
شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة 
سعودیة) وشركتھا التابعة

َدة (غیر  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ مدققة)الالقوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

وتقریر الفحص للمراجع المستقل



لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة 
دَة وتقریر الفحص للمراجع المستقل القوائم ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المالیة األوَّ

٢٠١٨یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

الصفحةالمحتویات

١تقریر الفحص للمراجع المستقل

َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٣-٢قائمة المركز المالي األوَّ

َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٤قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

دَة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٥قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األوَّ

لیة  دَةقائمة التدفقات النقدیة األوَّ ٧-٦الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ١٩-٨إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ





٢

المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة 
َدة لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ قائمة المركز المالي األوَّ

٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو ٣٠
لایر سعودي (باأللوف)لایر سعودي (باأللوف)إیضاح

(مدققة)مدققة)(غیر 

األصول
األصول غیر المتداولة

٤١٥٬٦٤١٬٧٥٣١٦٬٠٧١٬٩٧٥ممتلكات ومصانع ومعدات
٥٢٬٣٨٢٬٦٠٨٢٬٤٦٩٬٦٦٢استثمار في مشاریع مشتركة

١١٧٬٧٨٦١١٦٬٤٣٠قروض موظفین

١٨٬١٤٢٬١٤٧١٨٬٦٥٨٬٠٦٧إجمالي األصول غیر المتداولة

األصول المتداولة
١٬١٠٤٬٩٩٦١٬١٠٨٬٩٤٧مدینون تجاریون

٦١٬١٠٧٬٨٥٩١٬٠٩٢٬٩٣٨مخزون
٧١١٤٬٤٧١١١١٬٨٦١مبالغ مدفوعة مقدما ومدینون آخرون
٨٢٣٩٬٢٥٥٢٢٨٬٥١٠مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة

٩١٬٩٠٥٬٢٥٠١٬١٦٨٬٧٠٠ودائع ألجل
١٠٢٬٣٢٠٬٦٩٤٢٬٦٥٣٬٨٦٩نقد وما في حكمھ

٦٬٧٩٢٬٥٢٥٦٬٣٦٤٬٨٢٥إجمالي األصول المتداولة
٢٤٬٩٣٤٬٦٧٢٢٥٬٠٢٢٬٨٩٢إجمالي األصول

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

١١٤٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠رأس المال
٧٥٠٬٠١٨٧٥٠٬٠١٨احتیاطي نظامي

١٬٦٠٩٬٣٧٢١٬٣١٣٬٩٣٠أرباح مبقاة

٦٬٨٥٩٬٣٩٠٦٬٥٦٣٬٩٤٨حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة
٦٬٨٩٤٬٣٧٧٦٬٤٣٥٬٥٩١حقوق الملكیة غیر المسیطرة

١٣٬٧٥٣٬٧٦٧١٢٬٩٩٩٬٥٣٩إجمالي حقوق الملكیة

ل اإلیضاحات المرفقة من  َدةجزًءا من ھذه القوائم المالیة ٢٠إلى ١تُشكِّ لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ .األوَّ









٦

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ قائمة التدفقات النقدیة األوَّ

٢٠١٨یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
أشھرفترة الستة 

المنتھیة في
٢٠١٨یونیو ٣٠

فترة الستة اشھر 
فيالمنتھیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠
لایر سعودي (باأللوف)لایر سعودي (باأللوف)ایضاح

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة
١٬٢٤٩٬٢٤٢٧٩٣٬٠٧٧الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل

صافي التدفقات النقدیة ِمن العملیات:تعدیالت لتسویة الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل مع 

٤٤٢٬٥٣٦٤٥٩٬٧٨٦استھالك ممتلكات ومصانع ومعدات
١٥٩٬٤٥٩١٢٢٬٩٤٥تكالیف تمویل

١٤٬٥٧٤١٤٬٥١١مزایا موظفین، بالصافي
)٢٦٥٬٤٣٥()٢٣١٬٦٩٦(الحصة في صافي نتائج مشاریع مشتركة
٢٨٬١٢٥-خسارة في استثمار في مشروع مشترك

-١١٢ممتلكات ومصانع ومعدات مشطوبة
)٢(١١٠خسارة (ربح) من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات

١٬٦٣٤٬٣٣٧١٬١٥٣٬٠٠٧
تعدیالت رأس المال العامل:

)٣١٣٬٥٣٧(٣٬٩٥١مدینون تجاریون
)٣٧٬٨٩٥()١٤٬٩٢١(مخزون

٢٠٬٤٧٥)٣٬٩٦٦(ومدینون آخرونقروض موظفین ومبالغ مدفوعة مقدما 
)٦٬٠٤٩()١٠٬٧٤٥(مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
)١٢٧٬٧٢٤(٢٠٬٩٩٩مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة

١٢٣٬٣٨٢)١٧١٬٦٨٥(دائنون تجاریون
)٢٤٦٬٦٨٩(٣٥٩٬٣٩٧مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون

١٬٨١٧٬٣٦٧٥٦٤٬٩٧٠العملیاتصافي التدفقات النقدیة من
)٩٤٬٨١٨()١٢٢٬٥٠٩(تكالیف تمویل مدفوعة

)٢٧٬٢٨٥()٩٧٬٨٧٥(زكاة وضریبة دخل مدفوعة

١٬٥٩٦٬٩٨٣٤٤٢٬٨٦٧صافي التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة

النشاطات االستثماریة
)٤٨٬٨١٨()١٣٬١٠٧(شراء ممتلكات ومصانع ومعدات

١٢٠٬٥٠٠)٧٣٦٬٥٥٠(صافي الحركة في ودائع قصیرة األجل
٣١٨٬٧٥٠٢٦٢٬٥٠٠توزیعات أرباح مستلمة ِمن مشاریع مشتركة

٥٧١٤٤ُمتحصَّل من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
٣٣٤٬٢٢٦)٤٣٠٬٣٣٦(صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) من النشاطات االستثماریة

النشاطات التمویلیة
)٦٦٥٬٦٢٣()٨٩٧٬٩٧٤(صافي الحركة في قروض ألجل

)١٧٬١٥٩()٢٥٦٬٨٤٨(صافي الحركة في قرض مساند من شریك غیر مسیطر
)٣٤٥٬٠٠٠()٣٤٥٬٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة

)١٬٠٢٧٬٧٨٢()١٬٤٩٩٬٨٢٢(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في النشاطات التمویلیة

)٢٥٠٬٦٨٩()٣٣٣٬١٧٥(صافي النقص في النقد وما في حكمھ
٢٬٦٥٣٬٨٦٩٢٬٨٣٣٬٤٥٢النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
١٠٢٬٣٢٠٬٦٩٤٢٬٥٨٢٬٧٦٣النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

َدةجزًءا من ھذه القوائم المالیة ٢٠إلى ١ل اإلیضاحات المرفقة من تُشكِّ لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ .األوَّ





٨

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

(غیر مدققة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

معلومات حول الشركة٠١

لة بمدینة الریاض في المملكة العربیة سعودیة("الشركة") ھي شركة مساھمةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي إن  ُمسجَّ
ل ھو ١٩٩٦ینایر ١ھــ (١٤١٦شعبان ١٠وتاریخ ١٠١٠١٣٩٩٤٦السعودیة بُِموِجب السجل التجاري رقم  م). إن عنوان الشركة الُمسجَّ

بمدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة.٩٩٨٣٣ص. ب 

القوائم المالیة  ُن َدة المرفقة أعمال الشركة وشركتھا التابعة التالیة (الُمشار إلیھما معا بـ "المجموعة"):تَتََضمَّ لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ األوَّ
نسبة الملكیةبلد التسجیل

٥٠المملكة العربیة السعودیةالشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة مساھمة) وشركاتھا التابعة

وفیما یلي الشركات التابعة للشركة الوطنیة للبتروكیماویات:

٦٥المملكة العربیة السعودیةالشركة السعودیة للبمولیمرات (شركة ذات مسؤولیة محدودة)• 
٦٥ةالسعودیالمملكة العربیة شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة ذات مسؤولیة محدودة بالمنطقة الحرة)• 

المجموعة تنمیة وتطویر القاعدة الصناعیة في المملكة العربیة السعودیة وعلي األخص الصناعات البتروكیماویة وفتح مجاالت  تُزاِوُل
اویة البتروكیمتصدیرھا إلى األسواق الخارجیة وافساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعات 

وذلك بعد الحصول علي التراخیص الالزمة من جھات االختصاص.

أساس اإلعداد٠٢

بیان االلتزام٢٫١

َدة عن فترة الستة  لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ) ٣٤وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (٢٠١٨یونیو ٣٠المنتھیة في أشھرأِعدّت ھذه القوائم المالیة األوَّ
"التقریر المالي األولي" المعتمد بالمملكة العربیة السعودیة.

َدة جمیع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ ُن وفال تَتََضمَّ دَة السنویة التي تُعَدُّ قًا المالیة الُمَوحَّ
ة السنویة َدللمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة بالمملكة العربیة السعودیة، لذا یجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالیة الُمَوحَّ

.٢٠١٧دیسمبر ٣١للمجموعة كما في 

السیاسات المحاسبیة  َدة تتماشى مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد القوائم المالیة إنَّ لیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ المتبعة في إعداد القوائم المالیة األوَّ
َدة السنویة للمجموعة عن السنة المنتھیة في  (إیضاح ٢٠١٨ینایر ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة اعتباًرا من ٢٠١٧دیسمبر ٣١الُمَوحَّ

ولم یصبح ساریًا المفعول حتى اآلن.٣ ). ولم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر أُْصِدَر

) "اإلیرادات من ١٥) "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩وقد طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
عن السیاسات المحاسبیة الخاصة بھذه المعاییر الجدیدة في إیضاح (٢٠١٨ینایر ١العقود المبرمة مع العمالء" اعتباًرا ِمن  ).٣، وأُْفِصَح

أساس القیاس٢٫٢

َدة وفقًا لمبدأ  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ التكلفة التاریخیة على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي.تُعّد
وفیما یتعلق بمكافآت الموظفین ومزایا ما بعد التوظیف األخرى، تُستخدم حسابات القیمة الحالیة االكتواریة.



٩

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
َدةإیضاحات حول  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

(تتمة)أساس اإلعداد٠٢

(تتمة)أساس القیاس٢٫٢

دَة باللایر السعودي، الذي ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة لدى ال ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ اء شركة مجموعة، باستثنوتُْعَرض القوائم المالیة األوَّ
دَة من ھذه بولیمرات الخلیج للتوزیع ش. م. ح. التي تُترجم في  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ عملة الدوالر األمریكي إلى عملة اللایرالقوائم المالیة األوَّ

دوالر أمریكي.١لایر سعودي مقابل ٣٫٧٥السعودي بسعر ثابت قدره 

ب كافة القیم إلى أقرب قیمة باأللوف ما لم یُذكر خالف ذلك. وتُقرَّ

أساس التوحید٢٫٣

َدة للمجموعة القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة. والشركة التابعة ھي المنشأة التي تسیطر تمثل القوائم المالیة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ األوَّ
ض المجموعة، أو یكون لھا حقوق في، العائدات المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر  علیھا المجموعة. وتتحقق السیطرة عندما تتعرَّ

كون لدیھا القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. وال تسیطر المجموعة، على وجھ فیھا وی
التحدید، على الشركة المستثمر فیھا إال إذا كان تمتلك المجموعة العناصر الثالثة التالیة بالكامل:

فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات الشركة المستثمر فیھا ذات الصلة)،أ) سیطرة على الشركة المستثمر 
ض أو حق في العائدات المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا، ب) تعرَّ
ج) قدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.

من تاریخ انقطاع  من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة. ویتوقف توحیدھا ابتداًء دُ القوائم المالیة للشركة التابعة ابتداًء ذه السیطرة. ھوتُوحَّ
. فیما بین شركات المجموعةوتُحذَف االستثمارات والمعامالت واألصدة فیما بین المجموعة واألرباح أو الخسائر غیر المحققة من المعامالت 

وتتماشى السیاسات المحاسبیة الخاصة بالشركة التابعة مع تلك السیاسات المتبعة من قِبَل المجموعة.

وقد أُْظِھَرت الحصص غیر المسیطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركة التابعة غیر المملوكة بالكامل بصورة مستقلة في قائمة الدخل والدخل
َدة وقائمة التغیرات ف لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ َدة وقائمة المركز المالي األوَّ لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ة لِیَّة الُموَجزَ ي حقوق الملكیة األوَّالشامل اآلخر األوَّ

َدة على التوالي.، الُمَوحَّ

ِلیَّة ٢٫٤ َدةاعتماد القوائم المالیة األوَّ الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة بتاریخ  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ م).٢٠١٨یولیو ٢٦ھــ (الموافق ١٤٣٩ذي القعدة ١٣اعتمدت ھذه القوائم المالیة األوَّ

ملخص بالتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٣

َدة تتماشى مع تلك السیاسات المتبعة في إعدإنَّ لیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة ادالسیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األوَّ
َدة السنویة للمجموعة عن السنة المنتھیة في  . ولم تقم ٢٠١٨ینایر ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة اعتباًرا من ٢٠١٧دیسمبر ٣١الُمَوحَّ

ولم یصبح ساریًا المفعول حتى اآلن. المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر أُْصِدَر

دات )"اإلیرا١٥)  "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩وتطبِّق المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
عن طبیعة ھذه التغیُّرات ٣٤. ووفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم (٢٠١٨ینایر ١من العقود الُمبَرمة مع العمالء" منذ  )، فقد أُْفِصَح

وتأثیرھا أدناه.



١٠

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
َدةإیضاحات حول القوائم لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

(تتمة)لخص بالتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعةم٠٣

"األدوات المالیة"-) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣٫١

أصول مالیة٣٫١٫١

صنَّفَت المجموعة أصولھا المالیة حسب فئات القیاس التالیة:

الحقًا بالقیمة العادلة، و•  تلك التي تُقاُس
بالتكلفة التكلفة الُمْطفَأَة.•  تلك التي تُقاُس

نموذج العمل الخاص بالمجموعة إلدارة أصولھا المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة.یعتمد التصنیف على

إما ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. ُل وفیما یخص األصول الُمقاَسة بالقیمة العادلة، فإن األرباح والخسائر ستَُسجَّ

قیاسال

لك ذتقیس المجموعة عند االعتراف المبدئي، األصل المالي بقیمتھ العادلة زائًدا تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي، و
لعادلة الُمدَرجة بالقیمة افي حالة عدم تسجیل أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتُدَرج تكالیف معامالت األصول المالیة 

من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاریف في الربح أو الخسارة.

التوقف عن االعتراف

(أي یتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متي یكون منطبقًا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المشابھة)
عند: رئیسٍة َدة للمجموعة) بصورةٍ المستبعدة ِمن قائمة المركز المالي الُموَجَزة الُمَوحَّ

انتھاء صالحیة الحق في الحصول على تدفقات نقدیة من األصل، أو• 
لھا التزام لسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل بدون أي تأخیر •  وھري جتحویل المجموعة حقوقھا باستالم تدفقات نقدیة من األصل أو تحمُّ

(ب) عدم أو إلى طرف آخر بموجب "اتفاقیة مرور"، وإما (أ) تحویل المجموعة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل 
لت السیطرة على األصل.قیا م المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنھا حوَّ

مالیةالصول األنخفاض في قیمة اال

المجموعة الطریقة المبسطة التي تتطلب االعتراف بالخسائر فیما یخص الحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى، تطبُِّق
ِمن االعتراف المبدئي بھا. وجنَّبت المجموعة جدول مخصص یعتمد على الخبرة السابقة للمجموعة بشأن  المتوقعة على مدى العمر ابتداًء

والبیئة االقتصادیة.نصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدینیالخسارة االئتمانیة، ویُعدَّل حسب العنا

تمویلالإیرادات 

ل الشامل اآلخر، الدخبالنسبة لكافة األدوات المالیة الُمقاَسة بالتكلفة الُمْطفَأَة واألصول المالیة التي تحمل فائدة الُمَصنَّفَة كقیمة عادلة من خالل
إیرادات التمویل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. ویمثل  ُل معدل الفائدة الفعلي المعدل الذي یخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة تَُسجَّ

بات والمستقبلیة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو لفترة أقصر، حیثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصول أو المطل
المالیة.



١١

ساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة م
َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

(تتمة)ملخص بالتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٣

مطلوبات مالیة٣٫١٫٢

السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمطلوبات المالیة. ال توجد تغییرات في االعتراف بالمطلوبات المالیة وقیاسھا. وعلیھ، فال تُْعَرُض

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء-) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣٫٢

على مكون من خمس خطوات كما ھو في المعاییر المعمول بھا المطبقة  تعترف المجموعة باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء بناًء
. ویتضمن ذلك ما یلي:لدى الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

التي ینشأ عنھا حقوقًا والتزامات واجبة التنفیذ.أ) تحدید أي عقد مبرم مع عمیل ما، أي االتفاقیات مع المجموعة 
ب) تحدید التزامات األداء الواردة بالعقد، أي الوعود بنقل المنتجات أو الخدمات في مثل ھذه العقود.

داء الخاصة األج) تحدید سعر المعاملة الذي یجب أن یمثل مبلغ الِعوض المالي الذي تتوقع المجموعة الحصول علیھ مقابل الوفاء بالتزامات
بالنیابة عن جھات أخرى). ُل بھا (وباستثناء أي مبالغ تُحصَّ

عمیل.لد) تخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء محدد استنادًا إلى سعر البیع التقدیري اإلفرادي النسبي للمنتجات أو الخدمات الُمقَدََّمة ل
، أي عندما تُنقَل المنتجات أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل ویحصل العمیل على ھــ) االعتراف باإلیرادات عند الوفاء بالتزام األداء

السیطرة. وقد یكون ذلك مع مرور الوقت أو في وقت معین.

ناء الضرائب واستثوتُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المنصوص علیھا تعاقدیا 
أو الرسوم.

وتقیَّم المجموعة اتفاقیات المبیعات الخاصة بھا وفقًا لمعاییر محددة لتقرر ما إذا كانت تقوم بدور األصیل أو الوكیل.

عدم وجود معاییر محددة، ستُطبَّق السیاسة كما یجب استیفاء معاییر االعتراف المحددة الواردة أدناه قبل االعتراف باإلیرادات. في حالة 
اإلیرادات كإیرادات محققة ومستحقة. ُل أعاله وتَُسجَّ

إیرادات مبیعات:

طرة على السیتقوم المجموعة بتصنیع وبیع مجموعة واسعة من المنتجات. وفیما یخص ھذه المنتجات، یجب االعتراف بالمبیعات عند نقل 
المنتجات إلى العمیل، على أن یُراعى ذلك في إطار اتباع الطریقة المكونة من خمس خطوات المذكورة سابقًا وتطبیق شروط الشحن الساریة 

(أو "مصطلحات التجارة الدولیة").

العناصر المكونة للتمویل

تتوقع أن یكون لدیھا أي عقود مع عمالء في سیاق عملیات البیع أو المنتجات الروتینیة حیث إن الفترة بین نقل لیس لدى المجموعة حالیًا وال 
دیل أي عالمنتجات أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل ودفع العمیل مقابلھا تتجاوز فترة سنة واحدة. ونتیجة لذلك، ال تقوم المجموعة حالیًا بت

َدت أي من ھذه الحاالت، یجب إعادة قیاس المبالغ ذات الصلة لتعدیل من أسعار المعامالت لت حدید القیمة الزمنیة للنقود. ومع ذلك، فإنھ إذا ُحّدِ
القیمة الزمنیة للنقود.



١٢

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
َدةإیضاحات حول القوائم  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

(تتمة)ملخص بالتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٣

تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة٣٫٣

) و ٩، طبقت المجموعة المعیارین المحاسبیین الجدیدین المذكورین أعاله "المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٢٠١٨ینایر ١اعتباًرا من 
دَة ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ أدناه.) دون وجود تأثیر جوھري على القوائم المالیة األوَّ َح للمجموعة كما ُوّضِ

"األدوات المالیة"-) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣٫٣٫١

معظم األصول المالیة الخاصة بالمجموعة كأصول مالیة ُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة. وتعتبر ھذه الفئة ھي األكثر أھمیة بالنس ة بتَُصنَُّف
ھذه الفئة النقد وما في حكمھ والودائع ألجل والح ُن ابات سللمجموعة ویُحتفَظ بھا ضمن نموذج أعمال یفي بالشروط المذكورة أعاله. وتَتََضمَّ

ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ة َدة الخاصالتجاریة المدینة والمدینین الحالیین اآلخرین. وعلیھ، فال یوجد تأثیر جوھري على القوائم المالیة األوَّ
بالمجموعة.

ِلیَّة ٢٠١٨ویُطبَّق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام  ، إال أنھا لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة األوَّ
َدة للمجموعة. الُموَجَزة الُمَوحَّ

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء-) ١٥رقم (المعیار الدولي للتقریر المالي ٣٫٣٫٢

المجموعة إنتاج خلیط وقود المحركات وزیت الوقود واالیثیلین والبروبیلین والھیكسین والبولي إیثیلین عالي ومنخفض الكثافة و لبولي اتُزاِوُل
تطبیق المعیار الدولي للتقبروبیلین ستایرین. ویُتوقع بصفة عامة أن یكون بیع المنتج  ریر ھو التزام األداء الوحید على المجموعة؛ وعلیھ فإنَّ

) لیس لھ أي تأثیر على إیرادات المجموعة أو ربحھا أو خسارتھا.١٥المالي رقم (

التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّة٣٫٣٫٣

إعداد  َدة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر یتطلُب لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ لى عالقوائم المالیة األوَّ
المبالغ المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات وإفصاحات االلتزامات المحتملة بتاریخ تقدیم التقریر حول القوائم 

عدم التیقن حیال ھذه االفتراضات والتقدیرات قد ینشأ عنھ نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصولالم الیة. غیر أنَّ
وف لظرلأو المطلوبات التي تتأثر في المستقبل. وتستند ھذه التقدیرات واالفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى یُعتقَد بأنَّھا منطقیة وفقًا

وتُستَخدم لتقدیر القیم الدفتریة لألصول والمطلوبات غیر المتوفرة بسھولة ووضوح من مصادر أخرى. وتُجَرى مراجعة التقدیرات 
ت أو اواالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة. ویُعتَرف بالتعدیالت التي تُجرى على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تُعدَّل فیھا التقدیر

ادر صلتنقیحات والفترات المستقبلیة التي إن تغیرت فإنھا تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة، باستثناء التقدیرات الجدیدة الھامة والمفترة ا
ا ذُِكَر) كم١٥) والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩الھامة للتقدیرات وعدم دقتھا فیما یتعلق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

، على التوالي.٣٫٢وإیضاح ٣٫١أعاله في إیضاح 



١٣

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دَة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

ممتلكات ومصانع ومعدات٠٤

كانت الحركة في الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة بالمجموعة على النحو التالي:

لفترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو ٣٠في 
٢٠١٨

لایر سعودي 
(باأللوف)

(غیر مدققة)

لفترة الستة أشھر
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٧یونیو 
لایر سعودي 

(باأللوف)
(غیر مدققة)

١٦٬٠٧١٬٩٧٥١٦٬٨٩٨٬٦٧٤صافي القیمة الدفتریة في بدایة الفترة
١٣٬١٠٧٤٨٬٨١٨إضافات خالل الفترة

)٤٢()٦٨١(صافي القیمة الدفتریة لالستبعادات خالل الفترة
-)١١٢(القیمة الدفتریة للمشطوبات خالل الفترةصافي 

)٤٥٩٬٧٨٦()٤٤٢٬٥٣٦(استھالك ُمحمَّل خالل الفترة
١٥٬٦٤١٬٧٥٣١٦٬٤٨٧٬٦٦٤صافي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة

جزء من ممتلكات المجموعة ومصانعھا ومعداتھا مكفولة (أ) برھونات مقابل قرض  (ب) إنَّ ألجل من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 
وبالتنازل عن المتحصالت المتبقیة مقابل قروض ألجل من اتحاد بنوك تجاریة وصندوق االستثمارات العامة.

استثمار في مشاریع مشتركة٠٥

بالمملكة العربیة السعودیة كشركتین ذات مسؤولیة محدودة:تتمثل المشاریع المشتركة في الشركتین التالیتین المؤسستین

نسبة الملكیة
٥٠شركة شیفرون فیلیبس السعودیة

٥٠شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

عن وقف عملیات المشاریع المشتركة بغرض تنفیذ أعمال الصیانة الدوریة المجدولة وتجدید الكتالیست ٢٠١٨ینایر ٣١أعلنت المجموعة بتاریخ 
. ٢٠١٨مارس ٢٢أعادت المشاریع المشتركة تشغیل عملیاتھا في و(المواد المحفزة). وقد أعلنت المجموعة عن االنتھاء من أعمال الصیانة 

.٢٠١٨فقد كان ھناك انخفاض في حصة المجموعة في نتائج المشاریع المشتركة خالل الربع األول من عام وعلیھ،



١٤

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دَة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

مدققة) (تتمة)(غیر 
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

خزونم٠٦
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو ٣٠

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

(مدققة)(غیر مدققة)

٥٣٧٬٠٧٣٤٩٨٬٤٥٨بضاعة تامة الصنع
٢٬٣٩١٣٬٧٣١خاممواد

٤٢١٬٣١٧٤٣٦٬٤٣٦قِطع غیار
١٤٧٬٠٧٨١٥٤٬٣١٣كتالیست (مواد محفزة) ومواد كیماویة وإضافات

١٬١٠٧٬٨٥٩١٬٠٩٢٬٩٣٨
بالغ مدفوعة مقدما ومدینون آخرونم٠٧

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو ٣٠
سعودي لایر 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
(مدققة)(غیر مدققة)

٤٠٬٢٤٦٣٬٢٣٣ضریبة قیمة مضافة مستحقة القبض، بالصافي
٢٨٬١٥١٢٦٬٠٨٨جزء متداول-قروض موظفین 

١٣٬٨٢٤٢٦٬٦٥٥مبالغ مدفوعة مقدًما
١٦٬٤٥٥١٦٬٤٥٥)١٣تأمین نقدي مقابل إصدار صكوك (إیضاح 

٢٬٢٦٣٢٦٬٩٢٣تأمین نقدي مقابل ضمان بنكي
٧٬٨٥٥٤٬٤٩٢إیرادات فائدة مستحقة

٥٬٦٧٧٨٬٠١٥مدینون آخرون
١١٤٬٤٧١١١١٬٨٦١



١٥

الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار
َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

لمعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھاا٠٨

الجھات ذات  ات الجھالعالقة المساھمین والمنشآت المسیَطر علیھا أو المسیطر علیھا بشكل مشترك من قِبل ھذه الجھات (الجھات المنتسبة) أو التي تمارس ھذه تُمثُِّل
(الجھات المنتسبة) نفوًذا ھاًما علیھا.

فیما یلي المعامالت الرئیسیة مع الجھات ذات العالقة:أ)

طبیعة المعاملةالعالقةجھات ذات عالقة

لفترة الستة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨یونیو 
لایر سعودي 

(باأللوف)
(غیر مدققة)

لفترة الستة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٧یونیو 
لایر سعودي 

(باأللوف)
(غیر مدققة)

١٣٧٬٦٦٢١٠٥٬٠٨١مبیعاتمشروع مشترك)١أ.شركة شیفرون فیلیبس السعودیة (مالحظة 
)٢٬٧٢٥()١٠٬٤٤١(مشتریات

)١٩٦٬٣٥٨()١٨٩٬٧٧٨(خدمات دعم ومساندة

١٦٦٬٤٣٠٨٦٬٩٠٤مبیعاتمشروع مشتركشركة الجبیل شیفرون فیلیبس
)٥٥٦٬٢٥٢()٦٠٩٬٨٧١(مشتریات

)٢١٬٤٠٧()٢٥٬٤٤٠(امتیازریوعجھة ذات عالقة)٢شیفرون فیلیبس كمیكال كومباني إل إل سي (مالحظة أ.

)٣٥٬٦٩٣()٢٥٬٩٧٧(خدمات دعم ومساندةجھة ذات عالقةشیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت كومباني إل إل سي

)٣٬٩٢٦()٢٬٣٥٦(خدمات دعم ومساندةجھة ذات عالقةإنترناشونال سیلز إل إل سيشیفرون فیلیبس كمیكال 
)١٢٦٬٣١٥()١٥٤٬٤٤٠(أتعاب تسویق

)٢١٬٨٦٣()٥٧٥(خدمات دعم ومساندةجھة ذات عالقةكیمیكال سیرفسیز إنك

م المشروع المشترك بموج) أبرمت ١(مالحظة أ. ھا بالمجموعة اتفاقیة تسھیالت مشتركة ("االتفاقیة") مع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة ("مشروع مشترك")، حیث یقّدِ
خدمات دعم ومساندة إلى المجموعة في مجاالت التشغیل والصیانة وخدمات الدعم اإلداري والدعم الفني.

لت الجھة ذات الع) أبرمت ٢أ.(مالحظة قة ریًعا الالمجموعة اتفاقیة امتیاز ("االتفاقیة") مع شیفرون فیلیبس كمیكال كومباني إل إل سي خالل السنوات السابقة، حیث حمَّ
مقابل استخدام عملیات البلمرة.

م الشریك غیر المسیطر في الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة ٣(مالحظة أ. َدة) قرًضا مسانًدا ال یحمل فائدة بقیمة ) قدَّ ملیون لایر سعودي في ١٬١٣٣تابعة ُمَوحَّ
ریة (إیضاح سھیالت القروض التجاالسنوات السابقة لتمویل إنشاء مصنع بتروكیماویات. ویخضع سداد القرض لبعض التعھدات الُملِزمة التي تُستوفى بموجب شروط ت

ملیون لایر سعودي في الفترة الحالیة والسابقة. بلغ صافي تأثیر تكالیف التمویل المطفأة المتراكمة وإعادة قیاس القرض ٥١٨ة ). وقد سددت المجموعة مبلغًا بقیم١١
ملیون لایر سعودي.٢٠٫٦المساند في الفترة الحالیة والسابقة 



١٦

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠٨

وفیما یلي األرصدة النھائیة مع الجھات ذات العالقة:)ب

٢٠١٨یونیو ٣٠جھات ذات عالقة
لایر سعودي (باأللوف)

(غیر مدققة)

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي (باأللوف)

(مدققة)

صول المتداولةمبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة ِضْمن األ١ب.

١٧٣٬٦٣٥١٨٦٬٣٧٥شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
٦٥٬٦٢٠٤٢٬١٣٥شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

٢٣٩٬٢٥٥٢٢٨٬٥١٠

مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة ِضْمن المطلوبات المتداولة:٢ب.

٥٠٬٨٦٦٦١٬٩٥٤شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
١٤٥٬٣١٦١١٦٬٧٧٥شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

٨٬٧٦٧٢٬٢٩٥شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت كومباني إل إل سي
٢٠٣-كیمیكال سیرفسیز إنك

٥٠٬١٢٦٥٢٬٨٤٩شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز إل إل سي
٢٥٥٬٠٧٥٢٣٤٬٠٧٦

الرئیسیین:فیما یلي مكافأة موظفي اإلدارة )ج

على النحو التالي:٢٠١٧یونیو ٣٠و ٢٠١٨یونیو ٣٠عن فترتي الستة أشھر المنتھیتین في للمجموعةیمكن تفصیل مكافأة موظفي اإلدارة الرئیسیین

لفترة الستة أشھر المنتھیة 
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

لایر سعودي (باأللوف)
مدققة)(غیر 

لفترة الستة أشھر المنتھیة 
٢٠١٧یونیو ٣٠في 

لایر سعودي (باأللوف)
(غیر مدققة)

١٢٬٣٦٩١١٬٠٢٦مزایا موظفین قصیرة األجل
١٬٨٠٠٥٩١مكافآت نھایة خدمة

١٤٬١٦٩١١٬٦١٧

األجل             ودائع قصیرة٠٩

سب ة واحدة وتحمل عمولة حإن الودائع القصیرة األجل محتفظ بھا لدى بنوك محلیة بالریال السعودي، ویبلغ تاریخ استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھر وأقل من سن
األسعار التجاریة.



١٧

وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) 
دَة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

نقد وما في حكمھ١٠٠

یتألف النقد وما في حكمھ مما یلي:

٢٠١٨یونیو ٣٠
سعودي (باأللوف)لایر

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي (باأللوف)

(مدققة)(غیر مدققة)

٢٬٣٢٠٬٦٩٤٢٬٣٠٤٬٥٦٩أرصدة لدى البنوك
٣٤٩٬٣٠٠-ودائع ألجل

٢٬٣٢٠٬٦٩٤٢٬٦٥٣٬٨٦٩

باللایر السعودي، ویبلغ تاریخ استحقاقھا ثالثة أشھر أو أقل وتحمل عمولة حسب األسعار التجاریة.إن الودائع ألجل محتفظ بھا لدى بنوك محلیة 

جزًءا من األرصدة البنكیة لدى المجموعة بقیمة  متنازل عنھ كضمان مقابل تسھیالت ) ملیون لایر سعودي٢٬١٥٢: ٢٠١٧بر دیسم٣١ملیون لایر سعودي (٢٬١٦٤إنَّ
ذلك مبلًغا بقیمة ١١من اتحادات بنوك تجاریة وصندوق االستثمارات العامة (انظر إیضاح القروض  ُن : ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٬٠٩٧). وتَتََضمَّ

ملیون لایر سعودي) متعلقًا بمتطلبات خدمة دین.١٬٠٧٣

أس المالر١١٠

إلى ٤٬٥٠٠یبلغ رأس المال  .٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٨یونیو ٣٠لایر سعودي للسھم الواحد كما في ١٠ملیون سھم بقیمة ٤٥٠ملیون لایر سعودي ُمقسٌَّم

روض ألجلق٠١٢

القروض ألجل المبالغ المستخدمة من تسھیالت القروض التي حصلت علیھا المجموعة ِمن  اتحاد بنوك تجاریة محلیة وأجنبیة وصندوق االستثمارات العامة وصندوق تَُمثُِّل
ة. وتحمل كیة الخاصة بالمجموعالتنمیة الصناعیة السعودي. وھذه التسھیالت َمْكفُوَلة بعدة ضمانات بما في ذلك رھن بعض الممتلكات والمصانع والمعدات والحسابات البن

أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك لندن ("الیبور") وتتوافق مع شروط كل اتفاقیة تسھیل قرض. وینبغي أن تُسدد ھذه القروض ھذه القروض أسعار فائدة متغیرة تزید عن 
تصنیف الجزء المستحق السداد من القروض ألجل بعد  ِضْمن المطلوبات غیر المتداولة. ویتعین على المجموعة ٢٠١٩یونیو ٣٠على أقساط نصف سنویة. وقد أُِعیَد

االلتزام بالتعھدات الُملِزمة المنصوص علیھا في جمیع اتفاقیات تسھیالت القروض.

صكوك٠١٣

بقیمة اسمیة ملیار لایر سعودي ١٫٢م) صكوكًا بقیمة ٢٠١٤یونیو ٢٣ھــ (الموافق ١٤٣٥شعبان ٢٥أصدرت الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة تابعة) بتاریخ 
السعودیة ملیون لایر سعودي لكل منھا بدون خصم أو عالوة. وتحمل الصكوك الُمصدرة معدل عائد متغیر على أساس أسعار العمولة للتعامل بین البنوك ١تبلغ 

٢٠األسمیة في تاریخ استحقاقھا وھو ، وتستحق السداد على أساس نصف سنوي. وتستحق الصكوك السداد حسب القیمة%١٫٧("سایبور") زائدًا ھامش ربح نسبتھ 
ال  ِمن ھذه الفترة كمطلوبات متداولة.٢٠١٩یونیو ٢٣ھــ (الموافق ١٤٤٠شوَّ م). وعلیھ، تعتبر الصكوك ابتداًء

َدة ١٬٠٧٠إن رصید الصكوك بقیمة  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ قیمة الصكوك الُمْصَدرة بعد حذف قیمة استثمار الشركة في ملیون لایر سعودي في ھذه القوائم المالیة األوَّ یَُمثُِّل
ھذه الصكوك.

ملیون لایر سعودي كتأمین نقدي لدى شركة ١٦٫٥م)، تم إیداع مبلغ بقیمة ٢٠١٤یونیو ٢٣ھــ (الموافق ١٤٣٥شعبان ٢٥ووفقًا التفاقیة الصكوك المبرمة بتاریخ 
).٧مفتوح بالنیابة عن وكیل حاملي الصكوك (إیضاح الریاض المالیة في حساب



١٨

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دَة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون٠١٤

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو ٣٠
لایر سعودي (باأللوف)لایر سعودي (باأللوف)

(مدققة)(غیر مدققة)

٥٥١٬٣٨٤٢٦٤٬٧٣٢مصاریف مستحقة الدفع
٧٥٬٨١٨٥٤٬٦٦٠ُدْفعَات ُمقَدََّمة من عمالء

١٥٣٬٣١٦٩٧٬٦٧٤دائنون آخرون
٧٨٠٬٥١٨٤١٧٬٠٦٦

خصصات زكاة وضریبة دخلم٠١٥

لیة تخضع المجموعة للزكاة وضریبة الدخل وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. ویُحّمل مخصص الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
َدة. الُموَجَزة الُمَوحَّ

موقف الربوط

موقف الربوط الخاصة بشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي

. أْنَھت الشركة موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") ٢٠١٦للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام قدَّمت الشركة إلى الھیئة العامة 
٤٢ة مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بقیم٢٠١٤حتى ٢٠٠٧بصورة منفردة. أصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من ٢٠٠٦دیسمبر ٣١عن جمیع السنوات حتى 

ید االنتظار.ا بأن جلسة االستماع قملیون لایر سعودي. وقد قدََّمت الشركة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة، علًم
قید المراجعة من قبل الھیئة.٢٠١٦و ٢٠١٥ال تزال الربوط الزكویة عن األعوام 

الربوط الخاصة بالشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم")موقف

مت الشركة التابعة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام  . وأنَْھت الشركة التابعة موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ٢٠١٦قدَّ
بصورة منفردة، وقد أَْصَدَرت الھیئة عدًدا من االلتزامات اإلضافیة على النحو التالي:٢٠٠٩دیسمبر ٣١جمیع السنوات حتى ("الھیئة") عن 

اعتراًضا على االلتزام الزكوي ملیون لایر سعودي. وقد قَدََّمت الشركة التابعة ٧٤٫٤٢مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ٢٠١٠أصدرت الھیئة العامة ربطا عن عام 
عن عام  ٢٤١٫٤٨٥م زكوي إضافي بقیمة مع المطالبة بالتزا٢٠١٠اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة وتسلمت من الھیئة ربًطا زكوًیا معدًال

لایر سعودي، وقد قبلت بھ اإلدارة.

ملیون لایر سعودي. وقد قدََّمت الشركة التابعة اعتراًضا على ٩٥٫٥مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بقیمة ٢٠١٣حتى ٢٠١١من أصدرت الھیئة الربوط عن األعوام 
حتى ٢٠١١ندلة عن األعوام مااللتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة. وقد تسلمت الشركة التابعة من الھیئة الربوط الزكویة المع

ملیون لایر سعودي وقدمت اعترًضا على ٣٫٤٧مبلغًا بقیمة و دفعتالشركة التابعة ملیون لایر سعودي. وقد قبلت٥٫٧٤مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره ٢٠١٣
أن جلسة االستماع قید االنتظار.ملیون لایر سعودي لدى لجنة االعتراض االستئنافیة الزكویة الضریبیة، علًما ب٢٫٢٧الرصید المتبقي بقیمة 

ملیون لایر سعودي. وقد قدََّمت الشركة التابعة اعتراًضا على ٢٠٤٫٢مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بقیمة ٢٠١٦حتى ٢٠١٤أصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من 
الضریبیة، علًما بأن جلسة االستماع قید االنتظار.االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة 

موقف الربوط الخاصة بالشركة السعودیة للبولیمرات

مع دون ٢٠٠٨دیسمبر ٣١في . استُكمل الربط عن الفترة المنتھیة ٢٠١٧قدَّمت الشركة التابعة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام 
.٢٠١٧حتى ٢٠٠٩المطالبة بأي التزام. ولم تُْصِدر الھیئة حتى اآلن الربوط عن األعوام من 

على فھم اإلدارات لألنظمة الزكویة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. وتخضع األنظمة الزكویة في  دیة العربیة السعوالمملكةاحتسب الوعاء الزكوي بناًء
.ة العربیة السعودیةلتفسیرات متباینة. وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا الھیئة العامة للزكاة والدخل عن اإلقرارات المقدمة من الشركات القائمة في المملك



١٩

شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دَة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

(غیر مدققة) (تتمة)
٢٠١٨یونیو ٣٠في 

(تتمة)خصصات زكاة وضریبة دخلم٠١٥

موقف الربوط الخاصة بشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ش. م. ح.

لة في المنطقة الحرة بمطار دبي وھي معفاة ِمن ضریبة الدخل.إن  الشركة التابعة ُمسجَّ

لتزامات رأسمالیةا٠١٦

مشاریع التوسعة.ملیون لایر سعودي) تتعلق ببعض ١٠٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٨١اعتمد مجلس اإلدارة مصاریف رأسمالیة مستقبلیة بقیمة 

لتزامات محتملةا٠١٧

َرت الشركة الوطنیة للبتروكیماویات َدة)قَرَّ زیادة رأسمال الشركة السعودیة ٢٠١٠والشریك غیر المسیطر في الشركة السعودیة للبولیمرات خالل عام (شركة تابعة ُمَوحَّ
دَة)(شركة تابعة للبولیمرات ملیون لایر سعودي، وھو ما سیؤدي إلى تكبد الشریك غیر المسیطر تكالیف إضافیة، وقد وافقت إدارة الشركة الوطنیة ٣٬٣٩٤بمبلغ ُمَوحَّ

(شركة للبولیمراتةللبتروكیماویات على تعویض الشریك غیر المسیطر عن طریق سداد مدفوعات سنویة في المستقبل على أساس األرباح المستقبلیة للشركة السعودی
، مع األخذ في االعتبار النقد غیر القابل للتوزیع نتیجة لزیادة رأس المال المقترحة.تابعة) 

بسحب مواد ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق ٣٨٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٨٩أصدر البنك الذي تتعامل معھ المجموعة بالنیابة عنھا ضمانات بمبلغ 
خام أولیة للمصنع من أحد الموّردین.

لمعلومات القطاعیةا٠١٨

علترى إدارة المجموعة أن جمیع أنشطة المجموعة وعملیاتھا یمثلھا قطاع تشغیلي واحد ھو قطاع البتروكیماویات، وذلك من حیث تقییم األداء  ى وتوزیع الموارد. وبناًء
ذلك، فإن التقاریر المالیة تُْصَدر للقطاعات الجغرافیة فقط.

القطاعات الجغرافیة

ع المبیعات جغرافیًا على النحو التالي: تقع جمیع األصول التشغیلیة في المملكة العربیة السعودیة. وتَُوزَّ

٣٠للفترة المنتھیة في 
٢٠١٨یونیو 

(غیر مدققة)

٣٠للفترة المنتھیة في 
٢٠١٧یونیو 

(غیر مدققة)
%%

٢١١٧محلیًا / الشرق األوسط
٥٠٥٠آسیا

٢٩٣٣أوروبا / أفریقیا
١٠٠١٠٠

حداث الحقةأ٠١٩

مجلس إدارة َر َدة(الشركة الوطنیة للبتروكیماویاتقَرَّ م) إعادة شراء الصكوك الُمْصَدرة. وفي ٢٠١٨یونیو ٣ھــ (الموافق ١٤٣٩رمضان ١٩بتاریخ )شركة تابعة ُمَوحَّ
ملیون لایر سعودي.١٢٢وقت الحق لنھایة الفترة، أعادت المجموعة شراء جزء من الصكوك الُمْصَدرة بقیمة 

أرقام المقارنة٠٢٠

أِعید تصنیف بعض أرقام المقارنة بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة.




