
 

 
 وشركتھا التابعة شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (غیر مراجعة) الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائم
 ٢٠٢١مارس  ٣١في  المنتھیة أشھر الثالثة لفترة

  المالیة األولیة القوائموتقریر حول فحص 
 
 



 

  

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

 (غیر مراجعة) الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائم
 ٢٠٢١ مارس ٣١في  المنتھیة أشھرالثالثة  لفترة

 
 صفحة 
  

 ٢ الموجزةالموحدة  المالیة األولیة القوائمتقریر حول فحص 
  
  

 ٤ - ٣ الموجزةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة 
  
  

 ٥ الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة 
  
  

 ٦ الموجزةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة 
  
  

 ٨ - ٧ الموجزةقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة 
  
  

 ٢٠ - ٩ الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمإیضاحات حول 
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٣ 

 
 وشركتھا التابعة شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي

 (شركة مساھمة سعودیة)
  الموجزةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 
  ٣١كما في 
٢٠٢١ مارس  

  ٣١كما في 
٢٠٢٠دیسمبر    

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    الموجودات
    موجودات غیر متداولة

 ١٢٬٩٥١٬٢٤٩ ١٢٬٧٥٥٬٥٠٨ ٥ ومعدات مصنعممتلكات و
 استثمارات في مشاریع مشتركة یتم المحاسبة عنھا

 ١٬٢٩٠٬٩٤٦ ١٬٤٠٥٬٠٠٤ ٦ باستخدام طریقة حقوق الملكیة   
 ٦٣٬٢٦٦ ٥٧٬٢٩٢  االستخدامموجودات حق 
 ١٣٥٬٩٠٥ ١٣١٬١٤١  موجودات أخرى

 ١٤٬٤٤١٬٣٦٦ ١٤٬٣٤٨٬٩٤٥  مجموع الموجودات غیر المتداولة
    

    موجودات متداولة
 ١٬٠١٣٬٣٩٠ ١٬٠١١٬٧٠١ ٧ مخزون

 ١٤٧٬٦٢١ ١٤٣٬٥٧٦ ٨ وموجودات متداولة أخرىمدفوعات مقدمة 
 ٨٣٨٬٢٣١ ٧٣٥٬٥٢٣ ٩ من أطراف ذات عالقةمطلوب 

 ٧٨٤٬٨٨٣ ١٬٠٧٢٬٩٩٩  ذمم مدینة تجاریة
 ٢٬٠٨٠٬٩٧١ ٢٬٤٥٩٬٨٩٧ ١٠ نقد وما یماثلھ

 ٤٬٨٦٥٬٠٩٦ ٥٬٤٢٣٬٦٩٦   مجموع الموجودات المتداولة
    

 ١٩٬٣٠٦٬٤٦٢ ١٩٬٧٧٢٬٦٤١  مجموع الموجودات
    

    حقوق الملكیة والمطلوبات
    حقوق الملكیة
 ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ١١  رأس المال

 ٩٠٦,٣٠١ ٩٠٦٬٣٠١  احتیاطي نظامي
 ١,٠٠٥,٣٥٩ ١٬٣١٠٬٧٧٢  أرباح مبقاة

    
حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي شركة المجموعة السعودیة لالستثمار 

 ٦٬٤١١,٦٦٠ ٦٬٧١٧٬٠٧٣  الصناعي
    
 ٨٬٢٢١٬٦٧٠ ٨٬٤٧٣٬٩٥٩  مسیطرةالحصص غیر ال

 ١٤٬٦٣٣,٣٣٠ ١٥٬١٩١٬٠٣٢  الملكیةمجموع حقوق 
    

    المطلوبات
    مطلوبات غیر متداولة

 ١٬٤٩٣٬٨٥٤ ١٬٤٩٥٬٠٨١ ١٢ طویلة األجل قروض
 ٤٢٬٢٤٤ ٣٧٬٨٢٦  عقود اإلیجار مطلوبات

 ٢٩٨٬٦٩٦ ٣٠٣٬٧٩٥  صافي –مطلوبات ضریبة مؤجلة 
 ٣٣٠٬٤١٦ ٣٣٧٬٨١٣   التزامات منافع الموظفین

 ٢٬١٦٥٬٢١٠ ٢٬١٧٤٬٥١٥  المطلوبات غیر المتداولةمجموع 
  

(یتبع) 



 

٤ 

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

  (تتمة) الموجزةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

 إیضاح 
  ٣١كما في 
٢٠٢١ مارس  

  ٣١كما في 
٢٠٢٠دیسمبر    

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    مطلوبات متداولة
 ٣٠٠٬٩٧٥ ٣٢٠٬٧١٧  ذمم دائنة تجاریة

 ١٩٨٬٨٨٤ ٢٣٨٬٥٥٥ ٩ إلى أطراف ذات عالقة مطلوب
 ٣٩٢٬٣٦٧ ٤٤١٬٣٨٧ ١٣ مستحقات ومطلوبات أخرى

 ٢٢٥٬٠٠٠ -  الدفع توزیعات أرباح مستحقة
٤١ زكاة وضریبة دخل   ٦٢٤٬٢٥٥ ٦٤١٬٦٣١ 
 ٧٤٣٬٢٥٤ ٧٤٣٬٨٦٤ ١٢ طویلة األجل قروضالجزء المتداول من 
 ٢٣٬١٨٧ ٢٠٬٩٤٠  عقود اإلیجار مطلوباتالجزء المتداول من 

 ٢٬٥٠٧٬٩٢٢ ٢٬٤٠٧٬٠٩٤  مجموع المطلوبات المتداولة
    

 ٤٬٦٧٣٬١٣٢ ٤٬٥٨١٬٦٠٩  مجموع المطلوبات
    

 ١٩٬٣٠٦٬٤٦٢ ١٩٬٧٧٢٬٦٤١  مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات
 

 .الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمالمرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه  تتعتبر اإلیضاحا
 
 
 

 عبدالرحمن السماعیل
 الرئیس التنفیذي      

  
 

 ویرحسحازم أبو   
 المدیر المالي
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 وشركتھا التابعة شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

  
 لفترة الثالثة أشھر

مارس ٣١المنتھیة في   
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إیضاح 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
   
      

 ١٬٥٧٢٬٩٢٢ ٢٬١٢٧٬٩٣٩ ١٩، ٩ من العقود مع العمالء إیرادات

١٩، ٩ اإلیراداتتكلفة   (١٬٤٤٤٬٧١٩) (١٬٣٢٦٬٠٨٨) 
 ٢٤٦٬٨٣٤ ٦٨٣٬٢٢٠ ١ إجمالي الربح

    
 (٨٤٬٥٤٧) (١٠٨٬٠٢٠) ٩ مصاریف بیع وتوزیع

 (٤٥٬٥٤٤) (٣٧٬٦٧٩) ٩  مصاریف عمومیة وإداریة
(خسارة) مشاریع ربح  الحصة في صافي

مشتركة یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة 
 (١٨٩٬٣١٠) ١٦٠٬٩٣٣  حقوق الملكیة

 (٧٢٬٥٦٧) ٦٩٨٬٤٥٤  التشغیل (خسارة)ربح 
    

 (٢٦٬٩٦٢) (٨٬٣٢٨)  تمویلتكالیف 
 ١٨٬٦٥٩ ٢٬٣٩١ ١٩ تمویل ایرادات
 (٨٬٣٠٣) (٥٬٩٣٧)  صافي -  تمویل تكالیف 

 ٢٬٠٧٧ (٨٬٩١٩) ١٩ صافي -اخرى   ایرادات (مصاریف)
 (٧٨٬٧٩٣) ٦٨٣٬٥٩٨  قبل الزكاة وضریبة الدخل(الخسارة) الربح 

    
 (٣٠٬٦٢٣) (٣٦٬٨٨٥)  الزكاة

 (٣٬٨٣٥) (٣٦٬٥١٣)  ضریبة الدخل
 (١١٣٬٢٥١) ٦١٠٬٢٠٠  للفترة (الخسارة) الربح

   
لفترة الدخل الشامل اآلخر   - - 

    
 (١١٣٬٢٥١) ٦١٠٬٢٠٠  للفترة ةلشاملا الدخل (الخسارة)مجموع 

    
   الدخل (الخسارة) للفترة العائد الى: 

المجموعة السعودیة لالستثمار شركةمساھمي   
 (١٧٣٬٩١٤) ٣٠٥٬٤١٣ الصناعي        

 ٦٠٬٦٦٣ ٣٠٤٬٧٨٧  الحصص غیر المسیطرة
  (١١٣٬٢٥١) ٦١٠٬٢٠٠ 
    

للفترة العائد  ةالشامل الدخل (الخسارة)مجموع 
    إلى:

مساھمي شركة المجموعة السعودیة لالستثمار 
 (١٧٣٬٩١٤) ٣٠٥٬٤١٣  الصناعي

 ٦٠٬٦٦٣ ٣٠٤٬٧٨٧  مسیطرةالحصص غیر ال
  (١١٣٬٢٥١) ٦١٠٬٢٠٠ 

    ربحیة السھم 
 (٠٫٣٩) ٠٫٦٨ ١٦ األساسیة والمخفضة

 
 .الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمالمرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه  تتعتبر اإلیضاحا

 
 
 

 عبدالرحمن السماعیل 
 الرئیس التنفیذي      

 
 

 
 

 ویرحسحازم أبو  
 المدیر المالي
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 وشركتھا التابعة السعودیة لالستثمار الصناعي ةشركة المجموع
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموجزةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

 
 العائد إلى مساھمي  

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 
 

 الحصص
 غیر المسیطرة

 

 
 رأس إیضاح

 المال
 احتیاطي
 نظامي

 أرباح
 مبقاة

 
 المجموع

مجموع حقوق 
 الملكیة

      
 ١٤٬٩٦٨٬٣٤٧ ٨٬١٧٤٬٤٢٢ ٦٬٧٩٣٬٩٢٥ ١٬٣٩٦٬٧٨٩ ٨٩٧٬١٣٦ ٤٬٥٠٠٬٠٠٠  (مراجعة) ٢٠٢٠ینایر  ١في 

        
 (١١٣٬٢٥١) ٦٠٬٦٦٣ (١٧٣٬٩١٤) (١٧٣٬٩١٤) - -  خسارة) الربح للفترةال(

 - - - - - -    للفترة الدخل الشامل اآلخر
 (١١٣٬٢٥١) ٦٠٬٦٦٣ (١٧٣٬٩١٤) (١٧٣٬٩١٤) - -  للفترةالدخل الشامل  (الخسارة) مجموع

       
       :مساھمینبصفتھم  المساھمینالمعامالت مع 

 ٢٤٬٢٧٦ ٢٤٬٢٧٦ - - - - ٩ ضریبة دخل مستردة 
        

 ١٤٬٨٧٩٬٣٧٢ ٨٬٢٥٩٬٣٦١ ٦٬٦٢٠٬٠١١ ١٬٢٢٢٬٨٧٥ ٨٩٧٬١٣٦ ٤٬٥٠٠٬٠٠٠  مراجعة)غیر ( ٢٠٢٠ مارس ٣١في 
        

(مراجعة) ٢٠٢١ینایر  ١في    ١٤٬٦٣٣٬٣٣٠ ٨٬٢٢١٬٦٧٠ ٦٬٤١١٬٦٦٠ ١٬٠٠٥٬٣٥٩ ٩٠٦٬٣٠١ ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ 
        

 ٦١٠٬٢٠٠ ٣٠٤٬٧٨٧ ٣٠٥٬٤١٣ ٣٠٥٬٤١٣ - -  للفترة الربح
 - - - - - -  للفترةاآلخر الشامل  الدخل

 ٦١٠٬٢٠٠ ٣٠٤٬٧٨٧ ٣٠٥٬٤١٣ ٣٠٥٬٤١٣ - -  فترةللالشامل  الدخلمجموع 
       

       :مساھمینبصفتھم  المساھمینالمعامالت مع 
 ١٣٬١٢٧ ١٣٬١٢٧ - - - - ٩ ضریبة دخل مستردة 

 (٦٥٬٦٢٥) (٦٥٬٦٢٥) - - - -  توزیعات أرباح
  - - - - (٥٢٬٤٩٨) (٥٢٬٤٩٨) 
        

 ١٥٬١٩١٬٠٣٢ ٨٬٤٧٣٬٩٥٩ ٦٬٧١٧٬٠٧٣ ١٬٣١٠٬٧٧٢ ٩٠٦٬٣٠١ ٤٬٥٠٠٬٠٠٠  (غیر مراجعة) ٢٠٢١ مارس ٣١في 
 

 .الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمالمرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه  تتعتبر اإلیضاحا
 
 
 

 عبدالرحمن السماعیل
 الرئیس التنفیذي               

   
 

 ویرحسحازم أبو  
 المدیر المالي
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 وشركتھا التابعة شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
  (شركة مساھمة سعودیة)

  الموجزةقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

  
 لفترة الثالثة أشھر

 مارس ٣١المنتھیة في 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إیضاح 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 (٧٨٬٧٩٣) ٦٨٣٬٥٩٨  قبل الزكاة وضریبة الدخل(الخسارة) الربح 

    تعدیالت لـ:
 ٢٢١٬٦٥٢ ٢١٧٬٥٤٠  استھالك

المشاریع المشتركة یتم المحاسبة خسارة الحصة في صافي (ربح) 
 ١٨٩٬٣١٠ (١٦٠٬٩٣٣)  عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة   

 ٨٬٣٠٣ ٥٬٩٣٧  صافي – تمویلتكالیف 
 (١٬٥٩٣) -  طرف ذي عالقةقرض من أرباح من تعدیل 

 ٩٬٢٢٦ ٩٬١٥٧  مخصص التزامات منافع الموظفین
     التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 (٣١٬٢٠٧) ١٬٦٨٩  في المخزون )الزیادةالنقص (
 (٤٬٦٢٨) (٥٬٥٠٤)  األخرى والموجودات المتداولة في المدفوعات المقدمة  الزیادة

 ٥١٬٦٢٥ ١٠٢٬٧٠٨  أطراف ذات عالقة مطلوب منالنقص في 
 ١٩٦٬٨٩٤ (٢٨٨٬١١٦)   النقص في الذمم المدینة التجاریة )الزیادة(

 ٩٬٤٢٧ ١٩٬٧٤٢  في الذمم الدائنة التجاریة الزیادة
 (٥٧٬٧٧٣) ٣٩٬٦٧١  إلى أطراف ذات عالقة مطلوبفي  )النقصالزیادة (
 ٣٢٬١٨٦ ٤٩٬٠٢٠  في مستحقات ومطلوبات أخرى الزیادة

 ٥٤٤٬٦٢٩ ٦٧٤٬٥٠٩  النقد الناتج من العملیات
 (٢٦٬٥٨٨) (٦٬٤٩١)  مدفوعة تمویلتكالیف 

 ١٣٬٧١٤ ٢٧٦  مستلمة تمویلإیرادات 
 (٢٤٬٢٧٨) (٣٨٬٩١٠)  زكاة وضریبة دخل مدفوعة

 (٢٬٧٦٧) (١٬٧٦٠)  التزامات منافع الموظفین مدفوعة
 ٨١٣ ٤٬٤١٥  قروض الى موظفین مدفوعة 

 ٩٣٬٧٥٤ ٤٦٬٨٧٥  توزیعات أرباح مستلمة من مشاریع مشتركة
 ٥٩٩٬٢٧٧ ٦٧٨٬٩١٤  صافي النقد الوارد من األنشطة التشغیلیة

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 (٥٬٧١٩) (١٥٬٨٢٥) ٥ ومعدات مصنعمدفوعات لشراء ممتلكات و
 (١٢٨٬٠٠٠) -  قصیرة األجل ودائع إیداع

 (١٣٣٬٧١٩) (١٥٬٨٢٥)  من األنشطة االستثماریة الصادرالنقد مجموع 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ٢٬٩٨٠٬٣٦٩ -  طویلة األجل قروضمتحصالت من 

 (٤٬٦٤٩٬٠٣٨) -  طویلة األجل قروض سداد
 (٧٧٬٠٤١) -  طرف ذي عالقةقرض مساند من  سداد

 (٣٣٧٬٥٠٠) (٢٢٥٬٠٠٠) ١٧ توزیعات أرباح مدفوعة
 (٣٬٤٢٦) (٦٬٦٦٥)  عقود اإلیجار مدفوعاتالعناصر الرئیسیة ل

 - (٦٥٬٦٢٥)  مسیطرةالحصص غیر التابعة الى  شركاتتوزیعات ارباح مدفوعة من 
 ٢٤٬٢٧٦ ١٣٬١٢٧ ٩ طرف ذي عالقةضریبة دخل مستردة من 

 (٢٬٠٦٢٬٣٦٠) (٢٨٤٬١٦٣)  النقد الصادر من األنشطة التمویلیة صافي
    

 (١٬٥٩٦٬٨٠٢) ٣٧٨٬٩٢٦  ھیماثلفي نقد وما  التغیرصافي 
 ٣٬٦٥٨٬٣٨٤ ٢٬٠٨٠٬٩٧١  فترةالفي بدایة  ھیماثلنقد وما 

    
 ٢٬٠٦١٬٥٨٢ ٢٬٤٥٩٬٨٩٧ ١٠ فترةالفي نھایة  وما یماثلھنقد 

   
 

 (تتمة)
 
 
 
 
 
 
 



 

٨ 

 
 وشركتھا التابعة شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي

  (شركة مساھمة سعودیة)
 (تتمة)الموجزة قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة 

 (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

  
 لفترة الثالثة أشھر

 مارس ٣١المنتھیة في 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إیضاح 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    نقدیة: یلیة واستثماریة وتمویلیة غیرأنشطة تشغ
 ٣٧٤ ١٬٨٣٧  إطفاء تكالیف المعاملة

 ٧٠٢٬٥٠٠ -  أطراف ذات عالقةمن  مطلوبتخفیض رأس مال المشاریع المشتركة مقابل 
 ١٬٧٠٩ -  غیر مسیطرةالحصص المن  مساندالمستحقة على قرض  كالیف التمویلت

 
 .الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمتعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه 

 
 
 

 عبدالرحمن السماعیل
  الرئیس التنفیذي        

  
 

 ویرحسحازم أبو  
 المدیر المالي

 



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

٩  

 معلومات عامة  ١
 

في الریاض، بالمملكة العربیة السعودیة  إن شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة  
). إن عنوان الشركة  ١٩٩٦ینایر  ١ھـ (الموافق  ١٤١٦شعبان  ١٠بتاریخ "السجل"   ١٠١٠١٣٩٩٤٦بموجب السجل التجاري رقم 

 المملكة العربیة السعودیة. ، ریاضال، ٩٩٨٣٣المسجل ھو ص.ب. 
 

  غیر المباشرة   تابعتینالشركتین  ال المرفقة على أنشطة الشركة وشركتھا التابعة المباشرة و  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة    القوائم تشمل ھذه  
 : على النحو التالي  بـ "المجموعة") معاً (حیث  

 
 نسبة الملكیة الفعلیة   بلد التأسیس  
مارس   ٣١  

٢٠٢١ 
  دیسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
    

  الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة مساھمة) 
 ٪٥٠ ٪ ٥٠ المملكة العربیة السعودیة  ("بتروكیم") 

    
  بتروكیم: لشركة فیما یلي الشركات التابعة 

مسؤولیة  الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة ذات 
 ٪٦٥ ٪ ٦٥ المملكة العربیة السعودیة  محدودة) 

 ذات منطقة حرة شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة 
 ٪٦٥ ٪ ٦٥ اإلمارات العربیة المتحدة  ) ة مسؤولیة محدود   

 
بشكل رئیسي في تطویر القاعدة الصناعیة في المملكة العربیة السعودیة، وخاصة الصناعات البتروكیماویة وفتح مجاالت   الشركةتعمل 

بعد   وذلك  التصدیر لألسواق الخارجیة والسماح للقطاع الخاص بدخول الصناعات األخرى باستخدام منتجات الصناعات البتروكیماویة 
 لجھات المختصة. الحصول على التراخیص الالزمة من ا

 
ربیع  ٨صادر بالریاض بتاریخ  ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم شركة بتروكیم إن 

ھـ   ١٤٢٩صفر  ١٦بتاریخ  ٥٣)، وقد تم تأسیسھا بموجب قرار وزارة التجارة رقم ق/٢٠٠٨مارس  ١٦ھـ (الموافق  ١٤٢٩األول 
 ). ٢٠٠٨فبرایر  ٢٣(الموافق 

 
إن الشركة السعودیة للبولیمرات ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الجبیل، المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري  

)، ولھا فرع في الجبیل بموجب السجل التجاري رقم  ٢٠٠٧دیسمبر  ٩ھـ (الموافق  ١٤٢٨ذي القعدة  ٢٩بتاریخ  ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦رقم 
٢٠٥٥٠٠٩٠٦٥. 

 
ملیار   ١٬٤ملیار لایر سعودي إلى  ٤٬٨في الشركة السعودیة للبولیمرات تخفیض رأس مال الشركة من  المساھمین، قرر ٢٠١٩ خالل

 . ٢٠٢١ مارس  ٣١كمال اإلجراءات النظامیة لتخفیض رأس المال كما في إلایر سعودي. لم یتم 
 

لمنطقة  بموجب رخصة تجاریة من ا ٢٠١١فبرایر  ١٥ي في تم تأسیس شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع في المنطقة الحرة بمطار دب 
، دبي  ٤٢٠إي أیھ  ٦. إن العنوان المسجل لشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ھو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم الحرة بمطار دبي

 اإلمارات العربیة المتحدة. ب 
 

المجموعة زیادة في أسعار معظم منتجاتھا ، ویرجع ذلك أساًسا إلى  ، شھدت  ٢٠٢١مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
  انتعاش أوضاع السوق في األسواق الرئیسیة والبلدان التي تبیع فیھا المجموعة منتجاتھا. أدت الزیادة في أسعار ھذه المنتجات إلى زیادة 

 تمر اإلدارة في مراقبة الوضع عن كثب. اإلیرادات والربح لھذه الفترة. ومع ذلك ، ال تزال ظروف السوق متقلبة وتس
 

على عملیاتھا وتواصل اتخاذ تدابیر وقائیة لضمان صحة وسالمة   ١٩-كوفیدقامت إدارة المجموعة أیًضا بتقییم التأثیرات األخرى لـ 
قبة وتتخذ الخطوات الالزمة  ، تواصل اإلدارة المرا  غیر مستقرنظًرا ألن الوضع  وموظفیھا وتقلیل تأثیر الوباء على عملیاتھا. ومع ذلك ،  

 لضمان استمراریة عملیاتھا.
 
  



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١٠  

 (تتمة)  معلومات عامة  ١
 

والتي تتضمن اإلیضاحات والمعلومات التفسیریة األخرى بتاریخ   الموجزةالموحدة  المالیة األولیة    القوائموالموافقة على إصدار  تم اعتماد  
 .٢٠٢١ ابریل ٢٨
 
 السیاسات المحاسبیة  ٢

 
مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم   متوافقة للمجموعة  الموجزة المالیة األولیة الموحدة   القوائم إن السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد 

 المالیة للسنة المالیة السابقة وفترات التقریر األولیة المقارنة. 
 

 أسس اإلعداد  ١-٢
 

 االلتزام بیان ) أ(
 

"التقاریر المالیة األولیة" المعتمد   ٣٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم للمجموعة  الموجزة المالیة األولیة الموحدة  القوائم تم إعداد ھذه 
 .الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبینفي المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن 

 
جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وبناًء علیھ، ینبغي  الموجزة المالیة األولیة الموحدة  القوائمتشمل ال 

 . ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  الموجزة المالیة األولیة الموحدة  القوائم قراءة ھذه 
 
 التاریخیة  التكلفة مبدأ ) ب (
 

ما ھو مبین في السیاسات المحاسبیة المتعلقة بذلك  طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء    الموجزةمالیة األولیة الموحدة  ال  أعدت ھذه القوائم
 . ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

 
 العرض  وعملة   الوظیفیة العملة ) ج(
 

المالیة لكل من شركات المجموعة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة األساسیة التي تعمل فیھا الشركة    القوائمیتم قیاس البنود المدرجة في 
المالیة األولیة الموحدة    القوائم. كل من الشركة السعودیة للبولیمرات وشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع یتم تحویلھم في  ("العملة الوظیفیة") 

دوالر أمریكي. یتم تقریب جمیع القیم  ١لایر سعودي إلى  ٣٫٧٥اللایر السعودي بمعدل ثابت قدره  الموجزة من الدوالر األمریكي إلى 
باللایر السعودي، وھو   الموجزة الموحدة  األولیة المالیة  القوائم تم عرض إلى أقرب ألف من اللایر السعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. 

 .أیًضا العملة الوظیفیة للشركة
 

  



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١١  

 (تتمة) محاسبیة  السیاسات ال ٢
 
 (تتمة) أسس اإلعداد   ١- ٢
 
 اتوالتفسیر المعاییر ت على تعدیالالو الجدیدة المعاییر ) د(
 

أصبحت بعض التعدیالت على المعاییر الحالیة قابلة للتطبیق في فترة إعداد   لیس ھناك معاییر جدیدة تنطبق على المجموعة. مع ذلك،
ي كنتیجة لتطبیق ھذه التعدیالت  إلى تغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء أي تعدیالت بأثر رجع المجموعةلم تضطر  .التقاریر الحالیة
 على المعاییر.

 
لم یتم العمل بھ ومن المتوقع أن یكون   لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر الماليأو تفسیر  معیار دولي للتقریر الماليلیس ھناك أي 

 لھ تأثیر كبیر على المجموعة. 
 
 بعد  المفعول ساریة  تصبح لم  ولكنھا الصادرة المعاییر ) ـ(ھ

 
 بشكل تطبیقھا یتم ولم ٢٠٢١ مارس ٣١ في  التقریر لفترات إلزامیة تعد ال  التي الجدیدة المحاسبیة والتفسیرات المعاییر بعض نشر تم

ً  المعاییر لھذه  یكون أن المتوقع غیر من  انھ. المجموعة  قبل من مبكر ً  تأثیرا   أو الحالیة التقاریر فترات  في المجموعة على جوھریا
 . المنظورة المستقبلیة المعامالت  وعلى المستقبلیة

 
 ومحاسبة حقوق الملكیة  أسس التوحید ٢-٢
 
 التابعة   الشركات  ) أ(

 
.  ٢٠٢١ مارس  ٣١وشركتھا التابعة كما في على المعلومات المالیة للشركة للمجموعة  الموجزةالمالیة األولیة الموحدة القوائم تشمل 

ھي المنشآت التي لدى المجموعة سیطرة علیھا. تسیطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة  والشركات التابعة 
د متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة المستثمر فیھا كما یكون لدیھا القدرة على التأثیر على ھذه لعوائد متغیرة أو لدیھا حقوق في عوائ 

 العوائد من خالل السلطة التي تمارسھا على المنشأة المستثمر فیھا. 
 

 الثالثة التالیة: العناصر  وتسیطر المجموعة على وجھ التحدید على المنشأة المستثمر فیھا عندما وفقط عندما یكون لدى المجموعة 
 
سیطرة على المنشأة المستثمر فیھا (على سبیل المثال الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة المتعلقة   ●

 بالمنشأة المستثمر فیھا). 
 تعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغیرة من خالل مشاركتھا في المنشأة المستثمر فیھا.  ●
 استخدام سلطتھا على المنشأة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.قدرة على  ●

 
 ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة. یتم تحویل السیطرة إلى المجموعة. یبدأ توحید قوائم الشركة التابعة عندما 

 
وتتماشى   . المعامالت فیما بین شركات المجموعةاالستثمارات والمعامالت واألرصدة واألرباح والخسائر غیر المحققة من یتم استبعاد 

 السیاسات المحاسبیة الخاصة بالشركات التابعة مع تلك السیاسات المتبعة من قَِبل المجموعة. 
 

قائمة الربح  الحصص غیر المسیطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة غیر المملوكة بالكامل بصورة مستقلة في  عرضت وقد 
وقائمة المركز   الموجزة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة و  الموجزة الدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة أو الخسارة و

 . على التوالي ، الموجزةالموحدة األولیة المالي 
 

 في مشاریع مشتركة   االستثمارات ) ب (
 

المشروع المشترك ھو نوع من الترتیبات المشتركة حیث یكون للمجموعة ترتیب تعاقدي (حقوق والتزامات) مع طرف واحد أو أكثر  
 ، ولكن لیس بالضرورة من خالل كیان قانوني یخضع لسیطرة مشتركة.  مشتركة للقیام بأنشطةفي العادة 

 
  



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١٢  

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة   ٢
 
 (تتمة)  ةومحاسبة حقوق الملكی  التوحیدأسس   ٢- ٢

 
یتم المحاسبة عن الحصص في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة (الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) ویتم 

  قائمة   بعد الشراء في   االستثمارفي    خسائرال رباح أو  األالمالیة الموحدة حصة المجموعة في    قوائماالعتراف بھا مبدئیًا بالتكلفة. تتضمن ال
بعد التعدیالت   وذلك  وحصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فیھا في الدخل الشامل اآلخر،  ،  الربح أو الخسارة 

لمواءمة السیاسات المحاسبیة مع تلك الخاصة بالمجموعة. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح المستلمة أو المستحقة القبض من المشاریع 
 . األرباحلالستثمار عند ثبوت الحق في استالم المشتركة كتخفیض في القیمة الدفتریة 

   
عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر حصتھا في شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لتلك  

  ر الذي تمتلكھ المجموعة الحصة، بما في ذلك أي استثمارات طویلة األجل، إلى الصفر، ویتوقف االعتراف بالخسائر األخرى إال بالقد
   .بسداد مدفوعات نیابة عن الشركة المستثمر فیھا القیام حین التزام أو  من
 

یتم استبعاد المكاسب غیر المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة مقابل االستثمار إلى حد حصة  
 . المجموعة في الشركة المستثمر فیھا

 
ى  یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة التي یتم بھا حذف األرباح غیر المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال یوجد فیھ دلیل عل

 . انخفاض القیمة
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  ٣
 

حیث أن   ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢١ مارس  ٣١تقارب قیمتھا الدفتریة كما في على أنھا ة مجموعالقیمة العادلة لألدوات المالیة لل تقدر
الیة  األدوات المالیة بطبیعتھا قصیرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ویتوقع تحقیقھا بقیمتھا الدفتریة الم

أنھا  على قدر القیم العادلة للمطلوبات المالیة غیر المتداولة ت . صراالولي الموحد المخت  شھرا من تاریخ قائمة المركز المالي ١٢خالل 
سعر فائدة یستند إلى أسعار الفائدة السائدة في   تحدیدھا من خالل التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام تم حیثتقارب قیمتھا الدفتریة، 

 السوق. 
 
 تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة  ٤

  
واالفتراضات الھامة التي تؤثر على المبالغ  المالیة األولیة الموحدة الموجزة یتطلب استخدام بعض التقدیرات المحاسبیة   القوائمإن إعداد 

المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ القوائم المالیة، وكذلك المبالغ المدرجة  
مصاریف خالل فترة القوائم المالیة. یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى،  لإلیرادات وال

تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل.  
التقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا. ال توجد اختالفات جوھریة بین التقدیرات  نادًرا ما تتساوى نتائج 

وبین التقدیرات واالفتراضات   الموجزةواالفتراضات المحاسبیة الھامة التي تستخدمھا اإلدارة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١صاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في التي تم تطبیقھا واإلف 

 
، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقییم احتمالیة تسبب وباء فیروس كورونا المستجد  ١ومع ذلك، وكما ھو مبین في اإلیضاح رقم 

الصعید المحلي وفي األسواق التي تعمل فیھا المجموعة والتي یمكن أن تؤثر  ) في فرض قیود تنظیمیة وحكومیة أخرى على  ١٩-(كوفید
سلبًا على سلسلة التورید الخاصة بالمجموعة وقدرات اإلنتاج والطلب على منتجاتھا، باإلضافة إلى شبكة توزیع المبیعات التي یمكن أن 

ت المجموعة وافتراضاتھا المحاسبیة المؤثرة تظل مناسبة في ظل  تؤثر سلبًا على األداء المالي. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكام وتقدیرا
. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سریعًا في  الموجزة القوائم المالیة األولیة الموحدة  هھذإعداد ض لغر  الظروف الحالیة 

 المستقبلیة. ظل الشكوك المستقبلیة، ستستمر اإلدارة في تقییم اآلثار بناًء على التطورات 
 

  



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١٣  

 ومعدات مصنع ممتلكات و ٥
 

 إضافات تحویالت ٣١ مارس ٢٠٢١
ینایر  ١  

٢٠٢١  
    
 التكلفة   

المكتب مباني ٦٨٧٬٧٦٢ - - ٦٨٧٬٧٦٢  
ومعدات مصنعممتلكات و ١٩٬٥٠٨٬٥٧٤ ١٢٬١٦٦ ١٬٦٤٧ ١٩٬٥٢٢٬٣٨٧  

 أثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة ١٨٩٬٨٥٥ - - ١٨٩٬٨٥٥
 سیارات ٢٩٬٠٩٧ - - ٢٩٬٠٩٧
 مواد محفزة ١٨٬٨٧٧ - - ١٨٬٨٧٧
 أعمال قید التنفیذ ٥٦٬٢٠١ ٣٬٦٥٩ (١٬٦٤٧) ٥٨٬٢١٣

٢٠٬٤٩٠٬٣٦٦ ١٥٬٨٢٥ - ٢٠٬٥٠٦٬١٩١  
     
  االستھالك المتراكم     

المكتب مباني (٢٢٦٬٢٨٣) (٦٬٩٥٧) - (٢٣٣٬٢٤٠)  
ومعدات مصنعممتلكات و (٧٬١١٩٬١٨٦) (٢٠٢٬٩٣٧) - (٧٬٣٢٢٬١٢٣)  

 أثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة (١٦٥٬٢٨٧) (١٬٥٢٦) - (١٦٦٬٨١٣)
 سیارات (٢٨٬٣٦١) (١٤٦) - (٢٨٬٥٠٧)

(٧٬٧٥٠٬٦٨٣) - (٢١١٬٥٦٦) (٧٬٥٣٩٬١١٧)  
 صافي القیمة الدفتریة ١٢٬٩٥١٬٢٤٩   ١٢٬٧٥٥٬٥٠٨

 
 الملكیة استثمارات في مشاریع مشتركة یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق  ٦
 

 كشركات ذات مسؤولیة محدودة: والتي تم تأسیسھا  لدى المجموعة المشاریع المشتركة التالیة
 

 نسبة الملكیة الفعلیة   
 ٣١ مارس  بلد التأسیس  

٢٠٢١ 
دیسمبر  ٣١  

٢٠٢٠ 
٪ ٥٠ المملكة العربیة السعودیة  شركة شیفرون فیلیبس السعودیة   ٥٠٪  
٪ ٥٠ المملكة العربیة السعودیة  شركة الجبیل شیفرون فیلیبس  ٥٠٪  

 (شركة منطقة اروماتیكس دیستربیوشن كومباني 
 محدودة)  ةحرة ذات مسؤولی   

٪ ٥٠ اإلمارات العربیة المتحدة    ٥٠٪  

 
الوقود السائل والمواد الكیمیائیة العضویة األساسیة والغازات  تتمثل أنشطة شركة شیفرون فیلیبس السعودیة بشكل رئیسي في إنتاج   ) أ(

شركة شیفرون فیلیبس السعودیة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الجبیل بالمملكة العربیة  إن . غاز الوقود األولیة و
)، ولدیھا فرع في  ١٩٩٦یولیو  ٨ھـ (الموافق  ١٤١٧صفر  ٢٢بتاریخ  ٢٠٥٥٠٠٣٨٣٩رقم السعودیة بموجب سجل تجاري 

  .٢٠٥٥٠٠٩٥٨٤الجبیل بموجب السجل التجاري رقم 
 

ملیون لایر سعودي بموجب القرار    ٤١١بمبلغ  الشركة   تخفیض رأسمال  ٢٠١٨خالل  قرر شركاء شركة شیفرون فیلیبس السعودیة   
.  ٢٠٢٠خالل    بذلك المتعلقة    النظامیة اإلجراءات    استكمال ھـ). تم    ١٤٣٩ذو الحجة    ٢٤(الموافق    ٢٠١٨سبتمبر    ٤الصادر بتاریخ  

 . ٢٠٢١مارس  ٣١في شركة شیفرون فیلیبس السعودیة  إلى شركاء  بالكاملفي رأس المال التخفیض   تم دفع
 

.  لمواد الكیمیائیة العضویة األساسیة والبروبیلین والوقود السائلاتتمثل أنشطة شركة الجبیل شیفرون فیلیبس بشكل رئیسي في إنتاج   ) ب (
شركة الجبیل شیفرون فیلیبس ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الجبیل بالمملكة العربیة السعودیة بموجب سجل  إن 

  ). ٢٠٠٣أغسطس  ٢٣ھـ (الموافق  ١٤٢٤ اآلخرةجمادى  ٢٥ بتاریخ ٢٠٥٥٠٠٥٩٠١تجاري رقم 
 

ملیون لایر سعودي بموجب القرار   ٩٩٤بمبلغ الشركة  مالتخفیض رأس ٢٠١٨خالل قرر شركاء شركة الجبیل شیفرون فیلیبس  
.  ٢٠٢٠تم استكمال اإلجراءات النظامیة المتعلقة بذلك خالل  ھـ).    ١٤٣٩ذو الحجة    ٢٤(الموافق    ٢٠١٨سبتمبر    ٤الصادر بتاریخ  

الیة، وتم عرضھا  تحت الطلب إلى شركاء شركة الجبیل شیفرون فیلیبس وفقًا إلمكانیاتھا الم مستحقة یعتبر ھذا التخفیض ذمم دائنة
 ). ٩یضاح رقم إلتحت بند المطلوبات المتداولة في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس (انظر أیًضا 

  



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١٤  

 (تتمة)  ة استثمارات في مشاریع مشتركة یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكی ٦
 

المنتجات العطریة (ستایرین، سیكلوھكسان، بروبان تتمثل أنشطة اروماتیكس دیستربیوشن كومباني بشكل رئیسي في توزیع  ) ج(
وبنزین) التي تنتجھا شركة الجبیل شیفرون فیلیبس وشركة شیفرون فیلیبس السعودیة. اروماتیكس دیستربیوشن كومباني مسجلة في  

 . ٤١٠٥رقم ، اإلمارات العربیة المتحدة بموجب رخصة  المنطقة الحرة بمطار دبي
 

 مخزون  ٧
 

  
 ٣١ مارس 
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر 
٢٠٢٠ 

    
ومستھلكات  قطع غیار    ٤٢٢٬٦٥٩ ٤١٠٬٧٠٢ 

 ٤٠٦٬٣١٦ ٣٩٣٬٤٣٩  بضائع جاھزة
 ١٣٦٬٧١٨ ١٤٦٬٥٨٠  محفزات ومواد كیمیائیة وإضافات 

 ٤٦٬٠٩٩ ٦٣٬٦٩٨  بضائع في الطریق 
 ١٬٥٩٨ ٢٬١٤٣  مواد أولیة 

  ١٬٠١٣٬٣٩٠ ١٬٠١٦٬٥٦٢ 
 - (٤٬٨٦١)  الحركةبطيء  ناقصاً: مخصص مخزون

  ١٬٠١٣٬٣٩٠ ١٬٠١١٬٧٠١ 
 

 :بطيء الحركةفیما یلي حركة مخصص المخزون 
 

 

 أشھرلفترة الثالث 
 ٣١المنتھیة في 

٢٠٢١مارس   
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠مارس  ٣١  
   

 - - السنة /الرصید في بدایة الفترة 
 - ٤٬٨٦١ إضافات
 - ٤٬٨٦١ السنة /في نھایة الفترة الرصید 

 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى  ٨
 

  
 ٣١ مارس 
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر 
٢٠٢٠ 

    
بالصافي  –ضریبة القیمة المضافة المدینة    ٧٢٬٨٢٩ ٦٣٬٨٦٥ 

 ٣٧٬٩٨٤ ٥٥٬٢٦٤  مدفوعات مقدمة 
 ١٣٬٧٧٧ ١٣٬٤١١  قروض موظفین

 ٥٬١١١ ٦٬١٤٠  دفعات مقدمة الى موردین
 ٢٬٢٦٤ ٢٬٢٦٤  ضمان بنكيھامش نقدي مقابل 

 ٢٬٢٤٠ ١٬١٩٦  إیرادات الفوائد المستحقة 
 ١٢٬٠١٣ -  ضریبة دخل مقدمة 

 ١٬٤٠٣ ١٬٤٣٦  ذمم مدینة أخرى 
  ١٤٧٬٦٢١ ١٤٣٬٥٧٦ 

 
  



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١٥  

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٩
 

الزمیلة وموظفي اإلدارة العلیا. كما تتضمن األطراف  تتألف األطراف ذات العالقة من المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات 
 ذات العالقة منشآت األعمال التي یمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا ("أطراف ذات عالقة أخرى"). 

 
 فیما یلي أھم المعامالت التي قامت بھا المجموعة مع األطراف ذات العالقة:  ) أ(

 

 طبیعة المعامالت  العالقة األطراف ذات 
 لفترة الثالثة أشھر  

 مارس  ٣١المنتھیة في 
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
    

 ٥٨٬٠٢٨ ٥٥٬٩١٩ مبیعات شركة شیفرون فیلیبس السعودیة  
ادناه)  ٢و ١(إیضاح   (٢٠٬٠٢٦) (٢٦٬٦٩٩) مشتریات 

 (٨٨٬١١٥) (٧٦,٢٩١) خدمات دعم 
 ٢٠٥٬٦٢٥ - تخفیض رأس المال  
    

 ٧٣٬٢٥٩ ٦٧٬٥١٤ مبیعات الجبیل شیفرون فیلیبسشركة 
ادناه)  ٢(إیضاح   (٢٢٣٬٧٦٢) (٢٦٧٬٥٥٧) مشتریات 

 (١٢١) ١٧٢ خدمات دعم 
 ٤٩٦٬٨٧٥ - تخفیض رأس المال  
    
شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز  

 (٤٨٬٠٣٤) (٦٨,٤٣٥) أتعاب تسویق  ادناه)  ٣ إیضاح إل إل سي (
 (١٢٬٧٧٨) (١٢٬٥٣٦) ریع 
 (٣٬٢٥٩) (١٣٣) خدمات دعم 
    

شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت  
 (١١٬٧٣٩) (١١٬٥٩٢) خدمات دعم كومباني

    
 (٣٬٧٣٨) (٤,٦٤٢) خدمات دعم كمیكال سرفسز إنك 

    
 (٦٠٢) (٥٨٥) خدمات دعم شركات زمیلة أخرى 

 
شیفرون فیلیبس السعودیة  اتفاقیة مرافق مشتركة مع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة، تقدم للبولیمرات  ة السعودی ة شرك أبرمت ال ) ١(

 والدعم الفني.   واإلدارةبموجبھا خدمات دعم إلى الشركة السعودیة للبولیمرات في العملیات والصیانة 
 
خطة ادخار   بعملباالشتراك  وشركة الجبیل شیفرون فیلیبس السعودیةشركة شیفرون فیلیبس و للبولیمرات  ة السعودی ة شركال )  تقوم ٢(

 شركة شیفرون فیلیبس السعودیة.    للموظفین. یتم إیداع المساھمات من المشاركین في حساب مصرفي منفصل والمحتفظ بھا باسم
 
كومباني إل إل سي في السنوات السابقة والتي  أبرمت الشركة السعودیة للبولیمرات اتفاقیة امتیاز مع شیفرون فیلیبس كمیكال  ) ٣(

 على الشركة السعودیة للبولیمرات لقاء استخدام عملیات البلمرة.  الریعالعالقة بتحمیل  ي بموجبھا قام الطرف ذ
 
  ١٣٬١مبلغ قدمت الحصص غیر المسیطرة في الشركة السعودیة للبولیمرات  ،٢٠٢١ مارس  ٣١المنتھیة في  ثالثة أشھر خالل ال ) ٤(

عن المدفوعات النقدیة التي تم  الشركة السعودیة للبولیمرات ملیون لایر سعودي) لتعویض  ٢٤٫٣: ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي (
 .سدادھا فیما یتعلق بالتزاماتھا المتعلقة بضریبة الدخل

  



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١٦  

 (تتمة)   معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٩
 

. ھذه األرصدة ال تحمل  ة سداد األرصدة القائمة الناتجة عن مبیعات / شراء السلع والخدمات في سیاق األعمال العادی   یستحق (ب) 
 مالیة.  نفقات أي 

 
 من أطراف ذات عالقة  مطلوب ) ١(
 

  
 ٣١ مارس 
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر  
٢٠٢٠ 

    
 ٥٤٢٬٩٨١ ٥٣٩٬٩٠٣  شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

 ٢٩٥٬٢٠١ ١٩٥٬٥٦٦  فیلیبس السعودیة شركة شیفرون  
 ٤٩ ٥٤  اروماتیكس دیستربیوشن كومباني

  ٨٣٨٬٢٣١ ٧٣٥٬٥٢٣ 
 

 إلى أطراف ذات عالقة  مطلوب ) ٢(
 

  
 ٣١ مارس 
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر  
٢٠٢٠ 

    
 ٧٣٬٠٨٨ ٥٧٬٩٦٠  شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
 ٨٧٬١٨٨ ١٣٢٬٤٢٣  شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

 ٣٧٬٧٨٠ ٤٧٬٥٥٥  شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز إل إل سي 
 ٨٢٨ ٦١٧  أخرى 

  ١٩٨٬٨٨٤ ٢٣٨٬٥٥٥ 
 

 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا:  ) ج(
 

  
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  

 مارس  ٣١في 
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
    

 ٥٬٤٩٣ ٤٬٤٤٤  رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین
 ٤٤٥ ٤٣٥  التزامات منافع الموظفین

  ٥٬٩٣٨ ٤٬٨٧٩ 
 

 یمثل موظفي اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین والموظفین الرئیسیین للمجموعة. 
 
 نقد وما یماثلھ  ١٠

 

  
 ٣١ مارس 
٢٠٢١ 

 ٣١ دیسمبر 
٢٠٢٠ 

   
 ٩٠٥٬٠٣٠ ١٬٤١١٬٣٥٨  نقد لدى البنوك 

 ٢٠ ٢٠  نقد في الصندوق 
 ١٬١٧٥٬٩٢١ ١٬٠٤٨٬٥١٩  ودائع قصیرة األجل 

  ٢٬٠٨٠٬٩٧١ ٢٬٤٥٩٬٨٩٧ 
 

  لایر   ملیون  ١٠٠و  سعودي  لایر  ملیون  ٩٤٨٬٥  بمبلغ  أخرى   وودائع  مرابحة  ودائع  تمثل  ٢٠٢١  مارس  ٣١  في   كما  األجل   قصیرة   الودائع
) یتم إیداع ودائع قصیرة  التوالي على سعودي، لایر ملیون ٥٠٫٠و  سعودي لایر ملیار ١٫١: ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١( التوالي على  سعودي

األجل لدى بنوك تجاریة والتي تبلغ فترة استحقاقھا ثالث أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع وتدر إیرادات تمویلیة بأسعار تجاریة بمعدل  
ً  .٪٠٬٨٠الى  ٪٠٬٤٥من  یتراوح   ). سنویا ٪٠٫٨٥ إلى  ٪٠٫٤٥: ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١( سنویا

  



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١٧  

 رأس المال  ١١
 

:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١(  ٢٠٢١  مارس   ٣١كما في  ملیون سھم عادي    ٤٥٠یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من  
 لایر سعودي لكل سھم.   ١٠ملیون سھم عادي) بمبلغ  ٤٥٠

 
 طویلة األجل  قروض ١٢
 

٢٠٢٠ دیسمبر  ٣١ ٢٠٢١  مارس ٣١     
   

 بنوك تجاریة محلیة  ٢٬٢٥٠٬٠٠٠ ٢٬٢٥٠٬٠٠٠
 ناقص: تكالیف المعامالت غیر المطفأة (١١٬٠٥٥) (١٢٬٨٩٢)

٢٬٢٣٨٬٩٤٥ ٢٬٢٣٧٬١٠٨  
 
   

على النحو التالي:  الموجزة قائمة المركز المالي األولیة الموحدة یتم عرض القروض طویلة األجل في   
   

 قروض طویلة األجل  ١٬٤٩٥٬٠٨١ ١٬٤٩٣٬٨٥٤
 الجزء المتداول من القروض طویلة األجل  ٧٤٣٬٨٦٤ ٧٤٣٬٢٥٤

٢٬٢٣٨٬٩٤٥ ٢٬٢٣٧٬١٠٨  
 

بنوك تجاریة محلیة إلعادة تمویل وتسویة سندات  ملیار لایر سعودي من    ٣٬٠، حصلت المجموعة على قرض ألجل بمبلغ  ٢٠٢٠خالل  
، ویحمل سعر  ٢٠٢٠یونیو ٣٠أقساط متساویة نصف سنویة ابتداًء من  ٨القرض على  یتم سدادبالكامل.  آنذاك الدین الرئیسیة القائمة

م تصنیف الجزء من القرض  ٪ ومضمون بسند رئیسي. ت ٠٫٩زائًدا  ("الیبور") معدل سعر الفائدة بین البنوك في لندنفائدة على أساس 
من المجموعة    تتطلب تعھدات القرض  . القرض مقوم بالدوالر األمریكي. ضمن المطلوبات غیر المتداولة  ٢٠٢٢  مارس  ٣١بعد    المستحق 

  مارس   ٣١. كما في  ووضع قیود مشروطة على التوزیعات على المساھمین وبعض األمور األخرى الحفاظ على بعض المستویات المالیة  
 ، التزمت المجموعة بھذه التعھدات. ٢٠٢١

 

 
أنھ سیتم إیقاف معدل الفائدة القیاسي   الالیبور نظم معدل سعر ت ي ت المالي في المملكة المتحدة، وال ھیئة السلوك ت ، أعلن ٢٠١٧في یولیو 
 . یعتبر الیبور أحد أھم القیاسات الشائعة لمعدالت الفائدة. ٢٠٢١بعد عام 

 
استراتیجیة إدارة مخاطر المجموعة الحالیة ومن المحتمل أن تؤثر على بعض   ى إن إعادة ھیكلة الیبور وتوقعات إیقافھ سوف تأثر عل

 . ٢٠٢١  مارس  ٣١األدوات المالیة. لیس لدى المجموعة أي أدوات مالیة أخرى غیر القروض ألجل والتي تتعرض لتأثیر الیبور كما في  
 

 الخطوات التالیة لتتأكد من تحویل ممھد من الیبور إلى معدالت مقیاس جدیدة. تقوم المجموعة حالیاً بتقییم أثر إعادة ھیكلة الیبور وتحدد  
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى  ١٣
 

  
مارس  ٣١  

٢٠٢١ 
 ٣١ دیسمبر 

٢٠٢٠ 
   

 ٢٨٣٬٣٨٦ ٣٢٠٬٤٩٥  مصاریف مستحقة 
 ٥١٬٣٠٠ ٧٠٬٢١٥  دفعات مقدمة من عمالء
 ٢٣٬٢٩٦ ١١٬٤٩١  رواتب ومنافع مستحقة 

 ٢٬٤٢٣ ٣٬٥١٤  بالصافي  -ضریبة القیمة المضافة الدائنة  
 ٣١٬٩٦٢ ٣٥٬٦٧٢  ذمم دائنة أخرى 

  ٣٩٢٬٣٦٧ ٤٤١٬٣٨٧ 
 



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١٨  

 الزكاة وضریبة الدخل  ١٤
 

تخضع المجموعة للزكاة وضریبة الدخل وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). یتم تحمیل مخصصات الزكاة وضریبة  
 . الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة الدخل على  

 
زكویة إضافیة قد یتم إضافتھا من   التزاماتتعتقد ادارة المجموعة بأن المخصص المحجوز في القوائم المالیة الموحدة كاٍف لتغطیة أي 

 قبل الھیئة. 
 

 شركة  الب  ة الخاص ربوط الوضع  ) أ(
 

 ٢٠٢١مارس    ٣١الحقًا لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في    .٢٠١٩قامت الشركة بتقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل إلى الھیئة حتى عام  
  ٣١مع الھیئة لجمیع السنوات حتى  موقفھا الزكويقامت الشركة بإنھاء  .٢٠٢٠قدمت الشركة اإلقرار الزكوي والضریبي عن عام 

 .  منفصل على أساس  ٢٠٠٦دیسمبر 
 

ملیون لایر سعودي.    ٤٢٫٠  إضافي بمبلغ  زكويالتزام  مع    ٢٠١٤إلى    ٢٠٠٧للسنوات من  قامت الھیئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافیة  
،  االستئنافیة إلى لجنة االعتراض  دعوى تحویل ال مع الھیئة، حیث تم بعد ذلكالتزام الزكاة اإلضافي على قامت الشركة بتقدیم اعتراض 

وبناًء علیھ، تقوم لجان األمانة   .الضریبیة ("األمانة")والتي تم استبدالھا من قبل لجان ضریبیة جدیدة تندرج ضمن األمانة العامة للجان 
 . شركةال  دعوىبمراجعة 

 
 ٣٨٫٧إضافي بمبلغ    زكوي تطالب بالتزام    ٢٠١٨إلى    ٢٠١٥قامت الھیئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافیة للسنوات من  ،  ٢٠٢٠خالل  

ضد التزام الزكاة اإلضافي إلى الھیئة، وبعد ذلك تلقت الشركة تقییمات من الھیئة   اعتراضقامت الشركة بتقدیم  ملیون لایر سعودي. 
 .٢٠٢١قامت الشركة بدفعھا خالل والتي   ملیون لایر سعودي ١٧٫٠لتخفیض التزام الزكاة اإلضافي إلى  

 
 قید المراجعة من الھیئة.   ٢٠١٩ ةالزكوي لسن  طإن الرب 

 
 بتروكیمشركة ب  ة الخاص  ربوط الوضع  ) ب (

 
مارس    ٣١الحقًا لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في    .٢٠١٩  بتقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل إلى الھیئة حتى عام   شركة بتروكیمقامت  
مع الھیئة لجمیع السنوات    موقفھا الزكويبإنھاء    شركة بتروكیمقامت   .٢٠٢٠قدمت الشركة اإلقرار الزكوي والضریبي عن عام    ٢٠٢١
 على أساس مستقل. قامت الھیئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافیة على النحو التالي: ٢٠١٠دیسمبر  ٣١حتى 

 
  شركة بتروكیم ملیون لایر سعودي. قامت    ٩٥٫٥إضافي بمبلغ    ويالتزام زكمع  ،  ٢٠١٣إلى    ٢٠١١أصدرت الھیئة الربوط للسنوات من  

  شركة بتروكیم إلى لجنة االعتراض االبتدائیة. استلمت  دعوىبتقدیم اعتراض على التزام الزكاة اإلضافي مع الھیئة، حیث تم تحویل ال
ت  ام ملیون لایر سعودي. ق ٥٫٧ لى مبلغاالتزام زكاة إضافي بتخفیض من الھیئة  ٢٠١٣إلى  ٢٠١١ربوطاً معدلة للزكاة للسنوات من 

ملیون لایر سعودي إلى   ٢٫٢ملیون لایر سعودي، وقدمت اعتراضاً بشأن الرصید المتبقي بمبلغ  ٣٫٥ودفع مبلغ بقبول  شركة بتروكیم
اللجنة في   تأصدر، ٢٠٢٠ سنة خالل .ضریبیة جدیدة تندرج ضمن األمانة لجنة االعتراض العلیا، والتي تم استبدالھا من قبل لجان

  ٢٫٢. بناًء علیة، فإن الرصید المتبقي النھائي المستحق ھو والدخل األمانة العامة للجان الضریبة حكماً نھائیاً لصالح الھیئة العامة للزكاة 
 ملیون لایر سعودي.  

 
ملیون لایر سعودي. قامت الشركة   ٢٠٤٫٢إضافي بمبلغ  ويالتزام زكمع ، ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤أصدرت الھیئة الربوط للسنوات من 

 .  انتظار قرار اللجنة إلى لجان األمانة وجاري  دعوىاإلضافي إلى الھیئة، حیث تم تحویل ال وي بتقدیم اعتراض على التزام الزك
 

ملیون لایر سعودي. قدمت   ١٢٨٫٩مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  ٢٠١٨و ٢٠١٧، أصدرت الھیئة الربوط للسنوات ٢٠٢٠خالل سنة 
 الشركة اعتراض على موقفھا الزكوي اإلضافي مع األمانة العامة للجان الضریبة وال یزال الحكم النھائي قید االنتظار. 

 
 قید المراجعة من الھیئة.   ٢٠١٩ ةالزكوي لسن  طإن الرب 

 



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

١٩  

 (تتمة) ل الزكاة وضریبة الدخ ١٤
 
 الشركة السعودیة للبولیمرات ب  ة الخاص ربوط الوضع  ) ج(

 
. تم االنتھاء من الربط للفترة  ٢٠٢٠قامت الشركة السعودیة للبولیمرات بتقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل إلى الھیئة حتى عام 

 من قبل الھیئة.   ٢٠٢٠حتى  ٢٠٠٩لم یتم تقدیم الربوط للسنوات من  مع الھیئة بدون أي التزام إضافي. ٢٠٠٨دیسمبر  ٣١المنتھیة في 
 

ة  تم احتساب الوعاء الزكوي بناًء على فھم اإلدارة ألنظمة الزكاة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. تخضع أنظمة الزكاة في المملك
ھیئة عن اإلقرارات المقدمة من قبل الشركات في المملكة العربیة  العربیة السعودیة لتفسیرات مختلفة. قد تختلف الربوط المقدمة من قبل ال 

 السعودیة.  
 
 شركة بولیمرات الخلیج للتوزیعب  ة الخاص ربوط الوضع  ) د(

 
 إن شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وھي معفیة من ضریبة الدخل. 

 
 التقاریر القطاعیة  ١٥

 
بتقییم األداء وتخصیص الموارد، ترى إدارة المجموعة أن جمیع أنشطة وعملیات المجموعة تتكون من قطاع تشغیلي منفرد  فیما یتعلق 

 . فقط ھو قطاع البتروكیماویات. لذلك، یتم إصدار التقاریر المالیة للقطاعات الجغرافیة 
 

 یعات جغرافیا على النحو التالي: تقع الموجودات التشغیلیة في المملكة العربیة السعودیة. یتم توزیع المب 
 

 
 لفترة الثالثة أشھر  

 مارس  ٣١المنتھیة في 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
   

 %٢٧ %٢٩ محلیاً/ الشرق األوسط 
 %٤٩ %٤٥ آسیا

 %٢٤ %٢٦ أوروبا / أفریقیا
 ١٠٠ %١٠٠% 

 
 السھم األساسیة والمخفّضة  (خسارة)  ربحیة ١٦
 

العائدة إلى مساھمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد    للفترة  (الخسارة)  األساسیة بقسمة الربحیةالسھم    (خسارة)  ربحیة  یتم احتساب
السھم المخفّضة ھي نفس   األسھم العادیة المصدرة خالل الفترة. وبما أن المجموعة لیس لدیھا أي أسھم محتملة مخفضة، فإن ربحیة

 السھم األساسیة. (خسارة)ربحیة 
 

 
 ھر  لفترة الثالثة أش 

 مارس  ٣١المنتھیة في 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
   

 (١٧٣٬٩١٤) ٣٠٥٬٤١٣ الفترة  (خسارة)  ربح
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدم في احتساب  

 ٤٥٠٬٠٠٠ ٤٥٠٬٠٠٠ السھم األساسیة والمخفّضة (خسارة) ربحیة 
 (٠٫٣٩) ٠٫٦٨ السھم  (خسارة)  ربحیة

 



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

 (غیر مراجعة) الموجزةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١مارس  ٣١في ة المنتھی الثالثة أشھر  ةلفتر 

 غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بأالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر
 

٢٠  

 توزیعات أرباح  ١٧
 
 ٠٫٥لایر سعودي (ملیون لایر سعودي  ٢٢٥٬٠ الشركة بتوزیع أرباح بقیمة قامت، ٢٠٢١ مارس ٣١المنتھیة في  ثالثة أشھرالخالل        

 .٢٠٢٠علیھا في  والموافقة عالن عنھا التي تم اإل سھم)لكل 
 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  ١٨

 
مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكیة فیما یتعلق بسحب مواد أولیة للمصنع  ،  ٢٠٢١  مارس  ٣١في  كما  كان لدى المجموعة   ) ١(

  أخرى  وضمانات بنكیة  ملیون لایر سعودي) ٤٥٨٬٨: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٤٥٨٬٨من أحد الموردین بمبلغ 
 ملیون لایر سعودي).  ١١٫٢: ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١لایر سعودي (ن ملیو١١٬٠صادرة في سیاق األعمال العادیة بمبلغ 

 
مارس   ٣١لفترة االثني عشر شھراً كما في المجموعة مجلس إدارة علیھا من قبل  والتي تمت الموافقة بلغت النفقات الرأسمالیة  ) ٢(

 ملیون لایر سعودي).  ١٣٤٫٣: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي تقریباُ ( ملیون١١٨٬٥مبلغ  ٢٠٢١
 

والحصـص غیر المسـیطرة في الشـركة السـعودیة للبولیمرات زیادة رأس مال الشـركة السـعودیة  بتروكیم، قررت  ٢٠١٠خالل   ) ٣(
على تعویض الحصـص  شـركة بتروكیمملیار لایر سـعودي. وافقت إدارة   ٣٬٤للبولیمرات من خالل تحویل قرض مسـاند بمبلغ 

ــوف تتحملھا، عن طریق تقدیم دفعات   ــافیة التي سـ ــیطرة عن التكلفة اإلضـ ــتقبل بناًء على األرباح غیر المسـ ــنویة في المسـ سـ
،  ٢٠١٩المستقبلیة للشركة السعودیة للبولیمرات، مع األخذ في االعتبار النقد غیر القابل للتوزیع نتیجة لزیادة رأس المال. خالل  

دیة والحصـص غیر المسـیطرة) تخفیض رأس المال الشـركة السـعو شـركة بتروكیمقرر شـركاء الشـركة السـعودیة للبولیمرات (
  .٢٠٢١  مارس ٣١ض رأس المال كما في  ی خفت للبولیمرات بنفس المبلغ. لم یتم استكمال اإلجراءات النظامیة ل

 
 أرقام المقارنة  - ١٩

 
، سجلت إدارات شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع والشركة السعودیة  ٢٠٢٠مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

للوفاء بالتزامات األداء مع عمالئھا. ونتیجة لذلك، كانت تكالیف الشحن مخصومة   عرضیةللبولیمرات تكالیف الشحن كتكالیف 
أعادت   الموجزة.ر األولیة الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخبند في  "من العقود مع العمالء من "اإلیرادات 

وقررت أن تكالیف الشحن لم تكن   ه المعاملةتقییم ھذ السعودیة للبولیمرات والشركةشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع  إدارات
  تصنیف  ، قامت اإلدارة بإعادة ذلكمن أجل الوفاء بالتزام األداء مع عمالئھا. نتیجة ل تم تكبدھاتكالیف عرضیة، وبدالً من ذلك، 

لم یكن إلعادة التصنیف   كما ھو موضح أدناه." إلى "تكلفة اإلیرادات" من العقود مع العمالء من "اإلیرادات تكالیف الشحن تلك
أي بند من بنود قائمة المركز  أو ربحیة السھم األساسیة والمخففة أو    فترةأي تأثیر على إجمالي الربح أو الربح التشغیلي أو ربح ال

 لیة الموحدة الموجزة. المالي االو
 

في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة المقارنة تم   "صافي بال –خرى أ  ضمن "إیراداتالتمویل التي كانت تدرج  تإیرادا
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة الموجزة للحصول   " في تمویل ت إیراداعرضھا منفصلة في بند " 

. لم یكن إلعادة التصنیف أي تأثیر على ھامش الربح وربح  ٢٠٢١مارس    ٣١على عرض أفضل لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 .ائمة المركز المالي االولیة الموحدة الموجزة وربحیة السھم األساسیة والمخفضة أو أي بند من بنود ق  فترةالتشغیل وأرباح ال

 
 

  المبلغ سابقا إعادة التصنیف  بعد إعادة التصنیف
    

   

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة  
 الموجزة الموحدة 

 
 إیرادات من عقود مع العمالء ١٬٥١٥٬٢٨٨ ٥٧٬٦٣٤ ١٬٥٧٢٬٩٢٢
  االیرادات تكلفة (١٬٢٦٨٬٤٥٤) (٥٧٬٦٣٤) (١٬٣٢٦٬٠٨٨)
 اجمالي الربح ٢٤٦٬٨٣٤ - ٢٤٦٬٨٣٤

    

 صافي بال –اخرى  ایرادات ٢٠٬٧٣٦ (١٨٬٦٥٩) ٢٬٠٧٧
 تمویل  ایرادات - ١٨٬٦٥٩ ١٨٬٦٥٩

    
 


