ص .ب 
 

 استمرارية الشركة
ً ألساس اإلستمرارية. كما في تم اعداد القوائم المالية  مارس  11األولية الموحدة الموجزة المرفقة على إفتراض أن المجموعة سوف تستمر وفقا

مليون لاير  233.6: 0219ديسمبر  11مليون لاير سعودي ) 250.9غ ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبل0202
 593.1سعودي( والتي نشأت بشكل رئيسي من الجزء المتداول من رصيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل األجل والذي يبلغ 

نت المجموعة غير ملتزمة بالتعهدات المالية الخاصة ، كان لاير سعودي(. باإلضافة إلى ذلكمليو 590.5: 0219ديسمبر  11مليون لاير سعودي )
، تلقت المجموعة خطاباً من صندوق التنمية الصناعية السعودي يفيد بأن الصندوق قد رفض طلب إعادة هيكلة 0216أكتوبر  05بقروضها. في 

للجهالة على المجموعة بواسطة طرف خارجي. قروض المجموعة. الحقاً، قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعداد دراسة تفصيلية نافية 
، قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بالموافقة على إستئناف مناقشة إعادة جدولة تلك القروض. إن 0219ديسمبر  11خالل السنة المنتهية في 

ودي وحل عدم اإللتزام بالتعهدات المالية. بناًء اإلدارة على ثقة من أن المجموعة سوف تنجح في إعادة جدولة قروض صندوق التنمية الصناعية السع
على أساس مبدأ اإلستمرارية، كما تم استمرار تصنيف القروض وفقًا المرفقة على ذلك، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 لشروط السداد األصلية.
 

٪ من رأس مالها. قام المساهمون في شركة جنا، 52شركات التابعة، جنا، أكثر من ، بلغت الخسائر المتراكمة إلحدى ال0202 مارس 11كما في 
، بدعم استمرارعمل شركة جنا وتزويدها بالدعم المالي الالزم، متى تتطلب الحاجة. باإلضافة إلى ذلك لم تلتزم المجموعة 0202مارس  1في 

نسب مالية معينة. ومع ذلك، فإن اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بالتعهدات المالية المطلوبة وفق اتفاقيات القروض للحفاظ على 
وض وفقاً في هذا الصدد. تعتقد اإلدارة أنها ستنجح في حل عدم اإللتزام بالتعهدات المالية في المستقبل القريب. وفقًا لذلك، تم تصنيف هذه القر

 (.5ح يضالشروط السداد األصلية )إ
 

مليون لاير  022، لمساهمي المجموعة بزيادة رأس مال المجموعة بمبلغ 0216يوليو  06ارة الشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ أوصى مجلس إد
ً خالل اجتماعهم المنعقد بتاري  5خ سعودي من خالل اصدار اسهم حقوق أولوية. تم اتخاذ هذا القرار مكمالً لقرار مجلس اإلدارة المتخذ سابقا

في  مليون لاير سعودي. تم تقديم طلب إصدار أسهم حقوق األولوية إلى هيئة سوق المال 322الخاص بزيادة رأس المال بمقدار و 0212أغسطس 
ذلك، قرر مجلس اإلدارة الجديد في اجتماعه المنعقد بتاريخ  ثم بعد ، وافقت هيئة سوق مال على الطلب.0219يناير  6كما في  .0216أكتوبر  11
إعادة النظر في الزيادة في رأس المال التي تم اإلعالن عنها مسبقًا حيث يعتقد مجلس اإلدارة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد  ،0219فبراير  03

 .من الدراسة
 

 التراجع عن القرار السابق الخاص بزيادة رأس مال المجموعة بمبلغ 0219أغسطس  05قرر مجلس إدارة المجموعة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 
 .مليون لاير سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية 022

 

 هيكل المجموعة: 3-3

 للشركة وشركاتها التابعة التالية:لقوائم المالية اتتضمن  لقوائم المالية األولية الموحدة الموجزةإن ا

 

من قبل شركة الباقية ٪ 5نسبة ٪ من قبل شركة نماء و95شركة ذات مسؤولية محـدودة ، مملوكة بنسبة  -شركة الجبيل للصناعات الكيماوية )"جنا"( 

 .، وهي شركة تابعة لشركة نماء نماء لالستثمار الصناعي 

 

 من قبل شركة جنا.الباقية ٪ 12نسبة ٪ من قبل شركة نماء و92شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بنسبة  - الشركة العربية للقلويات )"صودا"(

 

 ٪ من قبل صودا.5٪ من قبل شركة نماء و 95شركة ذات مسؤولية محدودة ، مملوكة بنسبة  -اعي شركة نماء لالستثمار الصن

 
 ار٪ من قبل شركة نماء لإلستثم99، مملوكة بنسبة لية محدودة تم تأسيسها في سويسراشركة ذات مسؤو -األوروبية جي.إم.بي.إتش  نماءشركة 

 .CH 236-4-241-625-2 ة في السجل التجاري الصادر في بيرن فايد تحت رقم. تم تسجيل الملكي٪ من قبل شركة نماء1الصناعي و 

 

 . من قبل شركة نماء األوروبية جي.إم.بي.إتشبالكامل ، مملوكة  ألمانياشركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في  -جي.إم.بي.إتش  األلمانيةنماء 

 

ل کة بالکامولمملالتابعة ت اکارلشاتم إدراج موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال  .ي هذه الشركات التابعة٪ ف122 ة بنسبةالفع ملكيةنماء  شركة تمتلك

 .فقةرلمزة اجولمادة حولما األوليةلمالية ا القوائمن ضمه عالأ
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 أسس اإلعداد - 0

 قائمة االلتزام 0-3

ً  2222مارس  31ثالثة أشهر المنتهية في الموجزة للمجموعة لفترة ال القوائم المالية األولية الموحدةهذه تم إعداد  معيار لمتطلبات  وفقا

وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى التي المعتمد في المملكة العربية السعودية  "ولي"التقرير المالي األ 34المحاسبة الدولي رقم 

 31ع آخر قوائم مالية سنوية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب م

الموجزة كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم  المالية األولية الموحدة القوائم )آخر قوائم مالية سنوية(، ال تتضمن هذه 2219ديسمبر 

ياسات واإليضاحات التفسيرية المختارة قد تم ادراجها لتعكس األحداث والمعامالت مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، إال أن الس

 الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي وأداء المجموعة منذ اصدار القوائم المالية السنوية.
 

 المالية األولية الموحدة الموجزةإعداد القوائم   0-0

ً لطرق تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة  ً لمبدأ التكلفة التاريخية، إال اذا سمحت المعايير الدولية للتقارير المالية بالقياس وفقا الموجزة وفقا

 تقييم أخرى.

 

ائم المالية إن السياسات المحاسبية الرئيسية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتسق مع تلك المتبعة في إعداد القو

 .(2 - 3رقم )في إيضاح المعايير الجديدة والمعدلة المشار إليها  ماعدافي 2219ديسمبر  31لسنوية للمجموعة للسنة المنتهية في ا

 

راضات التقديرات واالفتووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة لتقارير الماليةلوفقاً للمعايير الدولية إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

هي  هامة ومصادر التقدير الرئيسيةالمحاسبية الحكام ان هذه األ. ح عنها بالقوائم الماليةفصالمالمبالغ السياسات المحاسبية والتي قد تؤثر على 

 .أخر قوائم مالية سنويةنفسها المذكورة في 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  0-1

 .عةوللمجم رضلعا عملةو الوظيفية لعملة، وهو اوديلسعا لياربالة الموجزة القوائم المالية األولية الموحدهذه  رضع مت

 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة - 1

 :فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة

 

 أساس التوحيد 1-3

 

. تتحقق السيطرة عندما يكون (1 - 1في إيضاح رقم ) المجموعة المشار إليها شركاتالمالية ل القوائماألولية الموحدة الموجزة تتضمن القوائم المالية 

 ة:مجموعلل

 ،القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها• 

 ،في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها للمجموعة نشوء حق • 

 .ستثمارالقدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد اال• 

 
إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات وبإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، لمجموعة اتقوم 

 .ليها أعالهإعلى واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار 

 
ة السيطرة على مجموعبية حقوق التصويت بها، يكون للمستثمر بها عن أغلة في أي من المنشآت المجموعا تقل حقوق التصويت الخاصة بالعندم

منفرد. تأخذ تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل 

كة المستثمر فيها لمنحها حقوق التصويت في  الشرللمجموعة عند تقييم ما إذا كان بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة المجموعة 

 ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:السيطرة

 

  بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين لمجموعة احجم حقوق التصويت التي تمتلكها 

  ملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرىوحالمجموعة احقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها 

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 

  لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ المجموعة أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن

 .ماعات المساهمين السابقةقرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجت

 
المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد لمجموعة اتبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن 

قائمة المستبعدة خالل السنة في  السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو

الشركة على سيطرة ال فقدانعلى السيطرة حتى تاريخ لمجموعة ا استحواذالدخل الشامل الموحدة من تاريخ الربح أو الخسارة األولية الموحدة و

 .التابعة
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -1

 أساس التوحيد )تتمة(  1-3
إجمالي الدخل  . إنالمجموعةوكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي  الموحدة األولية لخسارةإن قائمة الربح أو ا

  .المجموعةالتابعة موزع على مساهمي  للشركاتالشامل 

 

 .تلك المستخدمة من قبل المجموعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع ، متى تطلب ذلك،يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة

 

واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت  الملكيةيتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق 

 .بين شركات المجموعة عند التوحيد

 

 الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيراتالمعايير   1-0

 :2222يناير  1لم يتم إصدار معايير جديدة ، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من 

 

 ((6)و  (1رقم ))تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  النسبيةتعريف األهمية   -1
 ((1) رقم تعريف النشاط التجاري )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -0
(، والمعيار 19(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9تعديل سعر الفائدة اإلسترشادي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -1

 ((5الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 ت أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.ياللهذه التعديوجد  ال
    

 متلكات وآالت ومعداتم - 8

 القيمة الدفترية تتمثل في:

0202مارس  13   0219ديسمبر  11    

 )مدققة(  (غير مدققة) إيضاح 

1-3 الموجودات الثابتة التشغيلية  658,325  311,352 

0-3 أصول حق اإلستخدام  31,511  14,492 

 
 230,330   325,242 

 جودات الثابتة التشغيليةالمو 8-3

 

 

0202مارس  13  2219ديسمبر  31    

 

(مدققة)  (غير مدققة)   

 353,654  233,192  السنةالفترة / صافي القيمة الدفترية في بداية 

 2,364  805  إضافات خالل الفترة / السنة

 (331)  (990)  ت خالل الفترة / السنةدااستبعإ

 (46,219)  (31,288)  رة / السنةاالستهالك المحمل خالل الفت

 (4,632)  -  خالل الفترة / السنةالقيمة المحمل في نخفاض اإل

 311,352  658,325  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 

 حق اإلستخدام أصول 8-0

 ر المجموعة:بعقود إيجا ةالمتعلق ةحق االستخدام التاليأصول تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات 

 

 

0202مارس  13  2219ديسمبر  31    

 

(مدققة)  (غير مدققة)   

 12,451  30,221  أراضي

 1,139  3,293  خطوط األنابيب 

 922  825  سيارات

  31,511  14,492 
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 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات - 4

 )تتمة( حق اإلستخدام أصول 8-0

 

0202رس ما 13  2219ديسمبر  31    

 

(مدققة)  (غير مدققة)   

 16,322  38,852  الرصيد اإلفتتاحي

 (2,232)  (992)  / السنة الفترةالمحمل على ستهالك اإل

 14,492  31,511  الرصيد النهائي

 

 

 القروض - 9

 قروض قصيرة االجل
عتمادات إجل وخطابات شكل قروض قصيرة األ في، ى تسهيالت بنكية من بنوك محليةعلإحدى الشركات التابعة للمجموعة  شركة جناحصلت 

 من شركة نماء مشتركة اتهذه التسهيالت مضمونة بضمانإن هامش.  زائداً مستندية. تحمل هذه التسهيالت نسب فائدة على أسـاس )"سايبور"( 

 .(القابضة)الشركة 

 

 قروض طويلة األجل

 

0202مارس  13  2219ر ديسمب 31    

 

(مدققة)  (غير مدققة)   

 592,549  958,198  (1-5)ايضاح  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 92,319  89,358  (0-5تمويل تورق )ايضاح 

 46,429  82,520  (1-5قروض مرابحة )ايضاح 

  202,902  329,293 

 (643,243)  (690,326)  يخصم: الجزء المتداول

 22,254  68,838  الجزء غير المتداول - قروض طويلة األجل

     

 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  9-3
 عرض القرض فقد تم ا، ومن ثمعليهالمستحق  رصيداللتسديد صندوق التنمية الصناعية السعودي ، تلقت المجموعة خطاب من 2212خالل عام 

تفاوض إلعادة هيكلة القرض مع الصندوق. تعتقد اإلدارة أن المجموعة ستنجح في إعادة جري إدارة الشركة حاليًا عملية بالكامل على أنه متداول. ت

 .في المستقبل القريبصندوق التنمية الصناعية السعودي هيكلة قرض 

 

أقصى للنفقات الرأسمالية والحفاظ على نسب مالية معينة خالل فترة حد  صندوق التنمية الصناعية السعودي تتضمنقرض الخاصة ب تعهداتالإن 

 .شركة جنابهن الممتلكات واآلالت والمعدات مقابل رمضمون القرض  إن هذاالقرض. 

 

 تمويل تورق  9-0
يناير  31دي ابتداًء من مليون لاير سعو 213قسط شهري متساوي بقيمة  53تم الحصول على هذا القرض من بنك الجزيرة ويستحق سداده على 

هامش ربح وهو معدل سايبور زائداً فائدة ب. وتشمل تعهدات القرض الحفاظ على نسب مالية معينة خالل فترة القرض. يخضع القـــرض ل2212

 .مضمون بسندات ألمر

 

 قروض المرابحة 9-1

 2135قسط شهري متساوي بقيمة  43د الشريحة األولى على بنك األول. يتم سدااليشمل هذا القرض شريحتين من القروض تم الحصول عليها من 

 معدل سايبور زائداً هامش  ربح وهو مضمون بسندات ألمر.فائدة ب. يخضع القـــرض ل2212مارس  26مليون لاير سعودي ابتداًء من 

 

مل تتشكما . 2212مارس  12دي ابتداًء من مليون لاير سعو 1126قسط شهري متساوي بقيمة  43بنك األول على الثانية من الشريحة اليتم سداد 

الحفاظ على نسب مالية معينة خالل فترة القرض. يخضع القـــرض لفائدة بمعدل سايبور زائداً هامش ربح  التعهدات المالية الخاصة بالقرض على 

 وهو مضمون بسندات ألمر.
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 محتملةإرتباطات وإلتزامات   - 6

 

 :المحتملة التاليةإللتزامات ااإلرتباطات و)أ( كان لدى المجموعة 

 

0202مارس  13  2219ديسمبر  31    

 

(مدققة)  (غير مدققة)   

مستندية اتإعتماد   35,209  13,622 

 2,245  8,889  خطابات ضمان

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة   - 2

موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص إن . رئيسيينة وموظفي اإلدارة التتكون االطراف ذات العالقة من الشركات التابعة والزميلة ومجلس اإلدار

)سواء كان تنفيذياً أو غير  رئيستوجيه ومراقبة أنشطة المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك أي التخطيط والالذين لديهم السلطة ومسؤولية 

 تبادلة ويتم إعتماد شروط واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة .ذلك( للمجموعة . تتم المعامالت بشروط متفق عليها بصورة م

 

 :فيما يليخالل الفترة  موظفي اإلدارة الرئيسيين تتمثل المعامالت مع
 للثالثة أشهر المنتهية  للثالثة أشهر المنتهية  

 

0202مارس  13  2219مارس  31    

 

(مدققةغير )  (غير مدققة)   

 1,119  580  جلمنافع قصيرة األ

 114  63  مزايا تعويض نهاية الخدمة للموظفين

  3,281  1,233 

     

 يةمعلومات القطاعال - 8

 31 في المنتهيةإن السياسات المستخدمة بواسطة المجموعة إلستخراج المعلومات القطاعية داخلياً هي نفسها المشار إليها في القوائم المالية السنوية 

 . 2219ديسمبر 

 

 :نشطة المجموعة من القطاعات التشغيلية التاليةأتتكون 

 

منتجات  
اإليبوكسي 

 ريزن
منتجات كلور 

 لكاليأ

 تسويات
ما بين شركات 

 المجموع أخرى المجموعة

   

      غير مدققة -0202مارس  13للفترة المنتهية في 
  3029201   99033  (228)   189620   269588  إيرادات

 (29102)   19039  (032)  (99233)  (99103)  صافي )خسارة( / ربح الفترة

      

      غير مدققة - 0202مارس  13كما في 

  390989108   0089126     -   9129563   8589582  مجموع الموجودات

  5819521   3929593     -   8689502   1689210  مجموع المطلوبات

 

منتجات  
اإليبوكسي 

 ريزن
منتجات كلور 

 لكاليأ

 تسويات
ما بين شركات 

 المجموع أخرى المجموعة

   

      غير مدققة -0232مارس  13للفترة المنتهية في 
 142,262 5,212 (4,529) 61,344 26,233 إيرادات

 (2,219) (3,292) (2,334) 12,293 (6,226) صافي )خسارة( / ربح الفترة

      

      مدققة - 0232 ديسمبر 13كما في 

 1,322,622 244,336 - 562,252 493,414 مجموع الموجودات

 996,123 153,693 - 453,251 324,639 مجموع المطلوبات
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 )تتمة( يةمعلومات القطاعال - 8

 تسوية صافي خسارة القطاعات التشغيلية

 

0202مارس  13  2219مارس  31    

 

(مدققةير غ)  (غير مدققة)   

 115  (2,332)        القطاعاتربح )خسارة( / 

 (2,334)  (032)           القطاعات ما بين إستبعاد ربح 

 (2,219)  (2,102)        للفترةصافي الخسارة 

     

 المعلومات الجغرافية
 فيما يلي: خرىاألبلدان الو للمجموعة أالمنشد يرادات المجموعة وموجوداتها غير المتداولة حسب بلإلالمعلومات الجغرافية  تتمثل

 
 المبيعات

 

0202مارس  13  2219مارس  31    

 

(مدققةغير )  (غير مدققة)   

 53,931  63,801  المملكة العربية السعودية

 92,329  98,622  بلدان أخرى

  302,201  142,262 

 الموجودات غير المتداولة
  

 
 

 الموجودات التشغيلية غير المتداولة للمجموعة في المملكة العربية السعودية. كافةتقع 
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية - 5

تضمن سلسل الهرمي للقيمة العادلة. والذى ال ييوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية بما في ذلك مستوياتها في الت

 العادلة. اهتمتقارب قيالدفترية  بالقيمة العادلة إذا كانت قيمتها قيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسهامعلومات ال

 

القيمة  

 المجموع 1المستوى  0المستوى  3المستوى  القيمة العادلة الدفترية

       )غير مدققة( – 0202مارس  13

       موجودات مالية

 81,828 - - 81,828 81,828 81,828 اآلخر ارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملإستثم

       

       )مدققة( -0232ديسمبر  13

       موجودات مالية

 112,222 - - 112,222 112,222 112,222 اآلخر إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 
 السهم  خسارة - 32

 
أشهر المنتهيةللثالثة     للثالثة أشهر المنتهية  

 

0202مارس  13  2219مارس  31    

 

(مدققةغير )  (غير مدققة)   

 (2,219)  (2,102)          ةمجموعالب نمساهميلخسارة الفترة العائد ل

 23,355   01,199          ()باآلالف الربح األساسيإحتساب المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض المتوسط 

 23,522   01,902          ()باآلالف ضالمخفإحتساب الربح المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض المتوسط 

     

     

     خسارة السهم

(2313)   ةاألساسيالسهم  خسارة   (2112)  

(2313)  ةضالسهم المخف خسارة   (2129)  
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 هامةث احدأ  - 33

، تعمل  (COVID-19) المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونابسلطات المية التي اعتمدتها في ضوء اإلجراءات التنظي

 .منشآت المجموعة حاليًا بطاقة منخفضة وفقًا لهذه اإلجراءات التنظيمية

 

دابير الوقائية المعتمدة استجابة ، وفرض أو تخفيف الت(COVID-19 ) ن الحالي حول مدى وتوقيت االنتشار المستقبلي لـيقتبسبب عدم ال

وجود في الوقت الحالي تحديد مدى  هاالمجموعة ال يمكنفإن ، كل عام وأعمال المجموعة بشكل خاصالطاقة بش أنشطةللوباء، وتأثيرها على 

 .ووضعها الماليالمستقبلية أي تأثير سلبي على أعمال المجموعة 

 

عالن عنها مؤخًرا لدعم شركات القطاع الخاص، فإن المجموعة ليست قادرة بعد على تقييم األثر أما بالنسبة للمبادرات الحكومية التي تم اإل

 المالي لهذه المبادرات. تعمل المجموعة بشكل وثيق مع السلطات ذات الصلة لتحديد حزم الدعم المتاحة.

 

 
 الحقةث احدأ - 30

لفترة والتي قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للمجموعة في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة أخرى هامة منذ نهاية ا

 .المعروض كما في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 
 إعادة تبويب سنة سابقة - 31

 لتتالئم مع العرض للفترة الحالية. 2219تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لسنة 

 
 وحدة الموجزةاألولية الم اعتماد القوائم المالية - 38

 23الموافق  2222 مايو 22 لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخوإعتمادها الموجزة الموحدة األولية القوائم المالية  الموافقة علىتم 

 هـ.1441رمضان 
 


