
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       
دة  ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة) الُموَجَزة القوائم المالیة األوَّ

 م 2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 وتقریر فحص مراجع الحسابات المستقل 

 

  



 
 

 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة الُموَجَزة وتقریر فحص مراجع الحسابات المستقل  ِلیَّة الُموحَّ  القوائم المالیة األوَّ

 م2019سبتمبر   30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
      
      

 الصفحات      الفھرس 
      

 1   تقریر فحص مراجع الحسابات المستقل
      

دة الُموَجَزة  ِلیَّة الُموحَّ  2  قائمة المركز المالي األوَّ
      

دة الُموَجَزة  لیة الُموحَّ  3 قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
      

دة  ِلیَّة الُموحَّ  4  الُموَجَزة قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة األوَّ
      

دة الُموَجَزة  لیة الُموحَّ  6-5  قائمة التدفقات النقدیة األوَّ
      

دة الُموَجَزة  ِلیَّة الُموحَّ  18-7  إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 

  



 
 

 

 

 

دة الُموَجَزة   ِلیَّة الُموحَّ  تقریر فحص مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالیة األوَّ
 المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي   إلى السادة المساھمین في شركة

  (شركة مساھمة سعودیة) 
 
 
 

  

  مقدمة 
ِلیَّة  دة الُموَجَزة لقد فحصنا قائمة المركز المالي األوَّ المرفقة لشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة)   الُموحَّ

األولیَّة  م وقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر 2019سبتمبر  30("الشركة") وشركتھا التابعة (الُمَشار إلیھما معًا بـ "المجموعة") كما في 
دة الُموَجَزة دة الُموَجَزة لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتْین في ذلك التاریخ وقائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة األولیَّة  الُموحَّ   الُموحَّ

دة الُموَجَزة وقائمة التدفقات النقدیة األولیَّة   وملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات  لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ    الُموحَّ
دة الُموَجَزة وعرضھا وفقًا لمعیا ِلیَّة الُموحَّ ر المحاسبة الدولي رقم  التفسیریة األخرى. إنَّ اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة األوَّ

دة الُموَجَزة  ) "التقریر المالي األولي" المعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة.  34( ِلیَّة الُموحَّ ومسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة األوَّ
 استناًدا إلى أعمال فحصنا. 

   
  نطاق الفحص 

المراجع المستقل  ) "فحص المعلومات المالیة األولیة المنفَّذ من قِبل 2410لقد أجرینا فحصنا وفقًا للمعیار الدولي الرتباطات الفحص رقم (
ن فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ استفسارات بشكل أساسي لألشخاص الم سؤولین  للمنشأة" المعتَمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكوَّ

من المراجعة التي  عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویُعدُّ الفحص أقل بشكل كبیر في نطاقھ 
ننا من الحصول على تأكی  د بأنَّنا سنعلم یتم القیام بھا وفقًا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتَمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي ال یمّكِ

 بجمیع األمور المھمة التي یمكن التعرف علیھا خالل عملیة المراجعة. وعلیھ، فإننا ال نبدي رأي المراجعة. 
   

  االستنتاج: 
دة الُموَجَزة المرفقة ال تُعدُّ، م لیة الُموحَّ ن جمیع الجوانب الجوھریة،  استناًدا إلى فحصنا، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األوَّ

 ) المعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة. 34وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( 
   

  إرنست ویونغعن 
   
   
   
 
 

  

  ولید غازي توفیق 
  محاسب قانوني 

  437قید سجل المحاسبین القانونیین رقم  
   

  ھـ1441صفر  28 الخبر: 
  م 2019أكتوبر  27 
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 التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا 
َدة الُموَجَزة  ِلیَّة الُمَوحَّ  قائمة المركز المالي األوَّ

 م 2019سبتمبر  30كما في 
 2018دیسمبر  31  2019سبتمبر  30  
 لایر سعودي إیضاح 

 باأللوف
 لایر سعودي 

 باأللوف
 (ُمدقَّقة)  (غیر ُمدقَّقة)  

     األصول غیر المتداولة
 15,020,745  14,387,291 4 ممتلكات ومصانع ومعدات

 2,175,978  2,088,199 5 استثمار في مشاریع مشتركة
 130,609  131,519  قروض موظفین

 -  30,428 3 أصل حق االستخدام
 17,327,332  16,637,437  إجمالي األصول غیر المتداولة

     
     األصول المتداولة

 1,035,382  965,962  حسابات تجاریة مدینة
 1,103,108  1,023,977 6 مخزون

 263,292  118,350 7 مبالغ مدفوعة مقدًما وحسابات مدینة أخرى
 221,326  212,068 8 مبالغ ُمستَحقة من جھات ذات عالقة

 330,000  328,000 9 ودائع بنكیة -استثمارات قصیرة األجل 
 4,107,011  3,360,104 10 نقد وما في حكمھ

 7,060,119  6,008,461  إجمالي األصول المتداولة 
 24,387,451  22,645,898  إجمالي األصول 

     
     حقوق الملكیة والمطلوبات

     
     حقوق الملكیة

 4,500,000  4,500,000 11 رأس المال
 836,509  836,509  احتیاطي نظامي

 1,561,595  1,767,682  أرباح مبقاة
 6,898,104  7,104,191 حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة

 7,517,348  8,031,934  حصص غیر ُمسیِطرة
 14,415,452  15,136,125  إجمالي حقوق الملكیة

     
     المطلوبات

     المطلوبات غیر المتداولة
 4,850,920  3,915,591 12 قروض ألجل

 413,927  182,329 8 مساند من الشریك غیر الُمسیِطرقرض 
 -  28,588 3 جزء غیر متداول من التزام عقد إیجار

لة، بالصافي  311,055  328,202  التزامات ضریبیة مؤجَّ
 170,664  194,081  مكافآت موظفین

 5,746,566  4,648,791  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
     

     المطلوبات المتداولة 
 37,962  207,937  حسابات تجاریة دائنة

 209,172  223,222 8 مبالغ ُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة
 1,374,772  1,406,521 12 جزٌء متداوٌل من قروض ألجل

 948,000  - 13 الجزء المتداول -صكوك 
 629,740  371,736 14 مصاریف مستَحقة الدفع وحسابات دائنة أخرى

 337,500  -  توزیعات أرباح ُمستَحقة الدفع
 -  1,219 3 جزء متداول من التزام عقد إیجار

 688,287  650,347 15 مخصصات زكاة وضریبة دخل
 4,225,433  2,860,982  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 9,971,999  7,509,773  إجمالي المطلوبات 
 24,387,451  22,645,898  الملكیة والمطلوبات إجمالي حقوق 

 
   المدیر المالي   العضو المنتدب

   _____________________   _____________________ 
  حازم أبو سویرح  سلیمان المندیل

 

ل اإلیضاحات المرفقة من   ِلیَّة القوائم المالیة  ا من ھذه جزءً   20على  1تُشّكِ َدة الُموَجَزة. األوَّ  الُمَوحَّ
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 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة الُموَجَزة  لیة الُموحَّ  قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

     م 2019سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتْین في 
         
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة   

 سبتمبر  30في 
 فترة التسعة أشھر المنتھیة  

 سبتمبر  30في 
  2019  2018  2019  2018 
لایر سعودي    

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
 لایر سعودي   

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
 ُمدقَّقة) (غیر   (غیر ُمدقَّقة)   (غیر ُمدقَّقة)   (غیر ُمدقَّقة)   
         

 6,747,167  5,628,848  2,297,249  1,957,974  مبیعات
 ) 4,519,217(  ) 4,160,391(  ) 1,554,778(  ) 1,466,821(  تكلفة مبیعات
 2,227,950  1,468,457  742,471  491,153  إجمالي الربح 

         
 ) 351,627(  ) 316,633(  ) 121,885(  ) 118,021(  مصاریف بیع وتوزیع 

 ) 151,940(  ) 138,258(  ) 48,461(  ) 45,680(  مصاریف عمومیة وإداریة 
 399,091  285,320  177,157  82,551  حصة في صافي نتائج مشاریع مشتركة 

 2,123,474  1,298,886  749,282  410,003  الربح التشغیلي 
         

 43,947  105,100  21,688  12,663  بالصافيدخل آخر (خسارة أخرى)، 
 ) 223,085(  ) 182,467(  ) 66,114(  ) 43,446(  تكالیف تمویل

         
 1,944,336  1,221,519  704,856  379,220  الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل 

         
         الزكاة وضریبة الدخل: 

 ) 69,280(  ) 46,383(  ) 21,494(  ) 17,657(  ضریبة حالیة    
لة      ) 38,470(  ) 17,147(  ) 12,052(  ) 6,961(  ضریبة مؤجَّ
 ) 110,584(  ) 79,211(  ) 44,536(  ) 31,164(  زكاة    

 1,726,002  1,078,778  626,774  323,438  صافي دخل الفترة 
         

         الدخل الشامل اآلخر 
 -  -  -  -  خطط مكافآت محددة أرباح إعادة قیاس من 

 1,726,002  1,078,778  626,774  323,438  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 

 صافي الدخل وإجمالي الدخل الشامل  
 للفترة المتعلق بـ:      

 839,210  543,587  318,768  160,268  المساھمون في الشركة  -
 886,792  535,191  308,006  163,170  الحصص غیر الُمسیِطرة  -
  323,438  626,774  1,078,778  1,726,002 
       

       ربحیة السھم من صافي الدخل (لایر سعودي) 
 450,000  450,000  450,000  450,000  عدد األسھم القائمة (باأللوف) 

 ربحیة السھم األساس والُمخفَّض 
 المتعلقة بالمساھمین في الشركة     

  
0.36 

  
0.71 

  
1.21 

  
1.86 

         
 

   المدیر المالي     العضو المنتدب 
______________________    ______________________   

   حازم أبو سویرح     سلیمان المندیل 
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ل اإلیضاحات المرفقة من   َدة الُموَجَزة.   القوائم المالیة ا من ھذهجزءً   20على  1تُشّكِ ِلیَّة الُمَوحَّ  األوَّ
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     شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
ِلیَّة  َدة الُموَجَزة قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة األوَّ    الُمَوحَّ

           م2019سبتمبر   30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
            
     حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة 

  
 رأس المال

 االحتیاطي  
 النظامي

 األرباح
 المبقاة 

 
 اإلجمالي

الحصص غیر  
 الُمسیِطرة

إجمالي حقوق 
 الملكیة

سعودي لایر  
 باأللوف

لایر سعودي  
 باأللوف

لایر سعودي  
 باأللوف

لایر سعودي  
 باأللوف

لایر سعودي  
 باأللوف

لایر سعودي  
 باأللوف

            
 14,415,452  7,517,348  6,898,104  1,561,595  836,509  4,500,000 (مدقَّق) 2019ینایر  1الرصید كما في 

 1,221,519  627,894  593,625  593,625  -  - وضریبة الدخلالدخل قبل حساب الزكاة 
 )46,383(  )46,383(  -  -  -  - ضریبة حالیة

لة  )17,147(  )17,147(  -  -  -  - ضریبة مؤجَّ
 )79,211(  )29,173(  )50,038(  )50,038(  -  - زكاة

 -  -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر
 1,078,778  535,191  543,587  543,587  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

            
 99,395  99,395  -  -  -  - ضریبة دخل ُمستَردة من الشریك غیر المسیِطر

 )457,500(  )120,000(  )337,500(  )337,500(  -  - توزیعات أرباح
 15,136,125  8,031,934  7,104,191  1,767,682  836,509  4,500,000 (غیر ُمدقَّق) 2019سبتمبر  30الرصید في 

       -  -   
 12,999,539  6,435,591  6,563,948  1,313,930  750,018  4,500,000 (مدقَّق) 2018ینایر  1الرصید كما في 

            
 1,944,336  1,039,245  905,091  905,091  -  - الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل

 )69,280(  )69,280(  -  -  -  - ضریبة حالیة
لة  )38,470(  )38,470(  -  -  -  - ضریبة مؤجَّ

 )110,584(  )44,703(  )65,881(  )65,881(  -  - زكاة
 -  -  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى

 1,726,002  886,792  839,210  839,210  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 )345,000(  )120,000(  )225,000(  )225,000(  -  - توزیعات أرباح

 14,380,541  7,202,383  7,178,158  1,928,140  750,018  4,500,000 (غیر ُمدقَّق) 2018سبتمبر  30الرصید في 
            
 

          
     المدیر المالي     المنتدبالعضو 

_______________________     _________________________   
     حازم أبو سویرح     سلیمان المندیل

 

 
ل اإلیضاحات المرفقة من   َدة القوائم المالیة  ا من ھذه جزءً   20على  1تُشّكِ ِلیَّة الُمَوحَّ الُموَجَزة. األوَّ
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 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
لیة  دة الُموَجَزة قائمة التدفقات النقدیة األوَّ  الُموحَّ

     م2019سبتمبر   30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر 30فترة التسعة أشھر المنتھیة في   
  2019  2018 
 لایر سعودي   

 باأللوف
 لایر سعودي  

 باأللوف
 (غیر ُمدقَّقة)  (غیر ُمدقَّقة) إیضاح 

     التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة
 1,944,336  1,221,519  الدخل قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل

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

 661,784  648,050  استھالك ممتلكات ومصانع ومعدات   
 -  2,717  استھالك أصل حق االستخدام   
 223,085  182,467  تكالیف تمویل   
 20,799  23,417  مكافآت موظفین، بالصافي   
 )399,091(  )285,320(  حصة في صافي نتائج مشاریع مشتركة   
 112  -  ممتلكات ومصانع ومعدات مشطوبة   
 484  )968(  (ربح) خسارة من بیع ممتلكات ومصانع ومعدات   
  1,791,882  2,451,509 

     تسویات رأس المال العامل:
 )103,994(  69,420  حسابات تجاریة مدینة   
 )50,522(  79,131  مخزون   
 )49,409(  142,367  وحسابات مدینة أخرىقروض موظفین ومبالغ مدفوعة مقدًما    
 )20,215(  9,258  مبالغ ُمستَحقة من جھات ذات عالقة   
 4,525  14,050  مبالغ ُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة   
 72,241  169,975  حسابات تجاریة دائنة   
 181,041  )258,004(  وحسابات دائنة أخرىمصاریف مستَحقة الدفع    
     

 2,485,176  2,018,079  صافي التدفقات النقدیة من العملیات
     

 )160,823(  )175,375(  تكالیف تمویل مدفوعة
 )110,516(  )163,534(  زكاة وضریبة دخل مدفوعتان

 2,213,837  1,679,170  صافي التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة
     

     النشاطات االستثماریة
 )45,575(  )25,824(  إضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات

 -  )112(  إضافات على أصل حق االستخدام
 )573,000(  2,000  ودائع بنكیة -صافي حركة في استثمارات قصیرة األجل 

 545,000  373,099  مشتركةتوزیعات أرباح مستلَمة من مشاریع 
لة من بیع ممتلكات ومصانع ومعدات  294  12,196  إیرادات متحصَّ

 )73,281(  361,359  صافي التدفقات النقدیة من (الُمستخَدمة في) النشاطات االستثماریة
 

 النشاطات التمویلیة
    

 )944,328(  )906,092(  صافي حركة في قروض ألجل
 )122,000(  )948,000(  صكوكصافي حركة في 

 )301,875(  )235,378(  ُمسدَّد من قرض مساند من الشریك غیر الُمسیِطر
 )570,000(  )795,000(  توزیعات أرباح مدفوعة

 -  )2,361(  ُمسدَّد من التزام عقد إیجار
 -  99,395  ضریبة دخل استردھا الشریك غیر المسیِطر

 )1,938,203(  )2,787,436(  النقدیة المستخَدمة في النشاطات التمویلیةصافي التدفقات 
 

 صافي (النقص) الزیادة في النقد وما في حكمھ
  

)746,907( 
  

202,353 
 3,056,569  4,107,011  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
 3,258,922  3,360,104 10 النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

 (یُتبَع)     
 

ل اإلیضاحات المرفقة من   َدة الُموَجَزة. القوائم المالیة  ا من ھذه جزءً   20على  1تُشّكِ ِلیَّة الُمَوحَّ  األوَّ
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 شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
لیة  دة الُموَجَزةقائمة التدفقات النقدیة األوَّ  (تتمة)   الُموحَّ

   م2019سبتمبر   30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
     
 فترة التسعة أشھر المنتھیة  

 سبتمبر 30في 
       2019      2018 
 لایر سعودي    

 باأللوف   
 لایر سعودي    

 باأللوف   
 (غیر ُمدقَّقة)   ُمدقَّقة)(غیر   

     معامالت غیر نقدیة:
 35,347  3,780 تكلفة تمویل ُمستَحقة الدفع على قرض مساند من الشریك غیر الُمسیِطر

 4,291  2,512  إطفاء تكالیف معامالت على قروض ألجل
 -  510  مبالغ ُمعتَرف بھا كأصل حق االستخدام والتزام عقد اإلیجار

 -  32,523 )16مبالغ ُمعتَرف بھا كأصل حق االستخدام عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 -  30,858 )16مبالغ ُمعتَرف بھا كالتزام عقد إیجار عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 )16الدولي للتقریر المالي رقم (مبالغ ُمعتَرف بھا كأصل حق االستخدام عند تطبیق المعیار 
 مخصومة من المبالغ المدفوعة مقدًما   

 
1,665 

  
- 

 -  800  فائدة ُمستَحقة الدفع على التزام عقود إیجار
 22,624  -  صافي حركة مبلغ غیر نقدي في فائدة ُمستَحقة الدفع

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المدیر المالي  العضو المنتدب 
  _____________________ ______________________ 

   حازم أبو سویرح  سلیمان المندیل 
 

 
ل اإلیضاحات المرفقة من   َدة الُموَجَزة. القوائم المالیة  ا من ھذه جزءً   20على  1تُشّكِ ِلیَّة الُمَوحَّ  األوَّ
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 وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) 
دة الُموَجَزة ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
              

            معلومات عن الشركة  01
              

لة في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة  إنَّ شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي ("الشركة") ھي   شركة مساھمة سعودیة ُمسجَّ
ل ھو ص.  1996ینایر  1ھــ (الموافق  1416شعبان   10وتاریخ  1010139946بُِموِجب السجل التجاري رقم  م)، وعنوان الشركة الُمسجَّ

 ، مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة. 99833ب 
              

دة الُموَجَزة المرفقة نشاطات الشركة وشركتھا التابعة المباشرة التالیة والشركت  ِلیَّة الُموحَّ ُن القوائم المالیة األوَّ ْین التابعتْین لشركتھا التابعة  تَتََضمَّ
 (الُمشار إلیھا معًا بـ "المجموعة"): 

 نسبة الملكیة  بلد التسجیل            
 % 50  المملكة العربیة السعودیة   للبتروكیماویات (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعةالشركة الوطنیة 

 
 فیما یلي الشركتان التابعتان للشركة الوطنیة للبتروكیماویات: 

    

 % 65  المملكة العربیة السعودیة     الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة ذات مسؤولیة محدودة) 
 % 65 اإلمارات العربیة المتحدة   بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة ذات مسؤولیة محدودة بالمنطقة الحرة) شركة 

              
لة بموجب السجل التجاري رقم ( ) الصادر  1010246363إنَّ الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") ھي شركة سعودیة مساھمة ُمسجَّ

  53م)، حیث تأسست وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ق/2008مارس    16ھــ (الموافق  1429ربیع األول    8بتاریخ  بمدینة الریاض  
 م)، 2008فبرایر  23ھــ (الموافق 1429َصفَر  16بتاریخ 

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

ل بموجب السجل  2007دیسمبر  9ھـ (الموافق 1428ذي القعدة  29وتاریخ  2055008886رقم  م)، ولھا فرع في مدینة الجبیل ُمسجَّ
 . 2055009065التجاري رقم  

              
ر الشركاء في الشركة السعودیة للبولیمرات  2019سبتمبر    30وخالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في   رأسمال الشركة السعودیة    تخفیضم، قرَّ

رأس المال   تخفیضملیون لایر سعودي. ولم تُستَكمل اإلجراءات النظامیة المتعلقة ب  1,406ملیون لایر سعودي إلى  4,800للبولیمرات من 
 ة الفترة. حتى نھای 

              
م بموجب ترخیص تجاري لشركة  2011فبرایر  15تأسَّست شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ش.م.ح. بالمنطقة الحرة بمطار دبي بتاریخ 

ل للشركة ھو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم   باإلمارات العربیة  دبي    -  420أي إي    6تعمل بالمنطقة الحرة بمطار دبي. والعنوان المسجَّ
 المتحدة. 

              
یرھا  تُزاِوُل المجموعة تنمیة وتطویر القاعدة الصناعیة في المملكة العربیة السعودیة وعلى األخص الصناعات البتروكیماویة وفتح مجاالت تصد

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

              
            أساس اإلعداد  02

              
            بیان االلتزام  1-2

ِلیَّة   دة الُموَجَزةأِعّدت ھذه القوائم المالیة األوَّ )  34م وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (2019سبتمبر    30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في    الُموحَّ
 "التقریر المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة. 

              
ن القوائم  دة السنویة إلعدادھا و وال تتضمَّ دة الُموَجَزة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالیة الُموحَّ ِلیَّة الُموحَّ فقا  المالیة األوَّ

ة السنویة للمجموعة  د للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة، وینبغي قراءتھا جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالیة الُموحَّ 
دة الُموَجَزة مع تلك المتبعة في  2018دیسمبر   31عن السنة المنتھیة في  ِلیَّة الُموحَّ م. وتتفق السیاسات المحاسبیة المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ

دة السنویة للمجموعة عن السنة المنتھیة في  اء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتباًرا  م، باستثن 2018دیسمبر  31إعداد القوائم المالیة الُموحَّ
ر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم یدخل حیز التنفیذ بعد.3م (إیضاح  2019ینایر    1من    ). ولم تنفِّذ المجموعة التطبیق المبّكِ

              
م، وأُْفِصَح عن السیاسات المحاسبیة  2019ینایر    1"عقود اإلیجار" اعتباًرا من  )  16وقد طبَّقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 ). 3لھذ المعیار الجدید في إیضاح (
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   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة الُموَجَزة ِلیَّة الُموحَّ  غیر ُمدقَّقة) (تتمة) (  إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
              

        أساس اإلعداد (تتمة)  02
              
            أساس القیاس  2-2

دة الُموَجَزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام أساس  ِلیَّة الُموحَّ االستحقاق المحاسبي. وفیما یتعلق بمكافآت الموظفین  تُعَدُّ القوائم المالیة األوَّ
 وما بعد التوظیف األخرى، تُستخدم حسابات القیمة الحالیة االكتواریة. 

              
دة الُموَجَزة باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة   ِلیَّة الُموحَّ للمجموعة، باستثناء شركة بولیمرات الخلیج  وتُْعَرض القوائم المالیة األوَّ

دة الُموَجَزة من عملة الدوالر األمریكي إلى عملة ال ِلیَّة الُموحَّ لایر السعودي بسعر  للتوزیع (ش. م. ح.) التي تُترجم في ھذه القوائم المالیة األوَّ
ب كافة القیم إلى أ 1لایر سعودي مقابل  3.75ثابت قدره   قرب قیمة باأللوف، ما لم یُذكر خالف ذلك. دوالر أمریكي. وتُقرَّ

              
            أساس التوحید  3-2
              

دة الُموَجَزة للمجموعة من القوائم المالیة للشركة وشركتیھا التابعتین. والشركتان الت  ِلیَّة الُموحَّ ابعتان ھما منشأتان تسیطر  تتألف القوائم المالیة األوَّ
ة  المجموعة علیھما. وتتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر العوائد المتغیرة، أو یكون لھا حقوق فیھا، نتیجة مشاركتھا مع المنشأ

ى  ، علالمستثَمر فیھا ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على المنشأة المستثَمر فیھا. وال تسیطر المجموعة
 وجھ التحدید، على المنشأة المستثَمر فیھا إال إذا توفر لدى المجموعة العناصر الثالثة التالیة كافة: 

              
 ات الصلة). أ) السیطرة على المنشأة المستثَمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات المنشأة المستثَمر فیھا ذ

ض لمخاطر العوائد المتغیِّرة أو الحق فیھا نتیجة اشتراكھا مع الشركة المستثَمر فیھا. ب)     التعرُّ
     جـ) القدرة على استخدام صالحیتھا على الشركة المستثَمر في التأثیر على عوائدھا. 

              
د القوائم المالیة  ابتداًء من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة، ویتوقف توحیدھما ابتداًء تاریخ انقطاع تلك السیطرة.   للشركات التابعةوتُوحَّ

وتُحذَف االستثمارات والمعامالت واألرصدة واألرباح والخسائر غیر المحققة من المعامالت فیما بین شركات المجموعة. وتتماشى السیاسات  
 تي تطبِّقھا المجموعة. مع تلك ال للشركات التابعةالمحاسبیة 

              
شامل  وتُظَھر الحصص غیر الُمسیِطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة غیر المملوكة بالكامل كلٌّ على ِحدة في قائمة الدخل والدخل ال

ِلیَّة  دة الُموَجَزة وقائمة المركز المالي األوَّ ِلیَّة الُموحَّ دة الُموَجَزة،  اآلخر األوَّ ِلیَّة الُموحَّ دة الُموَجَزة وقائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة األوَّ الُموحَّ
 على التوالي. 

              
دة الُموَجَزة  4-2 ِلیَّة الُموحَّ      اعتماد القوائم المالیة األوَّ
              

ِلیَّة  دة الُموَجَزة بتاریخ اعتُمدت ھذه القوائم المالیة األوَّ  ھـ). 1441صفر  28م (الموافق 2019أكتوبر   27الُموحَّ
              

            السیاسات المحاسبیة الجدیدة  03
              

یستلزمھ معیار المحاسبة  م. ووفقًا لما 2019ینایر  1) "عقود اإلیجار" اعتباًرا من 16طبَّقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
م، لكن  2019)، فقد أفُِصَح عن طبیعة ھذا المعیار وتأثیره أدناه. وتطبَّق عدة تعدیالت وتفسیرات أخرى للمرة األولى في عام  34الدولي رقم (

دة الُموَجَزة للمجموعة.  ِلیَّة الُموحَّ  لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة األوَّ
              
 ) "عقود اإلیجار" 16المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (  1-3
              

) الصادر عن لجنة  4) "عقود اإلیجار" والتفسیر رقم (17) َمحلَّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (16یحلُّ معیار المحاسبة الدولي رقم ( 
) الصادر عن لجنة تفسیرات  15كانت اتفاقیة ما تشتمل على عقد إیجار" والتفسیر رقم (تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي "تحدید ما إذا 

) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر (تقییم جوھر المعامالت متضمنة الشكل  27الحوافز" والتفسیر رقم ( - المعاییر "عقود اإلیجار التشغیلي  
تراف بعقود اإلیجار وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا، ویُلزم المستأجرین بالمحاسبة  النظامي لعقد إیجار". وینصُّ المعیار على مبادئ االع

 عن معظم عقود اإلیجار ضمن نموذج قائمة مركز مالي واحد. 
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   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة الُموَجَزةإیضاحات حول القوائم  ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)   المالیة األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
              

            (تتمة)  السیاسات المحاسبیة الجدیدة  03
              
 (تتمة)  ) "عقود اإلیجار" 16المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (  1-3
   

ر وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (ولم   ). وسیستمر  17) عن معیار المحاسبة الدولي رقم (16تتغیر تغیًرا جوھریًا المحاسبة عن المؤّجِ
ا عقود إیجار تمویلي باستخدام المبادئ ذاتھا المنصوص علیھا في مع ا كعقود إیجار تشغیلي وإمَّ ار  ی المستأجرون في تصنیف عقود اإلیجار إمَّ

) لم ینشأ عنھ تأثیر على عقود اإلیجار التي تكون المجموعة  16). ولذا، فإنَّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (17المحاسبة الدولي رقم (
ر.   فیھا ھي المؤّجِ

            
)  16التراكمي لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (وقد طبَّقت المجموعة طریقة األثر الرجعي الُمعدَّل الذي یستلزم االعتراف بالتأثیر 

م على األرباح المبقاة وعدم إجراء تعدیل على السنوات الماضیة. وحیث إنَّ المجموعة اعترفت بأصول حق االستخدام  2019ینایر    1مبدئیًا في  
ل  بالمبلغ الذي یعادل التزامات اإلیجار، لم یكن ھناك تأثیر على األرباح المبقا ة. وقد اختارت المجموعة استخدام إجراء عملي في عملیة التحوُّ

) الصادر  4) والتفسیر رقم (17یسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي ُحّدِدت سابقًا بأنَّھا عقود إیجار تطبِّق معیار المحاسبة الدولي رقم (
طبیق المبدئي. واختارت المجموعة أیًضا استخدام إعفاءات االعتراف في عقود  عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي في تاریخ الت 

شھًرا أو أقل وال تتضمن خیار شراء ("عقود اإلیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار التي یكون   12اإلیجار التي تبلغ مدتھا من تاریخ البدء 
 ). فیھا األصل محل العقد ذات قیمة ضئیلة ("األصول ضئیلة القیمة"

              
 ) 16طبیعة تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 
)، صنَّفت المجموعة  16لدى المجموعة عقود إیجار لبنود مختلفة من األراضي والسیارات. وقبل تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ا كعقد إیجار تشغیلي. وُصّنِف عقد إیجار كعقد إیجار  كل عقد من عقود إیجارھا (كمستأِجر) في تاریخ  ا كعقد إیجار تمویلي أو إمَّ بدایة العقد إمَّ
جار  تمویلي إذا كان یترتب علیھ تحویل جوھري لكافة المخاطر المنافع المتعلقة بملكیة األصل المستأَجر إلى المجموعة، وإال ُصّنِف كعقد إی 

رة أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى من  تشغیلي. وُرسملت عقود اإلیجار عند ب  دء عقد االیجار بالقیمة العادلة في تاریخ بدء إیجار العین المؤجَّ
 ُدفعات اإلیجار، إْن كانت أقل من القیمة العادلة. 

 
عت ُدفعات اإلیجار ما بین فائدة (الُمعتَرف بھا كتكالیف تمویل) وانخفاض في التزام عقد اإلیجار. وفي عقد اإلیجار التشغیلي، ل م تَُرسمل  ُووّزِ

عقد  العقارات المستأَجرة، ولم یُعتَرف بُدفعات اإلیجار كمصروف إیجار في الربح أو الخسارة وفقًا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة 
بات الدائنة  اإلیجار. واعتُرف بأي إیجار مدفوع مقدًما وأي إیجار ُمستَحق الدفع ضمن المبالغ المدفوعة مقدًما والحسابات التجاریة الدائنة والحسا

 األخرى، على التوالي. 
 

احد على جمیع عقود اإلیجار، باستثناء )، طبَّقت المجموعة طریقة االعتراف والقیاس الو16وعند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ل معینة وإجراءات عملیة ُمحدَّ  دة  عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة القیمة. وینصُّ المعیار على متطلبات تحوُّ

 طبَّقتھا المجموعة. 
              

       تشغیلي عقود اإلیجار التي جرى المحاسبة عنھا سابقًا كعقود 
یجار  اعترفت المجموعة بأصول حق االستخدام والتزامات اإلیجار لتلك عقود اإلیجار الُمصنَّفة سابقا كعقود إیجار تشغیلي، باستثناء عقود اإل

اللتزامات عقد اإلیجار، ُمعدلة  قصیرة وعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة القیمة. واعتُِرَف بأصول حق االستخدام بناًء على المبلغ الُمعاِدل  
لى القیمة  حسب أي مبالغ مدفوعة مقدًما وأي مبالغ مستحق الدفع ذات صلة ُمعتَرف بھا سابقًا لعقد اإلیجار. واعتُِرَف بالتزامات اإلیجار بناًء ع

 ق المبدئي. الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة، مخصومة باستخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبی 
              

     وطبَّقت المجموعة أیًضا اإلجراءات العملیة المتاحة حیث: 
     

   • استخدمت ُمعدَّل خصم واحد على مجموعة من عقود اإلیجار ذات الخصائص المماثلة بدرجة معقولة. 
لة   بالتزامات مباشرة قبل تاریخ التطبیق المبدئي. • اعتمدت على تقییمھا ما إْن كانت عقود اإلیجار ُمحمَّ

 شھًرا في تاریخ التطبیق المبدئي.  12• طبَّقت إعفاءات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار التي تنتھي مدتھا خالل 
 • استبعدت التكالیف المباشرة المبدئیة من قیاس أصل حق االستخدام في تاریخ التطبیق المبدئي. 

ر في تحدید مدة عقد اإلیجار الذي یتضمَّن خیارات تمدید عقد اإلیجار أو إنھائھ. • است   خدمت اإلدراك المتأّخِ
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   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة الُموَجَزة ِلیَّة الُموحَّ  ُمدقَّقة) (تتمة) (غیر   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
              

            (تتمة)  السیاسات المحاسبیة الجدیدة  03
              
 (تتمة)  ) "عقود اإلیجار" 16المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (  1-3
            

            أصول حق االستخدام 
المجموعة بأصول حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي یصبح فیھ األصل محل العقد متاًحا لالستخدام). وتُقَاس  تعترف  

أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استھالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القیمة، وُمعدَّلة حسب أي إعادة قیاس في  
إلیجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإلیجار الُمعتَرف بھا والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبَّدة   التزامات عقد

حیال   ومدفوعات اإلیجار الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإلیجار، ناقًصا أي حوافز إیجار مستلَمة. وما لم تكن المجموعة متیقنة بصورة معقولة
على  لحصول على ملكیة األصل المستأَجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، تُستَھلك أصول حق االستخدام الُمعتَرف بھا وفقًا لطریقة القسط الثابت ا

 مدى عمرھا اإلنتاجي التقدیري أو مدة عقد اإلیجار، أیُّھما أقصر. وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القیمة. 
              

            التزامات عقود اإلیجار 
عقد اإلیجار.  تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإلیجار، بالتزامات اإلیجار التي تُقَاس بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي تَُدفع على مدى فترة  

الفعلیة) ناقًصا أي حوافز إیجار ُمستَحقة القبض ومدفوعات  وتشتمل مدفوعات اإلیجار على المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة 
ن أیًضا مدفوعات اإلیجار   اإلیجار المتغیِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتتضمَّ

فوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار إذا كان عقد اإلیجار یعكس  سعر ممارسة خیار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسھ المجموعة ومد
  ممارسة المجموعة خیار إنھاء مدفوعات اإلیجار المتغّیِرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل یعترف بھا كمصروف في الفترة التي یتسبب 

 خاللھا الحدث أو الظرف في إجراء السداد. 
              

القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإلیجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة  وعند حساب 
تزاید  المنصوص علیھا ضمنیًا في عقد اإلیجار یتعذَّر تحدیده بیُسر. وبعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یَُزاد مبلغ التزامات عقد اإلیجار لیعكس 

تغیر   ویُخفَّض حسب ُدفعات اإلیجار الُمسدَّدة. فضًال عن ذلك، یُعَاد قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات عقد اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو  الفائدة
 في ُمدة عقد اإلیجار؛ سواء كان تغیُّر في دفعات اإلیجار الثابتة الفعلیة أو تغیُّر في تقییم شراء األصل محل العقد.

              
       عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة القیمة

 تُطّبِق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل للمعدات (أي عقود اإلیجار تلك التي تبلغ
تتضمَّن خیار شراء)، وتُطّبِق أیًضا إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة  شھًرا أو أقل من تاریخ بدء العقد وال  12مدتھا 

لایر سعودي). ویُْعتََرف بُدفعات عقود   18,750القیمة على عقود إیجار التجھیزات المكتبیة التي تُعتبر منخفضة القیمة (أي التي تقل عن 
د اإلیجار ذات األصول منخفضة القیمة كمصروف وفقًا لطریقة القسط الثابت على مدى  اإلیجار المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقو

ألموال  فترة عقد اإلیجار. وتُخَصم ُدفعات عقود اإلیجار باستخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي باعتباره السعر الذي یدفعھ المستأِجر القتراض ا
 تصادیة مماثلة وذات فترات وظروف مشابھة. الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة في بیئة اق

              
   األحكام المحاسبیة في تحدید مدة عقود اإلیجار مع خیارات التجدید 

د المجموعة مدة عقد اإلیجار كمدة عقد إیجار غیر قابلة لإللغاء مع أي فترات یغطیھا خیار تمدید عقد اإلیجار إذا كان مؤكًَّدا   معقولة  بصورة  تُحّدِ
 ممارستھ أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار إذا كان مؤكَّدا بصورة معقولة عدم ممارستھ. 

  



12 

   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة الُموَجَزة ِلیَّة الُموحَّ  ُمدقَّقة) (تتمة) (غیر   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
              

            (تتمة)  السیاسات المحاسبیة الجدیدة  03
              
 (تتمة)  ) "عقود اإلیجار" 16المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (  1-3
              

َدة الُموَجَزة المبالغ الُمعتَرف بھا في قائمة المركز  ِلیَّة الُمَوحَّ َدة الُموَجَزة وقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ ِلیَّة الُمَوحَّ  المالي األوَّ
 
   أصل حق االستخدام        
        

 األراضي 
  

 المعدات 
  

 اإلجمالي 
التزامات عقود   

 اإلیجار 
لایر سعودي         

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
َدة   ِلیَّة الُمَوحَّ مبالغ ُمعتَرف بھا في قائمة المركز المالي األوَّ

 الُموَجَزة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 2019ینایر  1) في 16(   

 
 

28,571 

  
 

3,952 

  
 

32,523 

  
 

30,858 
 510  622  622  -     إضافات خالل الفترة 

 -  ) 2,717(  ) 1,005(  ) 1,712(     الفترة مصروف استھالك خالل 
لة للفترة   800  -  -  -     فائدة ُمحمَّ

 ) 2,361(  -  -  -     مدفوعات خالل الفترة 
 29,807  30,428  3,569  26,859     2019سبتمبر  30في 

              
دة الُموَجزة خالل  ألف لایر    2,717اعتُِرَف باستھالك أصول حق االستخدام بقیمة   ِلیَّة الُموحَّ سعودي في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

 فترة التسعة أشھر. 
              
ة  2-3      التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّ
              

دة  ِلیَّة الُموحَّ الُموَجَزة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ  یتطلُب إعداد القوائم المالیة األوَّ
التیقن  الُمفَصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاریخ القوائم المالیة. غیر أنَّ عدم  

شأ عنھ نتائج قد تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات التي تتأثر  حیال ھذه االفتراضات والتقدیرات قد ین 
دم للحكم  بذلك في المستقبل. وتستند ھذه التقدیرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یُعتقَد بأنَّھا معقولة في ظل الظروف، وتُستَخ

لوبات التي ال تتضح بسھولة من مصادر أخرى. وتُجَرى باستمرار مراجعة التقدیرات واالفتراضات  على القیم الدفتریة لألصول والمط 
ترات المستقبلیة  األساسیة. ویُعتَرف بالتعدیالت التي تُجرى على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تُعدَّل فیھا التقدیرات أو فترة التنقیحات والف

ضت للتغییر تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة، باستثناء التقدیرات الجدیدة الھامة والمصادر الھامة للتقدیرات  إذا كانت التقدیرات التي تعرَّ 
 ). 3-1) كما ھو مذكور أعاله في المالحظة (16وعدم دقتھا فیما یتعلق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
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   لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة 
دة الُموَجَزة ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
              

       الممتلكات والمصانع والمعدات  04
              

     الحركة في ممتلكات المجموعة ومصانعھا ومعداتھا فیما یلي: تمثلت 
 فترة التسعة أشھر المنتھیة             

 سبتمبر  30في  
           2019 

لایر سعودي  
 باأللوف 

 (غیر ُمدقَّقة) 

2018 
لایر سعودي  

 باأللوف 
 (غیر ُمدقَّقة) 

             
 16,071,975  15,020,745       الفترةصافي القیمة الدفتریة في بدایة 

 45,575  25,824         إضافات خالل الفترة 
 ) 778(  ) 11,228(    صافي القیمة الدفتریة لالستبعادات خالل الفترة
 ) 112(  -    صافي القیمة الدفتریة للمشطوبات خالل الفترة

ل خالل الفترة   ) 661,784(  ) 648,050(        االستھالك الُمحمَّ
            

 15,454,876  14,387,291         صافي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة 
              

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

              
            االستثمار في مشاریع مشتركة  05

              
لتْین في المملكة العربیة   السعودیة كشركتین ذات مسؤولیة محدودة: تتمثل المشاریع المشتركة في الشركتْین التالیتْین المسجَّ

              
 نسبة الملكیة            

 % 50         شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
 % 50         شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

              
       شركة شیفرون فیلیبس السعودیة  1-5
            

لة في مدینة الجبیل بالمملكة العربیة السعودیة بموجب  إنَّ شركة شیفرون فیلیبس  السعودیة ("الشركة") ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ
ٌل بموجب  1996یولیو  8ھـ (الموافق 1417صفر  22وتاریخ  2055003839السجل التجاري رقم  م)، ولھا فرع في مدینة الجبیل ُمسجَّ

إنتاج اإلیسوبنتان والتولوین ووقود الغاز والھبتان والھیدروجین والبنتان العادي والبنزین  وتزاول، 2055009584السجـل التجاري رقم 
 والسیكلوھكسان ومركبات ھیدروكربون العطریة المختلطة. 

            
ر الشركاء في شركة شیفرون فیلیبس السعودیة، خالل عام   ملیون    411.3السعودیة بواقع  م، تخفیض رأسمال شركة شیفرون فیلیبس  2018قرَّ

ھـ). ولم تُستَكمل بعد اإلجراءات النظامیة المتعلقة  1439ذو الحجة    24م (الموافق  2018سبتمبر    4لایر سعودي بموجب قرار صدر بتاریخ  
 بھذا األمر كما بتاریخ القوائم المالیة. 

            
       شركة الجبیل شیفرون فیلیبس  2-5
            

لة في مدینة الجبیل بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التج اري  إنَّ شركة الجبیل شیفرون فیلیبس ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجَّ
ٌل بموجب السجل  2003أغسطس    23ھـ (الموافق  1424جمادى اآلخرة    25وتاریخ    2055005901رقم   م)، ولھا فرع بمدینة الجبیل ُمسجَّ

 . وتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في إنتاج وبیع الستایرین ومزیج الموغاز والبنزین العطري وزیت الوقود. 2055005935التجاري رقم 
            

ر الشركاء في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس، خالل عام  ملیون لایر   994م، تخفیض رأسمال شركة الجبیل شیفرون فیلیبس بواقع 2018قرَّ
ھـ). ولم تُستَكمل بعد اإلجراءات النظامیة المتعلقة بھذا  1439ذو الحجة    24م (الموافق  2018سبتمبر    4بموجب قرار صدر بتاریخ  سعودي  

 األمر كما بتاریخ القوائم المالیة. 
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   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة الُموَجَزة ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
              

         المخزون  06
 2019سبتمبر  30         

 لایر سعودي     
 باأللوف      

 (غیر ُمدقَّقة)    

دیسمبر  31
2018 

 لایر سعودي     
 باأللوف      
 (ُمدقَّقة)      

            
ة الصنع  558,056  452,358       بضاعة تامَّ

 411,506  425,055       قِطع غیار 
 132,798  145,352    كتالیست (محفزات) ومواد كیماویة وإضافات 

 748  1,212       مواد خام 
         1,023,977  1,103,108 
            

     المبالغ المدفوعة مقدًما والحسابات المدینة األخرى  07
 2019سبتمبر  30         

 لایر سعودي      
 باأللوف       

 (غیر ُمدقَّقة)    

دیسمبر  31
2018 

 لایر سعودي     
 باأللوف      
 (ُمدقَّقة)      

            
 27,429  43,335       مبالغ مدفوعة مقدًما 

 27,942  33,914    الجزء المتداول  - قروض موظفین 
 31,732  26,298    ضریبة قیمة مضافة ُمستَحقة القبض، بالصافي 

 12,163  8,399      إیرادات فوائد ُمستَحقة الدفع 
 2,264  2,264    تأمین نقدي مقابل ضمان بنكي
 136,759  -      مطالبة تأمین قابلة لالسترداد 

 16,455  -    ) 13تأمین نقدي مقابل إصدار صكوك (إیضاح 
 8,548  4,140       حسابات مدینة أخرى 

         118,350  263,292 
            

     المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا  08
            

المسیَطر علیھا بصورةٍ مشتركٍة من قِبل ھذه الجھات (الجھات المنتسبة) أو  تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین والمنشآت المسیَطر علیھا أو 
 التي تمارس ھذه الجھات (الجھات المنتسبة) نفوذا ھاما علیھا. 

      
     فیما یلي المعامالت الرئیسة مع الجھات ذات العالقة:  أ) 

 فترة التسعة أشھر المنتھیة           
 سبتمبر  30في 

 
 

 
 عالقة الجھات ذات ال

   
 
 

 العالقة 

  
 
 
 طبیعة المعامالت 

2019 
 لایر سعودي  

 باأللوف 
 (غیر ُمدقَّقة) 

2018 
لایر سعودي  

 باأللوف 
 (غیر ُمدقَّقة) 

            
 198,892  151,166  مبیعات  مشروع مشترك شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 

 ) 17,984(  ) 68,225(  مشتریات     أ) -1(مالحظة 
 ) 232,694(  ) 221,407(  خدمات دعم ومساندة        

 283,278  230,034  مبیعات  مشروع مشترك شركة الجبیل شیفرون فیلیبس
 ) 893,696(  ) 823,350(  مشتریات       
 -  573  خدمات دعم ومساندة        
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   مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعةشركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة 
دة الُموَجَزة ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
            

     (تتمة)  المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا  08
            
       :(تتمة)   المعامالت الرئیسة مع الجھات ذات العالقةفیما یلي   أ) 

 فترة التسعة أشھر المنتھیة           
 سبتمبر  30في 

 
 

 
 عالقة الجھات ذات ال

   
 
 

 العالقة 

  
 
 
 طبیعة المعامالت 

2019 
 لایر سعودي  

 باأللوف 
 (غیر ُمدقَّقة) 

2018 
لایر سعودي  

 باأللوف 
 (غیر ُمدقَّقة) 

شیفرون فیلیبس كمیكال كمباني إل إل سي  
 أ) -2(مالحظة 

 ) 37,916(  ) 38,017(  امتیاز  الجھة ذات العالقة 

            
شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت  

 كمباني إل إل سي 
 ) 72,782(  ) 57,472(  خدمات دعم ومساندة   الجھة ذات العالقة 

            
شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز  

 إل إل سي 
 ) 7,581(  ) 10,256(  خدمات دعم ومساندة   الجھة ذات العالقة 

 ) 238,545(  ) 196,106(  أتعاب تسویقیة        
            

 ) 14,417(  ) 17,412(  خدمات دعم ومساندة   الجھة ذات العالقة   كمیكال سرفسز إنك. 
            

أبرمت المجموعة اتفاقیة تسھیالت مشتركة ("االتفاقیة") مع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة ("المشروع المشترك")، حیث   أ)  -1(مالحظة 
م المشروع المشترك بموجبھا خدمات دعم ومساندة إلى المجموعة في مجاالت التشغیل والصیانة وخدمات الدعم اإلداري   یقّدِ

 والدعم الفني. 
            

لت   ب)-2(مالحظة  أبرمت المجموعة اتفاقیة امتیاز ("االتفاقیة") مع شیفرون فیلیبس كمیكال إل إل سي خالل السنوات الماضیة، حیث حمَّ
 على المجموعة مقابل استخدام عملیات البلمرة.  رسوم امتیازالجھة ذات العالقة 

            

َدة) قرًضا مسانًدا ال یحمل فائدة بقیمة  قدَّم الشریك غیر     أ) -3(مالحظة    1,131.7المسیِطر في الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة تابعة ُمَوحَّ
ملیون لایر سعودي في السنوات السابقة لتمویل إنشاء مصنع بتروكیماویات. ویخضع سداد القرض لبعض التعھدات التي  

ملیون لایر   794.5). وقد سدَّدت المجموعة مبلغًا بقیمة 12اح تُستوفى بموجب شروط تسھیالت القروض التجاریة (إیض
 سعودي في الفترة الحالیة والفترة السابقة. 

            
     فیما یلي األرصدة الختامیة للجھات ذات العالقة:  ب) 

 
 
 

 جھات ذات عالقة 

 2019سبتمبر  30      
 لایر سعودي 

 باأللوف  
 (غیر ُمدقَّقة) 

 2018دیسمبر  31
 لایر سعودي  

 باأللوف 
 (ُمدقَّقة) 

            
     المبالغ الُمستَحقة من جھات ذات عالقة ضمن األصول المتداولة:  ب -1

 172,631  161,288     شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
 48,695  50,780     شركة الجبیل شیفرون فیلیبس

         212,068  221,326 
            
     المبالغ الُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة ضمن المطلوبات المتداولة:  ب -2

 86,524  115,313     شركة الجبیل شیفرون فیلیبس
 72,187  64,399     شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 

 48,200  43,510    شیفرون فیلیبس كمیكال إنترناشونال سیلز إل إل سي 
 2,261  -  شیفرون فیلیبس كمیكال جلوبال إمبلویمنت كمباني إل إل سي 

         223,222  209,172 
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   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة

دة  ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)   الُموَجَزةإیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
            م 2019سبتمبر  30في 

            
     (تتمة)  المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا  08

            
    فیما یلي مكافأة ِكبار موظفي اإلدارة:  جـ)

            
فیما یلي تفاصیل مكافأة كبار موظفي اإلدارة عن  ویمثل ِكبار موظفي اإلدارة أعضاء مجلس إدارة المجموعة والمدیرین بھا وِكبار موظفیھا. 

 م: 2018سبتمبر   30م و 2019سبتمبر  30فترتي التسعة أشھر المنتھیتْین في 
            
 فترة التسعة أشھر المنتھیة           

 سبتمبر  30في  
         2019 

 لایر سعودي  
 باأللوف 

 (غیر ُمدقَّقة) 

2018 
 لایر سعودي  

 باأللوف 
 (غیر ُمدقَّقة) 

            
 20,204  17.729      مكافآت موظفین قصیرة األجل 

 2,701  2.644       مكافآت نھایة خدمة 
         20.373  22,905 
            

     الودائع البنكیة  - االستثمارات القصیرة األجل  09
            

یة أكثر  إنَّ ھذه الودائع البنكیة محتفَظ بھا كاستثمارات قصیرة األجل ومودعة لدى بنوك محلیة باللایر السعودي وتبلغ تواریخ استحقاقھا األصل
تاریخ إیداعھا، حسب المتطلبات النقدیة الفوریة للمجموعة، وتحقق فائدة حسب معدالت الودائع قصیرة  من ثالثة أشھر وأقل من سنة واحدة من  

 األجل ذات الصلة. 
            
            

       النقد وما في حكمھ  010
            

     یتألف النقد وما في حكمھ مما یلي: 
            
 2019سبتمبر  30         

 لایر سعودي  
 باأللوف 

 (غیر ُمدقَّقة) 

 2018دیسمبر  31
 لایر سعودي  

 باأللوف 
 (ُمدقَّقة) 

            
 1,102,011  771,904       أرصدة بنكیة 
 3,005,000  2,588,200       ودائع ألجل 

         3,360,104  4,107,011 
            

محلیة وأجنبیة باللایر السعودي والدوالر األمریكي، على التوالي، ویبلغ تاریخ استحقاقھا ثالثة أشھر أو  إنَّ الودائع ألجل محتفظ بھا لدى بنوك  
 أقل، وتحمل عمولة حسب األسعار التجاریة. 

            
ملیون لایر سعودي) متنازٌل    2,097:  2018دیسمبر    31ملیون لایر سعودي (  2,312إنَّ جزًءا من النقد وما في حكمھ لدى المجموعة بقیمة  

). ویتضمَّن ذلك مبلغًا بقیمة  12عنھ كضمان مقابل تسھیالت القروض من اتحادات بنوك تجاریة وصندوق االستثمارات العامة (انظر إیضاح  
 ملیون لایر سعودي) متعلقًا بمتطلبات خدمة دین. 1,185: 2018دیسمبر  31ملیون لایر سعودي ( 1,471

            
         رأس المال  011

            
م و  2019سبتمبر    30لایر سعودي للسھم الواحد كما في    10ملیون سھم بقیمة    450ملیون لایر سعودي ُمقسٌَّم إلى    4,500یبلغ رأس المال  

 م. 2018دیسمبر  31
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   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة

دة الُموَجَزةإیضاحات حول   ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)   القوائم المالیة األوَّ
            م 2019سبتمبر  30في 

            
         القروض ألجل  012

            
بنوك تجاریة محلیة وأجنبیة وصندوق  تَُمثُِّل القروض ألجل المبالغ المستخَدمة من تسھیالت القروض التي حصلت علیھا المجموعة ِمن اتحاد 

  االستثمارات العامة وصندوق التنمیة الصناعیة السعودي. وھذه التسھیالت َمْكفُولَة بعدة ضمانات بما في ذلك رھن بعض ممتلكات المجموعة 
أسعار الفائدة للتعامل بین بنوك لندن ومصانعھا ومعداتھا وحساباتھا البنكیة وودائعھا ألجل. وتحمل ھذه القروض أسعار فائدة متغیِّرة تزید عن  

("الیبور") وتتوافق مع شروط كل اتفاقیة تسھیل قرض. وینبغي أن تُسدد ھذه القروض على أقساط نصف سنویة. وقد أُِعیَد تصنیف الجزء  
موعة االلتزام بالتعھدات  م ِضْمن المطلوبات غیر المتداولة. ویتعیَّن على المج2020سبتمبر  30المستَحق السداد من القروض ألجل بعد 

 المنصوص علیھا في جمیع اتفاقیات تسھیالت القروض. 
            

          الصكوك  013
            

دة) بتاریخ  م) صكوًكا بقیمة  2014سبتمبر  23ھــ (الموافق 1435شعبان  25أصدرت الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة تابعة ُموحَّ
ملیون لایر سعودي لكل منھا بدون خصم أو عالوة. وكانت الصكوك الُمصَدرة تحمیل معدل عائد    1لایر سعودي بقیمة اسمیة تبلغ  ملیار    1.2

%، وتستحق السداد على أساس نصف  1.7متغیِّر على أساس أسعار العمولة للتعامل بین البنوك السعودیة ("سایبور") زائًدا ھامش ربح نسبتھ  
ال  20ك تستحق السداد حسب القیمة االسمیة في تاریخ استحقاقھا سنوي. وكانت الصكو  م). 2019یونیو  23ھــ (الموافق 1440شوَّ

            
دة)، بتاریخ  ر مجلس إدارة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة تابعة ُموحَّ   ، م)2018یونیو  3ھـ (الموافق 1439رمضان  19وقد قرَّ

ملیون لایر سعودي. وسدَّدت    122شراء جزء من الصكوك الُمصَدرة بقیمة    تابعةالشركة  الإعادة شراء الصكوك الُمصَدرة. وعلیھ، فقد أعادت  
 المجموعة الصكوك المتبقیة خالل الفترة.

            
ملیون لایر سعودي   16.5م)، فقد أُوِدَع مبلغ بقیمة 2014یونیو  23ھــ (الموافق 1435شعبان  25ووفقًا التفاقیة الصكوك الُمبَرمة بتاریخ 

 ). 7كتأمین نقدي محتفَظ بھ لدى شركة الریاض المالیة في حساب مفتوح بالنیابة عن وكیل حاملي الصكوك (إیضاح 
            

     المصاریف ُمستَحقة الدفع والحسابات الدائنة األخرى  014
            
 2019سبتمبر  30         

 لایر سعودي 
 باأللوف 

 (غیر ُمدقَّقة) 

 2018دیسمبر  31
 لایر سعودي 

 باأللوف 
 (ُمدقَّقة) 

            
 436,416  235,706       مصاریف مستَحقة الدفع 
 63,645  60,904      ُدفعات ُمقدَّمة من عمالء

 129,679  75,126       حسابات دائنة أخرى 
         371,736  629,740 
            

      مخصصات الزكاة وضریبة الدخل  015
            

تخضع المجموعة لزكاة وضریبة دخل وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. وتُحّمل مخصصات الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الدخل  
دة  لیة الُموحَّ  الُموَجَزة. والدخل الشامل اآلخر األوَّ

            
         موقف الربوط 

            
     موقف ربوط شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي

م. واستكملت الشركة مع الھیئة العامة للزكاة  2018قدَّمت الشركة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام 
م  2007م على أساس إفرادي. وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من 2006دیسمبر  31والدخل موقفھا الزكوي عن جمیع السنوات حتى 

ملیون لایر سعودي، وقد قدَّمت الشركة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى   42م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره 2014حتى 
م قید  2018م حتى 2015دائیة، وال تزال جلسة استماع االعتراض قید االنتظار. وال تزال الربوط عن األعوام من لجنة االعتراض االبت 

 دراسة الھیئة. 
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   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة الُموَجَزةإیضاحات حول القوائم المالیة  ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)   األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
            

      (تتمة)  مخصصات الزكاة وضریبة الدخل  015
            

         موقف الربوط 
            

    الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم")  موقف ربوط
م. واستكملت الشركة التابعة مع الھیئة 2018قدَّمت الشركة التابعة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام 

أساس إفرادي، وأصدرت الھیئة عدًدا من االلتزامات  م على  2010دیسمبر    31العامة للزكاة والدخل موقفھا الزكوي عن جمیع السنوات حتى  
 م على النحو التالي: 2016م حتى 2011اإلضافیة عن األعوام من 

            
ملیون لایر سعودي، وقدَّمت   95.5م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره 2013م حتى 2011وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من 

اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة، وتسلَّمت الشركة التابعة من الھیئة العامة للزكاة  الشركة التابعة 
ملیون لایر سعودي.   5.74م مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره 2013م حتى 2011والدخل الربوط الزكویة الُمعدَّلة عن األعوام من 

ملیون لایر سعودي    2.27ملیون لایر سعودي وقدمت اعترًضا على الرصید المتبقي بقیمة    3.47عة ودفعت مبلغًا بقیمة  وقد قبلت الشركة التاب 
 لدى لجنة االعتراض االستئنافیة الزكویة الضریبیة، وال تزال جلسة استماع االعتراض قید االنتظار. 

            
ملیون لایر سعودي، وقد قدَّمت    204.2م، مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  2016م حتى  2014وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من  

وال   الشركة التابعة اعتراًضا على االلتزام الزكوي اإلضافي لدى لجنة االعتراض االبتدائیة، وال تزال جلسة استماع االعتراض قید االنتظار. 
 م قید دراسة الھیئة. 2018م و 2017بطان عن عامي یزال الر

            
     موقف ربوط الشركة السعودیة للبولیمرات

م. واستُكمل الربط عن الفترة المنتھیة في  2018قدَّمت الشركة التابعة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة والضریبیة حتى عام  
 م. 2018م حتى 2009الھیئة العامة للزكاة والدخل بدون أي التزام. ولم تُصدر الھیئة بعد الربوط عن األعوام من م مع 2008دیسمبر  31

            
یة في  وقد احتُِسَب الوعاء الزكوي بناًء على فھم اإلدارة لألنظمة الزكویة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. وتخضع األنظمة الزكو
لعربیة  المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة. وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا الھیئة عن اإلقرارات الُمقدَّمة من الشركات بالمملكة ا

 السعودیة. 
 

     موقف ربوط شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة بالمنطقة الحرة) 
لة في   المنطقة الحرة بمطار دبي، وھي معفاة ِمن ضریبة الدخل. إنَّ الشركة التابعة ُمسجَّ

            
       االلتزامات الرأسمالیة  016

            
ملیون لایر سعودي) تتعلق   135: 2018دیسمبر  31ملیون لایر سعودي ( 128اعتمدت المجموعة مصاریف رأسمالیة مستقبلیة بقیمة 

 ببعض مشاریع التوسعة. 
            

         االلتزامات المحتملة  017
            

دة) والشریك غیر المسیِطر في الشركة السعودیة  َرت الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة تابعة ُموحَّ م  2010للبولیمرات خالل عام قَرَّ
َدة) بمبلغ  ملیون لایر سعودي، وھو ما سیؤدي إلى تكبِّد الشریك غیر   3,394زیادة رأسمال الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة تابعة ُمَوحَّ

ن طریق سداد مدفوعات  المسیطِر تكالیف إضافیة، وقد وافقت إدارة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات على تعویض الشریك غیر المسیِطر ع
لزیادة   سنویة في المستقبل على أساس األرباح المستقبلیة للشركة السعودیة للبولیمرات، مع األخذ في االعتبار النقد غیر القابل للتوزیع نتیجة

 رأس المال المقتَرحة. 
            

ملیون   389: 2018دیسمبر  31ملیون لایر سعودي (  391بقیمة وأصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، بالنیابة عنھا، ضمانات 
 لایر سعودي) فیما یتعلق بسحب مواد خام أولیَّة للمصنع من أحد الموّردین واالعتراضات الزكویة. 
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   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (شركة مساھمة سعودیة) وشركتھا التابعة
دة الُموَجَزة ِلیَّة الُموحَّ  (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)   إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

            م 2019سبتمبر  30في 
            

       المعلومات القطاعیة  018
            

متمثًال في قطاع البتروكیماویات، وذلك من حیث  ترى إدارة المجموعة أن جمیع أنشطة المجموعة وعملیاتھا تتألف من قطاع تشغیلي واحد 
 تقییم األداء وتوزیع الموارد. وبناًء على ذلك، فإن التقاریر المالیة تُْصَدر للقطاعات الجغرافیة فقط. 

            
         القطاعات الجغرافیة 

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

            
 فترة التسعة أشھر المنتھیة           

 سبتمبر  30في 
         2019 

 (غیر ُمدقَّقة) 
 2018 

 (غیر ُمدقَّقة) 
         %  % 
         

 19  20      محلیًا / الشرق األوسط 
 51  56         آسیا

 30  24       أوروبا / أفریقیا
         100  100 
            

       األحداث الالحقة  019
            

م قد یكون لھا تأثیر ھام على 2019سبتمبر  30من وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
ِلیَّة  دة الُموَجَزة المركز المالي للمجموعة الُمبیَّن في ھذه القوائم المالیة األوَّ  . الُموحَّ

            
       المقارنة أرقام  020

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

 


