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 الموجزة  الموحدة األولية المالية القوائم حول فحص تقرير

  

 المحترمين                     الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة  شركة مساهمي / السادة إلى
 ( سعودية مساهمة شركة)

 
 مقدمة

المرفقة لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )"الشركة"( وشركتها التابعة لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر ذات الصلة الموجزة  الموحدة ، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر2021يونيو  30)"المجموعة"( كما في 

يونيو  30الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في الموحدة وق الملكية والتدفقات النقدية األولية المنتهيتين في ذلك التاريخ وقوائم التغيرات في حق
معيار المحاسبة لإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً التفسيرية األخرى. واإليضاحات  2021

ولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة المالي األالتقرير  "   34الدولي رقم  
 الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به.

 
 نطاق الفحص

ً لقد قمنا ب ألولية المنفذ من قبل المراجع المستقل "فحص المعلومات المالية ا 2410رقم ارتباطات الفحص للمعيار الدولي المتعلق بفحصنا وفقا
األشخاص المسؤولين اجراء استفسارات بشكل رئيسي مع للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من 

من المراجعة التي تتم وفقاً كل كبير في نطاقه  بشعن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. يعد الفحص أقل  
ال يمكن  لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه ال يمكننا الحصول على تأكيد حول جميع األمور الجوهرية التي

 تحديدها إال عند إجراء أعمال المراجعة. لذا فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
 

 االستنتاج

 النواحي  جميع  من  إعدادها،  يتم  لم  المرفقة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  بأن  نعتقد  يجعلنا  ما  انتباهنا  يلفت  لم  به،   قمنا  الذي  الفحص  على  بناءً 
 .السعودية العربية المملكة في المعتمد 34 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا الجوهرية، 
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 معلومات عامة 1
 

العربية السعودية بموجب إن شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض في المملكة  
، 99833(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب. 1996يناير  1هـ )الموافق  1416شعبان  10بتاريخ  1010139946سجل تجاري رقم 

 الرياض، المملكة العربية السعودية.
 

شرة وشركتيها التابعتين غير المباشرتين التاليين )معاً تشمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة أنشطة الشركة وشركتها التابعة المبا
 "المجموعة"(:

 
  نسبة الملكية الفعلية في بلد التأسيس 

  
 30 يونيو

2021  
 31 ديسمبر

2020  
    

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

المملكة العربية 
 50%  50%  السعودية

    
    يلي الشركات التابعة لبتروكيم:فيما 

 الشركة السعودية للبوليمرات )شركة ذات مسؤولية محدودة(
المملكة العربية 

 65%  65%  السعودية
شركة بوليمرات الخليج للتوزيع )شركة منطقة حرة ذات 

 مسؤولية محدودة (
اإلمارات العربية 

 65%  65%  المتحدة
 

تطوير القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية، وخاصة الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاالت التصدير تعمل الشركة بشكل رئيسي في 
لألسواق الخارجية والسماح للقطاع الخاص بدخول الصناعات األخرى باستخدام منتجات الصناعات البتروكيماوية بعد الحصول على التراخيص 

 الالزمة من الجهات المختصة.
 

 1429ربيع األول  8صادر في الرياض بتاريخ  1010246363ركة بتروكيم هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب سجل تجاري رقم إن ش
 (.2008فبراير  23هـ )الموافق  1429صفر  16/ق بتاريخ 53(، وتم انشائها بموجب قرار وزارة التجارة رقم 2008مارس  16هـ )الموافق 

 
ليمرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل، المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم إن الشركة السعودية للبو

 . 2055009065(، ولها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم  2007ديسمبر    9هـ )الموافق    1428ذي القعدة    29بتاريخ    2055008886
 

مليار لاير سعودي. تم  1.4مليار لاير سعودي إلى  4.8ة للبوليمرات تخفيض رأس مال الشركة من ، قرر شركاء الشركة السعودي2019خالل 
. كما أن التخفيض في رأس المال العائد 2021يونيو    30االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التخفيض خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

مستحق الدفع عند الطلب، اعتماًدا )الحصة غير المسيطرة للشركة السعودية للبوليمرات(    المحدودة  بتروكيماوياتلل  العربية  فيليبس  شيفرون  شركةإلى  
السعودية للبوليمرات )انظر أيضاً اإليضاح القوائم المالية للشركة المالية للشركة، وبالتالي، يتم التعامل معه على أنه مطلوب متداول في القدرة على 
 (.9رقم 

 
بموجب رخصة تجارية صادرة من المنطقة الحرة  2011فبراير  15سيس شركة بوليمرات الخليج للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار دبي في تم تأ

 اإلمارات العربية المتحدة.بدبي  ، 420إي أيه  6بمطار دبي. العنوان المسجل للشركة هو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم 
 

في أسعار أغلب منتجاتها، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تعافي   إيجابي  تغير  المجموعة، شهدت  2021يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
 والربحية  اإليرادات  في  زيادة  المنتجات  تلك  أسعار  في  التغير  عن  نتج.  منتجاتها  المجموعة  هاظروف السوق في األسواق والبلدان الرئيسية التي تبيع في

 . ومع ذلك، تبقى ظروف السوق متقلبة وتواصل اإلدارة مراقبة الوضع عن كثب.2021 يونيو 30 في هيةتالمن أشهر الستة فترة خالل
 

مة موظفيها على عملياتها وتستمر في اتخاذ تدابير وقائية لضمان صحة وسال 19-قامت إدارة المجموعة أيضاً بتقييم اآلثار األخرى لجائحة كوفيد
زمة وتقليل أثر الجائحة على عملياتها. ومع ذلك، ونظًرا لكون الوضع متغير وسريع التطور، تواصل اإلدارة مراقبة الوضع واتخاذ الخطوات الال

 لضمان استمرار عملياتها.
 

 المقترح االندماج
 

 العالقة ذوي الطرفين لدمج االقتصادية الجدوى لدراسة بتروكيم مع مناقشات بدء قرار على الشركة إدارة مجلس وافق ، 2020 سبتمبر 15 في
 "(.المقترحة الصفقة)" 
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 )تتمة( معلومات عامة 1
 

 قررت  أساسها على  والتي  األولية،   االقتصادية  الجدوى دراسة  من  االنتهاء  عن  الشركة  أعلنت  ، 2021  يونيو 30  في  المنتهية  أشهر الستة فترة  خالل
 .بينهما المعلومات تبادل في والبدء المقترحة الصفقة وأحكام شروط بشأن والتفاوض المتبادلة الواجبة العناية في البدء وبتروكيم الشركة

 
 المعنيين  المساهمين  إلى  المقترحة  الصفقة  وتقديم  2021  عام  غضون في  المقترحة الصفقة على  المطبقة  المتطلبات تلبية  إلى وبتروكيم  الشركة  تهدف

 .المختصة السلطات من الموافقات على الحصول تشمل التي الشروط من لعدد المقترحة الصفقة إتمام يخضع. بها المعمول واللوائح للقوانين وفقًا
 

 إلى  ستتوصالن  بتروكيمو  الشركة  أن بالضرورة  الواجبة العناية  بدء  يعني  ال  لذلك، .  المقترحة الصفقة  في  باالستمرار  ملزمتين  غير  وبتروكيم  الشركة
 .ستكتمل المقترحة الصفقة أن أو المقترحة بالصفقة يتعلق فيما وملزم نهائي اتفاق

 
 4ريخ تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والتي تتضمن اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى والموافقة على إصدارها بتا

 .2021أغسطس 
 

 السياسات المحاسبية 2
 

عداد القوائم إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة تتفق مع تلك المستخدمة في إ
 المالية للسنة المالية السابقة وفترات التقرير األولية المقارنة.

 
 اإلعداد أسس 2-1

 
  االلتزامبيان  (أ)

 
"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 والمحاسبين.العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين 
 

السنوية، وبناًء عليه، ينبغي الموحدة ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية 
  .2020ديسمبر  31المنتهية في  السنوية للسنةالموحدة قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية 

 
 مبدأ التكلفة التاريخية (ب)

 
الصلة في القوائم أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات 

 .2020ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

 لوظيفية وعملة العرضالعملة ا (ت)
 

شأة )"العملة يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل من منشآت المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها المن
وائم المالية األولية الموحدة الموجزة من الوظيفية"(. يتم تجويل مبالغ كل من الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع في الق

لاير سعودي لكل دوالر أمريكي. تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير سعودي،  3.75الدوالر األمريكي إلى اللاير السعودي بسعر ثابت يبلغ 
هو أيًضا العملة الوظيفية للشركة. بما أن اللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. تم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، و

 هرية.مربوط بالدوالر األمريكي، وبناًء عليه، ترى إدارة المجموعة أن مخاطر العملة من األدوات المالية المقومة بالدوالر األمريكي ليست جو
 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات (ث)
 

 ال توجد معايير جديدة تنطبق على المجموعة، ومع ذلك، أصبحت بعض التعديالت على المعايير قابلة للتطبيق لفترة التقرير الحالية. 
 :2021 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي التقارير لفترات األولى للمرة للمعايير التالية التعديالت بتطبيق المجموعة قامت

 
 المعياروعلى    7  رقم  المالي  للتقرير  ليدولا  رلمعياا  على  و  39  مقر  ليدولا  المحاسبة  رمعيا  علی  و  9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت
 المرحلة الثانية – الفائدة سعر مؤشر على إصالحات - 4 رقم المالي للتقرير الدولي المعياروعلى  16 رقم المالي للتقرير الدولي

 
 على تأثير ولها التحوط بمحاسبة التخفيفات تتعلق. الفائدة سعر معيار بإصالح يتعلق فيما التخفيفات بعض التعديالت هذه من األولى المرحلة توفر

 في االستمرار يجب  ،  ذلك  ومع.  التحوط  محاسبة  إنهاء  في عام  بشكل  يتسبب  أن  ينبغي  ال”(  اليبور)“  البنوك بين  المعروض  الفائدة  معدل  إصالح  أن
 .الموجزة ةالموحد المرحلية اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في للتحوط فعالية عدم أي تسجيل

 
 :الشركة من 2 المرحلة تعديالت تتطلب

 
 بمكاسب االعتراف  دون  الفعلي الفائدة  سعر  تحديث  طريق  عن  اليبور  إلصالح  نتيجة التعاقدية النقدية  التدفقات  تحديد أساس في  التغيير  حساب •

.(13 ايضاح أيًضا انظر) فورية خسارة أو
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 
 تغييرات إجراء يتم عندما مبكر وقت في تعاقديًا محدد غير مخاطر عنصر على األولى المرحلة تخفيف تطبيق عن مستقبلي بشكل التوقف •

 .التحوط عالقة توقف عند أو تعاقديًا،  المحدد غير المخاطر عنصر على
 

 لم يكن على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه التعديالت على المعايير.
 

 الصادرة والتي لم تصبح سارية بعدالمعايير  ( ج)
 

ولم تقم المجموعة بتطبيقها بشكل  2021يونيو  30لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في 
التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة في فترات 

 المنظورة.
 

 أسس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية 2-2
 

 الشركات التابعة  )أ(
 

التابعة هي . الشركات 2021يونيو  30تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في 
عوائد المنشآت التي لدى المجموعة سيطرة عليها. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في  

ي تمارسها على الشركة متغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل السلطة الت
  المستثمر فيها.

 
 وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة العناصر الثالث التالية:

 

لمتعلقة بالشركة السلطة على الشركة المستثمر فيها )على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ا •
 المستثمر فيها(،

 تتعرض، أو لديها الحق في، الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و •

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •
 

 السيطرة إلى المجموعة ويتوقف توحيدها من تاريخ انتهاء السيطرة.يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ تحويل 
 

ات يتم استبعاد االستثمارات والمعامالت واألرصدة وأي أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. تتماشى السياس
 موعة.المحاسبية للشركات التابعة مع تلك السياسات المطبقة التي تتبعها المج

 
 تظهر الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل

لموحدة الموجزة الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة وقائمة المركز المالي األولية ا
 على التوالي.

 
 استثمارات في مشاريع مشتركة )ب(

 
المشروع المشترك هو نوع من الترتيب المشترك حيث يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية )حقوق والتزامات( سارية، مع طرف أو أكثر، للقيام 

 كة.باألنشطة عادة، ولكن ليس بالضرورة، من خالل منشأة نظامية خاضعة لسيطرة مشتر
 

بدئياً تتم المحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية )شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( ويتم إثباتها م
ثباتها في الربح أو بالتكلفة. تتضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ على الشركة المستثمر فيها ويتم إ

ت الخسارة، وحصة المجموعة من حركات الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها ويتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر، بعد تعديل السياسا
كتخفيض في القيمة المحاسبية لتتماشى مع سياسات المجموعة. يتم إثبات توزيعات األرباح المقبوضة أو مستحقة القبض من المشاريع المشتركة 

 الدفترية لالستثمار عند وجود حق باستالم توزيعات األرباح.
 
، عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في شركة مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض مبلغ القيمة الدفترية لهذه الحصة

توقف عن قيد الخسائر اإلضافية إال بالقدر الذي تتحمله المجموعة من التزامات أو ما بما في ذلك أي استثمارات طويلة األجل، إلى الصفر، ويتم ال
 قامت بدفعه نيابة عن الشركة المستثمر فيها.

 
المجموعة يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى حد حصة 

 في الشركة المستثمر فيها.
 

 اض في القيمة.يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة، ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على االنخف
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 3
 

القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة على أنها تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات المالية ، تُقدر  2020ديسمبر    31و  2021يونيو    30كما في  
شهراً من تاريخ  12بطبيعتها قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية الحالية خالل 

الموحدة الموجزة. تقدر القيم العادلة لألدوات المالية غير المتداولة على أنها تقارب قيمها الدفترية، حيث يتم تحديدها من   قائمة المركز المالي األولية
 خالل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق.

 
 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 4

 
إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات يتطلب 

رة والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل فت
د أن تكون رير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقالتق

فها، مع النتائج مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعري
المالية األولية الفعلية المتعلقة بها. ليس هناك تغييرات جوهرية في التقديرات واألحكام المحاسبية المؤثرة التي تستخدمها اإلدارة في إعداد القوائم 

 .2020ديسمبر  31هية في الموحدة الموجزة عن تلك التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنت
 

( 19-، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم األثر المحتمل لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد1ومع ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح 
تؤثر سلبًا على سلسلة التوريد في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها المجموعة والتي يمكن أن  

لي. وخلصت الخاصة بالمجموعة وقدرات اإلنتاج والطلب على منتجاتها، باإلضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التي يمكن أن تؤثر سلًبا على األداء الما
الحالية لغرض إعداد هذه القوائم المالية  اإلدارة إلى أن أحكام وتقديرات المجموعة وافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف

اآلثار بناًء األولية الموحدة الموجزة. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سريعًا في ظل الشكوك المستقبلية، ستستمر اإلدارة في تقييم 
 على التطورات المستقبلية.

 
 ممتلكات ومصنع ومعدات 5

 

 
 1 يناير 
 إضافات 2021

 
 استبعادات

 
 تحويالت

 30 يونيو
2021 

      

      التكلفة

 687,762 - - - 687,762 المكتبمباٍن 

 19,530,755 8,302 - 13,879 19,508,574 مصنع وآالت ومعدات

 178,002 - )11,915(  62 189,855 أثاث ومعدات مكتبية

 27,593 - )1,504(  - 29,097 سيارات

 18,877 - - - 18,877 محفزات

 64,593 )8,302(  - 16,694 56,201 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 20,490,366 30,635  )13,419( - 20,507,582 

      االستهالك المتراكم

 )240,197(  - - )13,914(  )226,283(  المكتبمباٍن 

 )7,527,655(  - - )408,469(  )7,119,186(  مصنع وآالت ومعدات

 )156,410(  - 11,915 )3,038(  )165,287(  مكتبيةأثاث ومعدات 

 )27,151(  - 1,504 )294(  )28,361(  سيارات

  )7,539,117(  )425,715( 13,419 -  )7,951,413( 

 12,556,169    12,951,249 صافي القيمة الدفترية
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 استثمارات في مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 6
 

 المجموعة استثمارات في المشروع المشترك التالي لشركات ذات مسؤولية محدودة:لدى 
 

  نسبة الملكية الفعلية في بلد التأسيس 

  
 30 يونيو

2021 
 31 ديسمبر

2020 

    

 50%  50%  المملكة العربية السعودية شركة شيفرون فيليبس السعودية

 50%  50%  العربية السعوديةالمملكة  شركة الجبيل شيفرون فيليبس
اروماتيكس ديستربيوشن كومباني )شركة منطقة 

 50%  50%  اإلمارات العربية المتحدة حرة ذات مسؤولية محدودة (
 

والوقود تعمل شركة شيفرون فيليبس السعودية بشكل أساسي في إنتاج الوقود السائل والمواد الكيميائية العضوية األساسية والغازات األولية   (أ)
الغازي. شركة شيفرون فيليبس السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل، المملكة العربية السعودية بموجب السجل 

( ولها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم 1996يوليو  8هـ )الموافق  1417صفر  22بتاريخ  2055003839التجاري رقم 
2055009584.  

 
مليون  411، قرر شركاء شركة شيفرون فيليبس السعودية تخفيض رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية بمبلغ 2018خالل سنة 

هـ(. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية  1439ذي الحجة  24)الموافق  2018سبتمبر  4لاير سعودي من خالل قرارهم الصادر بتاريخ 
 30في . وقد تم سداد التخفيض في رأس المال بالكامل لشركاء شركة شيفرون فيليبس السعودية 2020سنة  المتعلقة بهذا التخفيض خالل

 .2021يونيو 
 

 تعمل شركة الجبيل شيفرون فيليبس بشكل أساسي في إنتاج المواد الكيميائية العضوية األساسية والبروبيلين والوقود السائل. شركة الجبيل (ب)
  2055005901ت مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل، المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  شيفرون فيليبس هي شركة ذا

  (.2003أغسطس  23هـ )الموافق  1424جمادى اآلخرة  25بتاريخ 
 

ل قرارهم مليون لاير سعودي من خال  994، قرر شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ  2018خالل سنة  
هـ(. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التخفيض خالل سنة   1439ذو الحجة    24)الموافق    2018سبتمبر    4الصادر بتاريخ  

. إن التخفيض في رأس المال مستحق الدفع عند الطلب إلى شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس، اعتماًدا على قدراتها المالية، 2020
 (.9شركة الجبيل شيفرون فيليبس )انظر اإليضاح رقم ل القوائم المالية لتالي، يتم التعامل معه على أنه مطلوب متداول فيوبا

 
تعمل شركة أروماتيكس ديستربيوشن بشكل أساسي في توزيع المنتجات العطرية )ستيرين وسيكلوهكسان وبروبان وبنزين( التي تنتجها  ( ج)

فيليبس وشيفرون فيليبس السعودية. شركة أروماتيكس ديستربيوشن مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، اإلمارات شركتي الجبيل شيفرون  
  .4105العربية المتحدة بموجب ترخيص رقم 

 
 مخزون 7

 

 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30  

    

 422,659 398,938  قطع غيار ومواد استهالكية

 406,316 305,814  بضائع جاهزة

 136,718 163,289  محفزات ومواد كيميائية وإضافات

 46,099 137,149  بضائع بالطريق

 1,598 1,653  مواد أولية

  1,006,843 1,013,390 
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 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 8
 

  
 30 يونيو

2021 
  31 ديسمبر

2020 

    

 72,829 102,410  بالصافي - المدينةضريبة القيمة المضافة 

 37,984 28,967  مبالغ مدفوعة مقدماً 

 13,777 13,766  قروض للموظفين

 5,111 6,080  دفعات مقدمة إلى موردين

 2,240 2,193  المستحقة التمويل إيرادات

 2,264 -   هامش نقدي مقابل ضمانات بنكية

 12,013 -  مدفوعة مقدماً ضريبة دخل 

 1,403 2,172  ذمم مدينة أخرى

  155,588 147,621 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 9
 
ة تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالق

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

  فيما يلي أهم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة: (أ)
 

 طبيعة المعامالت أطراف ذات عالقة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 

 يونيو
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 

 يونيو

  2021 2020 2021 2020 

      شركات زميلة:
 العربية فيليبس شيفرون شركة

 المحدودة للبتروكيماويات
 الشركة مال رأس تخفيض

للبوليمرات السعودية  1,187,900 - 1,187,900 - 

      
شركة شيفرون فيليبس السعودية 

 84,177 129,238 26,149 73,319  مبيعات (2و 1)إيضاحان 

 )73,254(  )75,830(  )53,228(  )49,131(  مشتريات 

 )189,717(  )153,150(  )101,602(  )76,859(  خدمات دعم 

 205,625 - - - تخفيض في رأس المال 

      
شركة الجبيل شيفرون فيليبس )إيضاح 

 94,947 121,863 21,688 54,349 مبيعات (2

 )312,412(  )539,106(  )88,650(  )271,549(  مشتريات 

 236 360 115 188 خدمات دعم 

 496,875 - - - تخفيض في رأس المال 

      
شركة شيفرون فيليبس كميكال 

إنترناشونال سيلز إل إل سي )إيضاح 
 )93,844(  )155,946(  )45,810(  )87,511(  أتعاب تسويق (3

 )25,822(  )25,148(  )13,044(  )12,612(  رسوم امتياز 

 )6,227(  )742(  )2,968(  )609(  خدمات دعم 

      
شركة شيفرون فيليبس كميكال جلوبال 

 )22,035(  )21,572(  )10,296(  )9,980(  خدمات دعم إمبلويمنت

      

 )7,075(  )9,255(  )3,337(  )4,613(  خدمات دعم كيميكال سيرفيسز إنك

      

 )751(  )1,366(  )149(  )781(  خدمات دعم شقيقة أخرىشركات 
 

بموجبها تقدم شركة شيفرون فيليبس  أبرمت الشركة السعودية للبوليمرات اتفاقية مرافق مشتركة مع شركة شيفرون فيليبس السعودية والتي .1
 اإلداري والفني.السعودية خدمات دعم للشركة السعودية للبوليمرات في العمليات والصيانة والدعم 

 
تطبق الشركة السعودية للبوليمرات وشركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس بشكل مشترك خطة ادخار موظفين  .2

 للموظفين المؤهلين. يتم إيداع مساهمات المشاركين في حساب بنكي منفصل باسم شركة شيفرون فيليبس السعودية.
 

السعودية للبوليمرات اتفاقية امتياز مع شركة شيفرون فيليبس كيمكال إنترناشونال سيلز في السنوات السابقة والتي بموجبها أبرمت الشركة   .3
 قامت شركة شيفرون فيليبس كيمكال إنترناشونال سيلز بتحميل رسوم امتياز نظير استخدام عمليات البلمرة.

 
مليون لاير سعودي( من  24.3: 2020مليون لاير سعودي ) 21,9، تم صرف مبلغ 2021يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  .4

الحصة غير المسيطرة الخاصة بالشركة السعودية للبوليمرات لتعويض الشركة السعودية للبوليمرات عن المدفوعات النقدية التي تم دفعها 
 فيما يتعلق بالتزامها بضريبة الدخل.

  



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة
  سعودية()شركة مساهمة 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  9
 

يتم سداد األرصدة القائمة الناشئة عن مبيعات / مشتريات البضائع والخدمات في سياق األعمال االعتيادي. ال يحمل هذا الرصيد أي نفقات  (ب)
 مالية.

 
 مطلوب من أطراف ذات عالقة .1

 

  
 30 يونيو

2021 
 31 ديسمبر

2020 

    

 542,981 548,580  شيفرون فيليبسالجبيل 

 295,201 196,511  شيفرون فيليبس السعودية

 49 52  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني

  745,143 838,231 

 
 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة .2

 

  
 30 يونيو

2021 
 31 ديسمبر

2020 

    

 - 787,587  المحدودة للبتروكيماويات العربية فيليبس شيفرون شركة

 87,188 116,773  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

 73,088 79,040  شيفرون فيليبس السعودية

 37,780 57,956  شيفرون فيليبس كميكال سيلز

 828 1,969  أخرى

  1,043,325 198,884 

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة ( ج)

 

  
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 

 يونيو
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 

 يونيو

  2021 2020 2021 2020 

      

 14,595 14,447 9,102 10,003  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

 1,022 1,417 577 982  التزامات منافع الموظفين

  10,985 9,679 15,864 15,617 

 
 اإلدارة والمديرين والموظفين الرئيسيين للمجموعة.يمثل كبار موظفي اإلدارة أعضاء مجلس 

 
 

 األجل قصيرة الودائع 10
 

 شهًرا،  عشر اثني من وأقل أشهر ثالثة عن تزيد لمدة التجارية،  البنوك لدى ودائع 2021 يونيو 30 في كما األجل قصيرة المرابحة ودائع تمثل
.سنوًيا% 0.75 إلى% 0.60 من تتراوح تجارية بمعدالت تمويل إيرادات وتحقق



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

17 

 نقد وما يماثله 11

 31 ديسمبر 2020 30 يونيو 2021  

    

 905,030 487,787  نقد لدى البنوك

 20 10  نقد في الصندوق

 1,175,921 1,489,589  ودائع قصيرة األجل

  1,977,386 2,080,971 

 
مليون لاير سعودي على  100.0ولاير سعودي  مليار 1.4، مرابحة وودائع تقليدية بمبلغ 2021يونيو  30تمثل الودائع قصيرة األجل، كما في 

مليون لاير سعودي على التوالي( ويتم إيداعها لدى بنوك تجارية، وتبلغ مدة استحقاقها   50.0مليار لاير سعودي و    1.1:  2020ديسمبر    31التوالي )
% 0.45:  2020ديسمبر    31ا )% سنويً 0.75% إلى  0.35ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع، وتحقق إيرادات تمويل بمعدالت تجارية تتراوح من  

 % سنويًا(.0.85إلى 
 

 رأس المال 12
 

مليون   450:  2020ديسمبر    31مليون سهم عادي )  450، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  2021يونيو    30كما في  
 رياالت سعودية لكل سهم. 10سهم عادي( بمبلغ 

 
 طويلة األجلقروض  13

 

  
 30 يونيو

2021 
 31 ديسمبر

2020 

    

 2,250,000 1,875,000  بنوك تجارية محلية

 )12,892(  )9,215(    ناقصاً تكاليف المعامالت غير المطفأة

  1,865,785 2,237,108 
 

 طويلة األجل في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة على النحو التالي:القروض يتم عرض 

    

 1,493,854 1,121,310   طويلة األجلقروض 

 743,254 744,475  طويلة األجلالقروض الجزء المتداول من 

  1,865,785 2,237,108 
 

مليار لاير سعودي من البنوك التجارية المحلية إلعادة تمويل وتسوية سندات  3.0، حصلت المجموعة على قرض ألجل بمبلغ 2020خالل سنة 
، يحمل فائدة بمعدل سعر 2020يونيو  30أقساط متساوية نصف سنوية ابتداًء من  8الرئيسية القائمة بالكامل. القرض، الذي سيتم سداده على الدين 

 30% ومضمون بموجب سند رئيسي. تم تصنيف الجزء من القرض ألجل المستحق الدفع بعد  0.9الفائدة السائد بين البنوك في لندن )"ليبور"( زائد  
ضمن المطلوبات غير المتداولة. إن القرض مقّوم بالدوالر األمريكي. تتطلب تعهدات القرض ألجل من الشركة الحفاظ على مستوى  2022نيو يو

، كانت المجموعة 2021يونيو  30معين من الشروط المالية وفرض حدود على توزيعات األرباح على الشركاء وبعض األمور األخرى. كما في 
 التعهدات.ملتزمة بهذه 

 
. وسعر الليبور هو واحد من 2021، أعلنت هيئة اإلدارة المالية البريطانية، التي تنظم سعر ليبور، أن مؤشر الفائدة سيتوقف بعد 2017في يوليو 

 أكثر سالسل أسعار الفائدة القياسية الشائعة.
 

المخاطر الحالية بالمجموعة، وربما المحاسبة عن بعض األدوات ستؤثر إصالحات سعر "ليبور" وتوقع وقف سعر "ليبور" على إستراتيجية إدارة 
 .2021يونيو  30المالية. باستثناء القرض اآلجل، ليس لدى المجموعة أي أدوات مالية أخرى تتعرض ألثر سعر "ليبور" كما في 

 
 اس الجديدة.   تقوم المجموعة حاليًا بتقييم أثر إصالحات سعر "ليبور" وتحديد الخطوات التالية لضمان االنتقال السلس من سعر "ليبور" إلى أسعار القي



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مستحقات ومطلوبات أخرى 14
 

  
 30 يونيو

2021 
 31 ديسمبر

2020 

    

 283,386 281,338  مصاريف مستحقة

 51,300 58,410  دفعات مقدمة من عمالء

 23,296 12,657  رواتب ومنافع مستحقة

 2,423 3,113  بالصافي -الدائنة ضريبة القيمة المضافة 

 31,962 35,015  ذمم دائنة أخرى

  390,533 392,367 

 
 

  الدخل وضريبة الزكاة 15
 

الدخل وفقًا لنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على تخضع المجموعة للزكاة وضريبة 
 الربح أو الخسارة.

 
الموحدة كاٍف لتغطية أي التزام زكوي إضافي قد ينشأ من  األولية الموحدة الموجزة تعتقد إدارة المجموعة أن المخصص في قائمة المركز المالي

 .الهيئة
 

 وضع ربوط الشركة (أ)
 

. وقد أنهت الشركة وضعها الزكوي لدى الهيئة لجميع السنوات 2020قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل  إلى الهيئة حتى سنة  
  على أساس مستقل. 2006ديسمبر  31حتى 

 
 ضد باعتراض الشركة تقدمت. سعودي لاير مليون 42.0 بمبلغ إضافي زكوي التزام مع 2014 إلى 2007 من للسنوات الربوط الهيئة أصدرت
 .النهائي محكال الشركة وتنتظر ، الضريبية للجان العامة األمانة إلى اإلضافي الزكوي االلتزام

 
 تقدمت. سعودي لاير مليون 38.7 بمبلغ إضافي زكوي التزام مع 2018 حتى 2015 من للسنوات الربوط الهيئة أصدرت ، 2020 سنة خالل

ً  الشركة تلقت ذلك وبعد الهيئة،  لدى اإلضافي الزكوي االلتزام ضد باعتراض الشركة  اإلضافي الزكوي االلتزام بتخفيض الهيئة من معّدلة ربوطا
 .2021 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة خالل بتسويته الشركة وقامت سعودي،  لاير مليون 17.0 إلى

 
 لدى الهيئة.الفحص قيد  2020و 2019ما تزال الربوط الخاصة بسنتي 

 
 وضع ربوط بتروكيم (ب)

 
. وقد أنهت 2020قامت بتروكيم بتقديم إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى 

على أساس مستقل وقد تم إصدار عدد من الربوط اإلضافية من قبل  2010ديسمبر  31ت حتى بتروكيم وضعها الزكوي لدى الهيئة لجميع السنوا
 الهيئة على النحو التالي:

 
باعتراض ضد  بتروكيمتقدمت  .سعودي لاير مليون 95.5 بمبلغ إضافي زكاة التزام مع 2013 إلى 2011 من للسنوات الربوط الهيئة أصدرت

، أصدرت اللجنة باألمانة العامة للجان الضريبية حكًما نهائيًا 2020االلتزام الزكوي اإلضافي لدى اللجنة باألمانة العامة للجان الضريبية. خالل 
خالل ليون لاير سعودي م 3.5مبلغ  بتروكيم دفعتمليون لاير سعودي.  5.7مما يقلل االلتزام الزكوي اإلضافي إلى  لصالح الربط المعدل للهيئة

 . 2021يونيو  30خالل الستة اشهر المنتهية في مليون لاير سعودي  2.2الرصيد المتبقي البالغ و 2020
 

 ضد باعتراض  بتروكيم تقدمت. سعودي لاير مليون  204.2  بمبلغ  إضافي  زكوي  التزام  مع  2016  إلى  2014  من  للسنوات  الربوط  الهيئة  أصدرت
يونيو  30فترة الستة اشهر المنتهية في  خالل .الضريبية للجان العامة األمانة إلى القضية إحالة تم ذلك وبعد الهيئة،  إلى اإلضافي الزكوي االلتزام
، اصدرت لجنة الفصل في المخالفات الضريبية المنازعات )المستوى االول من االمانة العامة للجان الضريبية(، حكمها بقبول اعتراض 2021

مليون لاير سعودي. قامت بتروكيم والهيئة بتقديم اعتراض الى  92,5وكيم بشكل جزئي، وعليه، فقد تم خفض التزام الزكاة لتلك السنوات الى بتر
 لجنة المخالفات الضريبية وتسوية المنازعات )المستوى النهائي من االمانة العامة للجان الضريبية( وينتظر الحكم.

 
مليون لاير سعودي. تقدمت بتروكيم باعتراض   128.9مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    2018و  2017الهيئة الربوط للسنتين  ، أصدرت  2020خالل  

 ضد االلتزام الزكوي اإلضافي لدى األمانة العامة للجان الضريبية وينتظر القرار النهائي.
 

حص لدى الهيئة.قيد الف 2020و 2019ال تزال الربوط للسنتين 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(الزكاة وضريبة الدخل  15

 
 وضع ربوط الشركة السعودية للبوليمرات (ت)

 
. تم االنتهاء من الربط للفترة المنتهية في 2020قامت الشركة السعودية للبوليمرات بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لدى الهيئة للسنوات حتى 

من قبل  2020حتى  2016ومن  2014حتى  2009التزام إضافي. لم يتم تقديم الربوط للسنوات من لدى الهيئة بدون أي  2008ديسمبر  31
  الهيئة.

 
 التأخير وغرامة الدخل وضريبة إضافي زكاة التزام مع 2015 لعام ربط بتقديم الهيئة قامت ، 2021 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة فترة خالل
ً   الشركة  قدمت.  التوالي  على  سعودي  لاير  مليون  17.7  و  سعودي  لاير  مليون  29.5  و  سعودي  لاير  مليون  6.9  بمبلغ  الزكاة  ضد  الهيئة  إلى  اعتراضا

 المادية األخطاء وتصحيح االعتراض هذا مثل في ادعاءاتهم على بناءً  مراجعة ربوط إصدار وطلبت التأخير،  وغرامة الدخل وضريبة اإلضافية
 .حاليًا القرار وينتظر

 
لسعودية احتساب الزكاة بناء على فهم اإلدارة ألنظمة الزكاة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربية ايتم 

  لتفسيرات مختلفة. قد تختلف الربوط المقدمة من قبل الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من قبل الشركات في المملكة العربية السعودية.
 

 وضع ربوط شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ( ح)
 

 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وهي معفاة من ضريبة الدخل.
 

 التقارير القطاعية 16
 

شغيلي واحد يتمثل في فيما يتعلق بتقييم األداء وتخصيص الموارد، ترى إدارة المجموعة أن جميع أنشطة وعمليات المجموعة تتكون من قطاع ت
 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 الثالثة أشهر المنتهية في 30 

 يونيو
  لفترة الستة أشهر

 المنتهية في 30 يونيو

 2021 2020 2021 2020 
     

 30%  27%  28%  26%  محلياً/ الشرق األوسط
 47%  45%  49%  45%  آسيا

% 29 أوروبا / أفريقيا   %23 28 %   %23 

 100 %   %100  %100  %100 

 
 ربحية )خسارة( السهم األساسية والمخفضة 17

 
السهم األساسية بقسمة الربحية )الخسارة( للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية يتم احتساب ربحية )خسارة(  

رة( المصدرة خالل الفترة. وبما أن الشركة ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة، فإن الربحية )الخسارة( المخفضة للسهم هي نفس الربحية )الخسا
 لواحد.األساسية للسهم ا

 
 لفترة الثالثة أشهر

 المنتهية في 30 يونيو
  لفترة الستة أشهر

 المنتهية في 30 يونيو

 2021 2020 2021 2020 
     

 )228,849(  810,675 )54,935(  505,262 الربحية )الخسارة( للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في حساب 

 450,000 450,000 450,000 450,000 األساسية والمخفضةربحية )خسارة( السهم 
 )0.51( 1,80 )0.12( 1,12 ربحية / )خسارة( السهم

 
 توزيعات أرباح 18

 
لاير  0.50مليون لاير سعودي ) 225.0الشركة على توزيعات أرباح بمبلغ  ا، وافق مساهمو2021يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 سعودي  لاير  0.5)  سعودي  لاير  مليون  225.0  بمبلغ  مدفوعة  أرباح  توزيعات  على  وافقوا  كما  ،2021  يونيو  30  في  الدفع  مستحقة ،(سهملل  سعودي
 الدفع  مستحقة(  للسهم  سعودي  لاير  0.5)  سعودي  لاير  مليون  225.0:  2020  يونيو  30)  2020  في  عليها  والموافقة  عنها  اإلعالن  تم  والتي  ،(سهملل

 عليها  والموافقة  عنها  اإلعالن  تم  والتي(  للسهم  سعودي  لاير  0.75)  سعودي  لاير  مليون  337.5  تبلغ  مدفوعة  أرباح  وتوزيعات  2020  يونيو  30  في
 (.2019 عام في
 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركتها التابعة
  سعودية()شركة مساهمة 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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على توزيعات أرباح  وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع بتروكيمشركة ، وافق مساهمي 2021يونيو  30أشهر المنتهية في أيضا، خالل فترة الستة 
 240.0مبلغ  :  2020  يونيو  30) والتي تم دفعها بالكامل خالل الفترةمليون لاير سعودي على التوالي    187.5و  مليون لاير سعودي    360.0بمبلغ  

 (.الفترة خالل بالكامل دفعها تمعلى التوالي والتي  سعودي لاير مليون 150.0ليون لاير سعودي و م
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المواد الخام للمصنع من أحد بسحب ، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة مقابل ضمانات بنكية صادرة تتعلق 2021يونيو  30في  .1
مليون لاير سعودي( وضمانات بنكية أخرى صادرة في سياق  458.8: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 458.8الموردين بمبلغ 

 مليون لاير سعودي(. 11.2: 2020ديسمبر  31يون لاير سعودي )مل 4.0األعمال االعتيادية بمبلغ 
 

مليون لاير سعودي  105.5حوالي  2021يونيو  30المقبلة كما في  12بلغت النفقات الرأسمالية المعتمدة من مجلس اإلدارة لألشهر الـ  .2
 مليون لاير سعودي(. 134.3: 2020ديسمبر  31)
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، سجلت إدارتي شركة بوليمرات الخليج للتوزيع والشركة السعودية للبوليمرات 2020يونيو  30بالنسبة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

من العقود تكاليف الشحن كتكاليف عارضة الزمة للوفاء بالتزامات األداء مع عمالئها. ونتيجة لذلك، تم مقاصة تكاليف الشحن مقابل بند "اإليرادات 
الشركة مع العمالء" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة. قامت إدارتي شركة بوليمرات الخليج للتوزيع و

تم تكبدها للوفاء السعودية للبوليمرات بإعادة تقييم هذه الممارسة وخلصت إلى أن تكاليف الشحن لم تكن تكاليف عارضة، بل هي تكاليف إيرادات 
اإليرادات"  بالتزامات األداء مع العمالء. وعليه، قامت اإلدارة بإعادة تصنيف تكاليف الشحن من بند "اإليرادات من العقود مع العمالء" إلى "تكلفة

الخسارة للفترة أو الخسارة األساسية اإلجمالي أو خسارة التشغيل أو الخسارة كما هو موضح أدناه . لم يكن إلعادة التصنيف أي أثر على هامش 
 والمخفضة للسهم أو أي بنود في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة.

 
 كما أعيد تصنيفها إعادة التصنيف كما أدرجت سابقًا 

    
 األولية اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة

    الموجزة الموحدة
    

    2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة
    

 2,979,982 118,811 2,861,171 إيرادات من العقود مع العمالء
 )2,854,841(  )118,811(  )2,736,030(  تكلفة اإليرادات

 125,141 - 125,141 إجمالي الربح

    
    2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

    
 1,407,060 61,177 1,345,883 إيرادات من العقود مع العمالء

 )1,528,753(  )61,177(  )1,467,576(  تكلفة اإليرادات

 )121,693(  - )121,693(  الخسارةإجمالي 

    
 


