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تقرير حول فحص القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة
قائمة المركز المالي اﻷولية الموحدة المختصرة
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٤-٣

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر اﻷولية الموحدة المختصرة

٥

قائمة التغيرات في حقوق الملكية اﻷولية الموحدة المختصرة

٦

قائمة التدفقات النقدية اﻷولية الموحدة المختصرة
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة

٨-٧
١٩ - ٩

تقرير فحص القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة
إلى السادة /المساهمين فﻲ شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعﻲ المحترمين
)شركة مساهمة سعودية(
مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي اﻷولية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي
)"الشركة"( وشركتها التابعة )"المجموعة"( كما في  ٣٠يونيو  ٢٠٢٠وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر اﻷولية
الموحدة المختصرة ذات العﻼقة لفترتي الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ وقائمتي التغيرات في حقوق الملكية
والتدفقات النقدية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واﻹيضاحات التي تتضمن ملخص السياسات
المحاسبية الهامة واﻹيضاحات التفسيرية اﻷخرى .إن اﻹدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة
المختصرة وعرضها العادل طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " ٣٤التقرير المالي اﻷولي" المعتمد في المملكة العربية
السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة استناداً الى فحصنا.
نطاق الفحص
ﱠ
لقد قمنا بالفحص طبقا لمعيار ارتباطات الفحص الدولي رقم " ٢٤١٠فحص المعلومات المالية اﻷولية ال ُمنفذ من قبل المراجع
المستقل للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص المعلومات المالية اﻷولية من إجراء استفسارات
بشكل رئيس من اﻷشخاص المسؤولين عن اﻷمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى.
ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة
العربية السعودية ،وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع اﻷمور المهمة التي يمكن التعرف عليها
خﻼل المراجعة .وبالتالي لن نبدي رأي مراجعة.
اﻻستنتاج
استنادًا إلى فحصنا ،لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة المرفقة غير معدة ،من
جميع النواحي الجوهرية ،طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٤المعتمد في المملكة العربية السعودية.
برايس وترهاوس كوبرز

بدر بن محارب
ترخيص رقم ٤٧١
 ٦ذو الحجة ١٤٤١هـ
) ٢٧يوليو ٢٠٢٠م(

برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ) ،(٢٥برج الحقيط ،ص.ب ،٤٦٧ .مطار الظهران  ،٣١٩٣٢المملكة العربية السعودية
هاتف ،+٩٦٦ (١٣) ٨٤٩-٦٣١١ :فاكسwww.pwc.com/middle-east ،+٩٦٦ (١٣) ٨٤٩-٦٢٨١ :
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١

معلومات عامة

إن شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض ،بالمملكة العربية السعودية
بموجب السجل التجاري رقم  ١٠١٠١٣٩٩٤٦بتاريخ  ١٠شعبان  ١٤١٦هـ )الموافق  ١يناير  .(١٩٩٦إن عنوان الشركة المسجل هو
ص.ب ،٩٩٨٣٣ .الرياض ،المملكة العربية السعودية.
تشمل هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة المرفقة على أنشطة الشركة وشركتها التابعة المباشرة وشركتين تابعتين لشركتها
التابعة )يُشار إليها معا ً بـ "المجموعة"( على النحو التالي:
بلد التأسيس

الشركة الوطنية للبتروكيماويات )شركة مساهمة(
)"بتروكيم"(

المملكة العربية السعودية

نسبة الملكية الفعلية في
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠
٪٥٠

٪٥٠

فيما يلي الشركات التابعة لشركة بتروكيم:
الشركة السعودية للبوليمرات )شركة ذات مسؤولية
محدودة(
شركة بوليمرات الخليج للتوزيع )شركة منطقة حرة ذات
مسؤولية محدودة(

المملكة العربية السعودية

٪٦٥

٪٦٥

اﻹمارات العربية المتحدة

٪٦٥

٪٦٥

تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تطوير القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية ،وخاصة الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاﻻت
التصدير لﻸسواق الخارجية والسماح للقطاع الخاص بدخول الصناعات اﻷخرى باستخدام منتجات الصناعات البتروكيماوية بعد الحصول
على التراخيص الﻼزمة من الجهات المختصة.
إن شركة بتروكيم هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  ١٠١٠٢٤٦٣٦٣صادر بالرياض بتاريخ  ٨ربيع
اﻷول  ١٤٢٩هـ )الموافق  ١٦مارس  ،(٢٠٠٨وقد تم تأسيسها بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ق ٥٣/بتاريخ  ١٦صفر
 ١٤٢٩هـ )الموافق  ٢٣فبراير .(٢٠٠٨
إن الشركة السعودية لل بوليمرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل ،المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦بتاريخ  ٢٩ذي القعدة  ١٤٢٨هـ )الموافق  ٩ديسمبر  ،(٢٠٠٧ولها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم
.٢٠٥٥٠٠٩٠٦٥
خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩قرر الشركاء في الشركة السعودية للبوليمرات تخفيض رأس مال الشركة من  ٤٬٨مليار
﷼ سعودي إلى  ١٬٤مليار ﷼ سعودي .لم يتم استكمال اﻹجراءات النظامية لتخفيض رأس المال كما في  ٣٠يونيو .٢٠٢٠
تم تأسيس شركة بوليمرات الخليج للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار دبي في  ١٥فبراير  ٢٠١١بموجب رخصة تجارية من المنطقة
الحرة بمطار دبي .إن العنوان المسجل لشركة بوليمرات الخليج للتوزيع هو المنطقة الحرة بمطار دبي ،مكتب رقم  ٦إي أيه  ،٤٢٠دبي،
اﻹمارات العربية المتحدة.
استجابة ﻻنتشار وباء كوفيد ١٩-في المناطق التي تعمل فيها المجموعة وما يترتب على ذلك من تعطل لﻸنشطة اﻻجتماعية واﻻقتصادية
في تلك اﻷسواق ،قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم آثارها على عملياتها واتخذت مجموعة من اﻹجراءات اﻻستباقية والوقائية:
 لضمان صحة وسﻼمة موظفيها وتقليل من أثر الوباء على عملياتها وتوريد المنتجات للعمﻼء.ومع هذه التحديات ،نجحت المجموعة في الحفاظ على عمليات مستقرة أثناء فترات انقطاع الطلب المحدود من عمﻼئها .تعتقد إدارة
المجموعة أن وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد ،(١٩-بمفرده ،له آثار جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في تقرير
المجموعة لفترتي الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين في  ٣٠يونيو  .٢٠٢٠ومع ذلك ،تواصل إدارة المجموعة مراقبة الوضع عن كثب.
تم اعتماد القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة والتي تتضمن اﻹيضاحات والمعلومات التفسيرية اﻷخرى والموافقة على إصدارها
بتاريخ  ٢٦يوليو .٢٠٢٠

٩
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٢

السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة للمجموعة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد
القوائم المالية للسنة المالية السابقة وفترات التقرير اﻷولية المقارنة.
 ١-٢أسس اﻹعداد
)أ(

بيان اﻻلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة للمجموعة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " ٣٤التقارير المالية اﻷولية" المعتمد
في المملكة العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ﻻ تتضمن القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واﻹفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،وبنا ًء عليه،
ينبغي قراءة هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
)ب(

مبدأ التكلفة التاريخية

أعدت هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة طبقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما هو مبين في السياسات المحاسبية المتعلقة
بذلك في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
)ج(

العملة الوظيفية وعملة العرض

ضا العملة الوظيفية للمجموعة باستثناء الشركة السعودية
يتم عرض القوائم المالية اﻷولية المختصرة الموحدة بال﷼ السعودي ،وهي أي ً
للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع التي يتم تحويلها في القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة من الدوﻻر اﻷمريكي إلى
ال﷼ السعودي بمعدل ثابت قدره  ٣٫٧٥﷼ سعودي إلى  ١دوﻻر أمريكي .يتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف من ال﷼ السعودي،
ما لم يذكر خﻼف ذلك.
)د(

أرقام المقارنة

للحصول على عرض أفضل ،تم إعادة تصنيف بعض المبالغ في القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة المقارنة لتتماشى مع عرض
فترتي الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين في  ٣٠يونيو  ٢٠٢٠كما هو موضح أدناه  .لم يكن هناك تأثير ﻹعادة التصنيف على الربح التشغيلي
والربح للفترة وصافي اﻷصول لفترتي الثﻼثة والستة أشهر المنتهيتين في  ٣٠يونيو .٢٠١٩
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠١٩
المبلغ المعلن
عنه سابقا
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٩٢٬٤٣٧
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المبلغ المعلن
عنه سابقا

إعادة التصنيف

المبلغ بعد إعادة
التصنيف

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر اﻷولية
الموحدة المختصرة
ايرادات اخرى  -صافي
ايرادات مالية

٦٤٬٦٣٤
٦٤٬٦٣٤
١٠

)(٤٩٬٤٣٦
٤٩٬٤٣٦
-

١٥٬١٩٨
٤٩٬٤٣٦
٦٤٬٦٣٤

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي وشركتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(
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 ٢-٢المعايير الجديدة والمعدّلة
تم إصدار بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترات التقرير في  ٣٠يونيو  ٢٠٢٠ولم يتم تطبيقها بشكل
مبكر من قبل المجموعة .ومن غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيرا ً جوهريا ً على المجموعة في فترات التقرير المستقبلية وعلى
معامﻼتها المستقبلية المتوقعة.
ليس هناك معايير جديدة تنطبق على المجموعة .مع ذلك ،قامت المجموعة بتطبيق التعديﻼت على المعايير ﻷول مرة لفترات التقرير
التي تبدأ في  ١يناير  ٢٠٢٠على النحو التالي:

التعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – ٧إعادة
هيكلة معدل الفائدة:
تقدم هذه التعديﻼت بعض اﻹعفاءات فيما يتعلق بإعادة هيكلة معدل الفائدة .يتعلق اﻹعفاء بمحاسبة التحوط وأن إعادة الهيكلة لمعدل الفائدة
بين البنوك لن يلغي محاسبة التحوط عموماً .مع ذلك ،أن عدم فعالية التحوط سوف يتم اثباتها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اﻵخر اﻷولية الموحدة المختصرة )انظر أيضا ً إيضاح رقم .(١٢

التعديﻼت اﻷخرى على المعايير:
أصبحت بعض التعديﻼت على المعايير الحالية قابلة للتطبيق في فترة إعداد التقارير الحالية .لم تضطر المجموعة إلى تغيير سياساتها
المحاسبية أو إجراء أي تعديﻼت بأثر رجعي كنتيجة لتطبيق هذه التعديﻼت على المعايير.
ليس هناك أي معيار دولي للتقرير المالي أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي لم يتم العمل به ومن المتوقع أن
يكون له تأثير كبير على المجموعة.
 ٣-٢أسس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية
تشمل القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة للمجموعة على المعلومات المالية للشركة وشركتها التابعة كما في  ٣٠يونيو .٢٠٢٠
معرضة
الشركات التابعة وهي المنشآت التي لدى المجموعة سيطرة عليها .تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة ّ
لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه
العوائد من خﻼل السلطة التي تمارسها على المنشأة المستثمر فيها.
وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على المنشأة المستثمر فيها عندما وفقط عندما يكون لدى المجموعة العناصر الثﻼثة التالية:
●
●
●

سيطرة على المنشأة المستثمر فيها )على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه اﻷنشطة المتعلقة
بالمنشأة المستثمر فيها(.
تعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خﻼل مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها.
قدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة .ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة.
يتم استبعاد اﻻستثمارات والمعامﻼت واﻷرصدة واﻷرباح والخسائر غير المحققة من المعامﻼت فيما بين شركات المجموعة .وتتماشى
السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات التابعة مع تلك السياسات المتبعة من قِ َبل المجموعة.
وقد أظهرت الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل بصورة مستقلة في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اﻵخر اﻷولية الموحدة المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية اﻷولية الموحدة المختصرة وقائمة المركز
المالي اﻷولية الموحدة المختصرة ،على التوالي.
٣

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

يشير التقييم إلى أن القيمة العادلة لﻸدوات المالية للمجموعة تقارب قيمتها الدفترية كما في  ٣٠يونيو  ٢٠٢٠و ٣١ديسمبر  ٢٠١٩حيث
أن اﻷدوات المالية بطبيعتها قصيرة اﻷجل وتحمل أسعار فائدة بناء على اﻷسعار السائدة في السوق ،ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية
المالية خﻼل  ١٢شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي اﻻولي الموحد المختصر .تقدر القيم العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة على
أنها تقارب قيمتها الدفترية ،حيث تحمل سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق.

١١

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي وشركتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بأﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٤

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة استخدام بعض التقديرات واﻻفتراضات الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة
للموجودات والمطلوبات ،واﻹفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية ،وكذلك المبالغ المدرجة لﻺيرادات
والمصاريف خﻼل فترة القوائم المالية .يتم تقييم التقديرات واﻷحكام بشكل مستمر بنا ًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،تتضمن
نادرا ما
توقعات باﻷحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف .تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبلً .
تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية ،وفقا ً لتعريفها ،مع النتائج الفعلية المتعلقة بها .ﻻ توجد اختﻼفات جوهرية بين التقديرات واﻻفتراضات
المحاسبية الهامة التي تستخدمها اﻹدارة في إعداد القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة وبين التقديرات واﻻفتراضات التي تم تطبيقها
واﻹفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
ومع ذلك ،وكما هو مبين في اﻹيضاح رقم  ،١قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب وباء فيروس كورونا المستجد
)كوفيد (١٩-في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي اﻷسواق التي تعمل فيها المجموعة والتي يمكن أن تؤثر
سلبًا على سلسلة التوريد الخاصة بالمجموعة وقدرات اﻹنتاج والطلب على منتجاتها ،باﻹضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التي يمكن أن
تؤثر سلبًا على اﻷداء المالي .وخلصت اﻹدارة إلى أن أحكام وتقديرات المجموعة وافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل
تطورا سريعًا في ظل الشكوك المستقبلية ،ستستمر اﻹدارة في تقييم اﻵثار
ونظرا لتطور الوضع
الظروف الحالية .باﻹضافة إلى ذلك،
ً
ً
بنا ًء على التطورات المستقبلية.
٥

ممتلكات ومصانع ومعدات

التكلفة
مباني
ممتلكات ومصانع ومعدات
تكايف الصيانة الدورية
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
سيارات
بﻼتينيوم
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
اﻻستهﻼك المتراكم وانخفاض
في القيمة
مباني
ممتلكات ومصانع ومعدات
تكايف الصيانة الدورية
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
سيارات
صافي القيمة الدفترية

 ١يناير
٢٠٢٠

إضافات

استبعادات

تحويﻼت

إنخفاض

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠

٦٨٣٬٤٢٥
١٨٬٩٧٦٬٩٥١
٥٣٢٬٨٢٠
١٨٩٬٧٥٣
٣١٬١٠٨
١٨٬٨٧٧
٤١٬٧٤١
٢٠٬٤٧٤٬٦٧٥

٢١٨
١٥٠
٣٬٨٩٠
٢٤
٣٬١٣٣
٧٬٤١٥

)(١٬٥١٢
)(١٬٥١٢

١٬١٨٨
١١
)(١٬١٩٩
-

-

٦٨٣٬٦٤٣
١٨٬٩٧٨٬٢٨٩
٥٣٦٬٧١٠
١٨٩٬٧٦٤
٢٩٬٦٢٠
١٨٬٨٧٧
٤٣٬٦٧٥
٢٠٬٤٨٠٬٥٧٨

)(١٩٨٬٥٨٢
)(٥٬٦٢٤٬٥٧٢
)(٢٨٦٬٩٩٣
)(١٥٩٬٠٥٥
)(٢٩٬٥٧٦
)(٦٬٢٩٨٬٧٧٨
١٤٬١٧٥٬٨٩٧

)(١٣٬٨٢٠
)(٣٧٤٬٥٨٤
)(٤١٬٢٩١
)(٣٬١١٣
)(٣٢٢
)(٤٣٣٬١٣٠

١٬٥١٢
١٬٥١٢

-

)(٣٨٩٬٩٦٩
)(٣٨٩٬٩٦٩

)(٢١٢٬٤٠٢
)(٦٬٣٨٩٬١٢٥
)(٣٢٨٬٢٨٤
)(١٦٢٬١٦٨
)(٢٨٬٣٨٦
)(٧٬١٢٠٬٣٦٥
١٣٬٣٦٠٬٢١٣

خﻼل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو  ،٢٠٢٠قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للبوليمرات وقف إنتاج منتج البوليستيرين.
وبنا ًء عليه ،قامت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات بإثبات خسائر إنخفاض في القيمة بمبلغ  ٣٩٠٫٠مليون ﷼ سعودي مقابل صافي
القيمة الدفترية لمرافق اﻹنتاج المتعلقة بمنتج البوليستيرين كما في  ٣٠يونيو  .٢٠٢٠تم اثبات خسارة انخفاض القيمة ضمن بند "تكلفة
المبيعات" في قائمة الربح أو الخسارة اﻷولية الموحدة المختصرة والدخل الشامل اﻵخر.
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩كان جزء من ممتلكات المجموعة ومصانعها ومعداتها مرهونا ً ) (١برهونات مقابل قرض ﻷجل من صندوق
التنمية الصناعية السعودي ) (٢وبالتنازل عن المتحصﻼت المتبقية مقابل تسهيﻼت قروض من اتحاد بنوك تجارية ومحلية وصندوق
اﻻستثمارات العامة .وقد تم سداد أرصدة هذه القروض بالكامل خﻼل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠انظر أيضا ً إيضاح
رقم .(١٢

١٢

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي وشركتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بأﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٦

استثمارات في مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية

المشاريع المشتركة هي الشركات التالية والتي تم تأسيسها كشركات ذات مسؤولية محدودة:
بلد التأسيس
شركة شيفرون فيليبس السعودية
شركة الجبيل شيفرون فيليبس
اروماتيكس ديستربيوشن كومباني

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
اﻹمارات العربية المتحدة

نسبة الملكية الفعلية في
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠
٪٥٠
٪٥٠
٪٥٠
٪٥٠
ﻻ يوجد
٪٥٠

)أ( تتمثل أنشطة شركة شيفرون فيليبس السعودية بشكل رئيسي في إنتاج اﻷيزوبنتان والتولوين وغاز الوقود والهكتان والهيدروجين
والبنتان العادي والبنزين والسيكلوهكسان ومركبات هيدروكربون العطرية المختلطة وكذلك في إنتاج اﻷيزوبنتان والتولوين وغاز
الوقود والهكتان والهيدروجين والبنتان العادي والبنزين والسيكلوهكسان ومركبات هيدروكربون العطرية المختلطة .إن شركة
شيفرون فيليبس السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم
 ٢٠٥٥٠٠٣٨٣٩بتاريخ  ٢٢صفر  ١٤١٧هـ )الموافق  ٨يوليو  ،(١٩٩٦ولديها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم
.٢٠٥٥٠٠٩٥٨٤
خﻼل عام  ،٢٠١٨قرر شركاء شركة شيفرون فيليبس السعودية تخفيض رأس مالها بمبلغ  ٤١١مليون ﷼ سعودي بموجب القرار
الصادر بتاريخ  ٤سبتمبر ) ٢٠١٨الموافق  ٢٤ذو الحجة  ١٤٣٩هـ( .تم استكمال اﻹجراءات النظامية المتعلقة بذلك خﻼل فترة
الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو  .٢٠٢٠يعتبر هذا التخفيض في رأس المال هو ذمم دائنة مستحقة تحت الطلب إلى شركاء شركة
شيفرون فيليبس السعودية وفقًا ﻹمكانياتها المالية ،وتم عرضها تحت بند المطلوبات المتداولة في شركة شيفرون فيليبس السعودية
)انظر أيضًا اﻹيضاح رقم .(٩
)ب( تتمثل أنشطة شركة الجبيل شيفرون فيليبس بشكل رئيسي في إنتاج وبيع ُمركب ستايرين والموغاز المختلط والبنزين العطري وزيت
الوقود .إن شركة الجبيل شيفرون فيليبس هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب
سجل تجاري رقم  ٢٠٥٥٠٠٥٩٠١بتاريخ  ٢٥جمادى اﻵخرة  ١٤٢٤هـ )الموافق  ٢٣أغسطس .(٢٠٠٣
خﻼل عام  ،٢٠١٨قرر شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس تخفيض رأس مالها بمبلغ  ٩٩٤مليون ﷼ سعودي بموجب القرار
الصادر بتاريخ  ٤سبتمبر ) ٢٠١٨الموافق  ٢٤ذو الحجة  ١٤٣٩هـ( .تم استكمال اﻹجراءات النظامية المتعلقة بذلك خﻼل فترة
الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو  .٢٠٢٠يعتبر هذا التخفيض ذمم دائنة مستحقة تحت الطلب إلى شركاء شركة الجبيل شيفرون
ضا اﻹيضاح
فيليبس وفقًا ﻹمكانياتها المالية ،وتم عرضها تحت بند المطلوبات المتداولة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس )انظر أي ً
رقم .(٩
)ج( تتمثل أنشطة اروماتيكس ديستربيوشن كومباني بشكل رئيسي في توزيع المنتجات العطرية )ستايرين ،سيكلوهكسان ،بروبان
وبنزين( ا لتي تنتجها شركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة شيفرون فيليبس السعودية .تخضع اروماتيكس ديستربيوشن كومباني
لسيطرة مشتركة من قبل الشركة وشركة شيفرون فيليبس بتروكميكال العربية المحدودة برأس مال يبلغ  ٥١٬٠٠٠﷼ سعودي لكل
منهما وقد تم تأسيسها خﻼل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو  .٢٠٢٠اروماتيكس ديستربيوشن كومباني مسجلة في المنطقة
الحرة بمطار دبي ،اﻹمارات العربية المتحدة بموجب رخصة رقم  ٤١٠٥وقد بدأت عملياتها التشغيلية من شهر مارس  ٢٠٢٠وما
بعد هذا التاريخ.
٧

مخزون

قطع غيار
بضائع جاهزة
محفزات ومواد كيميائية وإضافات
مواد أولية

١٣

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

٤٣٨٬٧٥٣
٣١٥٬٩٧١
١٦٥٬٩٥٢
٩٧٥
٩٢١٬٦٥١

٤٢٣٬٠٠٥
٣٥٥٬٠٣٠
١٣٥٬٣١٩
١٬٦٩٩
٩١٥٬٠٥٣

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي وشركتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بأﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٨

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

مدفوعات مقدمة
قروض موظفين
ضريبة القيمة المضافة المدينة – بالصافي
إيرادات الفوائد المستحقة
هامش نقدي مقابل ضمان بنكي
ذمم مدينة أخرى
ناقصاً :قروض موظفين مستحقة بعد سنة واحدة
مصنفة ضمن الموجودات غير المتداولة

٩

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

٣٧٬٠٢٨
١٦٠٬٨٤٩
١٥٬١٢٤
٢٬٧٨٧
٢٬٢٦٤
٨٦٩
٢١٨٬٩٢١

٣٤٬٧٦٥
١٧١٬٢١٤
١٧٬٣٢١
٧٬٤٤٤
٢٬٢٦٤
١٬٧١٧
٢٣٤٬٧٢٥

)(١٣٧٬٤٧٤
٨١٬٤٤٧

)(١٤٠٬٩٨٠
٩٣٬٧٤٥

معامﻼت وأرصدة مع أطراف ذات عﻼقة

تتألف اﻷطراف ذات العﻼقة من المساهمين وأعضاء مجلس اﻹدارة والشركات الزميلة وموظفي اﻹدارة العليا .كما تتضمن اﻷطراف
ذات العﻼقة منشآت اﻷعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة العليا حصة فيها )"أطراف ذات عﻼقة أخرى"(.
فيما يلي أهم المعامﻼت التي قامت بها المجموعة مع اﻷطراف ذات العﻼقة:
)أ(
لفترة الثﻼثة أشهر
المنتهية في  ٣٠يونيو
طبيعة المعامﻼت
اﻷطراف ذات العﻼقة
٢٠١٩
٢٠٢٠

لفترة الستة أشهر
المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠

شركة شيفرون فيليبس السعودية
)إيضاح  ١ادناه(

مبيعات
مشتريات
خدمات دعم
تخفيض رأس المال

٢٦٬١٤٩
٥٣٬٢٢٨
١٠١٬٦٠٢
-

٥١٬٨٣٥
٤٩٬٨٧٣
١٠٦٬٢٣٧
-

٨٤٬١٧٧
٧٣٬٢٥٤
١٨٩٬٧١٧
٢٠٥٬٥٠٠

٩٤٬٢٠٨
٦٦٬٥١٠
١٧٩٬٣١١
-

شركة الجبيل شيفرون فيليبس

مبيعات
مشتريات
خدمات دعم
تخفيض رأس المال

٢١٬٦٨٨
٨٨٬٦٥٠
١١٥
-

٦٢٬٨٠٢
٢٣٤٬٦٨٩
١٤٨
-

٩٤٬٩٤٧
٣١٢٬٤١٢
٢٣٦
٤٩٦٬٧٥٠

١٤٧٬٨٢١
٤٩٧٬٥٠٥
٣٨١
-

شيفرون فيليبس كميكال كومباني إل إل
سي )إيضاح  ٢ادناه(

رسوم امتياز

١٣٬٠٤٤

١٢٬٥٦٧

٢٥٬٨٢٢

٢٤٬٦٠٣

شيفرون فيليبس كميكال جلوبال
إمبلويمنت كومباني

خدمات دعم

٩٬٨٥٨

٢٩٬٥٧٨

٢١٬٠٩٠

٤٤٬٩٠٥

خدمات دعم
أتعاب تسويق

٢٬٩٦٨
٤٥٬٨١٠

٧٬٢٤١
٥٥٬٤٢٦

٥٬٩٦١
٩٣٬٨٤٤

١٠٬٢٥٦
١٢٣٬٩٤٥

كميكال سرفسز إنك.

خدمات دعم

٣٬٣٣٧

١٠٬٨٨٢

٧٬٠٧٥

١٤٬٧٤٥

شركات زميلة أخرى

خدمات دعم

٦٠٨

-

١٬٩٨٤

١٬٠٢٦

شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال
سيلز إل إل سي

١٤

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي وشركتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بأﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
) (١أبرمت الشركة السعوية للبوليمرات اتفاقية مرافق مشتركة )"اﻻتفاقية"( مع شركة شيفرون فيليبس السعودية ،تقدم الشركة الشقيقة
بموجبها خدمات دعم إلى الشركة السعودية للبوليمرات في العمليات والصيانة والدعم اﻹداري والدعم الفني.
) (٢أبرمت الشركة السعودية للبوليمرات اتفاقية امتياز )"اﻻتفاقية"( مع شيفرون فيليبس كميكال كومباني إل إل سي في السنوات السابقة
والتي بموجبها قام الطرف ذي العﻼقة بتحميل اﻻمتياز على الشركة السعودية للبوليمرات لقاء استخدام عمليات البلمرة.
ضا مساندا ً بدون فوائد بمبلغ  ١٬١مليار ﷼ سعودي في
) (٣قدمت الحصص غير المسيطرة في الشركة السعودية للبوليمرات قر ً
السنوات السابقة لتمويل إنشاء مصنع للبتروكيماويات .يخضع سداد القرض لتعهدات معينة يتم الوفاء بها بموجب شروط تسهيﻼت
القروض التجارية وكان يخضع لتعهدات معينة بموجب شروط تسهيﻼت قروض تجارية سابقة ،والتي تم تسويتها خﻼل الفترة
المنتهية في  ٣٠يونيو  .٢٠٢٠كما قامت المجموعة بسداد مبلغ  ١٫٠مليار ﷼ سعودي في الفترات الحالية والسابقة.

)ب(

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عﻼقة

شركة الجبيل شيفرون فيليبس
شركة شيفرون فيليبس السعودية
اروماتيكس ديستربيوشن كومباني

)ج(

٥٢٩٬٦٩٣
٢٦٣٬١٨٦
١١
٧٩٢٬٨٩٠

٥٢٬٢٣٨
١٨٤٬٩٨٨
٢٣٧٬٢٢٦

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عﻼقة

شركة شيفرون فيليبس السعودية
شركة الجبيل شيفرون فيليبس
شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز إل إل سي
شيفرون فيليبس كوربوريشن )شنغهاي(
شيفرون فيليبس كميكال آسيا بي تي إي ليمتد
شركة شيفرون فيليبس بتروكميكال العربية المحدودة

)د(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

٦٢٬٣٢٥
٢٩٬٨٠١
٢٩٬٢٩٩
٩٨
٥٦
٥١
١٢١٬٦٣٠

٦٥٬٥٠٩
٩٩٬٣٨٣
٤١٬٩٩٣
٢٠٦٬٨٨٥

تعويضات موظفي اﻹدارة العليا:
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية
في  ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠

رواتب ومنافع أخرى قصيرة اﻷجل للموظفين
التزامات منافع الموظفين

٩٬١٠٢
٥٧٧
٩٬٦٧٩

٩٬٠٧٠
٥١٧
٩٬٥٨٧

يمثل موظفي اﻹدارة العليا أعضاء مجلس اﻹدارة والمديرين والموظفين الرئيسيين للمجموعة.

١٥

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠
١٤٬٥٩٥
١٬٠٢٢
١٥٬٦١٧

١٣٬٦٤٤
٢٬٢٣٦
١٥٬٨٨٠

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي وشركتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بأﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ١٠نقد وما في حكمه
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٩٦١٬٢٤٤
١٬٠٣٤٬٥٤٠
١٬٩٩٥٬٧٨٤

نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة اﻷجل

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
٢٬٣٦٨٬٦٣٤
١٬٢٨٩٬٧٥٠
٣٬٦٥٨٬٣٨٤

يتم إيداع الودائع قصيرة اﻷجل لدى بنوك تجارية والتي تبلغ فترة استحقاقها ثﻼث أشهر أو أقل من تاريخ اﻹيداع وتدر إيرادات تمويلية
بأسعار تجارية.
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩كان جزء من النقد وما في حكمه للمجموعة بمبلغ  ١٫٢مليار ﷼ سعودي تم تخصيصه كضمان مقابل
سددت أرصدة هذه القروض بالكامل خﻼل فترة الستة أشهر
قروض ﻷجل من اتحاد بنوك تجارية وصندوق اﻻستثمارات العامة .وقد ُ
المنتهية في  ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠انظر أيضا ً إيضاح رقم .(١٢
 ١١رأس المال
كما في  ٣٠يونيو  ،٢٠٢٠يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  ٤٥٠مليون سهم عادي ) ٤٥٠ :٢٠١٩مليون
سهم عادي( بمبلغ  ١٠﷼ سعودي لكل سهم.
 ١٢قروض طويلة اﻷجل
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

بنوك تجارية محلية
صندوق التنمية الصناعية السعودي
صندوق اﻹستثمارات العامة
إتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية

٢٬٦٢٥٬٠٠٠
٢٬٦٢٥٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠
٣٩١٬٧٧٩
٤٬١٥٧٬٢٥٩
٤٬٦٤٩٬٠٣٨

ناقص :تكاليف المعامﻼت غير المطفأة

)(١٧٬٩٩٥
٢٬٦٠٧٬٠٠٥

)(٣٬٤٧٨
٤٬٦٤٥٬٥٦٠

يتم عرض القروض طويلة اﻷجل في قائمة المركز المالي اﻷولية الموحدة المختصرة على النحو التالي:
١٬٨٦١٬٨٨٠
٧٤٥٬١٢٥
٢٬٦٠٧٬٠٠٥

قروض طويلة اﻷجل
الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

٣٬٤٣٥٬١٣٥
١٬٢١٠٬٤٢٥
٤٬٦٤٥٬٥٦٠

خﻼل الفترة المنتهية في  ٣٠يونيو  ،٢٠٢٠حصلت المجموعة على قرض ﻷجل بمبلغ  ٣٬٠مليار ﷼ سعودي من بنوك تجارية محلية
ﻹعادة تمويل وتسوية سندات الدين الرئيسية القائمة بالكامل .يتم سداد القرض على  ٨أقساط متساوية نصف سنوية ابتدا ًء من  ٣٠يونيو
 ،٢٠٢٠ويحمل سعر فائدة على أساس معدل سعر الفائدة بين البنوك في لندن )"ﻻيبور"( زائدًا  ٪٠٫٩ومضمون بسند رئيسي .تم إعادة
تصنيف الجزء من القرض المستحق بعد  ٣٠يونيو  ٢٠٢١ضمن المطلوبات غير المتداولة .تتطلب تعهدات القرض من المجموعة
الحفاظ على بعض المستويات المالية والحد من توزيع اﻷرباح وبعض اﻷمور اﻷخرى .كما في  ٣٠يونيو  ،٢٠٢٠التزمت المجموعة
بهذه التعهدات.
تم تسوية القروض ﻷجل التي تم الحصول عليها من اتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية وصندوق اﻻستثمارات العامة وصندوق التنمية
الصناعية السعودي خﻼل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو  ،٢٠٢٠والتي كانت مضمونة بضمانات مختلفة بما في ذلك رهن على
المعدات والحسابات البنكية للمجموعة.

١٦

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي وشركتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بأﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
في يوليو  ،٢٠١٧أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ،والتي تنظم معدل سعر الﻼيبور أنه سيتم إيقاف معدل الفائدة القياسي
بعد عام  .٢٠٢١يعتبر ﻻيبور أحد أهم القياسات الشائعة لمعدﻻت الفائدة.
إن إعادة هيكلة ﻻيبور وتوقعات إيقافه سوف تأثر على استراتيجية إدارة مخاطر المجموعة الحالية ومن المحتمل أن تؤثر على بعض
اﻷدوات المالية .ليس لدى المجموعة أي أدوات مالية أخرى غير القروض ﻷجل والتي تتعرض لتأثير ﻻيبور كما في  ٣٠يونيو .٢٠٢٠
تقوم المجموعة حاليا ً بتقييم أثر إعادة هيكلة ﻻيبور وتحدد الخطوات التالية لتتأكد من تحويل ممهد من ﻻيبور إلى معدﻻت مقياس جديدة.
 ١٣مستحقات ومطلوبات أخرى

مصاريف مستحقة
دفعات مقدمة من عمﻼء
ضريبة القيمة المضافة الدائنة  -بالصافي
ذمم دائنة أخرى

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

٣٤١٬١٨٠
٧٤٬٨٩٧
١٬٨٩٠
٥٦٬٦٨٧
٤٧٤٬٦٥٤

٢٦٩٬٨٤٨
٢٩٬٠٢٩
٦٥٬٤٢٧
٣٦٤٬٣٠٤

 ١٤مخصصات الزكاة وضريبة الدخل
تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وف ًقا ﻷنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( .يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة
الدخل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر اﻷولية الموحدة المختصرة.
) أ(

وضع ربوط شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي

قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة حتى عام  .٢٠١٨قامت الشركة بإنهاء وضع الزكاة مع الهيئة لجميع
السنوات حتى  ٣١ديسمبر  ٢٠٠٦على أساس مستقل .قامت الهيئة بإصدار عدد من الربوط اﻹضافية للسنوات من  ٢٠٠٧إلى ٢٠١٤
تطالب بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  ٤٢٫٠مليون ﷼ سعودي .قامت الشركة بتقديم اعتراض على التزام الزكاة اﻹضافي مع الهيئة ،حيث
تم بعد ذلك تحويل الدعوى إلى لجنة اﻻعتراض اﻻبتدائية ،والتي تم استبدالها من قبل لجان ضريبية جديدة تندرج ضمن اﻷمانة العامة
للجان الضريبية )"اﻷمانة"( وبنا ًء عليه ،تقوم لجان اﻷمانة بمراجعة دعوى الشركة .وﻻ تزال الربوط للسنوات من  ٢٠١٥إلى ٢٠١٨
قيد المراجعة من قبل الهيئة .إن الشركة بصدد تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لعام .٢٠١٩
)ب( وضع ربوط شركة بتروكيم
قامت شركة بتروكيم بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة حتى عام  .٢٠١٨ﻻحقا ً لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
 ،٢٠٢٠قامت شركة بتروكيم بتقديم إقرار الزكاة وضريبة الدخل عن عام  .٢٠١٩قامت شركة بتروكيم بإنهاء وضع الزكاة مع الهيئة
لجميع السنوات حتى  ٣١ديسمبر  ٢٠١٠على أساس مستقل .قامت الهيئة بإصدار عدد من الربوط اﻹضافية من سنة  ٢٠١١الى ٢٠١٦
على النحو التالي:
أصدرت الهيئة الربوط للسنوات من  ٢٠١١إلى  ،٢٠١٣مطالبة بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  ٩٥٫٥مليون ﷼ سعودي .قامت شركة
بتروكيم بتقديم اعتراض على التزام الزكاة اﻹضافي مع الهيئة ،حيث تم تحويل الدعوى إلى لجنة اﻻعتراض اﻻبتدائية .استلمت شركة
بتروكيم ربوطا ً معدلة للزكاة للسنوات من  ٢٠١١إلى  ٢٠١٣من الهيئة تطالب بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  ٥٫٧٤مليون ﷼ سعودي.
قامت شركة بتروكيم بقبول ودفع مبلغ  ٣٫٤٧مليون ﷼ سعودي ،وقدمت اعتراضا ً بشأن الرصيد المتبقي بمبلغ  ٢٫٢٧مليون ﷼
سعودي إلى لجنة اﻻعتراض العليا ،والتي تم استبدالها من قبل لجان ضريبية جديدة تندرج ضمن اﻷمانة ،وبنا ًء عليه ،تقوم لجان اﻷمانة
بمراجعة دعوى شركة بتروكيم ولم يتم اصدار القرار النهائي بعد.
أصدرت الهيئة الربوط للسنوات من  ٢٠١٤إلى  ،٢٠١٦مطالبة بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  ٢٠٤٫٢مليون ﷼ سعودي .قامت الشركة
بتقديم اعتراض على التزام الزكاة اﻹضافي إلى الهيئة ،حيث تم تحويل الدعوى إلى لجان اﻷمانة وجاري انتظار جلسة استماع اللجان.
ﻻ تزال ربوط السنتين  ٢٠١٧و ٢٠١٨قيد المراجعة من قبل الهيئة.

١٧

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي وشركتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بأﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
)ج( وضع ربوط الشركة السعودية للبوليمرات
قامت الشركة السعودية للبوليمرات بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة حتى عام  .٢٠١٨تم اﻻنتهاء من الربط للفترة
المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٠٨مع الهيئة بدون أي التزام إضافي .لم يتم تقديم الربوط للسنوات من  ٢٠٠٩حتى  ٢٠١٨من قبل الهيئة.
ﻻحقا ً لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو  ،٢٠٢٠قامت الشركة السعودية للبوليمرات بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل عن
عام .٢٠١٩
تم احتساب الوعاء الزكوي بنا ًء على فهم اﻹدارة ﻷنظمة الزكاة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .تخضع أنظمة الزكاة في المملكة
العربية السعودية لتفسيرات مختلفة .قد تختلف الربوط المقدمة من قبل الهيئة عن اﻹقرارات المقدمة من قبل الشركات في المملكة العربية
السعودية.
)د(

وضع ربوط شركة بوليمرات الخليج للتوزيع

إن شركة بوليمرات الخليج للتوزيع مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وهي معفية من ضريبة الدخل.
 ١٥التقارير القطاعية
فيما يتعلق بتقييم اﻷداء وتخصيص الموارد ،ترى إدارة المجموعة أن جميع أنشطة وعمليات المجموعة تتكون من قطاع تشغيلي منفرد
هو قطاع البتروكيماويات .لذلك ،يتم إصدار التقارير المالية فقط للقطاعات الجغرافية.
تقع الموجودات التشغيلية في المملكة العربية السعودية .يتم توزيع المبيعات جغرافيا على النحو التالي:
لفترة الثﻼثة أشهر
المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠
محلياً /الشرق اﻷوسط
آسيا
أوروبا  /أفريقيا

٪٢٨
٪٤٩
٪٢٣
٪١٠٠

٪٣١
٪٤٧
٪٢٢
٪١٠٠

لفترة الستة أشهر
المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠
٪٣٠
٪٤٧
٪٢٣
٪١٠٠

٪٢٠
٪٥٥
٪٢٥
٪١٠٠

) ١٦خسارة( ربحية السهم اﻷساسية والمخفّضة
يتم احتساب )خسارة( ربحية السهم اﻷساسية بقسمة )الخسارة( الربحية للفترة العائدة إلى مساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد
اﻷسهم العادية المصدرة خﻼل الفترة .وبما أن المجموعة ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة ،فإن )خسارة( ربحية السهم المخفّضة هي
نفس )خسارة( ربحية السهم اﻷساسية.
لفترة الثﻼثة أشهر
المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠
)خسارة( ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية المستخدم في
احتساب )خسارة( ربحية السهم اﻷساسية والمخفّضة
)خسارة( ربحية السهم

لفترة الستة أشهر
المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠

)(٥٤٬٩٣٥

٢٠٥٬١١٢

)(٢٢٨٬٨٤٩

٣٨٣٬٣١٩

٤٥٠٬٠٠٠
)(٠٬١٢

٤٥٠٬٠٠٠
٠٫٤٦

٤٥٠٬٠٠٠
)(٠٬٥١

٤٥٠٬٠٠٠
٠٫٨٥

١٨

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي وشركتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بأﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ١٧مطلوبات محتملة وارتباطات
)(١

كان لدى المجموعة كما في  ٣٠يونيو  ،٢٠٢٠مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية فيما يتعلق بسحب مواد أولية للمصنع
من أحد الموردين بمبلغ  ٤٥٨٫٨مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ٤٥٨٬٨ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.

)(٢

بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة والتي لم يتم تكبدها حتى  ٣٠يونيو  ٢٠٢٠مبلغ  ٧٦٫٠مليون ﷼
سعودي تقريبا ُ ) ٣١ديسمبر  ٨٣٫٠ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.

)(٣

خﻼل  ،٢٠١٠قررت بتروكيم والحصـص غير المسـيطرة في الشـركة السـعودية للبوليمرات زيادة رأس مال الشـركة السـعودية
للبوليمرات من خﻼل تحويل قرض مسـاند بمبلغ  ٣٬٤مليار ﷼ سـعودي .وافقت إدارة شـركة بتروكيم على تعويض الحصـص
غير المســـيطرة عن التكلفة اﻹضـــافية التي ســـوف تتحملها ،عن طريق تقديم دفعات ســـنوية في المســـتقبل بنا ًء على اﻷرباح
المسـتقبلية للشـركة السـعودية للبوليمرات ،مع اﻷخذ في اﻻعتبار النقد غير القابل للتوزيع نتيجة لزيادة رأس المال .خﻼل السـنة
المنتهية في  ٣١ديســمبر  ،٢٠١٩قرر شــركاء الشــركة الســعودية للبوليمرات )شــركة بتروكيم والحصــص غير المســيطرة(
تخفيض رأس المال الشـركة السـعودية للبوليمرات بنفس المبلغ .لم يتم اسـتكمال اﻹجراءات النظامية لتخفيض رأس المال كما في
 ٣٠يونيو .٢٠٢٠

١٩

