
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
دة (غیر مدققة)   القوائم المالیة األّولیّة الموجزة الموحَّ

 ۲۰۲۰مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 وتقریر فحص المراجع المستقل 

 

 



 

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

دة وتقریر فحص المراجع المستقل   القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ
 ۲۰۲۰مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

      
      

 الصفحة      المحتویات 
      

 ۱   تقریر فحص المراجع المستقل 
      

دة   ۲ قائمة المركز المالي األّولّیة الموجزة الموحَّ
      

دة   ۳ قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األّولّیة الموجزة الموحَّ
      

دة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األّولّیة الموجزة   ٤ الموحَّ
      

دة  لیة الُموَجَزة الموحَّ  ٦-٥ قائمة التدفقات النقدیة األوَّ
      

دة  لیة الُموَجَزة الموحَّ  ۱٦-۷ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
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 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي  
 (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة

لیة الُموَجَزة  دة قائمة التدفقات النقدیة األوَّ  الموحَّ
     ۲۰۲۰ مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 مارس  ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
      ۲۰۲۰       ۲۰۱۹ 
 لایر سعودي     

 (باأللوف)    
 لایر سعودي     

 (باأللوف)   
 (غیر مدققة)    (غیر مدققة)  إیضاح 

     التشغیلیة التدفقات النقدیة من النشاطات 
 ٤۰۸٬٥۳۱  )۷۸٬۷۹۳(  (الخسارة) الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل 

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

 ۲۱٦٬۸۹۰  ۲۱٦٬٥٥۸  استھالك ممتلكات ومصانع ومعدات    
 ٦٥۷  ٥٬۰۹٤  حق استخدام استھالك أصل    
 )۹۰٬٦۸۸(  ۱۸۹٬۳۱۰  الحصة في صافي نتائج مشاریع مشتركة    
 ۷۳٬۰۰٦  ۲٦٬۹٦۲  تكالیف تمویل   
 ۷٬۷٦۰  ٦٬٤٥۹  منافع موظفین، بالصافي    
 -  )۱٬٥۹۳(  ربح إعادة قیاس من قرض مساند من شریك غیر مسیطر    
  ۳٦۳٬۹۹۷  ٦۱٦٬۱٥٦ 

     المال العامل: تعدیالت رأس 
 )٤۸٬۰۸٥(  ۱۹۱٬۹٤۹  مدینون تجاریون   
 ۱٥۲٬۷۳٦  )۳۱٬۲۰۷(  مخزون    
 ۱۲٤٬۲۱۸  )۳٬۸۱٥(  قروض موظفین ومبالغ مدفوعة مقدما ومدینون آخرون    
 ۷٬۰٥۱  ٥۱٬٦۲٥  مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة   
 ۱٤٬٦٥۱  )٥۷٬۷۷۳(  مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة   
 ۱٦۳٬۸۲۷  ۹٬٤۲۷  دائنون تجاریون   
 )۱٦۷٬۹۹۲(  ۳۲٬۱۸٦  مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون  

 ۸٦۲٬٥٦۲  ٥٥٦٬۳۸۹  صافي التدفقات النقدیة من العملیات 
     

 )٤۳٬۰۷۷(  )۲۱٬٦۳۰(  تكالیف تمویل مدفوعة 
 )۹٤٬۱۷٥(  )۲٤٬۲۷۸(  زكاة وضریبة دخل مدفوعة 

 ۷۲٥٬۳۱۰  ٥۱۰٬٤۸۱  التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة صافي 
     

     النشاطات االستثماریة 
 )۹٬۰۱۳(  )٥٬۷۱۹(  إضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات

 )۱۱۳(  -  إضافات على أصل حق استخدام 
 ۷٥٬۰۰۰  ۹۳٬۷٥٤  توزیعات أرباح مستلمة ِمن مشاریع مشتركة 

 ۳۳۰٬۰۰۰  )۱۲۸٬۰۰۰(  ودائع بنكیة  -استثمارات قصیرة األجل صافي الحركة في 
 ۳۹٥٬۸۷٤  )۳۹٬۹٦٥(  صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) من النشاطات االستثماریة 

     
     النشاطات التمویلیة 

 )۹۲٬۸۲۱(  )۱٬٦۷۱٬٤٥٤(  صافي الحركة في قروض ألجل 
 )۹۸٬٤۳۸(  )۷۸٬۷٥۰(  مسیطر صافي الحركة في قرض مساند من شریك غیر 

 ۱۰٬۹۹٥  ۲٤٬۲۷٦  ضریبة دخل ُمستَردة من قِبل الشریك غیر الُمسیِطر
 )٥٥۸(  )۳٬۸۹۰(  سداد التزام عقد إیجار 

 )۳۳٥٬۰۳٦(  )۳۳۷٬٥۰۰(  توزیعات أرباح مدفوعة 
 )٥۱٥٬۸٥۸(  )۲٬۰٦۷٬۳۱۸(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في النشاطات التمویلیة 

     
 ٦۰٥٬۳۲٦  )۱٬٥۹٦٬۸۰۲(  صافي (النقص) الزیادة في النقد وما في حكمھ 

 ٤٬۱۰۷٬۰۱۱  ۳٬٦٥۸٬۳۸٤  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 
 ٤٬۷۱۲٬۳۳۷  ۲٬۰٦۱٬٥۸۲ ۱۰ النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 

"یُتبع")     ) 
     

دةجزءاً من ھذه  ۱۹الى  ۱تُشكل اإلیضاحات المرفقة من   . القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ





۷ 

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

دة لیة الُموَجَزة الموحَّ  (غیر مدققة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

            
          معلومات حول الشركة  ۰۱

            
لة بمدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة بُِموِجب السجل  إن المجموعة  السعودیة لالستثمار الصناعي ("الشركة") ھي شركة مساھمة ُمسجَّ
ل ھو ص. ب  ۱۹۹٦ینایر    ۱ھــ (الموافق  ۱٤۱٦شعبان    ۱۰وتاریخ    ۱۰۱۰۱۳۹۹٤٦التجاري رقم   بمدینة   ۹۹۸۳۳م). إن عنوان الشركة الُمسجَّ

 العربیة السعودیة. الریاض في المملكة 
            

دة المرفقة نشاطات الشركة وشركتھا التابعة المباشرة التالیة والشركتْین التابعت  ن القوائم المالیة األّولیّة الموجزة الموحَّ ْین لشركتھا التابعة  تتضمَّ
 (الُمشار إلیھا معًا بـ "المجموعة"): 

 نسبة الملكیة  بلد التسجیل          
 ٪٥۰  المملكة العربیة السعودیة   الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة مساھمة) وشركاتھا التابعة

 
 وفیما یلي الشركات التابعة للشركة الوطنیة للبتروكیماویات: 

      

 ٪٦٥  المملكة العربیة السعودیة       • الشركة السعودیة للبمولیمرات (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 
 ٪٦٥ اإلمارات العربیة المتحدة   شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة ذات مسؤولیة محدودة بالمنطقة الحرة) • 

            
لة بموجب السجل التجاري رقم ( ) الصادر  ۱۰۱۰۲٤٦۳٦۳إن الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") ھي شركة مساھمة سعودیة ُمسجَّ

بتاریخ  ٥۳م)، وتأسست وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ق/۲۰۰۸مارس  ۱٦ھــ (الموافق ۱٤۲۹ربیع األول  ۸بتاریخ بمدینة الریاض 
 م).۲۰۰۸فبرایر   ۲۳ھــ (الموافق ۱٤۲۹َصفَر  ۱٦

            
لة في مدینة  الجبیل بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجـل التجاري  إنَّ الشركة السعودیة للبولیمرات ھي شركـة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ

ل بموجب السجل التجاري  ۲۰۰۷دیسمبر  ۹ھـ (الموافق ۱٤۲۸ذي القعدة  ۲۹وتاریخ  ۲۰٥٥۰۰۸۸۸٦رقم  م)، ولھا فرع في مدینة الجبیل ُمسجَّ
 .۲۰٥٥۰۰۹۰٦٥رقم 

            
َر الشركاء في الشركة السعودیة للبولیمرات تخفیض رأسمال الشركة السعودیة للبولیمرات من  ، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  قَرَّ

 ملیون لایر سعودي. ولم تُستَكَمل اإلجراءات النظامیة المتعلقة بخفض رأس المال حتى نھایة الفترة.  ۱٬٤۰٦ملیون لایر سعودي إلى  ٤٬۸۰۰
            

بموجب ترخیص تجاري لشركة تعمل   ۲۰۱۱فبرایر  ۱٥بولیمرات الخلیج للتوزیع ش. م. ح. بالمنطقة الحرة بمطار دبي بتاریخ تأسَّست شركة 
ل للشركة ھو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم    دبي باإلمارات العربیة المتحدة.   -  ٤۲۰أي إي    ٦بالمنطقة الحرة بمطار دبي. والعنوان الُمسجَّ

            
األخص الصناعات البتروكیماویة وفتح مجاالت تصدیرھا  تُزاِوُل المجموعة تنمیة وتطویر القاعدة الصناعیة في المملكة العربیة السعودیة وعلي 

إلى األسواق الخارجیة وافساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعات البتروكیماویة وذلك بعد الحصول  
 علي التراخیص الالزمة من جھات االختصاص. 

            
          أساس اإلعداد  ۰۲

            
          بیان االلتزام  ۲٫۱

            
دة عن الفترة المنتھیة في  ) "التقریر المالي  ۳٤وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي ( ۲۰۲۰مارس  ۳۱أِعّدت ھذه القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ

 األولي" المعتمد بالمملكة العربیة السعودیة. 
            

دة السنوی ال   دة جمیع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالیة الموحَّ ُن القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ ة التي تُعَدُّ وفقًا للمعاییر  تَتََضمَّ
دة السنویة للمجموعة عن السنة  الدولیة للتقریر المالي المعتمدة بالمملكة العربیة السعودیة، لذا یجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم ال مالیة الموحَّ

دة تتماشى مع تلك السیاسات  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  لیَّة الُموَجَزة الموحَّ . إنَّ السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األوَّ
دة السنویة للمجموعة عن السنة  . ولم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحَّ

 معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر أُْصِدَر ولم یصبح ساریًا المفعول حتى اآلن.
            
 

 



۸ 

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

دة لیة الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة)  (غیر مدققة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

            
          (تتمة)  أساس اإلعداد  ۰۲

            
          أساس القیاس  ۲٫۲

            
دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. وفیما یتعلق بمنافتُعّد   ع الموظفین ومنافع القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ

 ما بعد التوظیف األخرى، تُستخدم حسابات القیمة الحالیة االكتواریة. 
            

دة باللایر السعودي، الذي ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة لدى المجموعة، باستثناء شركة  وتُْعَرض القوائم المالیة  األّولیّة الموجزة الموحَّ
دة من عملة الدوالر األمریكي إلى  عملة اللایر  بولیمرات الخلیج للتوزیع ش. م. ح. التي تُترجم في ھذه القوائم المالیة األّولیّة الموجزة الموحَّ

ب كافة القیم إلى أقرب قیمة باأللوف ما لم یُذكر خالف ذلك.   ۳٫۷٥ي بسعر ثابت ھو السعود  لایر سعودي مقابل واحد دوالر أمریكي. وتُقرَّ
            

          أساس التوحید  ۲٫۳
دة للمجموعة القوائم المالیة للشركة   وشركاتھا التابعة. والشركات التابعة ھي المنشآت التي تسیطر علیھا تمثل القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ

ض المجموعة، أو یكون لھا حقوق في، العائدات المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا و یكون المجموعة. وتتحقق السیطرة عندما تتعرَّ
لشركة المستثمر فیھا. وال تسیطر المجموعة، على وجھ التحدید، على الشركة  لدیھا القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على ا

 المستثمر فیھا إال إذا كان تمتلك المجموعة العناصر الثالثة التالیة بالكامل: 
            

 عملیات الشركة المستثمر فیھا ذات الصلة)، أ) سیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ 
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. 

            
ُد القوائم المالیة للشركات  التابعة ابتداًء من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة. ویتوقف توحیدھا ابتداًء من تاریخ انقطاع ھذه السیطرة.  وتُوحَّ

.  وتُحذَف االستثمارات والمعامالت واألصدة فیما بین المجموعة واألرباح أو الخسائر غیر المحققة من المعامالت فیما بین شركات المجموعة
 یة الخاصة بالشركات التابعة مع تلك السیاسات المتبعة من قَِبل المجموعة. وتتماشى السیاسات المحاسب 

            
  وقد أُْظِھَرت الحصص غیر المسیطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة غیر المملوكة بالكامل بصورة مستقلة في قائمة الدخل والدخل 

دة، الشامل اآلخر األّولّیة الموجزة   دة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األّولّیة الموجزة الموحَّ دة وقائمة المركز المالي األّولّیة الموجزة الموحَّ الموحَّ
 على التوالي. 

            
دة  ۲٫٤        اعتماد القوائم المالیة األّولیّة الموجزة الموحَّ

            
دة بتاریخ اعتُِمَدت ھذه القوائم   م). ۲۰۲۰أبریل  ۲۹ھــ (الموافق ۱٤٤۱رمضان   ٦المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ

            
ة  ۰۳      التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّ

            
دة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي قد ت  ؤثر على المبالغ یتطلُب إعداد القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ

فشي ڤیروس  المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بھا وإفصاحات االلتزامات المحتملة. تسبب ت 
، في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربیة  ۲۰۲۰)، منذ أوائل عام ۱۹-كورونا المستجد (كوڤید

لمجموعة وطرق  السعودیة؛ مما أَْوَجَب على إدارة المجموعة إعادة النظر في أحكامھا المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة با
دة السنویة للسنة المنتھیة في  . وفي حین أنھ من ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المحاسبة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات المطبقة على القوائم المالیة الموحَّ

قییًما للتأثیر على عملیات  الصعب حالیًا التنبؤ بالمدى الكامل والمدة الكاملة لتأثیر الوباء على األعمال واالقتصاد، فقد أجرت إدارة المجموعة ت 
إلى  المجموعة بشكل عام والجوانب التجاریة بما في ذلك عوامل مثل سلسلة اإلمداد وقیود السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات، وخلَُصت 

دة، لم تكن ھناك تغییرات ھامة یستلزم إجرائھا على األحكام المحاسبیة   أنھ، حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ
دة للمجموعة عن السنة المنتھیة في  . غیر أنَّھ، ونظًرا لحالة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱واالفتراضات الرئیسیة المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحَّ

ب إجراء تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة  عدم التأكد الراھنة، فإن أي تغیُّر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات قد ینشأ عنھ نتائج تتطل
تستمر  لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلیة. ونظًرا لتطور الموقف سریعًا مع وجود حالة من عدم التأكد بشأن المستقبل، س

 اإلدارة في تقییم التأثیر بناًء على التطورات المستقبلیة. 
 



۹ 

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

دة لیة الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة)  (غیر مدققة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

            
          ممتلكات ومصانع ومعدات  ۰٤

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

 مارس  ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في          
              ۲۰۲۰ 

 لایر سعودي    
 (باأللوف)    

 (غیر مدققة) 

     ۲۰۱۹ 
 لایر سعودي    
 (باأللوف)    
 (غیر مدققة)    

            
 ۱٥٬۰۲۰٬۷٤٥  ۱٤٬۱۷٥٬۸۹۷       الدفتریة في بدایة الفترةصافي القیمة 

 ۹٬۰۱۳  ٥٬۷۱۹       إضافات خالل الفترة 
ل خالل الفترة   )۲۱٦٬۸۹۰(  ) ۲۱٦٬٥٥۸(       استھالك ُمحمَّ

 ۱٤٬۸۱۲٬۸٦۸  ۱۳٬۹٦٥٬۰٥۸       صافي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة 
            

ً مكان جزء من ممتلكات الشركة ومصانعھا ومعداتھا  )  ۲) برھونات مقابل قرض ألجل من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (۱( رھونا
َدت أرصدة ھذه القروض  ووبالتنازل عن المتحصالت المتبقیة مقابل قروض ألجل من اتحاد بنوك تجاریة وصندوق االستثمارات العامة.  قد ُسّدِ

 ). ۱۲(إیضاح  ۲۰۲۰مارس  ۳۱بالكامل خالل الفترة المنتھیة في 
 

          استثمار في مشاریع مشتركة  ۰٥
            

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

   ٪٥۰       شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
   ٪٥۰       شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

 : "ال شيء") ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ٪٥۰       شركة أروماتیكس دیستربیوشن ش. م. ح. 
            

          شركة شیفرون فیلیبس السعودیة  ٥٫۱
لة في مدینة الجبیل بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التج اري  إن شركة شیفرون فیلیبس السعودیة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ

ل بموجب السجل التجاري رقم  ۱۹۹٦یولیو  ۸ھـ (الموافق ۱٤۱۷َصفَر  ۲۲وتاریخ  ۲۰٥٥۰۰۳۸۳۹رقم  م)، ولھا فرع بمدینة الجبیل ُمسجَّ
. تُزاِوُل شركة شیفرون فیلیبس السعودیة إنتاج اإلیسوبنتان والتولوین ووقود الغاز والھبتان والھیدروجین والبنتان العادي والبنزین ۲۰٥٥۰۰۹٥۸٤

غاز  والسیكلوھكسان ومركبات ھیدروكربون العطریة المختلطة.  تُزاِوُل شركة شیفرون فیلیبس السعودیة إنتاج اإلیسوبنتان والتولوین ووقود ال 
 الھبتان والھیدروجین والبنتان العادي والبنزین والسیكلوھكسان ومركبات ھیدروكربون العطریة المختلطة. و
            

ر الشركاء في شركة شیفرون فیلیبس السعودیة خالل عام  ملیون لایر   ٤۱۱تخفیض رأسمال شركة شیفرون فیلیبس السعودیة بواقع  ۲۰۱۸قرَّ
ھـ). وقد استُكملت اإلجراءات النظامیة المتعلقة بذلك األمر  ۱٤۳۹ذو الحجة  ۲٤(الموافق  ۲۰۱۸سبتمبر  ٤بتاریخ سعودي بموجب قرار صدر 

دیة  خالل الفترة. ویستحق ھذا التخفیض السداد للشركاء في شركة شیفرون فیلیبس السعودیة عند الطلب وفقًا لقدرات شركة شیفرون فیلیبس السعو
 ). ۸االلتزامات المتداولة (إیضاح المالیة ویُْعَرُض ِضْمن 

            
          شركة الجبیل شیفرون فیلیبس  ٥٫۲

لة في مدینة الجبیل بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجار  ي  إن شركة الجبیل شیفرون فیلیبس ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ
م)، ولھا فرع بمدینة الجبیل مسجل بموجب السجل  ۲۰۰۳أغسطس  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۲٤جمادى اآلخرة  ۲٥وتاریخ  ۲۰٥٥۰۰٥۹۰۱رقم 

 . تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في إنتاج وبیع الستایرین ومزیج الموغاز والبنزین العطري وزیت الوقود. ۲۰٥٥۰۰٥۹۳٥التجاري رقم 
            

ر الشركاء في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس خالل عام  ملیون لایر   ۹۹٤تخفیض رأسمال شركة شركة الجبیل شیفرون فیلیبس بواقع  ۲۰۱۸قرَّ
ھـ). وقد استُكملت اإلجراءات النظامیة المتعلقة بذلك األمر  ۱٤۳۹ذو الحجة  ۲٤(الموافق  ۲۰۱۸سبتمبر  ٤سعودي بموجب قرار صدر بتاریخ 

ة. ویستحق ھذا التخفیض السداد للشركاء في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس عند الطلب وفقًا لقدرات شركة الجبیل شیفرون فیلیبس  خالل الفتر
 ). ۸المالیة ویُْعَرُض ِضْمن االلتزامات المتداولة (إیضاح 



۱۰ 

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

دة لیة الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة)  (غیر مدققة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

            
          (تتمة)  استثمار في مشاریع مشتركة ۰٥

            
   ش. م. ح.   شركة أروماتیكس دیستربیوشن ٥٫۳

لة في المنطقة الحرة بمطار دبي بموجب الترخیص رقم   وتزاول الشركة أعمال توزیع   .٤۱۰٥إن شركة أروماتیكس دیستربیوشن ش. م. ح. ُمسجَّ
والبنزین) التي تنتجھا شركة الجبیل شیفرون فیلیبس وشركة شیفرون فیلیبس السعودیة.   المنتجات العطریة (الستایرین والسیكلوھكسان والبروبین

لایر سعودي لكل منھما.    ٥۱،۰۰۰والشركة مملوكة ملكیة مشتركة لكّلٍ من المجموعة وشركة أرابیان شیفرون فیلیبس بتروكیمیكال برأسمال قدره  
 فصاعًدا.  ۲۰۲۰ الربع االولوقد بدأت الشركة عملیاتھا اعتباًرا من 

            
          مخزون  ۰٦

 مارس  ۳۱         
۲۰۲۰ 

 لایر سعودي  
 (باأللوف) 

 (غیر مدققة) 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۹ 

لایر سعودي  
 (باأللوف) 
 (مدققة) 

            
 ٤۲۳٬۰۰٥  ٤۱۸٬۸۳۱       قِطع غیار 

 ۳٥٥٬۰۳۰  ۳۸٦٬٤۰۰       بضاعة تامة الصنع
 ۱۳٥٬۳۱۹  ۱۳۷٬۹۹۸       (مواد محفزة) ومواد كیماویة وإضافات  كتالیست
 ۱٬٦۹۹  ۳٬۰۳۱       مواد خام 

         ۹٤٦٬۲٦۰  ۹۱٥٬۰٥۳ 
            

          مبالغ مدفوعة مقدما ومدینون آخرون  ۰۷
 مارس  ۳۱            

   ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي    
 (باأللوف)    
 (غیر مدققة)  

 دیسمبر ۳۱ 
  ۲۰۱۹ 
 لایر سعودي   
 (باأللوف)    

 (مدققة)    
            

 ۳٤٬۷٦٥  ٥۲٬۹۹۸       مبالغ مدفوعة مقدًما 
 ۳۰٬۲۳٤  ۲۸٬۹۸٥       جزء متداول  - قروض موظفین 

 ۱۷٬۳۲۱  ۱۱٬٤۳۷       ضریبة قیمة مضافة مستحقة القبض، بالصافي 
 ۷٬٤٤٤  ٥٬٦۰۹       إیرادات فائدة مستحقة 

 ۲٬۲٦٤  ۲٬۲٦٤       تأمین نقدي مقابل ضمان بنكي
 ۱٬۷۱۷  ۲٬٥٤۹       مدینون آخرون 

         ۱۰۳٬۸٤۲  ۹۳٬۷٤٥ 
            

       المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا  ۰۸
            

المجموعة وأعضاء مجلس إدارتھا وموظفي اإلدارة الرئیسیین بھا والمنشآت المسیطر علیھا تَُمثُِّل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في 
)  من قِبل ھذه الجھات أو المسیطر علیھا بشكل مشترك من قِبل ھذه الجھات (الجھات المنتسبة) أو التي تمارس ھذه الجھات (الجھات المنتسبة

 الت والشروط المتعلقة بھا من قِبل إدارة المجموعة. نفوذا ھاما علیھا. تُعتمد سیاسات تسعیر ھذه المعام
 

  



۱۱ 

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

دة لیة الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة)  (غیر مدققة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

            
       (تتمة)  المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا  ۰۸

        
     فیما یلي المعامالت الرئیسیة التي تمت مع الجھات ذات العالقة خالل الفترة:  أ. 
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة           

 مارس  ۳۱في 
 
 

 جھات ذات عالقة 

   
 

 العالقة 

  
 

 طبیعة المعاملة 

۲۰۲۰ 
سعودي  لایر 

 (باأللوف) 
 (غیر مدققة) 

۲۰۱۹ 
لایر سعودي  

 (باأللوف) 
 (غیر مدققة) 

            
 ٤۲٬۳۷۳  ٥۸٬۰۲۸  مبیعات  مشروع مشترك   ) ۱شركة شیفرون فیلیبس السعودیة (مالحظة أ.

 ۱٦٬٦۳۷  ۲۰٬۰۲٦  مشتریات       
 ۷۳٬۰۷٤  ۸۸٬۱۱٥  خدمات دعم ومساندة        
 -  ۲۰٥٬٥۰۰ في رأس المال  تخفیض       
          

 ۸٥٬۰۱۹  ۷۳٬۲٥۹  مبیعات  مشروع مشترك   شركة الجبیل شیفرون فیلیبس
 ۲٦۲٬۸۱٦  ۲۲۳٬۷٦۲  مشتریات       
 ۲۳۳  ۱۲۱  خدمات دعم ومساندة        
 -  ٤۹٦٬۷٥۰ في رأس المال  تخفیض       
          

   شیفرون فیلیبس كمیكال كومباني إل إل سي 
 ) ۲(مالحظة أ.   

   
 جھة ذات عالقة 

  
 امتیاز

  
۱۲٬۷۷۸ 

  
۱۲٬۰۳٦ 

 ۱٥٬۳۲۷  ۱۱٬۲۳۲  خدمات دعم ومساندة   جھة ذات عالقة    شركة شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت 
 شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز 

 إل إل سي     
  

 ذات عالقة جھة  
  

 خدمات دعم ومساندة 
  

۲٬۹۹۳ 
  

۳٬۰۱٥ 
 ٦۸٬٥۱۹  ٤۸٬۰۳٤  أتعاب تسویق        
          

 ۳٬۸٦۳  ۳٬۷۳۸  خدمات دعم ومساندة   جھة ذات عالقة    كیمیكال سیرفسیز إنك 
 ۱۳۳  ۲٦٦  خدمات دعم ومساندة   جھة ذات عالقة    شیفرون فیلیبس كمیكالز إنترناشونال إنك 

 ۱۹۰  ۲۱۷  خدمات دعم ومساندة   جھة ذات عالقة    شیفرون فیلیبس كمیكالز إنترناشونال أن في 
 شركة شیفرون فیلیبس كیمیكال إیشا بي  

 تي إي لیمتد   
   

 جھة ذات عالقة 
  

 خدمات دعم ومساندة 
  

۲۸۷ 
  

۲۸۷ 
 ۹۸  ۹۸  ومساندة خدمات دعم   جھة ذات عالقة    شیفرون فیلیبس كوربریشن (شنغھاي) 

 شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال  
 إمبلویمنت كومباني إل إل سي    

   
 جھة ذات عالقة 

  
 خدمات دعم ومساندة 

  
٥۰۷ 

  
۳۱۸ 

            
م   ) ۱(مالحظة أ.  أبرمت المجموعة اتفاقیة تسھیالت مشتركة ("االتفاقیة") مع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة ("مشروع مشترك")، حیث یقّدِ

المشروع المشترك بموجبھا خدمات دعم ومساندة إلى المجموعة في مجاالت التشغیل والصیانة وخدمات الدعم اإلداري والدعم  
 الفني.

            
لت   )۲(مالحظة أ. أبرمت المجموعة اتفاقیة امتیاز ("االتفاقیة") مع شیفرون فیلیبس كمیكال كومباني إل إل سي خالل السنوات السابقة، حیث حمَّ

 الجھة ذات العالقة ریعًا على المجموعة مقابل استخدام عملیات البلمرة. 
            

َدة) قرًضا مسانًدا ال یحمل فائدة بقیمة  )۳(مالحظة أ.  ۱٬۱۳۱٫۷قدَّم الشریك غیر المسیطر في الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة تابعة ُمَوحَّ
ملیون لایر سعودي في السنوات السابقة لتمویل إنشاء مصنع بتروكیماویات. ویخضع سداد القرض لبعض التعھدات الُملِزمة التي  

د وقد    ،سھیالت القروض التجاریةتُستوفى بموجب شروط ت    ۲۰۲۰مارس    ۳۱ت ھذه القروض بالكامل خالل الفترة المنتھیة في  ُسّدِ
 ملیون لایر سعودي في الفترة الحالیة والسابقة.  ۱٬۰۲۳٫۷٥). وقد سددت المجموعة مبلغًا بقیمة ۱۲(إیضاح 

 



۱۲ 

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

دة لیة الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة)  (غیر مدققة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

            
  (تتمة)  المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا  ۰۸

 
     

 الجھات ذات العالقة: وفیما یلي األرصدة النھائیة مع  ب. 
 

      

 
 
 

 جھات ذات عالقة 

 مارس  ۳۱      
۲۰۲۰ 

لایر سعودي  
 (باأللوف) 

 (غیر مدققة) 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۹ 

لایر سعودي  
 (باأللوف) 
 (مدققة) 

            
       مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة (ِضْمن األصول المتداولة)  ۱ب.

            
 ٥۲٬۲۳۸  ٥۲۷٬۱۲٤       شیفرون فیلیبسشركة الجبیل  

 ۱۸٤٬۹۸۸  ۳٦۰٬۷۲۷       شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
         ۸۸۷٬۸٥۱  ۲۳۷٬۲۲٦ 
            

       مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة ِضْمن االلتزامات المتداولة:  ۲ب.
            

 ٦٥٬٥۰۹  ٦۰٬۰۷٥       شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
 ۹۹٬۳۸۳  ٥٦٬٥٦۷       شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

 ٤۱٬۹۹۳  ۳۲٬۱۰۸    شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز إل إل سي 
 -  ۱۳٥       شیفرون فیلیبس كمیكالز إنترناشونال إنك 

 -  ۱۳۱    شركة شیفرون فیلیبس كیمیكالز إیشا بي تي إي لیمتد
 -  ۹٦       شیفرون فیلیبس كوربریشن (شنغھاي) 

 -  ٥۱    شركة أروماتیكس دیستربیوشن ش. م. ح. 
         ۱٤۹٬۱٦۳  ۲۰٦٬۸۸٥ 
            

       موظفي اإلدارة الرئیسیین: ورواتب فیما یلي مكافأة  . ج
            

موظفي   وراوتب اإلدارة والمدیرین والموظفین الرئیسیین بالمجموعة. وفیما یلي تفاصیل مكافآتیَُمثُِّل موظفو اإلدارة الرئیسیون أعضاء مجلس 
 : ۲۰۱۹مارس  ۳۱و  ۲۰۲۰مارس  ۳۱اإلدارة الرئیسیین بالمجموعة عن الفترتین المنتھیتین في 

 مارس   ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في           
         ۲۰۲۰ 

لایر سعودي  
 (باأللوف) 

 (غیر مدققة) 

۲۰۱۹ 
لایر سعودي  

 (باأللوف) 
 (غیر مدققة) 

            
 ٤٬٥۷٤  ٥٬٤۹۳       منافع موظفین قصیرة األجل 

 ۱٬۷۱۹  ٤٤٥       منافع نھایة خدمة 
         ٥٬۹۳۸  ٦٬۲۹۳ 
            

         ودائع بنكیة  -استثمارات قصیرة األجل   ۰۹
            

ثالثة   یُحتفظ بھذه الودائع البنكیة كاستثمارات قصیرة األجل لدى بنوك محلیة باللایر السعودي، وتكون تواریخ استحقاقھا األصلي لمدة تزید عن 
 جل. أشھر ولكن أقل من سنة واحدة من تاریخ اقتنائھا حسب المتطلبات النقدیة الفوریة للمجموعة وتحقق فائدة حسب أسعار الودائع القصیرة األ

            
 



۱۳ 

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

دة لیة الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة)  (غیر مدققة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

     
          نقد وما في حكمھ  ۰۱۰

            
          یتألف النقد وما في حكمھ مما یلي: 

 ۲۰۲۰مارس   ۳۱         
لایر سعودي  

 (باأللوف) 
 (غیر مدققة) 

 ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱
لایر سعودي  

 (باأللوف) 
 (مدققة) 

            
 ۲٬۳٦۸٬٦۳٤  ۱٬۰۲۸٬۳۰۲       أرصدة لدى البنوك

 ۱٬۲۸۹٬۷٥۰  ۱٬۰۳۳٬۲۸۰       ودائع ألجل 
         ۲٬۰٦۱٬٥۸۲  ۳٬٦٥۸٬۳۸٤ 
            

كضمان مقابل   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۲٬۰۹۸جرى التنازل عن جزء من النقد وما في حكمھ لدى المجموعة بقیمة 
د تسھیالت القروض من اتحادات بنوك تجاریة وصندوق االستثمارات العامة،  خالل الفترة المنتھیة في  أرصدة ھذه القروض بالكامل  توقد ُسّدِ

). إن الودائع ألجل محتفظ بھا لدى بنوك محلیة باللایر السعودي، ویبلغ تاریخ استحقاقھا ثالثة أشھر أو أقل  ۱۲(انظر إیضاح  ۲۰۲۰مارس  ۳۱
 وتحمل عمولة حسب األسعار التجاریة. 

            
          رأس المال  ۰۱۱

            
 ۳۱و  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد كما في  ۱۰ملیون سھم بقیمة  ٤٥۰ملیون لایر سعودي ُمقسٌَّم إلى  ٤٬٥۰۰یبلغ رأس المال 

 .۲۰۱۹دیسمبر 
            

          قروض ألجل  ۰۱۲
            

ملیون لایر سعودي من بنوك تجاریة محلیة   ۳،۰۰۰بمبلغ ، على قرض ألجل ۲۰۲۰مارس  ۳۱حصلت المجموعة، خالل الفترة المنتھیة في 
یونیو   ۳۰أقساط نصف سنویة متساویة ابتداًء من  ۸إلعادة تمویل وسداد الدیون الرئیسیة القائمة بالكامل. ویحمل القرض المقرر سداده على 

٪ وھو مضمون بسند رئیسي. وقد أُِعیَد تصنیف الجزء  ۰٫۹، سعر فائدة على أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك لندن ("الیبور") زائد نسبة ۲۰۲۰
ِضْمن االلتزامات غیر المتداولة. ویتعین على المجموعة االلتزام بالتعھدات الُملِزمة   ۲۰۲۱مارس  ۳۱المستحق السداد من القرض ألجل بعد 

 المنصوص علیھا في اتفاقیة تسھیل القرض. 
            

دت القروض ألجل  ، التي ُحِصَل علیھا ِمن اتحاد بنوك تجاریة محلیة وأجنبیة وصندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمیة  السابقة وقد ُسّدِ
مارس    ۳۱خالل الفترة المنتھیة في  وذلك  الصناعیة السعودي والمكفولة بعدة ضمانات بما في ذلك رھونات معدات المجموعة وحساباتھا البنكیة،  

۲۰۲۰. 
            

       مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون  ۰۱۳
 ۲۰۲۰مارس   ۳۱         

لایر سعودي  
 (باأللوف) 

 (غیر مدققة) 

 ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱
لایر سعودي  

 (باأللوف) 
 (مدققة) 

            
 ۲٦۹٬۸٤۸  ۲۸٥٬۰٤۷       مصاریف مستحقة الدفع 
 ۲۹٬۰۲۹  ٥۳٬۸٤۱       ُدفعات ُمقدَّمة من عمالء

 ٦٥٬٤۲۷  ٥۷٬٦۰۲       دائنون آخرون 
         ۳۹٦٬٤۹۰  ۳٦٤٬۳۰٤ 
            
 

 



۱٤ 

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

دة لیة الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة)  (غیر مدققة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

     
          مخصصات زكاة وضریبة دخل  ۰۱٤

            
ل مخصصات الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الد  خل  تخضع المجموعة للزكاة وضریبة الدخل وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. وتُحمَّ

دة.  لیة الُموَجَزة الموحَّ  والدخل الشامل اآلخر األوَّ
            

          موقف الربوط 
            

       موقف الربوط الخاصة بشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي 
. أْنَھت الشركة موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة  ۲۰۱۸قدَّمت الشركة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام 

حتى    ۲۰۰۷على أساس إفرادي. وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من    ۲۰۰٦دیسمبر    ۳۱والدخل ("الھیئة") عن جمیع السنوات حتى  للزكاة  
ملیون لایر سعودي. وقد قدََّمت الشركة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة   ٤۲، مطالبةً بالتزام زكوي إضافي قدره ۲۰۱٤

قید دراسة    ۲۰۱۸حتى    ۲۰۱٥ة الزكویة الضریبیة، علًما بأن جلسة االستماع قید االنتظار. وال تزال الربوط عن األعوام من  االعتراض االبتدائی 
 الھیئة.

            
       موقف الربوط الخاصة بالشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") 

. واستكملت الشركة التابعة مع الھیئة العامة  ۲۰۱۸قدَّمت الشركة التابعة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام 
افیة  على أساس إفرادي،  وأصدرت الھیئة عدًدا من االلتزامات اإلض  ۲۰۱۰دیسمبر  ۳۱للزكاة والدخل موقفھا الزكوي عن جمیع السنوات حتى 

 على النحو التالي:  ۲۰۱٦حتى  ۲۰۱۱عن األعوام من 
            

ملیون لایر سعودي. وقد قدََّمت الشركة    ۹٥٫٥مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بقیمة    ۲۰۱۳حتى    ۲۰۱۱أصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من  
االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة. وقد تسلَّمت الشركة التابعة من الھیئة العامة  التابعة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة 

ملیون لایر سعودي.   ٥٫۷٤مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  ۲۰۱۳حتى  ۲۰۱۱للزكاة والدخل الربوط الزكویة الُمعدَّلة عن األعوام من 
ملیون لایر سعودي لدى لجنة   ۲٫۲۷ سعودي وقدمت اعترًضا على الرصید المتبقي بقیمة ملیون لایر ۳٫٤۷وقد قبلت الشركة التابعة مبلغًا بقیمة 

 االعتراض االستئنافیة الزكویة الضریبیة، علًما بأن جلسة االستماع قید االنتظار. 
            

ملیون لایر سعودي. وقد قدََّمت الشركة    ۲۰٤٫۲، مطالبةً بالتزام زكوي إضافي قدره  ۲۰۱٦حتى    ۲۰۱٤وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من  
لما ظار. عالتابعة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة، علًما بأن جلسة االستماع قید االنت 

 ال یزاال قید دراسة الھیئة.  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷بأن الربطین عن عامي 
            

     موقف الربوط الخاصة بالشركة السعودیة للبولیمرات 
 ۳۱المنتھیة في . استُكمل الربط عن الفترة ۲۰۱۹قدَّمت الشركة التابعة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام 

 .۲۰۱۹حتى   ۲۰۰۹مع دون المطالبة بأي التزام. ولم تُْصِدر الھیئة حتى اآلن الربوط عن األعوام من  ۲۰۰۸دیسمبر 
            

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

 في المملكة العربیة السعودیة. 
            

       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

            
          التزامات رأسمالیة  ۰۱٥

            
ملیون لایر   ۸۳: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷۹٫۸مصاریف رأسمالیة مستقبلیة بقیمة  ۲۰۲۰مارس  ۳۱اعتمدت المجموعة في 

 . بأنشطة المصنعتتعلق سعودي) 
            

 

 



۱٥ 

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

دة لیة الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة)  (غیر مدققة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

     
          التزامات محتملة  ۰۱٦

            
َرت الشركة والشریك غیر المسیطر في الشركة السعودیة  َدة) خالل عام  قَرَّ زیادة رأسمال الشركة السعودیة   ۲۰۱۰للبولیمرات (شركة تابعة ُمَوحَّ

ملیون لایر سعودي، وھو ما سیؤدي إلى تكبد الشریك غیر المسیطر تكالیف إضافیة، وقد وافقت إدارة الشركة على   ۳٬۳۹٤للبولیمرات بمبلغ 
المستقبل على أساس األرباح المستقبلیة للشركة السعودیة للبولیمرات، مع  تعویض الشریك غیر المسیطر عن طریق سداد مدفوعات سنویة في 

َر الشركاء في  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱األخذ في االعتبار النقد غیر القابل للتوزیع نتیجة لزیادة رأس المال المقترحة. وخالل السنة المنتھیة في  ، قَرَّ
یر المسیطر) تخفیض رأسمال الشركة السعودیة للبولیمرات بنفس القیمة. ولم تُستَكَمل  الشركة السعودیة للبولیمرات (الشركة التابعة والشریك غ

 اإلجراءات النظامیة المتعلقة بخفض رأس المال حتى نھایة الفترة. 
            

دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ٤٥۹أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة بالنیابة عنھا ضمانات بمبلغ 
 ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق بسحب مواد خام أولیة للمصنع من أحد الموّردین واالعتراضات الزكویة.  ٤٥۹: ۲۰۱۹

            
          المعلومات القطاعیة  ۰۱۷

            
تشغیلي واحد ھو قطاع البتروكیماویات، وذلك من حیث تقییم األداء  ترى إدارة المجموعة أن جمیع أنشطة المجموعة وعملیاتھا یمثلھا قطاع 

 وتوزیع الموارد. وبناًء على 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

 مارس   ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في           
         ۲۰۲۰ 

 (غیر مدققة) 
۲۰۱۹ 

 (غیر مدققة) 
         %  % 
            

 ۲۱  ۲۷       محلیًا / الشرق األوسط 
 ٥٥  ٤۹         آسیا

 ۲٤  ۲٤       أوروبا / أفریقیا
         ۱۰۰  ۱۰۰ 
            

 األمور الھامة خالل الفترة والمخاطر المالیة والتشغیلیة ذات العالقة بھا  ۰۱۸
            

) تأثیره على الطلب على  ۱۹-) في التطور والتفشي. وكان لتفشي ڤیروس كورونا المستجد (كوڤید۱۹-كورونا المستجد (كوڤید   یستمر وباء ڤیروس
في حدوث المزید من التقلبات في أسواق السلع. ومن الصعب    ۲۰۲۰النفط والمنتجات البترولیة. وقد تسببت التطورات العالمیة األخیرة في مارس  

 مدى الكامل والمدة الكاملة لتأثیر ھذا الوباء على األعمال واالقتصاد. حالیًا التنبؤ بال
            

نتقال  وال یزال مدى ومدة ھذه التأثیرات غیر مؤكد ویعتمد على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في ھذا الوقت، مثل معدل ا
االحتواء المتخذة. ونظًرا الستمرار حالة عدم التأكد االقتصادي، ال یمكن إجراء تقدیر موثوق للتأثیر في تاریخ الفیروس ومدى وفعالیة إجراءات 

دة. وقد تؤثر ھذه التطورات على النتائج المالیة المستقبلیة للمجموعة وتدفقات  ھا النقدیة ووضعھا  اعتماد ھذه القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ
 المالي.

            
          عوامل الخطورة 

 قد تتأثر عملیات المجموعة وتدفقاتھا النقدیة ووضعھا المالي تأثًرا سلبیًا لألسباب التالیة: 
            
العملیات وتأخیر  )، فإن ذلك قد یؤدي إلى تعطیل  ۱۹-إذا خضع الموظفین للحجر الصحي نتیجة اإلصابة بڤیروس كورونا المستجد (كوڤید •

 سلسلة اإلمداد والقیود التجاریة والتأثیر على النشاط االقتصادي. 
) في جزء من  ۱۹-وبصورة مماثلة، فإن قیود السفر أو مشاكل التشغیل الناتجة عن االنتشار السریع لڤیروس كورونا المستجد (كوڤید  •

 تأثیًرا سلبیًا جوھریًا على أعمال المجموعة ونتائج عملیاتھا. العالم لدى المجموعة فیھ عملیات ھامة، قد تؤثر 
 یمكن أن یكون لالنخفاض المستمر في أسعار النفط تأثیر اقتصادي على االقتصادات الرئیسیة التي تعمل فیھا المجموعة.  •



۱٦ 

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

دةإیضاح لیة الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة)  (غیر مدققة)   ات حول القوائم المالیة األوَّ
     ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 

     
          أحداث الحقة ۰۱۹

            
تأثیر جوھري على  ، والتي قد یكون لھا ۲۰۲۰مارس  ۳۱حسب وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ الفترة المنتھیة في 

دة.   المركز المالي للمجموعة كما ھو مبیَّن في ھذه القوائم المالیة األّولّیة الموجزة الموحَّ
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