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 معلومات عامة  1
 

ية السعودية  في الرياض، بالمملكة العرب إن شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة  
(. إن عنوان الشركة المسجل هو  1996يناير  1هـ )الموافق  1416شعبان  10بتاريخ  1010139946ب السجل التجاري رقم وجبم

 العربية السعودية.  المملكة ، رياضال، 99833ص.ب. 
 

عة شركتها التاب كتين تابعتين لة المباشرة وشرالمرفقة على أنشطة الشركة وشركتها التابع  الموجزةالمالية األولية الموحدة    القوائمتشمل هذه  
 : على النحو التالي بـ "المجموعة"( اليها معاً )يُشار 

 
 نسبة الملكية الفعلية في  بلد التأسيس  
سبتمبر  30   ديسمبر  31   
  2020 2019 
    

  الشركة الوطنية للبتروكيماويات )شركة مساهمة( 
 %50 % 50 المملكة العربية السعودية  )"بتروكيم"( 

    

  بتروكيم: لشركة ما يلي الشركات التابعة ي ف

    

الشركة السعودية للبوليمرات )شركة ذات مسؤولية  
السعودية المملكة العربية  محدودة(   65 % 65% 

 ذات منطقة حرة شركة بوليمرات الخليج للتوزيع )شركة 
 %65 % 65 اإلمارات العربية المتحدة  ( ة مسؤولية محدود   

 
تطوير القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية، وخاصة الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاالت  ئيسي في  ة بشكل رلمجموعتعمل ا

بعد   وذلك  لألسواق الخارجية والسماح للقطاع الخاص بدخول الصناعات األخرى باستخدام منتجات الصناعات البتروكيماوية التصدير 
 لمختصة. مة من الجهات االحصول على التراخيص الالز

 
ربيع  8بتاريخ صادر بالرياض  1010246363هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم شركة بتروكيم إن 

صفر   16بتاريخ  53(، وقد تم تأسيسها بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ق/2008مارس  16هـ )الموافق  1429األول 
 (. 2008فبراير  23هـ )الموافق  1429

 
ة بموجب السجل التجاري  إن الشركة السعودية للبوليمرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل، المملكة العربية السعودي 

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

 
مليار   4,8في الشركة السعودية للبوليمرات تخفيض رأس مال الشركة من    مساهميال، قرر  2019ديسمبر    31ية في  نة المنتهخالل الس

 .2020 سبتمبر 30كمال اإلجراءات النظامية لتخفيض رأس المال كما في إمليار لاير سعودي. لم يتم  1,4لاير سعودي إلى 
 

لمنطقة  بموجب رخصة تجارية من ا 2011فبراير  15الحرة بمطار دبي في  في المنطقة لخليج للتوزيع تم تأسيس شركة بوليمرات ا
، دبي  420إي أيه  6المسجل لشركة بوليمرات الخليج للتوزيع هو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم  . إن العنوان الحرة بمطار دبي

 اإلمارات العربية المتحدة. ب 
 

التي تعمل فيها المجموعة وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية    لمناطق في ا  19-كوفيد  استجابة النتشار وباء
 في تلك األسواق، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم آثارها على عملياتها واتخذت مجموعة من اإلجراءات االستباقية والوقائية:  

 
 حة وسالمة موظفيها  لضمان ص -
 ياتها وتوريد المنتجات للعمالء.  لوباء على عملقليل من أثر ات و -

 
على الرغم من هذه التحديات، ال تزال عمليات الشركة التجارية غير متأثرة إلى حد كبير حيث تم استثناء صناعة المواد الكيميائية بشكل  

ن ساعات حظر التجول وقيود شحن  عفاء مبما في ذلك اإلت المحلية التنظيمية عام من القيود والمعوقات المختلفة التي تفرضها السلطا 
(، بمفرده، له آثار جوهرية مباشرة محدودة على النتائج 19-. تعتقد إدارة المجموعة أن وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد.البضائع

موعة  اصل إدارة المج. ومع ذلك، تو2020 سبتمبر 30تين في أشهر المنتهي  التسعةو أشهر  المدرجة في تقرير المجموعة لفترتي الثالثة
 من أجل التخفيف من أي اضطرابات قدر اإلمكان. مراقبة الوضع عن كثب

 
والتي تتضمن اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى بتاريخ   الموجزةالموحدة  المالية األولية    القوائموالموافقة على إصدار  تم اعتماد  

 . 2020 نوفمبر 4
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 ية السياسات المحاسب 2
 

مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم   متوافقة للمجموعة  الموجزة المالية األولية الموحدة   القوائم ة المطبقة في إعداد ت المحاسبي إن السياسا 
 المالية للسنة المالية السابقة وفترات التقرير األولية المقارنة. 

 
 أسس اإلعداد  2-1

 
 بيان االلتزام )أ( 
 

"التقارير المالية األولية" المعتمد   34لمعيار المحاسبة الدولي رقم للمجموعة وفقاً  الموجزة وحدة ولية المية األالمال القوائم تم إعداد هذه 
 في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
القوائم المالية السنوية، وبناًء عليه، ينبغي  فصاحات المطلوبة في لومات واإل جميع المع ة وجز المالمالية األولية الموحدة  القوائمتشمل ال 

 . 2019ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  الموجزة المالية األولية الموحدة  القوائم قراءة هذه 
 

 مبدأ التكلفة التاريخية  )ب( 
 

ما هو مبين في السياسات المحاسبية المتعلقة بذلك  طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء    الموجزةلية الموحدة  المالية األو  مأعدت هذه القوائ 
 . 2019ديسمبر  31في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج( 

 
وهي أيًضا العملة الوظيفية للمجموعة باستثناء الشركة السعودية  السعودي، باللاير  موجزةالموجزةالالمالية األولية  القوائميتم عرض 

من الدوالر األمريكي إلى اللاير    الموجزةالمالية األولية الموحدة    القوائمللبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع التي يتم تحويلها في  
يتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف من اللاير السعودي، ما لم  يكي. ر أمردوال 1لى  سعودي إلاير 3.75السعودي بمعدل ثابت قدره 

 يذكر خالف ذلك. 
 

 أرقام المقارنة  )د( 
 

المقارنة لتتماشى مع عرض   الموجزة  وحدةالم ولية المالية األ القوائمللحصول على عرض أفضل، تم إعادة تصنيف بعض المبالغ في 
. لم يكن هناك تأثير إلعادة التصنيف على الربح  كما هو موضح أدناه  2020  سبتمبر  30ن في  أشهر المنتهيتي   التسعةو  أشهرفترتي الثالثة  

 .2019 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في   التسعة وأشهر  التشغيلي والربح للفترة وصافي األصول لفترتي الثالثة 
 

 2019  سبتمبر 30المنتهية في   أشهر  التسعة لفترة 
 

دة التصنيفالمبلغ بعد إعا التصنيف دة إعا     المبلغ المعلن عنه سابقا 
    

   
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية  

 الموجزة الموحدة 
    

 صافي   –اخرى  ايرادات 105,100 (83,667) 21,433
 تمويل  ايرادات - 83,667 83,667

105,100 - 105,100  
 

2019  سبتمبر 30في  المنتهية أشهر  ثالثةلفترة ال   
  المبلغ المعلن عنه سابقا إعادة التصنيف  المبلغ بعد إعادة التصنيف
    

   
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية  

 الموجزة الموحدة 
    

 صافي - اخرى ) مصاريف(   ايرادات 12,663 (13,483) (820)
 تمويل  ايرادات - 13,483 13,483
12,663 - 12,663  
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 معايير الجديدة والمعّدلة لا 2-2
 

ولم يتم تطبيقها بشكل    2020  سبتمبر  30تم إصدار بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترات التقرير في  
وعلى  المستقبلية ات التقرير فترفي على المجموعة . ومن غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيراً جوهرياً المجموعة مبكر من قبل 

 لمستقبلية المتوقعة. معامالتها ا
 

ليس هناك معايير جديدة تنطبق على المجموعة. مع ذلك، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعايير ألول مرة لفترات التقرير  
 :  على النحو التالي  2020يناير  1 او بعد التي تبدأ في

 
  7المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  على    و  39رقم    معيار المحاسبة الدوليعلى   و  9م  المالي رقلدولي للتقرير  التعديالت على المعيار ا

 معدل الفائدة: إصالح  –
 

الذي يتعلق بمحاسبة التحوط ويكون له  اإلعفاء  .  بين البنوك  التي تتعلق بإصالح مؤشر سعر الفائدةاإلعفاءات  توفر هذه التعديالت بعض  
ن البنوك ينبغي ان ال ينهي بشكل عام محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل  دة بي عيار سعر الفائ على ان اصالح متأثير  

 .  ( 12يضاح رقم إل)انظر أيضاً  الموجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة أي تحوطات غير فعالة في 
 

 ى المعايير:التعديالت األخرى عل
 
إلى تغيير سياساتها  المجموعةلم تضطر  .التعديالت على المعايير الحالية قابلة للتطبيق في فترة إعداد التقارير الحاليةبحت بعض صأ

 ي كنتيجة لتطبيق هذه التعديالت على المعايير.المحاسبية أو إجراء أي تعديالت بأثر رجع
 

لم يتم العمل به ومن المتوقع أن   تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  لجنة أو تفسير  معيار دولي للتقرير الماليليس هناك أي 
 يكون له تأثير كبير على المجموعة. 

 
 أسس التوحيد    2-3
 

  . 2020 سبتمبر 30وشركتها التابعة كما في على المعلومات المالية للشركة للمجموعة  الموجزةالمالية األولية الموحدة القوائم تشمل 
هي المنشآت التي لدى المجموعة سيطرة عليها. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة  وعة الشركات التاب 

 لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه
 منشأة المستثمر فيها. مارسها على الالسلطة التي ت  لالعوائد من خال 

 
 العناصر الثالثة التالية:  وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على المنشأة المستثمر فيها عندما وفقط عندما يكون لدى المجموعة 

 
قة  ألنشطة المتعلة على توجيه اي لسيطرة على المنشأة المستثمر فيها )على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحا ●

 بالمنشأة المستثمر فيها(. 
 تعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها.  ●
 قدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. ●

 
 ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة. عة. المجموة إلى  ل السيطريتم تحوي يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما 

 
وتتماشى   . االستثمارات والمعامالت واألرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت فيما بين شركات المجموعةيتم استبعاد 

 المجموعة.  شركات التابعة مع تلك السياسات المتبعة من قَِبل السياسات المحاسبية الخاصة بال
 
قائمة الربح أو  ظهرت الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل بصورة مستقلة في  أ د  وق

  وقائمة المركز المالي الموجزةقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة  و الموجزةالخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة  

 . ، على التوالي الموجزةدة األولية الموح
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  3
 

حيث أن   2019ديسمبر  31و 2020 سبتمبر 30تقارب قيمتها الدفترية كما في على أنها ة مجموعالقيمة العادلة لألدوات المالية لل  تقدر
سوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية المالية  السائدة في ال اء على األسعاراألدوات المالية بطبيعتها قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة بن 

أنها  على قدر القيم العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة ت . االولي الموحد المختصر هرا من تاريخ قائمة المركز الماليش 12خالل 
ة في السوق. الفائدة السائدتقارب قيمتها الدفترية، حيث تحمل سعر فائدة يستند إلى أسعار 
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 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  4
  

واالفتراضات الهامة التي تؤثر على المبالغ  المالية األولية الموحدة الموجزة يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية   القوائمإن إعداد 
المالية، وكذلك المبالغ المدرجة  تاريخ القوائم  محتملة كما في  المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات ال

مصاريف خالل فترة القوائم المالية. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى،  لإليرادات وال
تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل.  

التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. ال توجد اختالفات جوهرية بين التقديرات  نادًرا ما تتساوى نتائج 
وبين التقديرات واالفتراضات  الموجزة واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تستخدمها اإلدارة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة 

 .2019ديسمبر  31اح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في التي تم تطبيقها واإلفص
 

، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب وباء فيروس كورونا المستجد  1ومع ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح رقم 
حلي وفي األسواق التي تعمل فيها المجموعة والتي يمكن أن تؤثر  ( في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد الم 19-)كوفيد

سلبًا على سلسلة التوريد الخاصة بالمجموعة وقدرات اإلنتاج والطلب على منتجاتها، باإلضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التي يمكن أن 
وافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل   تؤثر سلبًا على األداء المالي. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكام وتقديرات المجموعة

. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سريعًا في  الموجزة القوائم المالية األولية الموحدة هذة إعداد ض لغر  الظروف الحالية 
 . المستقبليةظل الشكوك المستقبلية، ستستمر اإلدارة في تقييم اآلثار بناًء على التطورات 

 
 ومعدات مصنع ممتلكات و 5

 
30 سبتمبر 

2020 
إنخفاض في 

 القيمة
 

 إضافات استبعادات تحويالت
يناير  1  

2020  
       
 التكلفة      

المكتب مباني 683,425 2,582 - 320 - 686,327  
18,972,337 - 1,191 (5,953) 148 118,976,95 ومعدات مصنعممتلكات و   

538,109 - - - 5,289 20532,8  تكايف الصيانة الدورية 
 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية 189,753 24 - 11 - 189,788
 سيارات 31,108 - (1,512) - - 29,596
 بالتين 18,877 - - - - 18,877
قيد التنفيذ إنشائيةأعمال  41,741 12,671 - (1,522) - 52,890  

20,487,924 - - (7,465) 20,714 20,474,675  

       

      
 نخفاضإاالستهالك المتراكم و

 في القيمة 
المكتب مباني )198,582(  (20,671) - - - (219,253)  

(6,568,864) (389,969) - 1,759 (556,082) (5,624,572 ) ومعدات مصنعممتلكات و   
(349,534) - - - (62,541) (286,993 )  تكايف الصيانة الدورية 
(163,723) - - - (4,668) (55159,0 )  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية 

(28,605) - - 1,512 (541) (29,576 )  سيارات 

(7,329,979) (389,969) - 3,271 (644,503) (6,298,778 )   

 صافي القيمة الدفترية 14,175,897     13,157,945

 
.  البولي ستايرينية للبوليمرات وقف إنتاج منتج  ، قرر مجلس إدارة الشركة السعود2020  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةخالل فترة  

مليون لاير سعودي مقابل صافي    390.0خسائر إنخفاض في القيمة بمبلغ  بتسجيل  وبناًء عليه، قامت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات  
خسارة انخفاض القيمة ضمن بند  نيفبتصتم  .2020 سبتمبر 30كما في  البولي ستايريناج المتعلقة بمنتج القيمة الدفترية لمرافق اإلنت 

 والدخل الشامل اآلخر.   الموجزة األولية الموحدة الربح أو الخسارة  قائمة "تكلفة المبيعات" في 
 

( برهونات مقابل قرض ألجل من  1) مضمونة ، كان جزء من ممتلكات المجموعة ومصانعها ومعداتها 2019ديسمبر  31كما في 
ومحلية  قروض من اتحاد بنوك تجارية تسهيالت ( وبالتنازل عن المتحصالت المتبقية مقابل 2دي )صندوق التنمية الصناعية السعو

)انظر    2020  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر   التسعة  أرصدة هذه القروض بالكامل خالل فترة  تم سدادوصندوق االستثمارات العامة. وقد  
 ً  (. 13إيضاح رقم  الى أيضا



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

 )غير مراجعة( الموجزةوحدة الم  األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 غير ذلك(  )جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية ما لم يذكر
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 ة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية استثمارات في مشاريع مشترك 6
 

 كشركات ذات مسؤولية محدودة: والتي تم تأسيسها المشاريع المشتركة هي الشركات التالية 
 

الملكية الفعلية في نسبة  بلد التأسيس    

سبتمبر  30    
2020 

ديسمبر  31  
2019 

% 05 المملكة العربية السعودية  شركة شيفرون فيليبس السعودية   50%  
% 50 المملكة العربية السعودية  شركة الجبيل شيفرون فيليبس  50%  

)شركة منطقة  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 
 حرة ذات مسؤلية محدودة( 

% 50 اإلمارات العربية المتحدة    ال يوجد  

 
از الوقود والهكتان والهيدروجين  تتمثل أنشطة شركة شيفرون فيليبس السعودية بشكل رئيسي في إنتاج األيزوبنتان والتولوين وغ ( أ)

والبنتان العادي والبنزين والسيكلوهكسان ومركبات هيدروكربون العطرية المختلطة وكذلك في إنتاج األيزوبنتان والتولوين وغاز  
ركة  شإن جين والبنتان العادي والبنزين والسيكلوهكسان ومركبات هيدروكربون العطرية المختلطة. الوقود والهكتان والهيدرو

شيفرون فيليبس السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  
ولديها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم   (،1996يوليو  8هـ )الموافق  1417صفر  22بتاريخ  2055003839
2055009584.  

 
مليون لاير سعودي بموجب   411بمبلغ  الشركة  تخفيض رأسمال  2018خالل عام يليبس السعودية قرر شركاء شركة شيفرون ف 

خالل   بذلكالمتعلقة  النظاميةاإلجراءات  استكمالهـ(. تم  1439ذو الحجة  24)الموافق  2018سبتمبر  4القرار الصادر بتاريخ 
ى  إل تحت الطلب ة دائنة مستحقذمم في رأس المال هو خفيض هذا الت يعتبر . 2020 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعة فترة

في شركة شيفرون  المالية، وتم عرضها تحت بند المطلوبات المتداولة  هامكانيات إلشركة شيفرون فيليبس السعودية وفقًا  شركاء
 (. 9 رقم يضاحإل)انظر أيًضا فيليبس السعودية  

 
البنزين العطري وزيت  والموغاز المختلط و سي في إنتاج وبيع ُمركب ستايرين  تتمثل أنشطة شركة الجبيل شيفرون فيليبس بشكل رئي  ( ب )

شركة الجبيل شيفرون فيليبس هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب  إن الوقود. 
  (. 2003أغسطس  23هـ )الموافق  1424 اآلخرةجمادى  25يخ بتار 2055005901سجل تجاري رقم 

 
مليون لاير سعودي بموجب   994بمبلغ الشركة  مالتخفيض رأس 2018خالل عام قرر شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس  

تم استكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك خالل  هـ(.  1439ذو الحجة  24)الموافق  2018سبتمبر  4القرار الصادر بتاريخ 
تحت الطلب إلى شركاء شركة الجبيل   مستحقة  . يعتبر هذا التخفيض ذمم دائنة2020 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةفترة 

شيفرون فيليبس وفقًا إلمكانياتها المالية، وتم عرضها تحت بند المطلوبات المتداولة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس )انظر أيًضا  
 (. 9يضاح رقم إل

 
سيكلوهكسان، بروبان  اني بشكل رئيسي في توزيع المنتجات العطرية )ستايرين،تتمثل أنشطة اروماتيكس ديستربيوشن كومب  ( ج)

وبنزين( التي تنتجها شركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة شيفرون فيليبس السعودية. تخضع اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 
لاير سعودي لكل    51,000برأس مال يبلغ  وشركة شيفرون فيليبس بتروكميكال العربية المحدودة    الشركة لسيطرة مشتركة من قبل  

. اروماتيكس ديستربيوشن كومباني مسجلة في المنطقة  2020  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةأسيسها خالل فترة  وقد تم ت   منهما
هر مارس  من ش التجارية  ها التشغيليةبدأت عمليات قد و 4105رقم ، اإلمارات العربية المتحدة بموجب رخصة الحرة بمطار دبي

 وما بعد هذا التاريخ.  2020
 

 مخزون  7

  
 30 سبتمبر 

2020 
 31 ديسمبر 

2019 

    
 423,005 439,453  قطع غيار 

 355,030 304,428  بضائع جاهزة
 135,319 159,993  محفزات ومواد كيميائية وإضافات 

 1,699 504  مواد أولية 

  904,378 915,053 

 
بقيمة  البولي ستايرين، قامت إدارة الشركة السعودية للبوليمرات بشطب مخزون متعلق ب 2020تمبر سب  30المنتهية في خالل الفترة 

. ( 5مليون لاير سعودي )انظر أيضاً إليضاح رقم  601.  



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

 )غير مراجعة( الموجزةوحدة الم  األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 غير ذلك(  )جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية ما لم يذكر
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 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى  8
 

  
 30 سبتمبر 

2020 
 31 ديسمبر 

2019 

    

 34,765 54,897  مدفوعات مقدمة 
 171,214 160,224  قروض موظفين

 17,321 28,037  بالصافي  –ضريبة القيمة المضافة المدينة 
 7,444 1,296  إيرادات الفوائد المستحقة 

 2,264 2,264  هامش نقدي مقابل ضمان بنكي
 1,717 8,380  ذمم مدينة أخرى 

  255,098 234,725 
 مستحقة بعد سنة واحدة ناقصاً: قروض موظفين 

 (146,834) (135,847)  لموجودات غير المتداولة مصنفة ضمن ا    

  119,251 87,891 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  9

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

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

 فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها المجموعة مع األطراف ذات العالقة:  ( أ)
 

 طبيعة المعامالت  األطراف ذات العالقة 
 لفترة الثالثة أشهر  

 سبتمبر   30المنتهية في 
 أشهر  التسعة لفترة 

سبتمبر   03المنتهية في   

  2020 2019 2020 2019 

      

 151,166 117,184 56,958 33,007 مبيعات   شركة شيفرون فيليبس السعودية

ادناه(  1)إيضاح   (68,225) (110,655) (1,715) (37,401) مشتريات 

 (221,407) (249,194) (42,096) (59,477) خدمات دعم 

 - 205,625 - - تخفيض رأس المال  

      

 230,034 128,288 82,213 33,341 مبيعات شركة الجبيل شيفرون فيليبس

 (823,350) (479,460) (325,845) (167,048) مشتريات 

 573 401 192 165 خدمات دعم 

 - 496,875 - - تخفيض رأس المال  

      
شيفرون فيليبس كميكال كومباني إل إل  

 (38,017) (37,541) (13,414) (11,719) ريع ادناه(  2سي )إيضاح 

      
شيفرون فيليبس كميكال جلوبال إمبلويمنت  

 (57,790) (41,029) (12,567) (18,994) خدمات دعم كومباني

      
شيفرون فيليبس كميكال إنترناشونال سيلز  

 (10,256) (9,008) - (3,047) خدمات دعم إل إل سي 

 (196,106) (144,094) (72,161) (50,250) أتعاب تسويق  

      

 (17,412) (11,701) (2,667) (4,626) خدمات دعم كميكال سرفسز إنك 

      

 - (1,868) - (840) خدمات دعم شركات زميلة أخرى 



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

 )غير مراجعة( الموجزةوحدة الم  األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 غير ذلك(  )جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية ما لم يذكر
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اتفاقية مرافق مشتركة مع شركة شيفرون فيليبس السعودية، تقدم الشركة الشقيقة بموجبها  السعوية للبوليمرات ة شركأبرمت ال ( 1)
 اإلداري والدعم الفني. عم إلى الشركة السعودية للبوليمرات في العمليات والصيانة والدعم خدمات د

 
أبرمت الشركة السعودية للبوليمرات اتفاقية امتياز مع شيفرون فيليبس كميكال كومباني إل إل سي في السنوات السابقة والتي   ( 2)

 السعودية للبوليمرات لقاء استخدام عمليات البلمرة. على الشركة  الريعالعالقة بتحميل  ي بموجبها قام الطرف ذ
 
مليار لاير سعودي في   1,1قدمت الحصص غير المسيطرة في الشركة السعودية للبوليمرات قرًضا مسانداً بدون فوائد بمبلغ  ( 3)

ا بموجب شروط تسهيالت  السنوات السابقة لتمويل إنشاء مصنع للبتروكيماويات. يخضع سداد القرض لتعهدات معينة يتم الوفاء به
القروض التجارية وكان يخضع لتعهدات معينة بموجب شروط تسهيالت قروض تجارية سابقة، والتي تم تسويتها خالل الفترة  

 مليار لاير سعودي في الفترات الحالية والسابقة.  1.0. كما قامت المجموعة بسداد مبلغ 2020 سبتمبر 30المنتهية في 
 

 ات عالقة من أطراف ذ مطلوب )ب( 
 

  
 30 سبتمبر 

2020 
 31 ديسمبر  

2019 
    

 52,238 533,699  شركة الجبيل شيفرون فيليبس
 184,988 255,087  شركة شيفرون فيليبس السعودية 

 - 49  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني

  788,835 237,226 

 
 إلى أطراف ذات عالقة  مطلوب )ج( 

 

  
 30 سبتمبر 

2020 
 31 ديسمبر 

2019 

    

 65,509 65,149  شركة شيفرون فيليبس السعودية 
 99,383 70,447  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

 41,993 33,716  إنترناشونال سيلز إل إل سي شيفرون فيليبس كميكال 
 - 1,793  شيفرون فيليبس كميكال جلوبال إمبلويمنت كومباني
 - 51  دة شركة شيفرون فيليبس بتروكميكال العربية المحدو

  171,156 206,885 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا:  )د( 

 

  
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في 
 أشهر المنتهية   التسعة لفترة 

 سبتمبر  30في 

  2020 2019 2020 2019 

      

 17,729 18,926 4,085 4,331  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

 2,644 1,600 408 578  منافع الموظفين التزامات

  4,909 4,493 20,526 20,373 

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



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

 )غير مراجعة( الموجزةوحدة الم  األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 غير ذلك(  )جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية ما لم يذكر
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 قصيرة األجل  ودائع  10
 
تجارية لمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر او أقل من اثني  البنوك الودائع لدى  2020سبتمبر  30قصيرة األجل كما في مرابحة ودائع تمثل          

 سنوياً.   %0. 80عشر شهراً، وعائد تمويل بنسبة 
 

 في حكمه نقد وما  11
 

  
 30 سبتمبر 

2020 
 31 ديسمبر 

2019 
    

 2,368,634 1,288,231  نقد لدى البنوك 
 1,289,750 255,000  قصيرة األجل مرابحة ودائع 

  1,543,231 3,658,384 

 
قصيرة األجل لدى بنوك تجارية والتي تبلغ فترة استحقاقها ثالث أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع وتدر إيرادات   مرابحة  ودائعيتم إيداع 
  سنوياً..% 0.70الى  %0.60تترواح من تمويلية 

 
ي تم تخصيصه كضمان مقابل قروض  سعودمليار لاير    1.2للمجموعة بمبلغ    يماثلة ، كان جزء من النقد وما  2019ديسمبر    31كما في  

المنتهية   أشهر  التسعة  ألجل من اتحاد بنوك تجارية وصندوق االستثمارات العامة. وقد ُسددت أرصدة هذه القروض بالكامل خالل فترةا
 (. 13يضاح رقم إل)انظر أيضاً  2020 سبتمبر  30في 

 
 رأس المال  12

 
مليون   450:  2019)  2020سبتمبر    30كما في  مليون سهم عادي    450كامل من  بال  يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 

 لاير سعودي لكل سهم.  10سهم عادي( بمبلغ 
 

 طويلة األجل  قروض 13
 

2019 ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30     
    

 بنوك تجارية محلية   2,625,000 -
 صندوق التنمية الصناعية السعودي   - 100,000
اإلستثمارات العامة  ندوق ص  - 391,779  

 إتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية  - 4,157,259

4,649,038 2,625,000   
    

(3,478)  ناقص: تكاليف المعامالت غير المطفأة  (15,038) 

4,645,560 2,609,962   

    
لنحو التالي: لى اع الموجزة قائمة المركز المالي األولية الموحدة يتم عرض القروض طويلة األجل في   

    
 قروض طويلة األجل   1,867,319 3,435,135
 الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة   742,643 1,210,425

4,645,560 2,609,962   
 

نوك  من ب مليار لاير سعودي  3,0، حصلت المجموعة على قرض ألجل بمبلغ 2020 سبتمبر 30المنتهية في فترة التسعة أشهر خالل 
أقساط متساوية نصف سنوية ابتداًء   8القرض على  يتم سدادتجارية محلية إلعادة تمويل وتسوية سندات الدين الرئيسية القائمة بالكامل. 

% ومضمون بسند  0.9زائًدا  )"اليبور"(  معدل سعر الفائدة بين البنوك في لندنر فائدة على أساس ، ويحمل سع2020يونيو 30من 
من   ضمن المطلوبات غير المتداولة. تتطلب تعهدات القرض 2021 سبتمبر 30بعد  المستحقالجزء من القرض  صنيف رئيسي. تم ت 

، التزمت 2020 سبتمبر 30رباح وبعض األمور األخرى. كما في  المجموعة الحفاظ على بعض المستويات المالية والحد من توزيع األ
 المجموعة بهذه التعهدات. 

 

لتي تم الحصول عليها من اتحاد بنوك تجارية محلية وأجنبية وصندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية  جل اتم تسوية القروض أل
، والتي كانت مضمونة بضمانات مختلفة بما في ذلك رهن  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة الصناعية السعودي خالل فترة 

 لبنكية للمجموعة. على المعدات والحسابات ا



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

 )غير مراجعة( الموجزةوحدة الم  األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 غير ذلك(  )جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية ما لم يذكر
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أنه سيتم إيقاف معدل الفائدة القياسي   الاليبور نظم معدل سعر ت ي ت المالي في المملكة المتحدة، وال هيئة السلوك ت ، أعلن 2017وليو في ي 
 . يعتبر اليبور أحد أهم القياسات الشائعة لمعدالت الفائدة. 2021بعد عام 

 
ة مخاطر المجموعة الحالية ومن المحتمل أن تؤثر على بعض  إداراستراتيجية  ى إن إعادة هيكلة اليبور وتوقعات إيقافه سوف تأثر عل

 .2020  سبتمبر  30عة أي أدوات مالية أخرى غير القروض ألجل والتي تتعرض لتأثير اليبور كما في  األدوات المالية. ليس لدى المجمو
 

 تحويل ممهد من اليبور إلى معدالت مقياس جديدة. من    تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر إعادة هيكلة اليبور وتحدد الخطوات التالية لتتأكد
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى  14
 

  
سبتمبر  30  

2020 
 31 ديسمبر 

2019 
    

 269,848 218,143  مصاريف مستحقة 
 29,029 30,566  دفعات مقدمة من عمالء

 - 574  بالصافي  -ضريبة القيمة المضافة الدائنة  
 65,427 55,743  ذمم دائنة أخرى 

  305,026 364,304 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  15

 
تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة  

 . الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الدخل على  
 

 لالستثمار الصناعي شركة المجموعة السعودية ب  ة اص الخ ربوط الوضع  ( أ)
 

مع الهيئة لجميع  موقفها الزكوي. قامت الشركة بإنهاء 2019قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة حتى عام 
 على أساس مستقل.   2006ديسمبر  31السنوات حتى 

 
مليون لاير سعودي.    42.0  إضافي بمبلغ  زكويالتزام  مع    2014إلى    2007لسنوات من  لية  قامت الهيئة بإصدار عدد من الربوط اإلضاف

،  االستئنافية إلى لجنة االعتراض  دعوى مع الهيئة، حيث تم بعد ذلك تحويل الالتزام الزكاة اإلضافي على قامت الشركة بتقديم اعتراض 
وبناًء عليه، تقوم لجان األمانة   .الضريبية )"األمانة"(ة العامة للجان مان والتي تم استبدالها من قبل لجان ضريبية جديدة تندرج ضمن األ

   . شركةال  دعوىبمراجعة 
 

مليون لاير   38.7إضافي بمبلغ  زكوي تطالب بالتزام  2018إلى  2015قامت الهيئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافية للسنوات من 
 يم اعتراض على موقفها الزكوي اإلضافي الى الهيئة.  تقد ، ان الشركة في صدد2020سبتمبر  30كما في  سعودي.

 
 الهيئة.  قيد المراجعة من  2019إن الربط الزكوي لسنة 

 
 بتروكيمشركة ب  ة الخاص  ربوط الوضع  ( ب )

 
مع   موقفها الزكوي بإنهاء  شركة بتروكيمقامت   .2019 بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة حتى عام شركة بتروكيم قامت 

 على أساس مستقل. قامت الهيئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافية على النحو التالي:  2010ديسمبر  31لهيئة لجميع السنوات حتى ا
 

  شركة بتروكيم مليون لاير سعودي. قامت    95.5إضافي بمبلغ    ويالتزام زكمع  ،  2013إلى    2011أصدرت الهيئة الربوط للسنوات من  
  شركة بتروكيم إلى لجنة االعتراض االبتدائية. استلمت  دعوىلزكاة اإلضافي مع الهيئة، حيث تم تحويل الام ابتقديم اعتراض على التز

ت  ام مليون لاير سعودي. ق 5.7 لى مبلغاالتزام زكاة إضافي بتخفيض من الهيئة  2013إلى  2011ربوطاً معدلة للزكاة للسنوات من 
مليون لاير سعودي إلى   2.2عودي، وقدمت اعتراضاً بشأن الرصيد المتبقي بمبلغ  سمليون لاير  3.5ودفع مبلغ بقبول  شركة بتروكيم

، اصدرة اللجنة  2020خالل شهر سبتمبر  . ضريبية جديدة تندرج ضمن األمانة  لجنة االعتراض العليا، والتي تم استبدالها من قبل لجان
ة للزكاة و الدخل. بناًء علية، فإن الرصيد المتبقي النهائي المستحق هو  لعامالهيئة ا في األمانة العامة للجان الضريبة حكماً نهائياً لصالح

 مليون لاير سعودي.   2.2
 

مليون لاير سعودي. قامت الشركة   204.2إضافي بمبلغ  ويالتزام زكمع ، 2016إلى  2014أصدرت الهيئة الربوط للسنوات من 
 إلى لجان األمانة وجاري انتظار جلسة استماع اللجان.    دعوى تم تحويل ال  حيث   اإلضافي إلى الهيئة،  وي بتقديم اعتراض على التزام الزك 



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

 )غير مراجعة( الموجزةوحدة الم  األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 غير ذلك(  )جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية ما لم يذكر
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مليون لاير سعودي. كما   128.9مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  2018و  2017، أصدرت الهيئة الربوط للسنوات 2020خالل سنة 

 ى الهيئة.  ي الموقفها الزكوي اإلضاف، ان الشركة في صدد تقديم اعتراض على 2020سبتمبر   30في 
 

 قيد المراجعة من الهيئة.   2019إن الربط الزكوي لسنة 
 
 الشركة السعودية للبوليمرات ب  ة الخاص ربوط الوضع  ( ج)

 
للفترة  . تم االنتهاء من الربط 2019قامت الشركة السعودية للبوليمرات بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة حتى عام 

 من قبل الهيئة.   2019حتى  2009لم يتم تقديم الربوط للسنوات من  مع الهيئة بدون أي التزام إضافي. 2008 ديسمبر 31المنتهية في 
 

ة  تم احتساب الوعاء الزكوي بناًء على فهم اإلدارة ألنظمة الزكاة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تخضع أنظمة الزكاة في المملك
قد تختلف الربوط المقدمة من قبل الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من قبل الشركات في المملكة العربية    لفة. العربية السعودية لتفسيرات مخت 

 سعودية.  ال
 
 شركة بوليمرات الخليج للتوزيعب  ة الخاص ربوط الوضع  ( د)

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

 
 ير القطاعية تقارال 16

 
وعمليات المجموعة تتكون من قطاع تشغيلي منفرد  فيما يتعلق بتقييم األداء وتخصيص الموارد، ترى إدارة المجموعة أن جميع أنشطة 

 . فقط هو قطاع البتروكيماويات. لذلك، يتم إصدار التقارير المالية للقطاعات الجغرافية 
 

 السعودية. يتم توزيع المبيعات جغرافيا على النحو التالي: بية تقع الموجودات التشغيلية في المملكة العر
 

 
 لفترة الثالثة أشهر  

 سبتمبر   30المنتهية في 
 أشهر  التسعة لفترة 

 سبتمبر   30المنتهية في 

 2020 2019 2020 2019 

     
 %26 %30 %22 %28 محلياً/ الشرق األوسط 

 %51 %48 %54 %50 آسيا
 %23 %22 %24 %22 أوروبا / أفريقيا

 100 100 100 100 

 
 السهم األساسية والمخفّضة  )خسارة(  ربحية 17

 
للفترة العائدة إلى مساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد  )خسارة( السهم األساسية بقسمة الربحية )خسارة(  ربحية  يتم احتساب 

المخفّضة هي   السهم )خسارة( سهم محتملة مخفضة، فإن ربحية  أي أاألسهم العادية المصدرة خالل الفترة. وبما أن المجموعة ليس لديها 
 السهم األساسية. )خسارة(نفس ربحية 

 

 
 لفترة الثالثة أشهر  

 سبتمبر   30المنتهية في 
 أشهر  التسعة لفترة 

 سبتمبر   30المنتهية في 

 2020 2019 2020 2019 

     

 543,587 (143,372) 160,268 85,477 الفترة )خسارة( ربح  
متوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم في  ال

 450,000 450,000 450,000 450,000 السهم األساسية والمخفّضة )خسارة( احتساب ربحية 

 1.21 (0.32) 0,36 0.19 السهم  )خسارة( ربحية 
  



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

 )غير مراجعة( الموجزةوحدة الم  األولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 غير ذلك(  )جميع المبالغ بأالف الرياالت السعودية ما لم يذكر
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 توزيعات أرباح  18
 
مليون لاير سعودي تم   225.0ن الشركة بتوزيع أرباح بقيمة اهمي ، وافق مس2020سبتمبر  30خالل فترة التسعة اشهر المنتهية في        

 ( 2019مليون لاير سعودي تم دفعها بشكل كامل خالل سنة  337.5 :2019سبتمبر  30دفعها بشكل كامل خالل الفترة ) 
 

 مطلوبات محتملة وارتباطات  19
 

بنكية فيما يتعلق بسحب مواد أولية للمصنع    انات مطلوبات محتملة على شكل ضم،  2020  سبتمبر  30في  كما  كان لدى المجموعة   ( 1)
 مليون لاير سعودي(.  458,8: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 458.8من أحد الموردين بمبلغ 

 
مليون لاير  64.0مبلغ  2020 سبتمبر 30تي لم يتم تكبدها حتى بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة وال ( 2)

ُ سعودي تق  مليون لاير سعودي(.  83.0: 2019ديسمبر  31 )ريبا
 

والحصـص غير المسـيطرة في الشـركة السـعودية للبوليمرات زيادة رأس مال الشـركة السـعودية  بتروكيم، قررت  2010خالل   ( 3)
على تعويض الحصـص  شـركة بتروكيممليار لاير سـعودي. وافقت إدارة   3,4غ للبوليمرات من خالل تحويل قرض مسـاند بمبل

ــتقبل بناًء على األرباح غير  ــنوية في المسـ ــوف تتحملها، عن طريق تقديم دفعات سـ ــافية التي سـ ــيطرة عن التكلفة اإلضـ المسـ
نتيجة لزيادة رأس المال. خالل السـنة  المسـتقبلية للشـركة السـعودية للبوليمرات، مع األخذ في االعتبار النقد غير القابل للتوزيع

ــمبر  31المنتهية في   ـ ، ق2019ديس ــعودية للبوليمرات )رر ـش ــركة الس ــركة بتروكيمركاء الش ــيطرة(  ش ــص غير المس والحص
ض رأس المال كما في ي خفت تخفيض رأس المال الـشركة الـسعودية للبوليمرات بنفس المبلغ. لم يتم اـستكمال اإلجراءات النظامية ل

 .2020 مبرسبت  30
 
 
 
 
 
 
 
 




