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   تقرير فحص حول المعلومات المالية األولية
 

 المحترمين                           إلى السادة/ المساهمين      
  شركة الصناعات الكيميائية األساسية 

  (شركة مساهمة سعودية) 
 

 مقدمة 

الكيميائية األساسية وشركاتها التابعة لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة الصناعات 
لفترتي الثالثة  الموجزة الموحدة اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمةو ٢٠٢٠يونيو  ٣٠("المجموعة") كما في 

قات والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والقائمتين األوليتين الموحدتين الموجزتين للتغيرات في حقوق الملكية والتدف
، واإليضاحات التي تتألف من ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢٠٢٠يونيو  ٣٠النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في 

واإليضاحات األخرى حولها. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً  
قرير المالي األولي")، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء ("الت ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  استنتاج حول هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به. 
 

 نطاق الفحص

المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل  "فحص    ٢٤١٠لقد قمنا بفحصنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بارتباطات الفحص رقم  
المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المالية األولية من إجراء 
استفسارات بشكل رئيس مع األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات 

خرى. يعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فحص أ
في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن نتمكن من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم جميع األمور الهامة التي يمكن التعرف 

  اًء عليه، ال نبدي رأي مراجعة. عليها خالل عملية المراجعة. وبن
 

 االستنتاج

بناء على الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة  
  العربية السعودية.المعتمد في المملكة   ٣٤لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

 
  برايس وترهاوس كوبرز

 

 

  
 

 

  علي عبد الرحمن العتيبي
  ٣٧٩ترخيص رقم 

  
  هـ ١٤٤٢ محرم ٤

) ٢٠٢٠  أغسطس ٢٣(
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  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٧  
 

 
  معلومات عامة ١

 
التابعة (مجتمعين "المجموعة") من الشركة وشركاتها التابعة  تتكون شركة الصناعات الكيميائية األساسية ("الشركة" أو "بي سي آي") وشركاتها 

كما هو موضح أدناه. تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تصنيع العديد من الكيماويات باإلضافة إلى شراء وتشكيل وتصنيع وتصدير واستيراد 
  وتسويق وتوزيع والعمل كوكيل لبيع الكيماويات. 

 
صادر في مدينة الدمام  ٢٠٥٠٠٠٢٧٩٥سجلة في المملكة العربية السعوديـة بموجب سجل تجاري رقم إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية م

   ، المملكة العربية السعودية.٣١٤٣١، الدمام ١٠٥٣). إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب ١٩٧٣فبراير  ٢هـ ( ١٣٩٢ذو الحجة  ٢٨بتاريخ 
  

  المجموعة   فيها) في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تعمل  ١٩- في إطار االستجابة النتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد
آثاره على بتقييم    األساسية  الكيميائية  الصناعات  شركة  إدارةوما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت  

    عملياتها واتخذت حزمة من التدابير االستباقية والوقائية من أجل:
 

  .ضمان صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها وكذلك المجتمع المحلي الذي تعمل فيه  
 .التخفيف من آثار الجائحة على عملياتها وتوريد المنتجات للعمالء  

 
أي تأثير سلبي محتمل على األداء المالي نتيجة االنقطاع   بإستمرار  تقيموكانت    مستقرة  عمليات  على  الحفاظ  في  المجموعةومع هذه التحديات، نجحت  

 كورونا فيروس جائحة أن دارةاإل  تعتقد .الطلب على منتجاتها وكذلك شبكة توزيع المبيعاتو وقدرات اإلنتاج المحتمل لسلسلة التوريد للمجموعة
  تين المنتهي أشهر والستة  الثالثة تيلفتر المجموعة تقرير  في المدرجة النتائج  على محدودة مباشرة ةجوهري آثار لها بمفردها، ،)١٩-كوفيد( المستجد

على األداء المالي للمجموعة للسنة المنتهية  جوهريتوقع أي تأثير تال و الوضع عن كثب مراقبة  دارةاإل تواصل ذلك، ومع. ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في
  .كما في تاريخ الموافقة على هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 
تعمل بموجب   تشتمل المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة على حسابات الشركة وفروعها وشركاتها السعودية التابعة التالية والتي

  سجالت تجارية منفصلة: 
 

  الفعلية في المئوية نسبة الملكية 
٢٠٢٠ يونيو ٠٣  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١   
   

٪ ١٠٠  الشركة الوطنية للكيماويات األساسية ("بي سي إن سي")   ١٠٠ ٪  
٪ ١٠٠  شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة ("سي إم دي سي")   ١٠٠ ٪  

٪ ١٠٠  السعودية لمعالجة المياه ("إس دبليو تي سي") الشركة   ١٠٠ ٪  
٪ ٤٩  هانتسمان ايه. بي. سي. ("إتش ايه بي سي")    ٤٩ ٪   

٪ ٤٧  شركة اللواصق الوطنية المحدودة ("إن ايه إل")    ٤٧ ٪   
 

بحكم  ووالمعلومات المالية الموحدة المرفقة كشركة أقامت الشركة بتوحيد حسابات شركة هانتسمان ايه بي سي وشركة اللواصق الوطنية المحدودة 
 االتفاقيات الخاصة بين المساهمين. ووفقًا لهذه االتفاقيات:

 
  . قامت شركة الصناعات الكيميائية األساسية بتعيين ممثلها كمدير تنفيذي لشركتي إتش ايه بي سي وشركة إن ايه إل إلدارة األعمال اليومية -
   
  ممثلي شركة الصناعات الكيميائية األساسية السلطة إلدارة جميع أنشطة األعمال الرئيسية نتيجة لترتيبات التصويت بموجب شروط لدى ممثل/  -
   هذه االتفاقيات.  

 
ه الشركات ونتيجة لذلك، يحق للشركة ممارسة السيطرة من خالل قدرتها في التأثير على قيمة العوائد الناتجة من هذه الشركات، وسلطتها على هذ

 وتعرضها وحقها في العوائد المتغيرة. 
 

من حقوق ملكية شركة مارس كيميكال ماركتينج اند ديستريبيوشن كومباني ليمتد ("مارس    ٪٥٠  باالستحواذ على، قامت سي إم دي سي  ٢٠١٣خالل  
هـ ١٤٣٣رمضان  ١٢الصادر في  ٥٦٨٩٢سي إم دي سي)، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم  -
اد الكيماوية المختلفة والمحاليل والمضافات والمحفزات والبالستيك سي إم دي سي بتسويق وتوزيع المو -). تقوم مارس ٢٠١٢يوليو  ٣١(

 ٣٠باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية. كما في    المحاسبة عنهاوالبوليمرات والراتنجات. يتم تسجيل االستثمار كاستثمار في شركة زميلة ويتم  
  ، انخفضت قيمة االستثمار كلياً. ٢٠١٩ ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠ يونيو
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  السياسات المحاسبية ٢

 
ة في إعداد  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة متوافقة مع السياسات المطبق

تطبيق بعض التعديالت على المعايير والتفسيرات على  ، باستثناء ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
   .٢-٢النحو المبين في اإليضاح 

 
  أسس اإلعداد       ١- ٢

 
")  ٣٤" ("معيار المحاسبة الدولي ةولي األ"التقارير المالية  ٣٤الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية 

  لكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.المعتمد في المم 
    

الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبناًء عليه، ينبغي قراءة الموحدة ال تتضمن المعلومات المالية األولية 
قد ال تمثل النتائج   .٢٠١٩ديسمبر  ٣١الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في الموحدة هذه المعلومات المالية األولية 

  صحيحا للنتائج السنوية للعمليات.  ة مؤشراً ولياأل
 

  بعد المفعول سارية غير ولكنها صادرةة وطبقم معايير  ٢-٢
 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات: 
  

، وليس ٢٠٢٠يناير   ١سريانها اعتباًرا من لم يتم إصدار أية معايير جديدة، إال أنه يوجد عدد من التعديالت التي تم إدخالها على المعايير والتي يبدأ  
  لها تأثيًرا جوهرياً على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.

 
 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد:

 
أو في فترات التقرير الالحقة ولم يتم  ٢٠٢١يناير  ١تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي تعد إلزامية اعتباًرا من 

ً في فترات التقرير المستقبلية وعلى مع امالتها تطبيقها بشكل مبكر من قِبل المجموعة. ومن غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيراً جوهريا
 المستقبلية المتوقعة.

 
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات   ٣

 
حيث أن األدوات    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة تقارب قيمتها الدفترية كما في  يشير التقييم إلى أن  

شهرا من  ١٢ل المالية بطبيعتها قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية المالية خال
أنها تقارب قيمتها الدفترية، حيث تحمل سعر فائدة يستند إلى أسعار تاريخ قائمة المركز المالي. يقدر أن القيم العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة  

  الفائدة السائدة في السوق.
 

  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  ٤  
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الموحدة يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية            السعودية والمعايير الموجزة وفقا
المبالغ  واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة التي تؤثر على

كذلك المبالغ المدرجة لإليرادات المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، و 
ات باألحداث والمصاريف خالل فترة القوائم المالية. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقع

بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق 
ة التي تستخدمها المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. ال توجد اختالفات جوهرية بين التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهام

  ات واالفتراضات التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية السنويةالموجزة وبين التقديرالموحدة  اإلدارة في إعداد المعلومات المالية األولية  
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للمجموعة

 
)  ١٩-جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ل لتأثير المحتملا ، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم ١ومع ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح  

والتي يمكن أن تؤثر سلبًا   مع عوامل أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها المجموعة إضافيةود تنظيمية وحكومية في فرض قي
المعلومات لغرض إعداد هذه    فتراضات المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحاليةاالتقديرات وال  . وخلصت اإلدارة إلى أن عملياتهاعلى  

تقييم اآلثار  في  االستمراراإلدارة  تنوينظًرا لتطور الوضع تطوًرا سريعًا في ظل الشكوك المستقبلية، ومع ذلك، . الموحدة الموجزة وليةالمالية األ
  .عند ظهورها بناًء على التطورات المستقبلية
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٩  
 

 
  القطاعات معلومات ٥

 
  قطاعات األعمال التالية:تعمل المجموعة بشكل رئيسي في 

 
  الكيماويات: يقوم هذا القســم بتصــنيع وبيع الكيماويات الصــناعية كحامض الهيدروكلوريك والصــودا الكاوية وغاز الكلورين وهيبوكلوريت

  .تعددةالصوديوم ومركبات البولي يورثين الكيماوية وغيرها المستخدمة في صناعات م
   

   اخن والبارد وحمض الكبريتيك وغيرها ـســ الالذائب  المواد الالصـــقة ومواد أخرى: يقوم هذا القســـم بتصـــنيع وبيع كلوريد الحديديك والغراء
  ة.تعددالمستخدمة في صناعات م

 
  يونيو ٣٠في  تينالمنتهي أشهر والستة  الثالثة تيولفتر ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠فيما يلي مخلص المعلومات المالية المختارة كما في 

   وفقًا للقطاعات التشغيلية أعاله: ٢٠١٩و ٢٠٢٠
 

  الكيماويات 
  مواد الصقة
  المجموع  ومواد أخرى

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
     ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  

 ١٣١٬١٣٩٬٨٥٤ ٥٩٬٩٣٥٬٥٤٠ ٧١٬٢٠٤٬٣١٤  إيرادات 

 (٩٦٬٣٦١٬٧٣٧)  (٤٠٬٣٦٥٬٥٨٨)  (٥٥٬٩٩٦٬١٤٩)   تكلفة المبيعات 

 ٣٤٬٧٧٨٬١١٧ ١٩٬٥٦٩٬٩٥٢ ١٥٬٢٠٨٬١٦٥  إجمالي الربح

 (١١٬٥٨٥٬٩٧٨)  (٥٬٧٣٩٬٧٠١)  (٥٬٨٤٦٬٢٧٧)   مصاريف بيع وتوزيع

 (٦٬٠٢٤٬٠٦٢)  (٧٩٣٬٠٧١)  (٥٬٢٣٠٬٩٩١)   مصاريف عمومية وإدارية 

 ٥٠٥٬٣٣١ (٨٥٬٣٤٩)  ٥٩٠٬٦٨٠  بالصافي -إيرادات (مصاريف) تشغيلية أخرى 

 ١٧٬٦٧٣٬٤٠٨ ١٢٬٩٥١٬٨٣١ ٤٬٧٢١٬٥٧٧  ربح التشغيل

 (٣٢٬٤٤١)  (١٬٩١٤)  (٣٠٬٥٢٧)   مالية  تكاليف

 ١٧٬٦٤٠٬٩٦٧ ١٢٬٩٤٩٬٩١٧ ٤٬٦٩١٬٠٥٠  نتائج قطاعية 

     

 ٦٬٩٤٧٬٢٣٩ ١٬٢٩٨٬٠٣٨ ٥٬٦٤٩٬٢٠١  استهالك
 

 
 الكيماويات

 مواد الصقة
 المجموع ومواد أخرى

   ة أشهر المنتهية فيستلفترة ال
     ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  

٧٥٠٬١٥٦٬١٥٤  إيرادات   ٩٣٥٬٩٤٠٬١١٧  ٦٨٥٬٠٩٧٬٢٧٢  
) ٨٨٠٬٤٢٥٬١٢١(  تكلفة المبيعات   )٧٠٧٬٩١٥٬٧٩ (  )٥٨٧٬٣٤١١٬٢٠ (  
٨٧٠٬٧٣٠٬٣٢  إجمالي الربح  ٢٢٨٬٠٢٥٬٣٨  ٠٩٨٬٧٥٦٬٧٠  

) ٥٠٣٬٦٩٣٬١٣(  مصاريف بيع وتوزيع  )٤٩٨٬٧٧٠٬١٠ (  )٠٠١٬٤٦٤٬٢٤ (  
) ١٠٬٨٠٤٬٣١٢(  مصاريف عمومية وإدارية   )١٬٠٨٨٬٣٠١ (  )٦١٣٬٨٩٢٬١١ (  

٧٩٤٬٩٩٦  بالصافي -إيرادات (مصاريف) تشغيلية أخرى   )٣٦٨٬١٥٠ (  ٤٢٦٬٨٤٦  
٨٤٩٬٢٢٩٬٩  ربح التشغيل  ٠٦١٬٠١٦٬٢٦  ٩١٠٬٢٤٥٬٣٥  

) ٠٨٠٬٦٢(  مالية  تكاليف  )٠٨٠٬٤ (  )٦٠٬١٦٦ (  
٧٦٩٬١٦٧٬٩  نتائج قطاعية   ٩٨١٬٠١١٬٢٦  ٧٥٠٬١٧٩٬٣٥  

     
 ١٤٬٢٧٧٬٢١٨ ٢٬٦٢٨٬٠٢٨ ١١٬٦٤٩٬١٩٠  استهالك

     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 
٤٥٦٬٦٨٠٬٦٦٠  مجموع الموجودات   ٦٠٠٬٨٤٥٬٥٦١  ٠٥٦٬٥٢٦٬٨١٧  

٤٩٣٬٥٦٢٬١٦٨  مجموع المطلوبات  ٣٢٬١٧٦٩١٬٥  ٦٢٥٬٣٣١٬٢٢٠  

٨٧٣٬٧٣٣٬٤٥٥  ممتلكات ومصنع ومعدات   ٠٦٠٬٥١٥٬١٣  ٧٩٨٬٢٤٨٬٤٨٧  
    

  
  
  
  



   شركة الصناعات الكيميائية األساسية
  (شركة مساهمة سعودية)

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

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٠  
 

  

  الكيماويات 
  مواد الصقة
  المجموع  ومواد أخرى

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
     ٢٠١٩يونيو  ٣٠  

 ١٣٠٬١٢٢٬١٤٨ ٦٣٬٣٣٦٬٧١١ ٦٦٬٧٨٥٬٤٣٧  إيرادات 

 (٩٥٬٩٩٨٬٢٥٧)  (٤٤٬٨٠٥٬٧٦٥)  (٥١٬١٩٢٬٤٩٢)   تكلفة المبيعات 

 ٣٤٬١٢٣٬٨٩١ ١٨٬٥٣٠٬٩٤٦ ١٥٬٥٩٢٬٩٤٥  إجمالي الربح

 (١٢٬٠٥١٬٣٣٦)  (٥٬٣٤٧٬٤٨٦)  (٦٬٧٠٣٬٨٥٠)   مصاريف بيع وتوزيع

 (٥٬٩١٣٬٧٣٦)  (٤٦٠٬٤٦٧)  (٥٬٤٥٣٬٢٦٩)   مصاريف عمومية وإدارية 

 ١٬٣٢٤٬٤٥٦ (٢٣٢٬٢٢١)  ١٬٥٥٦٬٦٧٧  بالصافي -إيرادات (مصاريف) تشغيلية أخرى 

 ١٧٬٤٨٣٬٢٧٥ ١٢٬٤٩٠٬٧٧٢ ٤٬٩٩٢٬٥٠٣  ربح التشغيل

 (٥٠٬٢٢٠)  (٢٬١٧٠)  (٤٨٬٠٥٠)   تكاليف مالية 

 ١٧٬٤٣٣٬٠٥٥ ١٢٬٤٨٨٬٦٠٢ ٤٬٩٤٤٬٤٥٣  نتائج قطاعية 

     

 ٦٬٨٨٠٬٣٤٨ ١٬٣١٤٬٦٨٩ ٥٬٥٦٥٬٦٥٩  استهالك
 

 
 الكيماويات

 مواد الصقة
 المجموع ومواد أخرى

   لفترة الستة أشهر المنتهية في
     ٢٠١٩يونيو  ٣٠  

٨٨٤٬٤٦٣٬٣٥١  إيرادات   ١٥١٬٦٣٦٬٢٥١  ٠٣٥٬١٠٠٬٦١٢  
) ٧٧٧٬٨٦٠٬٠٤١(  تكلفة المبيعات   )٣٣٥٬٧٥٦٬٩٢ (  )١١٢٬٦١٧٬١٩٧ (  
٧١٠٬٦٠٣٬٠٣  إجمالي الربح  ٨١٦٬٨٧٩٬٢٣  ٩٢٣٬٤٨٢٬٦٣  

) ٣٠٢٬٥٣٣١٣٬(  مصاريف بيع وتوزيع  )١٣٥٬٢٨٠١٠٬ (  )٤٣٧٬٨١٣٬٣٢ (  
) ١٩٦٬٠١٧٬١١(  مصاريف عمومية وإدارية   )٥٩٩٬٣٦١٬٠ (  )٧٩٥٬٠٥٣٬٢١ (  

) ٧٠٤٬١٣٤( ٢٬٦١٨٬٢٦٤  بالصافي -إيرادات (مصاريف) تشغيلية أخرى   ١٬٩١٤٬١٣٠ 
٨٧٣٬٦٧٠٬٨  ربح التشغيل  ٩٤٨٬٨٥٨٬٠٢  ٨٢١٬٥٢٩٬٢٩  
) ٩٨٣٬٩٦(  تكاليف مالية   )٣٣٩٤٬ (  )٣٢٢٬١٠١ (  
٨٩٠٬٧٣٥٬٨  نتائج قطاعية   ٦٠٩٬٨٥٤٬٠٢  ٤٩٩٬٤٢٨٬٢٩  

     
٧٥٢٬١٠٦١١٬  استهالك  ٨٧٤٬٦٣٦٢٬  ٦٢٦٬٧٤٣٬٣١  

     ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 
٧١٧٬٤٣٩٬٥٤٧  مجموع الموجودات   ١٥٨٬٤٥٢١٥٦٬  ٨٧٥٬٨٩١٬٧٠٣  

٢٠٦٬٦٧٠٬٨٠  مجموع المطلوبات  ٥٢٠٬٩٥٨٬٣٨  ٧٢٦٬٦٢٨٬١١٩  

٤٠٣٬٩٨٦٬٣٤٩  ممتلكات ومصنع ومعدات   ٩٩٣٬٣٧٦٬٤٣  ٣٩٦٬٣٦٣٬٣٨٤  
  
 ممتلكات ومصنع ومعدات ٦
  

ت القائمة على  شتقامصنع المالتكاليف التي تم تكبدها فيما يتعلق ببناء للمجموعة التنفيذ  قيد، تتضمن األعمال الرأسمالية ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في 
. يمثل هذا الرصيد نفقات رأسمالية  مليون لایر سعودي) ٢٨١٫٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( مليون لایر سعودي ٣٦٣٫٢الكلورين في الجبيل بمبلغ 

لعالقة. خصصت الهيئة  وغيرها من البنود ذات اومدنية وأعمال التنفيذ بموجب اتفاقيات مختلفة تم إبرامها لشراء آالت ومعدات وخدمات هندسية 
مليون لایر   ٦٨٥٫٠بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ  ٢٠٢١الملكية للجبيل وينبع أرضاً لهذا المشروع في الجبيل. متوقع االنتهاء من المشروع في عام 

  .٧انظر أيضا إيضاح رقم  سعودي.
  
 قروض ٧

 
كما هو  مليون لایر سعودي لتمويل جزء من مشروعها ٢٦٢٫٠ مبلغائتمانية ب ، أبرمت الشركة اتفاقية مع بنك تجاري لتسهيالت ٢٠١٨خالل عام 

المبلغ الذي سحبته المجموعة من هذا التسهيل. إن القرض مقوم باللایر السعودي   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠تمثل القروض في . ٦في إيضاح رقم  بينم
  ة على الشركة بموجب هذا االتفاق مع البنك.مطبقمالية  تعهداتمالية على أساس أسعار السوق السائدة. ال توجد  حمل نفقاتوي
 
  
  
  



   شركة الصناعات الكيميائية األساسية
  (شركة مساهمة سعودية)

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

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١١  
 

  
مليون لایر سعودي لكل قسط  ابتداًء من أبريل   ١٦٫٤ي متساٍو بمبلغ قسط ربع سنو  ١٦ووفقًا لشروط االتفاقية، سيتم سداد هذه القروض على 

ضمن المطلوبات  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠تم تصنيف القروض مستحقة السداد خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية كما في . وبناًء على ذلك، ٢٠٢١
  المتداولة مع الفائدة المستحقة عليها.

   
. : ال شيء)٢٠١٩  يونيو  ٣٠(   مليون لایر سعودي  ٠٫٩مبلغ    ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠ة أشهر المنتهية في  ست فترة ال  المرسملة خالل   ضرو قبلغت تكاليف ال 

  .٦ رقم يضاحاإل انظر أيًضا 
  
 أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ٨

 
  مكونات الوعاء الزكوي      ١-٨
   

هم  تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وضريبة الدخل. تقوم المجموعة بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل على أساس غير موحد. تتكون أ
مكونات الوعاء الزكوي لكل شركة بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل بشكل رئيسي من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة وصافي 

  المعدل مخصوماً منها صافي القيمة الدفترية للمتلكات والمصنع والمعدات وبعض البنود األخرى.  الربح 
  

الزكاة باستثناء صافي الربح المعدل للسنة  الوعاء على جميع مكونات  ٪٢٫٥٧٨، تدفع الزكاة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") طبقاً لقواعد الهيئة
  . ٪٢٫٥يخضع للزكاة بمعدل الذي 

  
  مخصص الزكاة وضريبة الدخل      ٢-٨
  

  المجموع  الضريبة دخل  الزكاة   
        
  ٦٫٤٦٤٫٢٢١   ١٫٧٧٢٫١٩٧   ٤٫٦٩٢٫٠٢٤  ٢٠٢٠يناير  ١

  ٤٫٧٩٦٫١٤٤   ٢٫٤٣٠٫٨٨٩   ٢٫٣٦٥٫٢٥٥  الحالية   للفترةمخصص 
  ) ١٦٦٫٢٠٥(  ) ١٦٦٫٢٠٥(  -   مقابل ضريبة دخل مقدمة تعديل 

  ١١٫٠٩٤٫١٦٠   ٤٫٠٣٦٫٨٨١   ٧٫٠٥٧٫٢٧٩  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
  

  المجموع  الضريبة دخل  الزكاة   
        
  ٦٫١٦٣٫٦٩٠  ٥٤٩٫٩٧٧  ٥٫٦١٣٫٧١٣  ٢٠١٩يناير  ١

        مخصصات
  ٩٫١٠٣٫٤١٣  ٤٫٤١١٫٣٨٩  ٤٫٦٩٢٫٠٢٤  للسنة الحالية   -
  ٥٤٩٫٤٦٦  -   ٥٤٩٫٤٦٦  تعديالت تتعلق بسنوات سابقة  -
  ٩٫٦٥٢٫٨٧٩  ٤٫٤١١٫٣٨٩  ٥٫٢٤١٫٤٩٠  

  ) ١١٫١٠٧٫٢٩٢(  ) ٤٫٩٤٤٫١١٣(  ) ٦٫١٦٣٫١٧٩(  مدفوعات 
  ٤٫٧٠٩٫٢٧٧  ١٧٫٢٥٣  ٤٫٦٩٢٫٠٢٤  

  ١٫٧٥٤٫٩٤٤  ١٫٧٥٤٫٩٤٤  -   ضريبة دخل مقدمه 
  ٦٫٤٦٤٫٢٢١  ١٫٧٧٢٫١٩٧  ٤٫٦٩٢٫٠٢٤  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١

  
بمبلغ  إلتزام ضريبة الدخل عن لزيادة با، تم تصنيف جزء من ضريبة الدخل المقدمة المدفوعة من قبل إحدى الشركات التابعة ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في 
  تحت بند "ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى".مليون لایر سعودي)  ١٫٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ١٫٦

  
  الربوط النهائيةوضع       ٣-٨

  
 والتي تمت الموافقة عليها من قبل الشركة. مع ذلك، لم تصدر الهيئة الشهادات النهائية   ٢٠١٠أنهت الهيئة الربوط الزكوية للشركة للسنوات حتى عام  

  .٢٠١٠حتى  ٢٠٠٣من  للسنوات
  

مليون لایر سعودي. اعترضت شركة الصناعات    ١٢٫٩إضافي بمبلغ  بالتزام زكاة    ٢٠١٥إلى    ٢٠١١كما أصدرت الهيئة ربوط للشركة للسنوات من  
خالل الكيميائية األساسية على هذا الربط وطالبت الهيئة بإصدار ربط معدل بناء على اعتراضها في مثل هذه الطعون وتصحيح األخطاء الجوهرية.  

وافقت بها بشكل جزئي على اعتراضات   ٢٠١٥إلى    ٢٠١١ات من  ، أصدرت الهيئة ربوط إضافية معدلة للسنو٢٠١٩ديسمبر    ٣١السنة المنتهية في  
مليون لایر سعودي.  ٣٫٢مليون لایر سعودي إلى  ١٢٫٩شركة الصناعات الكيميائية األساسية وعليه، حيث خفضت التزام الزكاة اإلضافي من 

من قبل   منازعات لالطالع على البنود الغير موافق عليهاطالبت المجموعة بتحويل ملف االعتراض الى األمانة العامة للجان الضريبية للفصل في ال 
  الهيئة. وعليه، تعتقد إدارة المجموعة بأنه لن ينشأ التزام زكاة إضافي عند االنتهاء من الطعن. 

  
ن ربوط الزكاة وضريبة  أصدرت الهيئة ربوط الزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة لبعض السنوات والتي وافقت عليها الشركات التابعة. إ

 .٢٠١٨  الدخل لبعض السنوات قيد الفحص من قبل الهيئة حالياً. استلمت جميع الشركات التابعة شهادات الزكاة وضريبة الدخل ذات العالقة للسنوات
 
 



   شركة الصناعات الكيميائية األساسية
  (شركة مساهمة سعودية)

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

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٢  
 

  
  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٩

 
والشركات الزميلة وموظفي اإلدارة العليا. كما تتضمن األطراف ذات العالقة تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة 

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

  فيما يلي المعامالت الجوهرية مع المنشآت الزميلة المبرمة مع المجموعة:   (أ) 
 

يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   العالقة  المعاملةطبيعة  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

   

 ١٤٬١٠٣٬٠٤٥ ٦٬٨٠٦٬٤٥٠ ٣٬٦٧٦٬٩٤٧ ٢٬٦٢٩٬٢٦٣ شركات زميلة   مبيعات إلى أطراف ذات عالقة 

 ٢٣٬٢٦٠٬٦٣٣ ١٧٬١٧٨٬٧٢٢ ١١٬١٢٤٬٣٤٩ ٩٬٢٦٦٬١٦٦ شركات زميلة   مشتريات من أطراف ذات عالقة 

 ٣٬٩٢٢٬٢٣٣ ٣٬٨٩٨٬٦٥٢ ٢٬٠٩٠٬٨٨٣ ١٬٩٨٤٬٨٣٢ شركات زميلة   رسوم امتياز محملة من طرف ذي عالقة 
 

  تعويضات موظفي اإلدارة العليا:  (ب) 
 

يونيو ٠٣ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة  يونيو ٠٣ في المنتهية أشهر ستةال لفترة   

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

   

 ٥٬١٤٠٬٥٦٦ ٤٬٨٢٠٬٠٧٥ ٢٬٦٧٠٬٧٧٧ ٢٬٤١٩٬٦٧٩  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين 

 ٢٣١٬٧٥٦ ٢٤٧٬٠٩٢ ١١٥٬٨٧٨ ١٢٣٬٧٩٥  التزامات منافع الموظفين 

 ٥٬٣٧٢٬٣٢٢ ٥٬٠٦٧٬١٦٧ ٢٬٧٨٦٬٦٥٥ ٢٬٥٤٣٬٤٧٤ 
 

  مليون لایر سعودي.  ١٬١مبلغ  ٢٠١٩و ٢٠٢٠ يونيو ٣٠المنتهية في ة أشهر ستال لفترتيمجلس اإلدارة أعضاء  أتعاببلغت 
 

  ربحية السهم األساسية والمخفضة ١٠
 

رة. وبما  يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفت 
  . ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسيةأن الشركة ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة، فإن 

 
يونيو ٣٠المنتهية في لفترة الثالثة أشهر   يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
     

  الربح العائد إلى مساهميي شركة الصناعات الكيميائية 
 ١٥٬٨٠١٬٧٤٦ ٢١٬٠٨٤٬٨٣٩ ٩٬٦٨٦٬٥٧١ ١٠٬٦٦٤٬٠٦٤  األساسية     

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربحية 
 ٢٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٧٬٥٠٠٬٠٠٠ األساسية والمخفّضة السهم    

 ٠٫٥٧ ٠٫٧٧ ٠٫٣٥ ٠٫٣٩  ربحية السهم األساسية والمخفضة 
 

  توزيعات أرباح ١١
  

لایر سعودي للسهم الواحد  ١٫٠ مبلغعلى توزيع أرباح ب ٢٠٢٠مارس  ٩وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 
ة أشهر المنتهية  ست فترة ال ، والتي تم دفعها بالكامل خالل  ٢٠١٩سبتمبر    ٣٠مليون لایر سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في    ٢٧٫٥بمبلغ  

 .٢٠٢٠ يونيو ٣٠في 
 

  وارتباطات محتملة مطلوبات  ١٢
 

 لایر  مليون ٨٫٥  بمبلغ  االعتيادية  األعمال ســـياق في صـــدرت  بنكية ضـــمانات عن  ٢٠٢٠  يونيو ٣٠ في  محتملة  مطلوبات  المجموعة  لدى  )١(
  مليون لایر سعودي). ٨٫٤: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( سعودي

 
 ـسعودي  لایر  مليون  ٣٢٥٫٠ مبلغ  ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ حتىبعد  تكبدها يتم لم  والتي  المجموعة  قِبل من  عليها  المتعاقد  الرأـسمالية  النفقات  بلغت )٢(

انظر أيـضاً إيـضاح  مليون لایر ـسعودي).  ٣٩٠٫٠:  ٢٠١٩ديـسمبر    ٣١(  ، تتعلق بـشكل رئيـسي بالمـشروع الجديد قيد التنفيذ في الجبيلتقريبًا
 .٦رقم 




